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Ks. Milton Zonta SDS
Przełożony Generalny

Umiłowani Synowie
Zalecenia błogosławionego Franciszka Jordana

1. Drodzy współbracia, 
podobnie jak w latach ubiegłych, 
przesyłam Wam wszystkim serdeczne 
pozdrowienia ponownie zapewniając 
o mojej bliskości i modlitwie. 
Chciałbym rozpocząć ten list od 
opowiedzenia Wam snu, który 
miałem po powrocie z wizytacji u 
salwatorianów w Azji. Wyczerpany 
długą podróżą międzykontynentalną, 
śniłem, że bardzo późno w nocy ktoś 
otworzył i zamknął drzwi mojego 
pokoju. W moim śnie, zerwałem się na nogi, aby sprawdzić, co to 
za hałas, wiedząc, że często zapominam zamknąć drzwi na klucz. 
Wszystko jednak było na swoim miejscu, nie było nic anormalnego.

2.  Po powrocie do mojego pokoju zatrzymałem się na chwilę przy 
oknie wychodzącym na piękną i w pełni oświetloną „Via della 
Conciliazione”. Droga była zupełnie pusta, nie licząc kilku 
mew, które chodząc z jednej strony na drugą szukały resztek 
pożywienia. Wpadające jednak przez okno światło sprawiło, że 
zauważyłem, że na stole w moim biurze leżało coś wyróżniającego 
się. Zobaczyłem kopertę ze starego pożółkłego papieru. Wziąłem 
ją do rąk i równocześnie zapaliłem światło. Jakże wielkie było moje 
zdziwienie i nie dające się opanować wzruszenie, gdy zobaczyłem, 
że na odwrocie koperty napisane było co następuje: „P. Franciscus 
Maria a Cruce Jordan, przełożony generalny Towarzystwa 
Boskiego Zbawiciela”!
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3. Otworzywszy kopertę, wyglądającą na starą, zauważyłem, że jest 
na niej data: 1913 rok. To przypomniało mi, że w tamtym roku 
nasz Założyciel już posiwiał i był bliski ukończenia 65 lat. W tym 
okresie Towarzystwo stanowiło ciało apostolskie liczące około 
450 członków. Nadto list, napisany po łacinie, był datowany na 
Niedzielę Męki Pańskiej, która przypadała w marcu tegoż roku. 
Od razu przyszło mi na myśl, że dokładnie miesiąc po napisaniu tego 
listu Założyciel otrzymał wiadomość o „oficjalnym” zakończeniu 
przez Stolicę Świętą wizytacji kanonicznej, która trwała już ponad 
19 lat. Wskutek tego, niewątpliwie, po miesiącach, które minęły 
bez robienia jakichś notatek w Dzienniku, Założyciel znów coś 
zapisał, a zapisał te dokładnie słowa: „Ufność – ufność – ufność! 
… Kochaj Boga i zaufaj Mu! …” (DD III, 30).

4. List, który był skierowany do wszystkich salwatorianów, zaczynał 
się dokładnie od tych słów: „Umiłowanym synom, pozdrowienie 
w Panu i ojcowskie błogosławieństwo”. Nie znając zbyt dobrze 
łaciny, musiałem czytać raz i drugi każde z dziewięciu zaleceń 
Założyciela, który w ojcowskim duchu zwracał się do swoich 
umiłowanych synów. W miarę jak stopniowo wzrastało moje 
zrozumienie tekstu, zdałem sobie sprawę, i to bardzo szybko, 
z aktualności niektórych centralnych tematów i znaczenia jego 
przesłania, łączącego salwatoriańską tożsamość i duchowość. 
W pełni przekonany, że z tych zaleceń wskazanych przez 
bł. Franciszka Jordana wynurza się obraz salwatorianina - 
zakonnika, którego domagają się dzisiejsze czasy, zacząłem czytać 
po raz trzeci i medytować następujące treści. 
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I
KSZTAŁTOWAĆ CHRYSTUSA W SOBIE

„Wasze święte powołanie, 
którym jest kształtowanie Chrystusa 

w sobie i w bliźnich, zawsze, we wszystkim 
i wszędzie miejcie przed oczami; 

abyście mogli to osiągnąć starajcie się 
jak najwierniej zachowywać Konstytucje…”

5. Jak ojciec, pełen mądrości i doświadczenia, Założyciel kieruje 
swoje słowo do salwatorianów, którzy są „wszędzie” 
i w najróżniejszych kontekstach. Ku każdemu z nich, począwszy 
od starszych i chorych aż po tych, którzy dopiero co wstąpili, zwraca 
swoje ojcowskie spojrzenie zdolne czytać w sercach wszystkich. 
Gdziekolwiek jesteśmy, „we wszystkim” , co nas zajmuje, prosi 
nas, abyśmy byli bardzo uważni i czujni w tym, co jest najbardziej 
istotne dla naszego „świętego powołania” . To powołanie nie 
ma źródła w nas samych ani też nie jest przywilejem nielicznych. 
Bycie salwatorianinem jest darem, łaską, pierwszorzędnym 
ukierunkowaniem, by podążać za nauczaniem Jezusa Chrystusa 
przez miłość bezwarunkową, przez życie oddane na służbę innym. 
Każdy salwatorianin jest historią Bożej miłości, która sprawia, 
że wychodzimy z siebie samych, aby uczynić znanym Jezusa 
Chrystusa i Jego słowo zbawienia. Jezus Chrystus jest bramą, 
która prowadzi nas do poznania, miłowania i służenia żywemu 
i prawdziwemu Bogu jako współczującemu i miłosiernemu Ojcu. 
Oto szczyt i centrum każdego salwatoriańskiego powołania.
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6.  Założyciel kieruje swój wzrok ku każdemu salwatorianinowi 
z intencją, aby ten w swoim życiu okazywał te same uczucia, które 
były w Jezusie Chrystusie (por. Flp 2,5) i w ten sposób stał się 
narzędziem zbawczego Bożego działania dla wszystkich. W ten 
sposób bł. Franciszek Jordan przypomina nam o niebezpieczeństwie 
stania się po prostu „funkcjonariuszami Boga”, zapominając 
o wezwaniu, którym jest „kształtowanie Chrystusa” 
w naszym życiu i w życiu innych. W tak pragmatycznym 
środowisku kulturowym, jak to, w którym żyjemy, bardzo łatwo jest 
zredukować nasze powołanie do czystego wypełnienia określonej 
funkcji. To znaczy, zamiast być apostołami posłanymi z misją, 
stopniowo stajemy się „zawodowcami od tego, co święte”, którzy 
nie stawiają na szali własnego życia. Z tego powodu Założyciel prosi 
nas, abyśmy pozwolili się kształtować i przemieniać przez miłość 
Jezusa Chrystusa, 
podejmując z oddaniem 
i radością nasze 
powołanie do świętości. 
Fakt, że bł. Franciszek 
Jordan chciał, aby 
nasze Towarzystwo 
nosiło imię „Boskiego 
Zbawiciela”, powinien 
nam przypominać, 
abyśmy zawsze mieli 
ten punkt odniesienia. 
Kiedy przestaniemy 
stawiać Jezusa 
Chrystusa w centrum 
życia salwatoriańskiego, 
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istnieje wielkie niebezpieczeństwo i pokusa, że postawimy tam 
siebie samych, szukając innych rekompensat i wykazując postawy 
światowe i niedojrzałe. Nie zapominajmy więc o centralnym 
znaczeniu bycia przemienianym przez Jezusa Chrystusa 
i przyobleczonym w Niego. To On czyni nas narzędziami 
zbawczego działania Boga Ojca wobec świata.

