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Amadíssimos irmãos e filhos

Na minha visita à Costa Rica não quis deixar de ter um encontro com vocês, queridos meninos e
meninas doentes, internados neste Hospital. Saúdo-vos com um carinhoso abraço, no qual incluo
também todas as crianças que sofrem nos seus lares ou noutros centros hospitalares deste ou de
outros Países que visito nestes dias.

A enfermidade e a dor apoderaram-se dos seus frágeis corpos, e não permitem que vocês
tenham a vida que corresponderia à vossa idade, rodeados alegremente pelos seus pais e
amigos. Por isso quis vir visitá-los o Papa, seu amigo, que tantas vezes pensa e reza por vocês.
Para que recebam cada dia o afecto e a atenção que vocês necessitam, através dos seus pais e
familiares, dos médicos e de todo o pessoal auxiliar, aos quais também saúdo e animo a
prosseguirem no serviço a vocês com autêntico espírito de entrega àquele que sofre. A eles peço
que no seu trabalho tenham presentes as palavras de Jesus: "sempre que fizestes isto a um
destes Meus irmãos mais pequeninos, a Mim o fizestes"(Mt. 25, 40).

Ele vos ajudará a dar um sentido novo à vossa profissão, que se transformará em verdadeira
"missão" humana e cristã para a elevação do homem, aliviando e curando as suas dores,
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mediante os melhores progressos da ciência e da técnica.

Deste Hospital envio ao mesmo tempo a minha saudação e afecto a todos os doentes adultos
que, nas suas casas ou noutros centros de saúde, padecem o peso da enfermidade. Saibam,
meus caros, que mediante os seus sofrimentos, aceitos com espírito de fé, vocês estão unidos
aos de Cristo, que sofreu e deu a vida por todos os homens.

Também estão aqui presentes os representantes do Centro para deficientes, promovido
recentemente pela Organização Mundial da Saúde. Encorajo todos vós a fazerdes desse Centro
um modelo de assistência às pessoas que têm limitações corporais ou psíquicas, a fim de as
ajudar devidamente para uma reinserção social adequada às suas possibilidades.

Com estes vivos desejos e esperanças de coração concedo a minha Bênção Apostólica a vocês,
meninos e meninas doentes, aos doentes adultos, aos vossos familiares, aos médicos e pessoal
auxiliar e a todos os presentes.
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