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ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, PATRONKI NASZEGO ZAKONU SZPITALNEGO 

 

Moi drodzy Bracia, Współpracownicy i członkowie Rodziny Szpitalnej św. Jana Bożego 

15 listopada, w trzecią sobotę miesiąca, będziemy obchodzić święto 
Najświętszej Maryi Panny, Patronki Naszego Zakonu i naszej Rodziny 
Szpitalnej św. Jana Bożego. Z tej okazji przesyłam wam moje 
najserdeczniejsze życzenia radosnych obchodów święta naszej Matki. 
 
Tydzień później, 22 listopada, w Kattappana (Indie), nastąpi rozpoczęcie 

procesu beatyfikacyjnego br. Fortunatus’a Thanhäuser’a, na szczeblu 

diecezjalnym. Łączymy się ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia św. Jana 

Bożego, którego br. Fortunatus był założycielem i składamy im nasze 

gratulacje, dziękując Panu i naszej Patronce za życie i dzieło naszego 

współbrata. 

Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny ma głęboką tradycję w naszym Zakonie, bierze swój 

początek od naszego Założyciela, św. Jana Bożego, który nazywał ją “Zawsze Czystą”. Ta pobożność 

maryjna jest związana z tradycją, która mówi, że Dziewica Maryja objawiła się św. Janowi Bożemu 

podczas jego agonii, zapewniając go: “Janie, synu mój, w takich chwilach nigdy nie zawodzę 

oddanych mi osób. I tak jak spełniam tę obietnicę, tak tobie obiecuję, że w żadnej chwili nie 

opuszczę ubogich i chorych przebywających w twych dziełach i że na zawsze pozostanę Opiekunką 

twoich duchowych synów naśladujących twój styl życia” (por. La Caridad, 59, 1945, str. 477). 

Historia Zakonu, wieloma przykładami i doświadczeniami przeżytymi w wielu miejscach, gdzie 

Zakon był lub jest obecny, potwierdza wypełnienie tej obietnicy. Spośród wielu chciałbym wskazać 

dwa wydarzenia ukazujące opiekę, jaką Maryja otacza nasz Zakon i jego misję. 

  



 

Pierwsze z nich dotyczy Kongregacji Hiszpańskiej naszego Zakonu, która charakteryzowała się 

wyjątkowym oddaniem Maryi Dziewicy. Szczególną czcią otaczano w niej Matkę Bożą z Betlejem – 

do tego stopnia, że wybrano ją na patronkę wszystkich wspólnot Kongregacji. To oddanie 

narodziło się pod wpływem cudów czynionych przez Matkę Bożą, gdy się Ją wzywało i wielbiło 

przed obrazem czczonym w małym krużganku założonego przez Antona Martina Szpitala św. Jana 

Bożego w Madrycie. W 1726 r. powstało Hermandad (bractwo) oddające Jej cześć, które 

przetrwało do 1936 roku. Tym sposobem Maryja towarzyszyła i czuwała nad Kongregacją 

Hiszpańską, otaczając ją swą matczyną opieką i pomocą (o. J. Santos, Chronologia, Część pierwsza, 

str.559). 

Drugie wydarzenie dotyczy “Bonne Mère” (Dobrej Matki) Zakonu św. Jana Bożego. Rzecz działa się 

w Lyonie, a dokładniej w Champagneux, w roku 1826, w domu nabytym przez braci. Pod koniec 

owego roku wspólnota miała zapłacić poważną sumę pod groźbą wywłaszczenia. Do wymaganej 

kwoty brakowało bardzo dużo, a czasu zostało niewiele. Katastrofa wydawała się nieunikniona. 

