
L'ADMIRACIÓ DAVANT L E S OBRES QUE DÉU FA: 
«EL TOTPODERÓS OBRA E N MI MERAVELLES» ( L C 1,49) 

Missatge del sant pare Francesc 
per a la X X V Jornada Mundial del Malalt 2017 

11 defebrer de 2017 

Benvolguts germans i germanes, 

E l proper dia 11 de febrer se celebrará a tota l'Església, i especialment a Lourdes, la 
X X V Jornada Mundial del Malalt, amb el tema: «L'admiració davant les obres que Déu 
fa: " E l Totpoderós obra en mi meravelles" (Le 1,40)». Aquesta Jornada, instituida peí 
meu predecessor sant Joan Pau I I l'any 1992 i celebrada per primera vegada 
precisament a Lourdes T i l de febrer de 1993, constitueix una ocasió per a posar atenció 
a la situació deis malalts i de tots els qui sofreixen en general; i , al mateix temps, és una 
crida adrecada ais qui es lliuren en favor seu, comencant pels seus familiars, els agents 
sanitaris i voluntaris, perqué donin grácies per la vocació que el Senyor els ha donat 
d'acompanyár els germans malalts. A mes, aquesta celebració renova en l'Església la 
forca espiritual per a realitzar de la millor manera possible aquesta part essencial de la 
seva missió que inclou el servei ais darrers, ais malalts, ais qui sofreixen, ais exclosos i 
margináis (cf. Joan Pau I I , Motu proprio Dolentium hominum, 11 febrer 1985, 1). Els 
encontres de pregaría, les litúrgies eucarístiques i la unció deis malalts, la convivencia 
amb els malalts i les reflexions sobre temes de bioética i teologicopastorals que se 
celebraran aquells dies a Lourdes, donaran una aportado nova i important a aquest 
servei. 

Situant-me ja des d'ara espiritualment davant la gruta de Massabielle, davant la imatge 
de la Verge Immaculada, en la qual el Totpoderós ha fet meravelles per a la redempció 
de la humanitat, vull expressar la meva proximitat a tots vosaltres, germans i germanes 
que viviu l'experiéncia del sofriment, i a les vostres famílies; així com el meu agraiment 
a tots els qui, segons les diferents ocupacions i a tots els centres de salut repartits arreu 
del món, treballen amb competencia, responsabilitat i dedicació per al vostre 
alleujament, la vostra salut i el vostre benestar diari. M'agradaria animar tots els 
malalts, les persones que pateixen, els metges, infermeres, familiars i voluntaris, que 
vegin en María, Salut deis malalts, aquella que és per a tots els éssers humans garant de 
la tendresa de l'amor de Déu i model d'abandó a la seva voluntat, i que sempre trobin en 
la fe, alimentada per la Paraula i pels sagraments, la forca per estimar Déu i els germans 
en l'experiéncia també de la malaltia. 

Com santa Bernardeta som sota la mirada de María. La humil noia de Lourdes explica 
que la Mare de Déu, a la qual anomenava «la Senyora bonica», la mirava com es mira 
una persona. Aqüestes paraules senzilles descriuen la plenitud d'una relació. 
Bernardeta, pobra, analfabeta i malalta, se sent mirada per María com a persona. La 
Senyora bonica li parla amb molt de respecte, sense llástima. Aixó ens recorda que cada 
pacient és i será sempre un ésser huma i ha de ser tractat en conseqüéncia. Els malalts, 
com les persones que teñen una discapacitat fins i tot molt greu, teñen una dignitat 
inalienable i una missió en la vida, i mai no es converteixen en simples objectes, encara 
que a vegades puguin semblar merament passius, pero en realitat mai no és així. 

