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Rzym, 13 września 2021 
Prot. N. PG045/2021 

 

OBCHODY JUBILEUSZU 450-LECIA ZATWIERDZENIA 
“BRACTWA SZPITALNEGO ŚW. JANA BOŻEGO” 

1 styczeń 2022 – 1 styczeń 2023 

 

Do wszystkich Współbraci i Współpracowników, członków Rodziny Szpitalnej Św. Jana Bożego! 

Z wielką radością piszę ten list, aby ogłosić, że Zakon i cała nasza Rodzina Szpitalna św. Jana Bożego 
przygotowują się do obchodów Jubileuszu 450–lecia zatwierdzenia naszego Instytutu Zakonnego 
żyjącego według Reguły św. Augustyna. Uczyni to papież św. Pius V bullą LICET EX DEBITO w dniu 1 
stycznia 1572 r. Jest to wydarzenie historyczne mające ogromne znaczenie, a jednocześnie bardzo 
aktualne dla życia naszego Zakonu. Dlatego pamięć o nim powinna być zawsze żywa wśród nas. 
Charyzmatyczne natchnienie Ducha, na które odpowiedział św. Jan Boży stając się apostołem 
szpitalnictwa, zostało uznane i przyjęte przez Kościół w tym historycznym momencie. Poprzez 
pamięć o tym szczególnym wydarzeniu nasza Rodzina Szpitalna jest wezwana do powrotu do swoich 
charyzmatycznych początków, czerpiąc ze źródła, z początku drogi, z pierwszych owoców 
szpitalnictwa wyraźnie widocznych w życiu św. Jana Bożego i pierwszych braci. 

Wspaniale jest wyobrazić sobie radość i entuzjazm, jakich doświadczali nasi pierwsi współbracia, 
którzy przyjęli powołanie do służby ubogim i chorym. Ich życie przeżyte w posłudze szpitalnej na 
rzecz ubogich, najmniejszych i najsłabszych, uczyniło z nich wiarygodnych świadków Miłości, do tego 
stopnia, że zostali uznani i przyjęci przez Kościół Święty jako nowa wspólnota zakonna żyjąca zgodnie 
z Regułą św. Augustyna. 

Bulla LICET EX DEBITO przypomina nam, że jesteśmy wspólnotą braci kierowaną przez Brata 
Przełożonego, zakonem braterskim, którego charyzmatem jest: życie szpitalnictwem. Wspólnota 
braci, rozpoznawana jest nie tylko przez jednakowy habit, ale także przez „abitus”, który wyróżnia 
nas jako braci szpitalnych; ta cecha, której nigdy nie brakowało w 450-letniej historii, jest 
kontynuowana także dzisiaj w naszych różnych dziełach charyzmatycznych, rozsianych po całym 
świecie. 

Jak wszystkie początki, także początek istnienia naszego Zakonu nie był łatwy po śmierci Założyciela, 
św. Jana Bożego. Jednak powiew świeżości, wytrwałość, głębia charyzmatyczna i świadectwo 
szpitalnictwa jego pierwszych naśladowców, naszych pierwszych współbraci, pokonujących wiele 
przeszkód, doprowadziły nasz Instytut do zakorzenienia się w Kościele jako „kwiat, którego 
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brakowało w ogrodzie Kościoła”, jak powiedział św. Pius V, dodając także: „Dziękujemy Panu, że w 
naszych czasach narodził się w Kościele tak bardzo potrzebny Instytut!” Jest to kwiat, który 
promieniuje pięknem i wydaje w Kościele owoce szpitalnictwa. 

Jubileusz, do którego obchodów się przygotowujemy, jest okazją dla Zakonu i dla całej naszej 
Rodziny Szpitalnej do odnowy charyzmatu szpitalnictwa, który dał nam Duch Święty, tak jak kiedyś 
dał go św. Janowi Bożemu i jego pierwszym naśladowcom. Jest to czas, aby potwierdzić naszą 
entuzjastyczną i zdecydowaną odpowiedź na wezwanie Pana, zgodnie z własnym powołaniem 
zakonnym lub świeckim, aby nadal być świadkami braterstwa i miłosiernej miłości Pana, także w 
obecnych czasach. Jeśli kluczem do przyszłości Zakonu była charyzmatyczna siła pierwszych 
naśladowców św. Jana Bożego, to ten sam klucz nadal stanowi fundament teraźniejszości i 
przyszłości naszego Instytutu. 

Jubileusz zbiegnie się z obchodami kapituł prowincjalnych w całym Zakonie, jeśli pozwoli na to 
sytuacja pandemiczna. Hasło przewodnie Kapituł brzmi: „Wyjść z pasją, by szerzyć Szpitalnictwo". 
Nawiązując do powyższego hasła, zachęcam wszystkie prowincje, aby pamiętały o naszym 
jubileuszu. Niech kapituły prowincjalne będą dla wszystkich członków prowincji wyjątkową okazją 
do ożywienia z wiarą i nadzieją braterstwa i szpitalnictwa, które przekazał nam św. Jan Boży i 
odnowy zobowiązania, aby dalej nimi żyć z taką samą siłą i entuzjazmem, jak nasi pierwsi bracia. 

Żyjemy w trudnych czasach, ale podążając śladami naszego Założyciela nadszedł czas na 
kreatywność i determinację, przezwyciężenie paraliżujących nas lęków, opuszczenie stref komfortu, 
które blokują nasze życie i nasze powołanie. Czas zrobić krok naprzód, całkowicie ufając Panu, który 
zawsze idzie obok nas, towarzyszy nam w naszej łodzi, tak jak uczynił to ze św. Janem Bożym, z jego 
pierwszymi naśladowcami i ze wszystkimi, którzy w historii naszego Zakonu Szpitalnego odpowiadali 
na wezwanie Pana, by praktykować szpitalnictwo. 

Kuria Generalna, z okazji tego ważnego jubileuszu, którego skala obchodów została zmniejszona z 
powodu panującej pandemii, przygotowuje broszurę, w której zostanie opublikowana prośba 
złożona przez br. Rodrigo de Sigüenza na ręce Ojca Świętego Piusa V o łaskę uznania Zakonu 
Szpitalnego, bulla Licet ex debito w wersji oryginalnej i przetłumaczona na różne języki oraz zbiór 
ikonograficzny, pochodzący z różnych prowincji, który przedstawia przekazanie bulli współbraciom 
br. Pietro Soriano i br. Sebastiano Arias. 

Oprócz tej broszury zostanie przygotowana reprodukcja tekstu Licet ex debito, co pozwoli na głębsze 
i bardziej osobiste odczytanie tego dokumentu. 

Zachęcam wszystkie Prowincje do promowania inicjatyw i wydarzeń mających na celu uczczenie tej 
ważnej, historycznej rocznicy 450-lecia szpitalnictwa. Mam nadzieję, że ten rok jubileuszowy będzie 
dobrą okazją do ożywienia „pamięci charyzmatycznej”, ponownego oświecenia i dalszego 
prowadzenia przez Ducha Świętego oraz udzielenia hojnej i odważnej odpowiedzi na nowe 
wezwanie Pana do praktykowania szpitalnictwa, które kieruje w tym czasie do naszej Rodziny 
Szpitalnej. 

Zjednoczeni w Panu i w św. Janie Bożym przesyłam braterskie pozdrowienia. 

 
Br. Jesús Etayo 

Przełożony Generalny 