7. Z całą prostotą prawdy Założyciel zachęca nas, by „jak 
najwierniej zachowywać Konstytucje”. On sam miał 
je wyryte w swoim sercu. Nieustannie pragnął rozbudzać 
w Towarzystwie nie tylko znajomość litery Konstytucji i nie 
tyle mechaniczne czy służalcze posłuszeństwo, ale wewnętrzne 
i życiowe ich poznanie jako środka pomocnego do odnalezienia 
sensu naszego powołania i pogłębienia ducha Towarzystwa. 
Warto tutaj przypomnieć, że uprzywilejowanym adresatem 
Konstytucji nie jest salwatorianin jako jednostka, oddzielona 
od innych. Konstytucje odnoszą się do naszego myślenia 
i działania jako jednego ciała apostolskiego, którym jest 
Towarzystwo Boskiego Zbawiciela. O ile więcej i ileż dobra 
moglibyśmy uczynić, gdybyśmy poświęcili więcej czasu 
na medytację i studium Konstytucji, mając na uwadze to 
fundamentalne kryterium jedności w misji! Poszukiwanie 
jedności „we wszystkim i wszędzie” jest tym, co nadaje sens 
i uwidacznia posługę apostolską, którą pełnimy w Kościele. Jeśli 
tego brak - tracimy wszystko. Stajemy się jak piosenkarze - soliści 
szukający osobistego sukcesu. W ten sposób nigdy nie będziemy 
współbraćmi tworzącymi chór, aby ewangelizować wspólnie. 
W tym sensie znajdujemy się we właściwym momencie, aby 
aktywnie uczestniczyć w procesie rewizji pierwszego i drugiego 
rozdziału Konstytucji, który trwa w całym Towarzystwie. 
Nie pozwólmy, aby minął na próżno ten czas powrotu do źródeł 
naszej duchowości, charyzmatu i misji!



8

Z CAŁĄ CIERPLIWOŚCIĄ, ILEKROĆ NAUCZACIE

„Wy, przeto, przełożeni, stróże braci waszych, 
czuwajcie, (…) trzymajcie się zasad, 
abyście (…) nastawali w porę, nie w porę: 
wykażcie błąd, pouczajcie, podnoście na duchu 
z całą cierpliwością, ilekroć nauczacie; (…). 
Wy zaś, wszyscy synowie,‘bądźcie posłuszni 
waszym przełożonym (jak ojcom w Chrystusie) 
i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają 
nad duszami waszymi (…)’ ”.
8.  W tym punkcie Założyciel wskazuje na nierozerwalny dwumian 

sprawowania władzy i posłuszeństwa wobec władzy jako jedną 
ze swoich trosk w Towarzystwie. Najpierw kieruje wzrok ku 
salwatorianom, którzy pełnią posługę przełożonego wspólnoty 
lub jednostki. Bardziej niż rozkazywać, mają oni sprawować 
swój urząd przyjmując postawę braterskiej gotowości uczenia się. 
„Wy, (…), stróże braci waszych” , mówi Założyciel, 
przypominając, że jesteśmy przede wszystkim wspólnotą braci. 
Dlatego stanowisko przełożonego nie może być synonimem 
posiadania, dominacji ani sukcesu. Zadaniem przełożonego nie 
jest narzucanie swojego stanowiska, ale czuwanie, „[zarówno] 
w porę, [ jak] i nie w porę”, aby jego współbracia pozostawali 
posłuszni apostolskiemu celowi Towarzystwa. Innymi słowy, 
wszelka i jakakolwiek forma władzy w Towarzystwie, aby była 
prawdziwie ewangeliczna, musi być synonimem służby i pokory. 

II
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Chodzi tu o władzę ojcowską, która wymaga stałej postawy: 
„wykażcie b łąd, pouczajcie, podnoście na duchu z całą 
cierpliwością, ilekroć nauczacie” , aby dobrze rozeznawać 
i po bratersku prowadzić wspólnotę zgodnie z celem Towarzystwa.

9.  Drugi człon dwumianu wskazuje na naszą postawę posłuszeństwa 
wobec przełożonych. Tu również zwraca uwagę to, że Założyciel 
nie mówi o postępowaniu poddanych, którzy są posłuszni swoim 
szefom, ale mówi o „synach” , którzy umieją szanować i miłować 
swoich przełożonych „jak ojców w Chrystusie” . Jakże nie 
myśleć o postępowaniu samego Założyciela, który z wytrwałością i do 
końca był posłuszny Kościołowi? Byłoby astronomicznym błędem 
sądzić, że my wiemy już wszystko i nie zgłębiać sensu ewangelicznej 
rady posłuszeństwa, w 
perspektywie wskazanej 
przez bł. Franciszka 
Jordana. Ośmielam 
się powiedzieć, że 
Założyciel zaprasza nas, 
abyśmy nigdy nie stracili 
z oczu najwyższego 
wyrazu posłuszeństwa 
Chrystusa, który złożył 
swoją wolę w woli Ojca. 
To zakłada z naszej 
strony posłuszeństwo 
przełożonemu wspólnoty, 
na sposób Chrystusa 
i z miłości do Chrystusa. 
Krótko mówiąc: dla 
salwatorianów relacja 
posłuszeństwo-władza 
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będzie mieć zawsze fundament w całkowitym i ostatecznym 
posłuszeństwie Chrystusa na krzyżu, najwyższym wyrazie Jego 
utożsamienia się z wolą Ojca i całkowitym darze z siebie dla innych.