Jeden z braci ze wspólnoty otrzymał niedużą sumę pieniędzy od swojej rodziny, ale to w nikły 

sposób poprawiało sytuację. Niemniej ten sam brat zaproponował przełożonemu: “Czy nie sądzi 

ojciec, że byłoby lepiej oddać te pieniądze Bogu i kupić jakąś figurę Najświętszej Maryi Panny, 

której tak nam brakuje?”. Tak też uczyniono i zorganizowano dyżury modlitewne, by wypraszać u 

Maryi wsparcie i specjalną opiekę. W dniu święta maryjnego ogłoszono ją “Przełożoną Generalną 

Prowincji Francuskiej” i powierzono jej sprawę owego domu. Kilka dni przed ostatecznym 

terminem spłaty długu wpłynęły odpowiedniej wysokości darowizny. Stąd tak silna tradycja i 

uwielbienie, jakim się w tym domu i w całej Prowincji Francuskiej cieszyła ta opatrznościowa figura 

Matki Bożej (por. J. MONVAL, Le Frères Hospitaliers de Saint Jean de Dieu, 1936, str. 101-103). 

To są tylko dwa przykłady oddania i czci, jaką Zakon okazuje Najświętszej Maryi Pannie. Jest ich 

wiele więcej i jestem pewien, że w całym Zakonie istnieją przykłady nieustannej opieki naszej 

Matki nad naszą Rodziną i misją. Święto liturgiczne naszej Patronki, Najświętszej Maryi Panny, w 

Zakonie Szpitalnym zostało oficjalnie ustanowione na Kapitule Generalnej w 1736 r., choć wiele 

wskazuje, że było obchodzone już wcześniej. 

Zgodnie z przykładem naszego Założyciela i tradycją naszego Zakonu zachęcam was do zachowania 

żywej czci i pobożności względem naszej Matki i Pani, której pragnę powierzyć w opiekę całą 

Rodzinę Szpitalną św. Jana Bożego, wszystkich chorych i podopiecznych naszych dzieł. 

W sposób szczególny, w tym czasie, modlimy się za ofiary epidemii wirusa Ebola, który z ogromną 

siłą uderzył w kraje Afryki Zachodniej. Osiemnaścioro z nas, czterej bracia, jedna siostra Misjonarka 

Niepokalanego Poczęcia i trzynastu współpracowników oddali życie w Monrowii (Liberia) i Lunsar 

(Sierra Leone), jako prawdziwi prorocy i świadkowie - dla nas, dla Kościoła i dla całego świata - 

szpitalnictwa przeżywanego i praktykowanego aż do końca. 

  



 

Nasza modlitwa do Naszej Pani, Patronki naszego Zakonu, jest modlitwą błagalną, aby ustała 

epidemia, aby wszystkie kraje podjęły współpracę i przeznaczyły na ten cel niezbędne zasoby 

ludzkie i materialne. W sposób szczególny prosimy Matkę Bożą, by otoczyła opieką naszych braci i 

współpracowników, którzy wciąż walczą z epidemią i otaczają opieką chorych w naszych szpitalach 

w Liberii i Sierra Leone. Królowo Szpitalnictwa, wspieraj ich i miej w swojej opiece! 

Składamy dziękczynienie Panu i Maryi za całe dobro, które Zakon realizuje na rzecz najsłabszych na 

tej ziemi i prosimy o pomoc w przezwyciężaniu trudności i wyzwań, którym nasz Instytut musi 

stawiać czoła wszędzie tam, gdzie jest obecny. Prosimy o wsparcie i towarzyszenie w naszych 

projektach i w naszej drodze w tym czasie niepewności i nadziei, abyśmy mogli wiernie i z odwagą 

odpowiedzieć na misję, do jakiej Pan nas powołał, by praktykować szpitalnictwo w tym samym 

duchu, co św. Jan Boży. 

Powierzamy opiece naszej Pani, Patronce naszego Zakonu, wszystkich chorych i podopiecznych 

naszych ośrodków i dzieł, a także ich rodziny. Niech Matka Boża ich chroni, pociesza i otacza swoim 

matczynym płaszczem. 

Życzę wszystkim radosnego święta Najświętszej Maryi Panny, Patronki naszego Zakonu. Niech 

błogosławi Ona naszemu ukochanemu Zakonowi i wszystkim członkom Rodziny Szpitalnej św. Jana 

Bożego. 

Z braterskimi pozdrowieniami 

 

Br. Jesús Etayo 

Przełożony Generalny 

 


