คาทอลิกจัดสมโภชน์ วนั ผู้ป่วยสากล ครังที
้ ่ 27
ณ เมือง Kolkata (หรือเมืองกัลกัตตา เดิม) ประเทศอินเดีย อย่างเป็ นทางการในนามพระศาสนจักรคาทอลิก
นับจากเมื่อพฤษภาคม ปี 1993 ซึง่ พระสันตะปาปาจอห์นปอลที่ 2 ได้ทรงตัง้ วันผูป้ ่ วยสากลขึน้ โดย
วันดังกล่าวจะตรงกับวันฉลองแม่พระเมืองลูรด์ คือ 11 กุ มภาพันธ์ ของทุกปี จากครัง้ แรกทีต่ งั ้ วันผูป้ ่ วย
สากลขึน้ การฉลองวันผูป้ ่ วยอย่างเป็ นทางการประจาปี ของพระศาสนจักรสากล โดยเมืองต่างๆ ได้ถูกเลือก
ให้เป็ นสถานที่ หรือเจ้าภาพในการจัดงาน หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไป สาหรับปี 2019 นี้ ทางคณะผูจ้ ดั
งานได้เลือกเมือง Kolkata (หรือ Calcutta) เป็ นสถานทีจ่ ดั งานฉลองนี้ ในระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์
2019 ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้เน้ นที่รูปแบบคุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัต ตา ทีเ่ ป็ นตัวอย่างแห่ง
ความเมตตารัก ผู้ซ่งึ ทาให้ความรักทีพ่ ระทรงมีต่อคนยากจนและผูป้ ่ วย เห็นเป็ นจริงขึน้ มาได้ การจัดงาน
วันผูป้ ่ วยสากลในประเทศอินเดียครัง้ นี้เป็ นครัง้ ทีส่ องแล้ว (โดยมีการจัดวันผูป้ ่ วยสากลในอินเดีย ครัง้ แรก
เมื่อปี 2002 ที่ Vailankanni รัฐ Tamil Nadu)
สาหรับเหตุการณ์ฉลองวันผูป้ ่ วยสากลในครัง้ นี้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรัง ซิส ทรงแต่งตัง้ คณะผูแ้ ทน
พระองค์ในการมาร่วมฉลองอย่างเป็ นทางการคือ ท่านพระคาร์ดนิ ลั แพททริค เดอ โรซารีโอ (H.Em.Patrick
Card. D’Rozario) ท่านพระคาร์ดนิ ัล D’Rozario ทรงเป็ นประธานสภาพระสังฆราช แห่งบังคลาเทศ และ
ทรงเป็ นสมาชิกในคณะกรรมการของ Dicastery for Promoting Integral Human Development ด้วย โดยมี
ท่านพระคาร์ดนิ ัล K.A Turkson สมณมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนามนุ ษยชาติอย่างบูรณาการ
(Dicastery for Promoting Integral Human Development) ร่วมมือกับท่านพระอัครสังฆราชโทมัส เอด
ซาเวีย (H.E.Msgr.Thomas D’Soviea) พระอัครสังฆราชแห่งกัลกัตตา ในการจัดงานฉลองวันผูป้ ่ วยสากลใน
ครัง้ นี้
การจัดงานแลองวันผูป้ ่ วยสากลครัง้ นี้ มีการจัดกิจกรรมต่างๆในระหว่าง 3 วัน คือ 9-10-11 กุมภาพันธ์
2019 ตามทีก่ ล่าวข้างต้นคือ มีกจิ กรรมการบรรยายในหัวข้อต่างๆ เช่น
 พืน
้ ฐานทางเทวศาสตร์ในเรื่องพันธกิจในการเยียวยา Theological Foundations of Healing Ministry)
 New Charter for Healthcare Worders กฎบัตรใหม่สาหรับผูท
้ ท่ี างานด้านสุขภาพอนามัย
 การอภิบาลผูป
้ ่ วยทีเ่ ป็ นพวกชายขอบ : ผูท้ อ่ี ยูแ่ นวหน้า และการถูกเรียกให้เป็ นพยานในความเมตตา
ของพระเป็ นเจ้า โดยมีพระอัครสังฆราช Prakash Mallavarapre (ท่านเป็ นพระอัครสังฆราชผูเ้ ป็ นประธานของ
แผนกสุขภาพอนามัยภายใต้สภาพระสังฆราชอินเดีย) ให้การบรรยายถึงการตอบสนองของพระศาสนจักรต่อ
เสียงเรียกร้องในบริบทของโลกปั จจุบนั
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในสารวันผูป้ ่ วยสากล ครัง้ ที่ 27 ประจาปี 2019 พระองค์ได้ทรงกระตุน้
ผูม้ คี วามเชื่อให้สง่ เสริมวัฒนธรรมแห่งความมีน้าใจดี ความยินดีแห่งการให้ดว้ ยน้าใจดี เป็ น (ปรอท) เครื่อง
วัดสุขภาพของคริสตชน พระองค์ยงั ตรัสอีกว่า ผูท้ ใ่ี ห้การเอาใจใส่ดแู ลผูป้ ่ วย และอุทศิ ตนเองด้วยความมี
น้าใจดี ซื่อตรง เหมือนนักบุญคุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตา เป็ นผูป้ ระกาศข่าวดีทา่ มกลางผูป้ ระกาศข่าวดีท่ี
น่าเชื่อถือทีส่ ุดของพระศาสนจักร
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ในวันที่ 3 ของการจัดงานนี้ คือ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็ นวันตรงกับวันผูป้ ่ วยสากล ได้มกี ารจัด
พิธีบูชาขอบพระคุณเฉลิมฉลองวันผู้ป่วย โดยท่านพระคาร์ดนิ ัล D’Rozario เป็ นประธาน ร่วมด้วย
พระคาร์ดนิ ัล Tusk San ณ สักการะสถาน พระแม่แห่งบันเดล (Basilica of Our Lady of Bandel) ซึ่ง
ในระหว่างพิธีได้จดั ให้มกี ารโปรดศีลเจิมผู้ป่วยแก่ผปู้ ่ วยจานวนมาก เหมือนทีไ่ ด้โปรดศีลเจิม ระหว่าง
บูชาขอบพระคุณ ในระหว่างการเฉลิมฉลองในวันที่ 2 ณ ลานเอนกประสงค์ของมหาวิทยาลัย Francis
X’aviour โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูป้ ่ วยทีอ่ ยูบ่ นรถเข็นจานวนมาก
จากนั น้ เป็ นการปิ ดงานวัน ผู้ป่ วยสากลประจ าปี ด้ว ยการขอบคุ ณ ผู้ม ีส่ ว นร่ว มในการจัด งาน
เฉลิมฉลองวันผูป้ ่ วยสากลในครัง้ นี้ และเสกภาพแกะสลักทีต่ ดิ ณ กาแพงสักการะสถาน เพื่อเป็ นทีร่ ะลึก
ถึงการจัดงานเฉลิมฉลองในครัง้ นี้ (สาหรับผูท้ ต่ี ้องการข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง สามารถค้นหาได้จาก
Google โดยใส่คาว่า “World Day of The Sick 2019 : India”
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