10.  Jak uprzednio zaznaczyłem, słowa Założyciela są ponownym 
zaproszeniem do przepracowania starych pojęć, a możliwe, 
że i dawnych praktyk odnośnie do władzy i posłuszeństwa. Często 
więcej osiąga się miłością niż narzucaniem, ponieważ, jak mówi 
przysłowie, cytowane przez samego Założyciela, „jedną kroplą 
miodu łapie się więcej much niż całą beczką octu” (DD I, 88). Często 
zdarza się, że w obliczu konfliktu skłaniamy się ku temu, by wrócić 
do pewności, którą dawało ślepe posłuszeństwo, składające całą 
odpowiedzialność na barki przełożonego. Inni natomiast skłaniają 
się ku temu, by czynić coś zupełnie przeciwnego, a co również 
jest błędem: to, co robią, tłumaczą swoim prawem do wolności, 
według której każdy jest nosicielem swojej subiektywnej prawdy. 
W obu przypadkach musimy zachować najwyższą czujność, 
tak w konfrontacji z legalizmem, który tłumi osobowość, jak 
i w konfrontacji z liberalizmem, który degraduje osobowość. 
Kto postępuje czy to w jeden czy to w drugi sposób, po prostu 
myli się, ponieważ obie te postawy są skrajnościami. W każdym 
razie, w żaden sposób nie wolno nam zatrzymać się na tym, 
co konfliktowe. Jedność jest bowiem zawsze wyższa od konfliktu, 
a pobudzanie jedności jest częścią misji przełożonego wspólnoty. 
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ABYŚCIE SIĘ WZAJEMNIE MIŁOWALI

„Przykazanie Pana:‘abyście się wzajemnie 
miłowali’, zachowujcie z największą pilnością, 
aby w ten sposób wszyscy poznali, że jesteście 

uczniami Boskiego Zbawiciela. 
Tak będziecie wiernymi naśladowcami Świętych 

Apostołów, którzy mieli ‘jedno serce i jedną 
duszę’. Gdzie miłość, tam Bóg; 

gdzie Bóg, tam pokój! Zgromadziła nas 
w jedno miłość Chrystusa! (…)”.

11.  W tym paragrafie Założyciel cytuje fragment, który bardzo lubi 
często przywoływać: „abyście się wzajemnie miłowali” . 
Modlitwa Jezusa o jedność jest tym samym zaleceniem, które 
jest obecne w Testamencie Duchowym, który otrzymaliśmy 
od bł. Franciszka Jordana. Nadto, nie jest to argument drugorzędny. 
Ponieważ to nie Założyciel, ale Słowo Boże zaprasza nas do życia 
w jedności, aby świat uwierzył. To przykazanie, by żyć zjednoczeni 
z Chrystusem w misji, zawsze było dla Założyciela istotną treścią 
i zdecydowanie chciał, aby je zachowywano „z największą 
pilnością” . Fakt, że zdarzają się wśród nas konflikty i spory, nie 
jest aż tak wielkim problemem. Wręcz przeciwnie, jest znakiem, że 
wciąż żyjemy i że Duch wciąż działa wśród nas. Tym, co martwiło 
Założyciela, jest indywidualizm, postawy izolowania się w naszych 
własnych pewnikach i/lub uciekanie w nasze własne przestrzenie, 

III
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co stopniowo zrywa więzi życia braterskiego. Tak więc, według 
Założyciela, życie w komunii i misja jako takie są nierozłączne.

12.  Z drugiej strony, nasza salwatoriańska jedność braterska 
ewangelizuje sama z siebie. W ostatecznej instancji, ani wielość czy 
nadmiar słów ani nawet wspaniałość dzieł nie sprawią, że będzie 
widać, że jesteśmy „uczniami Boskiego Zbawiciela” . Duch 
braterskiej komunii jest najlepszym dowodem tożsamości, który 
można przedstawić wobec podzielonego i pluralistycznego świata, 
w którym różnice bywają przedstawiane jako przeciwieństwa i stają 
się źródłem konfliktów. Wezwanie do nawrócenia, które kieruje do 
nas Założyciel, to wezwanie zmierzające do tego, by różnorodność 
narodów, ras i pokoleń stała się źródłem harmonii i współpracy. 
Wypada jednak zauważyć, że to wskazanie Założyciela, aby 
uczyć się żyć razem, nie jest synonimem jednorodnego działania, 
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odczuwania i mówienia wszystkich w ten sam sposób. Tym, 
o co prosi nas bł. Franciszek Jordan, jest stały proces nawrócenia 
w kierunku stylu życia, modlitwy i wspólnego działania, które 
pomogą nam odkryć na nowo, że jesteśmy współbraćmi. Nie ma 
skuteczniejszego sposobu, by ewangelizować niż nasze świadectwo 
wspólnego życia, ubogaconego różnorodnością i relacjami 
międzykulturowymi. 

13.  My, salwatorianie, jesteśmy czymś więcej niż wielonarodową 
wspólnotą typu opiekuńczego czy organizacją pozarządową 
(ONG). Założyciel ponownie przypomina nam, że miłość 
i naśladowanie Jezusa Chrystusa są teologalnym i fundacyjnym 
wymiarem, z powodu którego jesteśmy razem i jesteśmy 
dyspozycyjni, aby zostać posłanymi z misją. Nasza komunia miłości 
z Żywym i Prawdziwym Bogiem wyraża się w naszych relacjach 
braterstwa, bliskości i troski o innych. Same słowa Założyciela dają 
nam do zrozumienia, że to nie on był protagonistą, ani my nimi 
nie jesteśmy. Powiedzmy raczej razem z nim: „Zgromadziła 
nas w jedno miłość Chrystusa…” dla misji. W ten 
sposób Jezus Chrystus, żywy obraz Boga Ojca, jest Tym, który 
nas jednoczy i który posyła nas na cały świat, tak jak wspólnotę 
apostołów po Pięćdziesiątnicy. Założyciel zachęca nas więc, 
byśmy zawsze nasze oczy kierowali ku temu, by „naśladować 
świętych apostołów” , którzy mieli „jedno serce i jedną 
duszę” , ukierunkowane ku Bogu. To oznacza radość, której się 
doświadcza dzieląc się swoimi darami, zasobami i marzeniami 
za pośrednictwem wspólnoty, która pomaga iść do przodu.



