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Moi drodzy Bracia, Współpracownicy i członkowie Rodziny Szpitalnej! 
 
Kapituła Generalna powierzyła mi misję posługi w obszarze duszpasterstwa powołań, 
formacji początkowej i formacji permanentnej. Jest to duże wyzwanie, jeśli spojrzymy na 
sytuację, której doświadcza obecnie Kościół i na oczekiwania dzisiejszej młodzieży. 
Dziękuję za wspaniałą pracę, wykonaną przez Komisję ds. Duszpasterstwa Powołań i 
Formacji w poprzednim sześcioleciu, której przewodniczył br. Benigno Ramos. Jestem mu 
bardzo wdzięczy za jego wysiłek i poświęcenie. 
 
Jedną z linii, którą należy wzmocnić w obecnym sześcioleciu, jest formacja w Zakonie. 
Jest to misja i zadanie, które wymaga od nas zaangażowania, aby wzbudzić więcej 
powołań oraz aby zapewnić dobre towarzyszenie w procesie formacji wszystkim braciom. 
Zgodnie z dynamiką poprzednich lat, przesyłam materiały przeznaczone na Tydzień 
Modlitw o Powołania do Szpitalnictwa, które zostały opracowane w tym roku przez 
Region Europy. Jest to narzędzie, które pomoże nam zjednoczyć się w modlitwie, aby Pan 
żniwa zechciał posłać szpitalników, którzy będą spełniać marzenie Jana Bożego, tzn. 
poświęcać należytą uwagę chorym i potrzebującym. 
 
Papież Franciszek w swoim orędziu na obecny Rok Powołań zachęca nas, abyśmy byli 
nosicielami obietnicy i odważnie podejmowali ryzyko pójścia za Jezusem w 
odpowiedzi na Boże wezwanie. Jest to zaproszenie do tego by uznać, że powołanie, kiedy 
jest przyjmowane z odpowiedzialnością, przynosi nam radość i jednocześnie niepokój. 
 
Gdy Jezus powoływał pierwszych uczniów w Galilei, którzy byli jeszcze zatroskani o 
codzienne sprawy, wyszedł im na spotkanie i złożył obietnicę: „Sprawię, że się staniecie 
rybakami ludzi”, odrywając ich jednocześnie od normalności życia codziennego, która w 
niektórych przypadkach uniemożliwia zobaczenie szerszych horyzontów posługi. Dlatego 
papież Franciszek zaprasza nas, abyśmy podnieśli wzrok, by odkryć obietnicę, którą 
Jezus nam składa, aby odkryć, że jesteśmy powołani do wielkich projektów, nie pozostając 
więźniami codziennych nawyków, które znieczulają serce i nie pozwalają nam śnić o 
planie, który Bóg ma w stosunku do naszego życia. 
  



 

 

 
 
 
Ten nowy projekt podejmuje także Kościół, i chociaż ma swoje słabości, musi być zawsze 
świadkiem miłości Boga w świecie i przyczyniać się do wzrostu Królestwa Bożego w 
społeczeństwie. Podobnie Rodzina Szpitalna jest wezwana do bycia świadkiem 
Miłosierdzia Bożego w świecie cierpienia. 
 
Ten tydzień modlitwy o powołania, którego zakończenie przypada na Niedzielę Dobrego 
Pasterza, jest zaproszeniem do zjednoczenia się w modlitwie, jako Rodzina Szpitalna, do 
pozbycia się strachu i wyjścia poza swoją strefę komfortu, aby powziąć nowość misji 
szpitalnictwa, w której możemy odkryć nowy projekt Boga. Módlmy się także do Pana o 
nowe powołania do naszego Zakonu, które, podobnie jak św. Jan Boży, przezwyciężą 
strach i odkryją w szpitalnictwie sposób okazywania miłości i miłosierdzia Boga w świecie 
cierpienia. 
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