
 
OJCIEC UBOGICH 
Setki osób codziennie przychodzą do jego grobu, 3.500 wiernych wzięło udział w Mszy św. w 
rocznicę jego śmierci: Brat Fortunatus Thanhäuser w Indiach mimo upływu wielu lat od jego 
śmierci jest niezapomniany. Z okazji 100. rocznicy jego urodzin długoletni towarzysz wspomina 
tego bonifratra, który niestrudzenie zaangażował się na rzecz ubogiego społeczeństwa.  
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27 lutego 2018 obchodzimy 100. rocznicę 
urodzin brata Fortunatusa Thanhäusera. 
Wszyscy, którzy go znali wiedzą, że w żaden 
sposób nie był zainteresowany 
uroczystościami, które dotyczyły jego osoby. 
Próbował je omijać lub całkowicie je 
powstrzymać. Mimo to chcemy go z 
wdzięcznością wspomnieć. 
 
Brat Fortunatus urodził się jako Bernard 
Thanhäuser w rodzinnym domu jego matki w 
Berlinie-Friedenau, gdy jego ojciec powołany 
został na pierwszej wojnę światową. W 1920 
roku rodzina przeprowadziła się do Woliborza 
na Śląsku, gdzie ojciec otrzymał pracę 
leśniczego. Tutaj wzrastał brat Fortunatus. W 
wieku 17 lat wstąpił we Wrocławiu do zakonu 
bonifratrów. 
 
Podczas złotego jubileuszu swoich ślubów 
zakonnych w 1986 roku brat Fortunatus 
wspominając swoje dotychczasowe życie 
podzielił je na trzy odcinki: lata 1935-1950, 
gdzie pracował we Wrocławiu jako pielęgniarz i 
techniczny asystent medyczny. Lata 1950-
1969, gdzie we Frankfurcie nad Menem był 
formatorem młodych braci, delegatem 
generalnym i zastępcą prowincjała ówczesnej 
wice-prowincji nadreńskiej. Następnie przez 36 
lat, aż do swojej śmierci w 2005 pracował w 
Indiach. 
 
PRACA PIONIERSKA W INDIACH 
Już podczas swojego czasu urzędowania jako 
zastępca prowincjała zapadła decyzja, aby 
rozszerzyć posługę szpitalnictwa wice-prowincji 
na inne kraje, w których jest ona niezbędna. 
Dzięki kontaktom z ówczesnym arcybiskupem 
Changanacherrym regionu Kerala zapadła 
decyzja o nowej placówce w Indiach. Kilka 
wybranych przez arcybiskupa młodych osób z 

Indii przybyło do Frankfurtu i przystąpiło do 
zakonnej formacji oraz kształcenia 
zawodowego we Frankfurcie, aby później wraz 
z niemieckimi braćmi rozpocząć nowe dzieło. W 
Kattappanie w całkowicie nierozwiniętym 
rejonie wysokogórskim Kerala, gdzie brakowało 
jakiejkolwiek infrastruktury, miał powstać 
szpital.  
19 listopada 1969 roku brat Fortunatus przybył 
do Kattappany. W momencie jego przyjazdu 
istniał tu mały prowizoryczny szpital, którego 
wzniesienie sfinansowała wice-prowincja 
nadreńska. 
 
Rozpoczął się czas powstawania ośrodków. 
Pierwszy budynek dzisiejszego szpitala Jana 
Bożego otwarto w 1971 roku. Dla osób 
przewlekle chorych, samotnych, starych i 
potrzebujących mężczyzn i kobiet brat 
Fortunatus założył „Pratheeksha Bhavan”, do 
którego przylega ośrodek dla dzieci społecznie 
poszkodowanych i sierot. Niezliczone są 
projekty charytatywne, które zainicjował brat 
Fortunatus, jak na przykład budowa ponad 
5000 domów dla biednych, wielodzietnych 
rodzin, patronaty nad szkołami dla biednych 
dzieci, materialne i finansowe wsparcie dla 
biednych itd. W 1977 założył on z młodymi 
kobietami z Indii wspólnotę zakonną „Sióstr 
Miłosierdzia św. Jana Bożego”, które tak jak 
bracia bonifratrzy poświęcają się posłudze 
ubogim, chorym i potrzebującym, starym i 
wykluczonym w duchu świętego Jana Bożego. 
 
BEATYFIKACJA 
Za jego wielkie zaangażowanie lokalne 
środowisko czciło brata Fortunatusa już za jego 
życia i nazwało go wkrótce „ojcem ubogich” i 
„Valyachan” – „szczodrobliwym ojcem”. Po jego 
śmierci, 21 listopada 2005 i dwudniowych 
obchodach pogrzebowych, w których wzięło 



udział około 25.000 ludzi, nie zanikła opinia o 
kanonizacji brata Fortunatusa. Uroczyste 
otwarcie procesu beatyfikacyjnego nastąpiło 22 
listopada 2014 roku przy dużym współudziale 
wiernych. Kilka miesięcy wcześniej w Kościele 
syro-malabarskim Indii został oficjalnie 
ogłoszony „sługą Bożym”. 
 
Dzisiaj do jego grobu w Kattappana przybywa 
codziennie około 300 do 450 ludzi na cichą 
modlitwę wstawienniczą. Jego dzień śmierci co 
roku obchodzony jest uroczyście, przy dużym 
udziale wiernych. W zeszłym roku w dniach 13-
20 listopada w kościele szpitalnym odbywały 
się codziennie Msze św. wspominające 

Zmarłego. Biskup diecezji Mathew Arackal 
przewodniczył Mszy św. otwierającej w dniu 13 
listopada. Biskup pomocniczy Jose Pulickal był 
głównym celebransem Mszy na zakończenie, 
21 listopada, w której wzięło udział ok. 3500 
wiernych. Po uroczystej Mszy św. biskup, 
kapłani, zakonnicy oraz wierni odmawiając 
modlitwę różańcową przeszli do grobu „sługi 
Bożego” brata Fortunatusa.  
 
Również i my pragniemy włączyć się w tę 
wielką rzeszę wiernych, którzy przy grobie brata 
Fortunatusa za jego wstawiennictwem zwracają 
się do Boga ze swoimi intencjami i proszą o 
rychłe wyniesienie na ołtarze brata Fortunatusa.

 

W kolejną rocznicę śmierci brata Fortunatusa w listopadzie 2017 Mszę św. w Kattappana odprawił biskup pomocniczy Jose Pulickal 
 

 
 