14

OGARNIJCIE WSZYSTKICH TĄ SAMĄ MIŁOŚCIĄ

„Towarzystwo, przeznaczone dla wszystkich 
ludów, jest dłużnikiem wszystkich; 
dlatego ogarnijcie wszystkich tą samą miłością, 
nie czyniąc różnicy ani między osobami, 
ani między narodami…”.  

14.  Co pomyślałby nasz Założyciel, wiedząc, że w pierwszych 
dekadach XXI wieku wciąż mówimy o wojnach, o budowaniu 
nowych murów i barier w obronie partykularyzmów? Jak wiele 
dobra przynosi nam przypominanie sobie, że zgromadzenie 
salwatorianów jest „przeznaczone dla wszystkich ludów” 
i „jest dłużnikiem wszystkich”. Jest to wezwanie, aby 
nie pozwolić się ponieść logice budowania murów między 
krajami, grupami i osobami, czy też nawet sposobowi myślenia, 
że Towarzystwo mogłoby realizować swój cel zamknięte w sobie 
samym. W zglobalizowanym świecie, w którym żyjemy, dziś 
o wiele bardziej niż wcześniej, musimy na nowo wsłuchać się 
w to wezwanie bł. Franciszka Jordana, aby budować mosty 
między osobami z najróżniejszych narodowości i wychodzić na 
spotkanie ze wszystkimi. Ten zamysł uniwersalności zawsze był 
częścią apostolskiej wizji Założyciela wobec Towarzystwa. W tym 
kontekście, jak nie wspomnieć z wdzięcznością misjonarzy (dawnych 
i obecnych), którzy przekraczając granice swoich kontekstów 

IV
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kulturowych, zawsze byli świadkami tego apostolskiego charakteru 
Towarzystwa w najbardziej odległych miejscach na ziemi. 

15.  W ten sposób duch uniwersalności, bardziej niż tematem 
do dyskusji, jest sposobem misji właściwym salwatorianom 
wszystkich czasów, poruszonych tym zamiarem, by „ogarnąć 
wszystkich tą samą miłością” . To uświadamia nam, teraz 
bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, że bycie częścią apostolskiego 
dzieła bł. Franciszka Jordana oznacza sposób postępowania, 
który jest zakotwiczony w poczuciu włączania 
i łączenia sił w misji. Według Założyciela 
salwatorianie powinni iść do miejsc 
geograficznych i duchowych, 
do których inni nie docierają 
albo nawet z trudnością 
myślą o dotarciu tam. 
W tym sensie należy 
zwalczać wszelkie 
formy oporów i lęków 
przed przekraczaniem 
granic. Nie ma nic 
bardziej sprzecznego 
z duchem Założyciela 
niż zamknięcie się 
w sobie, w pewnych stylach, 
miejscach i środkach, które 
przekształcają się w system 
ewangelizowania nienaruszalny 
na zawsze. Te partykularyzmy 
zabijają charyzmat i przesłaniają wizję 
uniwersalności Założyciela.
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16. Dlatego wymiar uniwersalności jest cennym skarbem naszego 
sposobu włączania się w apostolską misję Kościoła. Możemy nawet 
powiedzieć, że zostaliśmy obdarowani tym darem Ducha, biorąc 
pod uwagę, że dynamika wzrostu Towarzystwa przyciąga każdego 
dnia coraz więcej młodych ludzi z różnych języków i kultur. 
Kto wie, co powiedziałby nam Założyciel, wiedząc, że dynamizm 
uniwersalności nadal pobudza jego ukochanych synów do 
pokonywania dystansów – w każdym sensie – „nie czyniąc 
różnicy ani między osobami, ani między narodami” . 

W dzisiejszych czasach, kiedy każda ziemia jest 
ziemią misyjną, misyjny zapał Założyciela, 

by „głosić Ewangelię wszelkiemu 
stworzeniu” (Mk 16,15), nie pozwala 

nam pozostawać obojętnym na los 
osób, które żyją w kontekstach 

wykluczenia i oddalenia 
od Boga. Dlatego każdy, 
kto przyłącza się do 
Towarzystwa, musi nosić 
w swoim sercu to główne 
nastawienie, jakim jest 
zbawienie całej ludzkości, 
ponieważ takie jest nasze 
zadanie w świecie: iść 
z misją, aby dać poznać 

Jezusa Chrystusa, oblicze Boga 
Żywego i Prawdziwego, który 

„pragnie zbawienia dla wszystkich” 
(1 Tm 2,4), bez żadnej różnicy. 



17

PIELĘGNUJCIE DUCHA MODLITWY

„Pielęgnujcie nieustannie ducha modlitwy. 
(…). Poświęćcie się codziennemu rozmyślaniu: 

przy Jezusie, waszym skarbie, jeszcze przed 
świtem niech będzie serce wasze, abyście zostali 
oświeceni najświętszymi przykładami Jego życia 
i rozpaleni ogniem Jego miłości. (…) Bądźcie 

przyjaciółmi Zbawiciela naszego w świętym 
tabernakulum, (…). Czytanie duchowe, 

(…), podejmujcie jako wspaniały pokarm 
dla duszy, (…). W dwukrotnym rachunku 

sumienia osądzajcie samych siebie, skupcie się 
nabierając odwagi, pobudzajcie się do większego 
postępu. Niech waszym najsłodszym dążeniem 

będzie przyczynianie się do tego, aby wszystkie 
pokolenia błogosławiły naszą najchwalebniejszą 

Matkę i Królową oraz abyście sami w Różańcu 
świętym codziennie oddawali Jej kult, (…)”.

17. Osobista relacja z Panem daje życie salwatorianinowi. Bazując na 
własnym przykładzie modlitwy nieustannej, Założyciel kieruje 
do każdego z nas takie zalecenie: „pielęgnujcie nieustannie 
ducha modlitwy” . Jest jednak ważne, aby pamiętać, 

V
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że modlitwa nieustanna nie pozostaje w sprzeczności z codzienną 
aktywnością i nie oznacza też modlitwy powierzchownej czy 
alienującej. Modlitwa nieustanna w ciągu całego dnia prowadzi 
do odkrycia „modlitwy serca” (papież Franciszek), która polega na 
nieprzerwanej relacji miłości i przyjaźni z Jezusem Chrystusem. 
Według bł. Franciszka Jordana, żadna misja nie może przynieść 
owoców, jeśli spojrzenie i serce nie są zjednoczone z Jezusem 
Chrystusem. Wyraził to w mocnych słowach: „Poświęćcie się 
codziennemu rozmyślaniu: przy Jezusie, waszym 
skarbie, jeszcze przed świtem niech będzie serce 
wasze…” . Ta właśnie relacja z Panem sprawia, że żyjemy 
intensywnie naśladowaniem Go „oświeceni (…) i rozpaleni 
ogniem Jego miłości” . O wiele bardziej niż zwykła aktywność 
duchowa, życie salwatoriańskie zakorzenione w Jezusie Chrystusie 
jest codziennym ćwiczeniem (osobistym i wspólnotowym) 
upodabniania się do Niego we wszystkim, co robimy.