Bernardeta, després d'haver estat a la Gruta i grácies a la pregaría, transforma la seva 
fragilitat en suport per ais altres, grácies a l'amor es fa capac d'enriquir el seu proisme i , 
sobretot, d'oferir la seva vida per la salvació de la humanitat. E l fet que la Senyora 
bonica li demani que pregui pels pecadors, ens recorda que els malalts, els qui 
sofreixen, no sois porten amb ells el desig de curar-se, sino també el de viure la vida 
propia de manera cristiana, arribant a donar-la com a veritables deixebles missioners de 
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Crist. A Bernardeta, María li va donar la vocació de servir els malalts i la va cridar 
perqué es fes Germana de la Caritat, una missió que ella va complir d'una manera tan 
alta que es va convertir en un model per a tots els agents sanitaris. Demanem, dones, a 
la Immaculada Concepció la gracia de saber veure sempre el malalt com una persona 
que, certament, necessita ajuda, a vegades fins i tot per a les coses mes básiques, pero 
també porta amb ell un do per a compartir amb els altres. 

La mirada de María, Consoladora deis afligits, i l minina el rostre de l'Església en el seu 
compromís diari en favor deis necessitats i els qui sofreixen. Els fruits meravellosos 
d'aquesta sol licitud de l'Església envers els món del sofriment i la malaltia son motiu 
d'agrai'ment al Senyor Jesús, que es va fer solidari amb nosaltres, en obediencia a la 
voluntat del Pare i fins a la mort en la creu, perqué la humanitat fos redimida. La 
solidaritat de Crist, Fi l l de Déu nascut de María, és l'expressió de 1'omnipotencia 
misericordiosa de Déu que es manifesta en les nostres vides —especialment quan és 
frágil, ferida, humiliada, marginada, sofrent—, infonent en ella la forca de l'esperanca 
que ens ajuda a aixecar-nos i ens sosté. 

Tanta riquesa d'humanitat i de fer no ha de perdre's, sino que ens ha d'ajudar a fer front 
a les nostres debilitats humanes i , al mateix temps, ais reptes actuáis en l'ámbit sanitari i 
tecnológic. En la Jornada Mundial del Malalt podem trobar una nova motivació per a 
col laborar en la difusió d'una cultura respectuosa de la integritat i dignitat de les 
persones, fins i tot a través d'un enfocament corréete de les qüestions de bioética, la 
protecció deis mes débils i la cura del medi ambient. 

Amb motiu de la X X V Jornada Mundial del Malalt, renovó, amb la meva pregaría i el 
meu encoratjament, la meva proximitat ais metges, ais infermers, ais voluntaris i a tots 
els consagrats i consagrades que es dediquen a servir els malalts i necessitats; a les 
institucions eclesials i civils que treballen en aquest ámbit i a les famílies que cuiden 
amb amor els seus familiars malalts. Desitjo que tots siguin sempre signes joiosos de la 
presencia i de l'amor de Déu, imitant el testimoni resplendent de tants amics i amigues 
de Déu, entre els quals menciono sant Joan de Déu i sant Camil de Leí lis, patrons deis 
hospitals i deis agents sanitaris, i la santa Mare Teresa de Calcuta, missionera de la 
tendresa de Déu. 

Germans i germanes, malalts, agents sanitaris i voluntaris, elevem junts la nostra 
pregaría a María, perqué la seva intercessió maternal sostingui i acompanyi la nostra fe i 
ens obtingui de Crist, el seu Fi l l , l'esperanca en el camí de la guarició i de la salut, el 
sentit de la fraternitat i de la responsabilitat, el compromís amb el desenvolupament 
huma integral i 1'alegría de la gratitud cada vegada que ens sorprengui amb la seva 
fidelitat i la seva misericordia. 

Maria, Mare nostra, 
que en Crist ens aculls com a filis, 
enforteix en els nostres cors 1'espera confiada, 
auxilia'ns en les nostres malalties i sofriments, 
guia'ns fins a Crist, fill teu i germá nostre, 
i ajuda'ns a encomanar-nos al Pare que realitza obres grans. 

Us asseguro el meu record constant en la pregaría i us imparteixo de cor la benedicció 
apostólica. 

Francesc 

Vaticá, 8 de desembre de 2016 
Festa de la Immaculada Concepció 
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