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"Pojavila se milost Božja" (Tit 2,11)
SVIM ČLANOVIMA OBITELJI SVETOG IVANA od BOGA
Draga moja braćo, suradnici i prijatelji,

S blizinom blagdana Božića od sveg srca želim vam da Gospodinova milost koja navješćuje dolazak
Sina, ispuni svjetlošću i nadom vas, vaše obitelji, bolesne, one koji pate iz raznih razloga i općenito
naš svijet kojemu je toliko potrebna milost i ljubav Božja.
Prije godinu dana svijet je bio zatvoren zbog pandemije Covid-19, ali unatoč tome slavili smo Božić;
Gospodin se rodio, živio i patio s nama u tim teškim vremenima. Ove godine, čak i kada se situacija
popravlja, posebno zahvaljujući cjepivima, pandemija nastavlja harati te stoga moramo biti vrlo oprezni
i pridržavati se predviđenih zdravstvenih mjera.
Nadamo se da će cjepiva uskoro stići u sve zemlje svijeta kako bi svi mogli biti zaštićeni od virusa.
Također se nadamo da će oni koji odbijaju cjepivo shvatiti važnost cijepljenja za svoje dobro ili barem
za dobro drugih ukoliko želimo definitivno pobijediti pandemiju. To nam preporučuju znanstvenici,
državne vlasti i sama Crkva. Tijekom ovog Božića molimo Dijete Isusa za sve one koji trpe posljedice
pandemije, kakve god one bile, kako u našim sredinama tako i u bilo kojoj zemlji svijeta.
Na Božić slavimo otajstvo Božjeg utjelovljenja i njegove prisutnosti među nama. Veliko otajstvo, ali i
velika stvarnost, veliki dar za naše čovječanstvo! Što bi bilo s čovječanstvom da se Bog nije smilovao
nad nama, uvijek siromašnima, kao što nam pokazuje pandemija, gotovo uvijek slijepima, često
izgubljenima u životu i na kraju prepuštenima našoj sudbini usred sjena, ratova i sukoba koji nas
uništavaju? Ali Bog je iz čiste ljubavi odlučio biti prisutan među nama, hodati uz nas, dijeliti naš život.
Utjelovljenjem Sina, u svijetu se pojavila milost Božja da nam ponudi život i spasenje. To je najveća
gesta gostoljubivosti koja je ikada viđena: Bog je stao uz nas i njegova milost ispunila je svijet životom
i svjetlom. Pripremimo se da dočekamo njegov dolazak!
Istina je da kada pogledamo oko sebe još uvijek vidimo toliko boli i patnje, vidimo sukobe, agresiju,
nepoštivanje najpotrebitijih, prema zemlji, prema okolišu i još mnogo negativnih stvari.

No, unatoč tome, ove godine će se na Božić roditi Sin Božji da nam donese svjetlo, život i spasenje.
To je sjeme koje je Bog posadio i koje će trijumfirati nad svijetom. Ovo će biti njegova posljednja riječ.
Ovo Božje sjeme prisutno je u našem svijetu u raznim oblicima, a posebno u brojnim gestama ljubavi i
gostoljubivosti koje i naša Obitelj svetog Ivana od Boga neprestano čini. U ovom vremenu pandemije
svjedočimo mnogim od ovih gesta u Provincijama i Zajednicama Reda, kroz programe i akcije koje su
jasni izrazi Božje prisutnosti u svijetu i u konačnici: Božića. Trebalo bi puno prostora da ih sve opišem
pa ću spomenuti samo neke.
Od ožujka 2020. Rezidencija za starije osobe Sv. Rafael u Havani (Kuba), zbog ograničenja,
svakodnevno donosi kućne obroke grupi od 40-ak bolesnih i potrebitih starijih osoba u 6 različitih
četvrti grada. Neki od njih smješteni su u teškim stambenim uvjetima i stoga se ne mogu kretati zbog
lock-downa. Prisutnost Božje ljubavi također postaje stvarnost u Indiji gdje su tijekom pandemije naša
braća iz Zajednice Poonamallee pomogla skupini siromašnih i starijih ljudi pružajući im hranu i
osnovne potrepštine. U ovom vremenu pandemije, umnožili su se projekti pomoći siromašnima i
osobama bez sredstava kao i programi pomoći bolesnima i njihovim obiteljima, uključujući duhovnu
pomoć koja je tako važna u ovim situacijama. Braća, suradnici i dobrovoljci bili su pravi Božji anđeli uz
bolesne.
Posljednji primjer koji želim istaknuti je projekt "Conectando Emociones" (Povezujući osjećaji) našeg
Socijalno-zdravstvenog centra Esplugues de Llobregat u Barceloni, Španjolska, čiji je cilj smanjiti kod
pacijenata osjećaje usamljenosti i tjeskobe koji su posljedica nemogućnost primanja posjeta zbog
koronavirusa. Kontakti s obitelji obavljaju se putem videopoziva (WhatsApp), a posebno za pacijente
kojima je potrebna psihološka pomoć. U mnogim drugim centrima implementirani su slični ili drugi
programi kao pomoć štičenicima i njihovim obiteljima posebice u području mentalnog zdravlja,
socijalne uključenosti ili ovisnosti o drogama, kao što je na primjer, VIVO program bolnice Manizales
(Kolumbija) za liječenje ovisnosti kod djece i adolescenata. Hvala svima, jer ste svojom kreativnošću i
svojim zalaganjem učinili prisutnim Boga utjelovljenog među bolesnima i potrebitima; živi izraz Božića.
Sljedeće godine održat će se dva događaja koja su po svom značaju i obimu vrlo važna. Prvo, 450
godina (kanonskog) priznanja Reda kao vjerskog instituta pod pravilom sv. Augustina i priznanja naše
redovničke obitelji kao "Bolničko Društvo sv. Ivana od Boga" od strane pape sv. Pija V. 1. siječnja
1572, bulom Licet ex debito. Drugo, proslava provincijskih kapitula, ako to dopusti pandemija. Ova dva
događaja prilika su da zahvalimo Gospodinu za bolničko zvanje koje smo primili, da slušamo glas
Duha Svetog, da nastavimo vjerno odgovarati, razlučivati i voditi život Reda sljedeće četiri godine,
prema primjeru i duhu sv. Ivana od Boga, našeg Utemeljitelja. Pozivam sve da ove događaje dožive s
radošću i s najvećom predanošću.
Svima, braći, suradnicima, volonterima, dobročiniteljima i prijateljima Reda, bolesnima i zbrinutima u
našim centrima, i njihovim obiteljima, želim sretan Božić i uspješnu Novu 2022. godinu. Svoj braći i
suradnicima koji će ovih dana ostati uz bolesnike i štičenike, posebno na Badnjak, moja najiskrenija
hvala i moja zahvalnost za njihovo svjedočanstvo gostoljubivosti koje svima pokazuje da se milost
Božja ukazala među nama po Sinu rođenom u Betlehemu.
U ime Bolničke obitelji svetog Ivana od Boga, Generalna kurija želi svima Vama, Braćo i Suradnici,
sretan Božić pun nade i gostoprimstva!

Fra Jesús Etayo
Generalni Poglavar