18. Bł. Franciszek Jordan jest dla nas przede wszystkim paradygmatem 
osoby modlącej się. W swoim kontekście umiał on przeżywać 
głęboką jedność modlitwy i życia. I właśnie w ten sposób zaprasza 
nas do czynienia tego samego, wskazując pewne środki, które 
pomagają nam żyć w stanie permanentnej modlitwy, jak na przykład 
pielęgnowanie przestrzeni ciszy i dialogu jako „przyjaciele 
Zbawiciela naszego w świętym tabernakulum” . W ten 
sam sposób wskazał na miejsce medytacji słowa Bożego i czytania 
duchowego „jako wspaniałego pokarmu dla duszy” , 
który podtrzymuje nas na drodze naszego życia. Dokładnie 
w ten sam sposób proponuje nam „rachunek sumienia” jako 
podejmowaną każdego dnia modlitwę, która pomaga nam, by 
„nabierając odwagi, pobudzać się do większego postępu” 
i nie dać się ponieść duchowi świata. Kiedy nasze salwatoriańskie 
życie nie jest karmione tymi środkami – i wieloma innymi –, wtedy 
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nieuchronnie tracimy 
z oczu sens naszego 
życia konsekrowanego 
i oddania się na służbę 
innym.   

19. Nie mogąc o tym 
w żadnym razie 
zapomnieć, Założyciel 
kieruje swoją myśl ku 
Maryi Dziewicy, tak 
często wychwalanej 
imieniem „Matki Zbawiciela” i „Królowej Apostołów”. 
Bł. Franciszek Jordan zaleca, aby Najświętsza Maryja 
Panna, Matka Zbawiciela i Królowa Apostołów 
zajmowała uprzywilejowane miejsce w modlitwie wszystkich 
salwatorianów. Najpierw jednak, prosi, abyśmy nie zapominali 
o szacunku, ożywianiu i promowaniu jednej z najbardziej 
wymownych praktyk pobożnych wyrażających wiarę Ludu Bożego. 
Chodzi o odmawianie różańca, nie traktując go jako jedynie 
powtarzanie słów, ale jako modlitwę, która pomaga nam rozważać 
najważniejsze tajemnice naszej wiary. Modlitwa różańcowa zawsze 
towarzyszyła życiu Założyciela jako środek apostolstwa, który 
pozwala nam na nowo odkryć właściwą postawę wobec pobożności 
ludowej. Jest to sposób modlitwy pokornych, który według 
papieża Pawła VI odbija „w sobie jakiś głód Boga, jaki jedynie 
ludzie prości i ubodzy duchem mogą odczuwać”.1  I który, według 
papieża Franciszka, jest „…miejscem teologicznym, na które 
powinniśmy zwracać uwagę, szczególnie w chwili, gdy myślimy 
o nowej ewangelizacji”.2

1 PAWEŁ VI, Adhortacja apostolska „Evangelii nuntiandi”, 8 grudnia 1975, nr 48.
2 FRANCISZEK, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”, 24 listopada 2013, nr 126.
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ĆWICZCIE SIĘ W DOBROWOLNYCH 
UPOKORZENIACH

„Jako że Bóg pokornym łaskę daje, zarówno 
dla osiągnięcia postępu w uświęceniu własnym, 
jak i dla owocnego działania ku zbawieniu 
dusz, chętnie ćwiczcie się w dobrowolnych 
upokorzeniach zwyczajowo praktykowanych 
w Towarzystwie od początku, patrząc na 
Boskiego Zbawiciela, który w czasie 
Ostatniej Wieczerzy umył uczniom nogi, 
zachęcając nas:‘Dałem wam przykład, abyście 
i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem’ ”. 
20. Zdecydowana większość osób, które znały bł. Franciszka Jordana, 

zgodnie przedstawia go jako osobę napełnioną duchem pokory, 
dobroci i łagodności. Jego własny styl stał się przesłaniem 
samym w sobie o słuchaniu, o stawaniu się bliźnim i o dawaniu 
świadectwa Ewangelii. Właśnie tę ewangeliczną postawę 
małości, postawę tego, kto pozwala się prowadzić miłości Boga 
Ojca, Założyciel powierza każdemu z nas, swoim umiłowanym 
synom. Jak świadczyło wielu innych świętych, tak również dla bł. 
Franciszka Jordana, „pokora i roztropność są matkami wielkich 
czynów” (DD I, 81), dlatego on z determinacją prosi: „chętnie 
ćwiczcie się w dobrowolnych upokorzeniach” . Nie ma 
wątpliwości, że pokora jest najlepszą drogą, abyśmy zobaczyli, 
kim jesteśmy i najlepszym sposobem na przekazanie mocy 

VI
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Ewangelii. Tak jak księżyc nie świeci własnym światłem, ale 
odbija blask „słońca sprawiedliwości” (por. DD I, 54), Założyciel 
zaleca czynić to samo, korzystając z nierozłącznego dwumianu: 
„dla osią gnięcia postępu w uświęceniu własnym, 
jak i dla owocnego działania ku zbawieniu dusz” , 
pozwalając, abyśmy byli przemieniani przez misję.

21. Każde dzieło u swych początków zawsze jest skromne, więc 
i Założyciel rozpoczął swoją pracę apostolską w sposób ukryty 
i niewidoczny. Z tej racji prosi nas, abyśmy nie zapominali, 
że pewne dobrowolne upokorzenia były „zwyczajowo 
praktykowane w Towarzystwie od początku”. 
Jak wiemy, przeciwieństwem pokory jest pysznienie się, pokusa 
pokładania ufności jedynie we własnych siłach i w tym, co jawi 
się jedynie na zewnątrz, w przedmiotach najnowszego modelu. 
Dlatego Założyciel chce, abyśmy byli czujni, by w naszych 
sercach posiadanie dóbr i tytułów nie dominowało, zastępując 
obdarowywanie, które jest źródłem relacji braterskich. Sądzę, 
że wszyscy wiedzą, jak łatwo wpaść w pułapkę ułudy próżności 
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i przyjemności konsumpcji. Aby pozwolić Bogu działać w samych 
głębinach naszej istoty, konieczne jest opróżnienie się z siebie 
samych i bycie dyspozycyjnym do przejścia wymagającego procesu 
wzrostu duchowego, zarówno wewnętrznego, jak i w naszych 
relacjach osobistych i wspólnotowych. Towarzystwo, według 
Założyciela, nigdy nie może osiągnąć pełnej jedności ani 
zrealizować swego celu, bez duchowego fundamentu łagodności, 
cierpliwości i pokory. 

