
Van Lourdes naar Wereldziekendag 

met oog en hart voor zieken en gewonden 

Op 11 februari van het jaar 1858 was Bernadette 

samen met haar zusje en een vriendinnetje bezig 

hout te sprokkelen toen haar, in een grot van de 

berg Massabielle bij Lourdes, Maria verscheen. In 

de daarop volgende weken en maanden liet Maria 

zich 18 keer zien. Lourdes is thans de beroemdste 

en drukst bezochte Maria-bedevaartplaats van de 

wereld. Op deze plek hebben de zieken altijd voorrang. Lourdes bron van heil 

en genezing. De gedachtenis van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes wordt elk 

jaar op 11 februari gevierd. 
 

De heilige paus Johannes Paulus II heeft in 1992 de dag van 11 februari als 

Wereldziekendag aangemerkt. Johannes Paulus II leed toen al zichtbaar aan de 

ziekte van Parkinson. Een andere paus, paus Benedictus XVI maakte op 

Wereldziekendag 2013 bekend dat hij zou aftreden. Hij vond zichzelf niet 

meer opgewassen tegen de zwaarte van het ambt.  
 

Op Wereldziekendag 2020 doet de opvolger van Benedictus, Paus Franciscus 

van zich spreken met een herderlijk schrijven. De paus gaat in op wat Jezus 

zegt in het evangelie van Matteüs: ‘Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en 

onder lasten gebukt en Ik zal u rust en verlichting schenken’(Mt. 11,28). De 

paus richt zich allereerst tot de zieken en benadrukt dat voor alle zieken troost 

en verkwikking te vinden is. Hij spreekt hen aan als ‘geliefde zieke broeders 

en zusters’. Vervolgens richt de paus zich op de werkers in de 

gezondheidszorg. Hij zegt: ‘laat uw handelen voortdurend gericht zijn op de 

waardigheid van leven’. De paus vergeet niet de vele mensen te noemen die 

wereldwijd geen toegang hebben tot zorg vanwege conflict, oorlog situaties of 

omdat zij in armoede leven. 
 

Van begin tot eind spreekt de paus met passie en pastorale bewogenheid voor 

bescherming van het leven. De brief van de paus heeft mij dan ook geraakt. 

Wat een mooie brief van toon en inhoud, richtinggevend voor allen die van 

doen hebben met geliefden die onder allerlei ziekten en kwalen gebukt gaan, 

dag in en dag uit. Ik lees vervolgens zijn betrokkenheid met allen die er om 

welke reden dan ook er slecht aan toe zijn. Een brief om vanuit te leven. Ik 

geef u graag de brief. Laat het mij maar weten. 
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