
Matka Boża 
od 

Wykupu Jeńców• W XIII wieku potężne taify (królestwa islamskie 
w Hiszpanii) oraz — na przeciwległym krańcu Morza 
Śródziemnego — Imperium Osmańskie, prowadziły 
handel niewolnikami na niespotykaną skalę. Ofiarami 
napadów byli najczęściej Hiszpanie, których porywano, 
więziono, sprzedawano w niewolę i często zmuszano 
do wyparcia się wiary katolickiej pod groźbą prześla-
dowań, tortur i śmierci.

• W dniu 1 sierpnia 1218 roku Matka Boża ukazała 
się św. Rajmundowi, królowi Aragonii Jakubowi I oraz 
św. Piotrowi Nolasco w trzech osobnych objawieniach, 
oznajmiając im o swoim pragnieniu, by każdy z nich 
przyczynił się do założenia zakonu zajmującego się wy-
kupem jeńców.

• Ustanowiony przez nich zakon znany jest jako: 
— Królewski, Niebiański i Rycerski Zakon Matki Bożej 
Miłosierdzia i Wykupu Jeńców, 

— Zakon Najświętszej Maryi Panny Łaskawej, 
— Zakon Miłosierdzia, 
— Zakon Jeńców, 
— Zakon Matki Bożej Okupu,
— Mercedariusze.

• W dniu 10 sierpnia 1218 roku w katedrze pw. Świę-
tego Krzyża w Barcelonie oficjalnie utworzono Niebiań-
ski i Rycerski Zakon Matki Bożej Miłosierdzia i Wyku-
pu Jeńców. Jego członkowie ślubują między innymi, że 
w razie potrzeby pójdą w niewolę w miejsce jeńców, 
a nawet oddadzą życie za chrześcijanina, któremu gro-
zi utrata wiary katolickiej.

• W 1235 roku papież Grzegorz IX formalnie za-
twierdził Zakon Matki Bożej od Wykupu Jeńców.

O, Jezu! Ty przyszedłeś na ziemię, by ze-
słać na nią ogień i pragniesz, by zapłonął on 
w ludzkich sercach. Twoje pragnienie spełni-
ło się w św. Piotrze Nolasco i dzieciach jego 
Zakonu.

Módlmy się, aby pękły kajdany fałszy-
wych doktryn i namiętności, a świat cieszył 
się prawdziwą wolnością, która położy kres 
tyranii i uniemożliwi powrót ciemiężycieli.
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Bądź pochwalona,  
Matko Boża,  

która powołałaś  
Wykupicieli Jeńców!
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Błogosławiona bądź, Maryjo, radości i chwało 
swego ludu! W dniu chwalebnego Wniebowzięcia 
przyjęłaś królewską godność dla naszej przyczyny. 
A kroniki rodzaju ludzkiego są pełne świadectw 
Twoich zmiłowań.

Jeńcy, których łańcuchy zerwano i których 
uwolniono od poniżającego jarzma Saracenów, 
liczą się w milionach.

Bezustannie radujemy się na wspomnienie 
Twego Narodzenia. Twój uśmiech wystarczy, by 
osuszyć nasze łzy i przepędzić chmurę smutku.

A przecież wielkie nieszczęścia wciąż trapią 
ziemię, gdzie sama tak wiele piłaś z kielicha go-
ryczy!

Tylko Ty, Maryjo, możesz zerwać nierozerwal-
ne łańcuchy, którymi podstępny książę ciemności 
z łatwością spętał naiwnych, zwodząc ich pięknie 
brzmiącymi hasłami równości i wolności.

Ukaż się, o Królowo, i przybądź nam na ratu-
nek! Cała ziemia, cała ludzkość, woła do Ciebie 
słowami Mardocheusza: „Za nas przemów do 
Króla i wybaw nas od śmierci!” (Est 15, 3).

• Zadaniem rycerzy (członków zakonu) była obrona 
wybrzeży przed Saracenami, a poza służbą — odmawia-
nie Świętego Oficjum. Założyciel zakonu, św. Piotr Nola-
sco, sam nigdy nie otrzymał święceń kapłańskich; pierw-
szych siedmiu generałów wybierano spośród rycerzy.

• Założyciel wymagał od samego siebie  i swoich 
współtowarzyszy złożenia — poza trzema ślubami 
ewangelicznymi — specjalnego ślubowania, wyrażają-
cego gotowość poświęcenia „całej swojej majętności i 
własnej wolności dla wykupu jeńców”. Oznaczało to, że 
zakonnicy mogli, w razie potrzeby, oddać się w niewolę 
za bliźnich. 

• Według dokumentów, Zakon Najświętszej Maryi 
Panny od Wykupu Jeńców uratował około 70 tys. dusz, 
w tym ok. 2700 za życia założyciela, św. Piotra Nolasco, 
który zmarł w 1258 roku.

• Członkowie zakonu przybrali białe habity oznacza-
jące niewinność. Według niektórych przekazów było to 
życzeniem Maryi, przekazanym św. Piotrowi Nolasco 
podczas objawienia. Król Jakub I, pełen entuzjazmu dla 
sprawy, upoważnił zakonników do noszenia na szkapler-
zach królewskiego herbu Aragonii.
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• Matka Boża od Wykupu Jeńców w jednej ręce trzyma 
szkaplerz zakonu, a w drugiej — okowy. 

• Najświętszą Pannę przedstawiano także z dwiema 
torbami monet, symbolizującymi zebrane okupy. Na in-
nych wizerunkach Maryja trzyma w jednej ręce torbę mo-
net, a w drugiej — szkaplerz.

• Matka Boża od Wykupu Jeńców była również znana 
jako Nuestra Señora de la Merced (Matka Boża Miłosier-
dzia lub Łaskawa), co znalazło wyraz na późniejszych 
obrazach, ukazujących ludzi, którzy szukają schronienia 
pod Jej rozpostartym płaszczem.

Zakon 
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