22. Gest Jezusa, gest umycia nóg swoim uczniom, został wskazany 
przez Założyciela jako najbardziej wyrazisty sposób postępowania 
dla każdego salwatorianina. Czyni to zachęcając: „patrzcie 
na Boskiego Zbawiciela, który w czasie Ostatniej 
Wieczerzy umył uczniom nogi”. Innymi słowy, nie ma 
misji bez pozbycia się wszelkich form eksponowania siebie, 
dominacji, siły i prestiżu. We wspólnocie, w której przeważa 
zainteresowanie popisywaniem się i eksponowaniem siebie, misja 
gaśnie i umiera. Droga wskazana przez Jezusa swoim uczniom 
uczy nas patrzeć z innej perspektywy: „abyście i wy tak 
czynili, jak Ja wam uczyniłem” . Boski Zbawiciel w geście 
obmycia stóp prosi każdego z nas o przyobleczenie się w szatę 
pokory, troski, prostoty i bezinteresownej służby. W ćwiczeniach 
duchowych św. Ignacego Loyoli, tak często praktykowanych przez 
Założyciela, jest mowa o najdoskonalszej formie pokory: „chcę i 
wybieram raczej ubóstwo z Chrystusem ubogim, niż bogactwo; 
zniewagi z Chrystusem pełnym zniewag, niż zaszczyty; (…) dla 
większego naśladowania Chrystusa Pana naszego i dla większego w 
rzeczy samej upodobnienia się doń”.3 Niewątpliwie, to jest sposób 
postępowania, który bł. Franciszek Jordan wskazał wszystkim 
swoim synom duchowym.

3 IGNACY LOYOLA, Ćwiczenia duchowne (Drugu Tydzień), nr 167.
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CZYŃCIE TOWARZYSTWO ZNANYM

„Wzrost Towarzystwa (…), powinien 
w wysokim stopniu leżeć na sercu wszystkich 

ukochanych synów. Dlatego poprzez świetlany 
przykład dbajcie o dobre imię Towarzystwa na 
chwałę Bożą i bądźcie słodką wonią Chrystusa 

w każdym miejscu. (…) Nadto niech każdy 
uważa za swój obowiązek dołożenie wszelkich 

starań, zwłaszcza przez rozpowszechnianie 
wiadomości Towarzystwa i propagowanie jego 

pism, prosząc o jałmużnę czy szukając 
dobroczyńców, aby jak najwięcej alumnów mogło 

zostać do niego przyjętych, a Towarzystwo dla 
większej chwały Bożej mogło w tych czasach 

intensywniej wzrastać”.
23. Jak ogrodnik, bł. Franciszek Jordan poświęcił się całkowicie 

pomocy przy narodzinach, wzroście i ekspansji Towarzystwa na 
całym świecie. Stało się ono dziełem, które aż do dziś wciąż wydaje 
owoce, ale potrzebuje realnego i stałego uczestnictwa w nim 
wszystkich salwatorianów. Dlatego Założyciel z powagą podkreślił, 
że „wzrost Towarzystwa, (…), powinien w wysokim 
stopniu leżeć na sercu wszystkich” . Przede wszystkim 
jest w tym wezwanie, abyśmy jako salwatorianie nie urządzili się 
przyjmując rutynowy i dostatni sposób życia. Uczestnictwo jest 
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zobowiązaniem, z którego nikt nie może się zwolnić, bo bez niego 
Towarzystwo popada w chorobę, nie rozwija się, a duch Założyciela 
gaśnie. Salwatorianie, którzy w swoim sposobie myślenia 
ograniczają się wyłącznie do horyzontów własnego kontekstu, 
ryzykują niebezpieczeństwo zaniku i wygaszenia impulsu ekspansji 
Towarzystwa na wszystkich poziomach. Dlatego Założyciel kładzie 
nacisk na rzeczywiste zaangażowanie wszystkich i każdego z osobna, 
aby troszczyć się o realizację celu Towarzystwa, formując wciąż 
nowych misjonarzy, by umożliwić innym, aby poznali, pokochali 
i naśladowali Jezusa Zbawiciela, Posłanego przez Boga Ojca. 
Pomóżmy więc, aby „Towarzystwo dla większej chwały 
Bożej mog ło w tych czasach intensywniej wzrastać” , 
przezwyciężając pokusę zamknięcia się we 
własnym małym światku, a odwracając się 
plecami do ludzkości, cierpiącej i nie znającej 
Jezusa Chrystusa, który wzywa nas do miłosnej 
relacji z jedynym prawdziwym Bogiem.

24. Jednocześnie Założyciel prosi salwatorianów, 
aby idąc za jego przykładem dbali „o dobre 
imię Towarzystwa” , jak również, słowem 
i czynem, byli „słodką wonią Chrystusa w każdym 
miejscu” . Oczywiście, byłoby błędem sądzić, że Towarzystwo 
stanie się znane poprzez organizację wielkich wydarzeń albo 
spektakularne postępy. Jak wiadomo, Towarzystwo nie rozwinęło 
się od razu, ale stopniowo, pokornie, jak to czyni odrobina 
perfum, czystych i skoncentrowanych: wypełnia całą przestrzeń 
swoim przyjemnym zapachem. Towarzystwo rozprzestrzeniło się 
dzięki niezliczonym salwatorianom, którzy, aż do dzisiejszych 
czasów, poprzez swój sposób bycia i działania, poprzez swoje słowa 
i czyny, w trudnych kontekstach misyjnych, są obecni ofiarując 
życie ze względu na Jezusa Chrystusa, bez robienia wielkiego 
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hałasu czy dęcia w trąby. Tak jak odrobina zaczynu sprawia, że całe 
ciasto rośnie, tak też Towarzystwo wypełnia swój cel pomagając 
Kościołowi wzrastać w duchu komunii, świadectwa i misji.

25. Nadto, prócz mocy świadectwa, Założyciel sugeruje nam, 
abyśmy upowszechniali apostolat Towarzystwa w ten sposób: 
„przez (…) propagowanie jego pism” i „szukając 
dobroczyńców” . W swoich czasach, Założyciel wykorzystywał 
do publikacji najstosowniejsze i najnowocześniejsze środki 
ewangelizacji, które w oczach nam współczesnych są nadzwyczaj 
proste. Obecnie mamy jednak do dyspozycji znacznie bardziej 
zaawansowane narzędzia wydawnicze. Pomyślmy o sieciach 
nowych technologii komunikacji o imponującej zdolności 
docierania do bardzo wielu ludzi jednocześnie. Przesiąknięci 
wizją Założyciela, jak możemy nie czuć się przynagleni do 
obecności w tych sieciach komunikacji i wykorzystania ich do 
ewangelizacji, informowania i komunikowania tego, kim jesteśmy 
i co robimy? Choć wiemy, że środki komunikacji, ogólnie rzecz 
biorąc, nie zastępują bynajmniej osobistych relacji w apostolstwie 
ani tym bardziej doświadczenia wspólnoty. Z drugiej strony, jeśli 
było coś charakterystycznego dla bł. Franciszka Jordana, to była 
nią tendencja, aby nigdy nie planować apostolstwa w sposób 
indywidualny. On raczej starał się łączyć siły z innymi, zawsze na 
bazie tego samego celu ewangelizacyjnego Kościoła, jako że nie 
widział sensu w robieniu rzeczy w izolacji. Założyciel zaprasza nas 
do szukania współdziałania z osobami i grupami (dobroczyńcami), 
które wspierają dzieła apostolskie Kościoła i Towarzystwa, również 
„aby jak najwięcej alumnów mogło zostać do niego 
przyjętych” . Ostatnim punktem, który chciałbym podkreślić, 
jest to, że dla bł. Franciszka Jordana publikacje i dobroczyńcy są 
jak dwie strony tej samej monety. Nigdy nie są one oddzielone. 
Jedna podsyca drugą w ramach tego samego celu Towarzystwa.
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VIII
WSPIERAJCIE MISJE

„ Misje (…) Towarzystwa, wspierajcie 
nie tylko modlitwą i ofiarami, 
ale także pozyskując wsparcie. (…) 
Niech nic, co mogłoby się przyczynić 
do rozwoju Królestwa Bożego, 
nie wydaje się wam małe!”.
26. Każdy salwatorianin pilnie potrzebuje usłyszeć to wołanie 

Założyciela: „wspierajcie misje Towarzystwa” . A być 
może pierwszą i najważniejszą rzeczą, jaką musimy zrobić, jest 
zrozumienie samej naszej tożsamości jako misji, ponieważ fakt 
„bycia salwatorianinem” to coś o wiele większego niż wypełnianie 
zadań czy robienie jakichś rzeczy dla innych. Misja rodzi się 
z naszej osobistej relacji miłości z Jezusem, naszym Zbawicielem, 
który przyszedł, aby dać nam poznać Boga jako naszego Ojca. 
Misja wymaga oddania siebie całkowitego i w pełnym wymiarze 
czasowym. Ponadto, nie urzeczywistnia się ona na bazie naszego 
własnego pomysłu ani dzięki naszym własnym wysiłkom czy woli. 
Podejmując ją w ten sposób, ujawnialibyśmy jedynie pragnienie 
osobistej samorealizacji i szukania aplauzu. Sensem ukrytym 
w zaleceniu Założyciela jest to, abyśmy wspierali Towarzystwo we 
współpracy w misji Jezusa Chrystusa, mając pewność, że bez Niego 
nic nie możemy uczynić (por. J 15, 5). Ponadto, warto pamiętać, 
że w relacjach z Dziejów Apostolskich to nie apostołowie są 
głównymi bohaterami; głównym bohaterem jest Duch Chrystusa 
Zmartwychwstałego, który ich posyła. Ten Duch towarzyszy i jest 
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przewodnikiem wspólnoty ku misji. Rozumiejąc to w ten sposób, 
Założyciel często powtarzał, że my, salwatorianie, bez mocy Ducha 
Świętego jesteśmy niczym. Nie możemy uczynić nic nie będąc 
w komunii z Jezusem Chrystusem, który nas powołuje i posyła, 
abyśmy dawali poznać oblicze Boga żywego i prawdziwego.

27. Wołając: „wspierajcie misje” , jest oczywiste, że Założyciel 
miał na uwadze potrzeby i cierpienia salwatorianów pracujących 
na peryferiach świata. Myślał o salwatorianach, którzy w różnych 
kontekstach głoszą Ewangelię tym ludom i grupom ludzi, gdzie 
Jezus Chrystus i Jego Ewangelia nie są jeszcze znane. Może też być 
tak, że to głoszenie jest jeszcze w powijakach, a żywy i prawdziwy 
Bóg nie jest jeszcze znany i kochany. I właśnie w tym punkcie 
warto mieć na uwadze dwa filary, które zostały wskazane przez 
Założyciela. Z jednej strony wartość „modlitwy i ofiar” , 
a z drugiej konieczne „wsparcie [ekonomiczne]” dla 
utrzymania misji. Chodzi, z jednej strony, o zachętę do modlitwy 
za misjonarzy i stałą łączność z tymi, którzy prowadzą działalność 
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misyjną poza granicami. Z drugiej strony Założyciel zaleca, abyśmy 
zainteresowali się poszukiwaniem, przyjmowaniem wsparcia 
i wyrażaniem wdzięczności dobroczyńcom, którzy dają wkład 
w salwatoriańskie dzieła. Gdziekolwiek jest misja salwatoriańska, te 
dwa filary wskazane przez Założyciela zawsze idą razem: modlitwa 
(i ofiary) i środki (ludzkie i finansowe).

28. Jest jeszcze jeden aspekt misji wspomniany przez Założyciela, 
który czyni wzmiankę o hojności w rzeczach małych i dzieleniu 
się tym niewiele, które mamy do dyspozycji. W tym kontekście 
zrozumiałe jest zalecenie: „ Niech nic, co mog łoby się 
przyczynić się do rozwoju Królestwa Bożego, nie 
wydaje się wam małe!” Jest tutaj wezwanie do hojności i do 
ufności ponad wszystko w Bożą Opatrzność. Gdyby Założyciel 
żył w naszych czasach, z pewnością wskazałby nam na ciężką 
chorobę konsumpcjonizmu, która wdarła się i zadomowiła 
także w wielu naszych domach i wspólnotach. Przypuszczam, 
że wszyscy już spotkaliśmy współbraci, którzy niesieni ambicją 
mają niemal wszystko. Jednocześnie żyją znieczuleni w duszy, 
bez jakiegokolwiek zapału do realizacji swojego powołania/
misji. Za przykładem swego Założyciela misja salwatoriańska jest 
ukierunkowana na upodobnienie się coraz bardziej do kenozy 
Chrystusa (por. Flp 2, 1), poprzez życie w ogołoceniu, które będzie 
owocne i wyda owoce tylko wtedy, kiedy nauczymy się dzielić 
tym niewiele, kim jesteśmy i tym niewiele, czym dysponujemy. 
Odrobina mąki, jeśli dzieli się ją z innymi, staje się chlebem dla 
wszystkich. Im bardziej będziemy pobudzać wśród nas poczucie 
łączenia sił i pielęgnować ducha komunii, tym bardziej pociągająca 
i owocna będzie obecność Towarzystwa w świecie.



29

Z WIELKIM SERCEM I W DUCHU 
DYSPOZYCYJNOŚCI

„Jako że Bóg miłuje radosnego dawcę, 
spełniajcie obowiązki waszego powołania z wielkim 

sercem i chętnym usposobieniem, unikając wady, 
którą nazywają pesymizmem, która jest 

niebezpieczną bronią wroga naszego zbawienia.
Czyńcie nadal dobro, umiłowani synowie, 

i pracujcie ze wszystkich sił dla chwały Bożej 
i zbawienia dusz, bo czas jest krótki, 

wasza zaś nagroda w zamian będzie wielka”.

29. Założyciel kończy swój list, zachęcając nas do postępowania 
naprzód i do przyjęcia misji bez stawiania warunków. Zaprasza 
nas, w komunii z całym Towarzystwem, do przeżywania naszego 
salwatoriańskiego powołania „z wielkim sercem i chętnym 
usposobieniem”. Tutaj, jak zobaczyliśmy uprzednio, w sposób 
bardzo obrazowy, Założyciel przemawia tak, jak sam przeżywał 
swoje powołanie i jak sam służył w Kościele. Samo życie 
bł. Franciszka Jordana, bardziej niż jego słowa, jest analogiczne do 
życia tych, którzy wchodzą na drogę Jezusa, gotowi zaryzykować 
wszystko, by z radością służyć innym. Krótko mówiąc, powołanie 
salwatoriańskie nie ma nic wspólnego ze stylem życia przeciętnym 
czy bez aspiracji. Zupełnie przeciwnie; Założyciel zawsze chciał 
widzieć u swoich ukochanych synów postawy dyspozycyjności, 

IX
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wyrzeczenia i mobilności misyjnej. Sama historia jego powołania, 
bardziej niż przemówienia, jest przesłaniem, które pobudza nas do 
wzrastania w świętości, do pogłębiania naszego spotkania z Tym, 
który prowadzi nas do poznania Boga żywego i prawdziwego oraz 
do dawania świadectwa Ewangelii, jako drogi trwającej całe życie.

30. W tej ostatniej zachęcie Założyciel stwierdza z całą stanowczością: 
„unikajcie wady, którą nazywają pesymizmem” . 
Nikt lepiej od niego nie wiedział, że nie wolno pozwolić się 
ponieść jakiemuś patrzeniu nacechowanemu pesymizmem 
czy zniechęceniem, szczególnie wtedy, kiedy problemy 
przerastają nasze siły. W rzeczywistości wyrządzamy ogromne 
szkody wspólnocie, kiedy zaczyna panować duch pesymizmu, 
zgorzknienia czy przygnębienia. Są to zwykle sytuacje bardzo 
smutne, ponieważ nie wierzy się już w działanie Ducha Bożego. 
A tym, co przeważa, jest podejście zamknięte w jednym punkcie 
widzenia, jakoby wszystko było złe i/lub zmierzało ku śmierci. 
Natomiast, to właśnie Duch Święty jest Tym, który uzdrawia nas 
z bezpłodnych narzekań i pesymizmu. Warto, abyśmy przypomnieli 
sobie wszystkie te momenty, kiedy Założyciel zachęca nas, abyśmy 
nigdy nie tracili zaufania w Bożą Opatrzność i abyśmy zaczynali 
od nowa tyle razy, ile razy to konieczne. Tak więc, w trudnych 
czasach, w których dzisiaj żyjemy, wielką pociechą jest usłyszeć 
to zalecenie, aby nie dać się zarazić przez przeszkody nieodłącznie 
związane z różnymi kontekstami naszej misji. Nie pozwólmy, aby 
pesymizm i negatywne uczucia nas postarzały albo uczyniły nas 
chorymi wewnętrznie! 

31. Założyciel kończy swój list okólny tymi słowami: „Czyńcie 
nadal dobro, umiłowani synowie…” . Z odnowionym 
zapałem zaprasza do kontynuowania misji, nosząc w sercu silne 
pragnienie pracy „dla chwały Bożej i zbawienia dusz” . 
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Przywołując to wyrażenie, znane we wszystkich czasach, – które 
inspirowało świętych w ich konsekracji i służbie Kościołowi –, 
bł. Franciszek Jordan chciał, aby ono było również głównym 
motywem jego apostolskiego dzieła. Dlatego ostatecznym celem 
Towarzystwa i wszystkiego, co robimy, nie jest otoczenie chwałą 
siebie samych. Jest całkiem przeciwnie, według Założyciela, w tym 
wyrażeniu chodziło o cel, którego należało poszukiwać w służbie 
i wypełnianiu woli Bożej. „Pracujcie ze wszystkich sił…” 
- napisał bł. Franciszek Jordan, jakby dla podkreślenia, abyśmy nie 
ulegli pokusie szukania chwały tego świata, osobistego dobrobytu 
i zaszczytów, zamiast 
służyć innym dla chwały 
Bożej i dla zbawienia 
naszych braci. 
Prawdziwą chwałą Boga 
jest objawienie, że jest 
On obecny w świecie ze 
swoim przebaczeniem, 
miłością, miłosierdziem 
i zbawieniem. Dlatego 
Założyciel prosi nas, 
byśmy mieli odwagę 
nie rezygnować z misji 
otoczenia chwałą Ojca 
ze wszystkich naszych 
sił (słowem i czynem), 
aby wszyscy mieli 
życie, które przekracza 
wszelkie granice i miary.   



32

ZAKOŃCZENIE

32. Zanim zakończę to braterskie przesłanie, chciałbym wam wyznać, 
że relacja o śnie, którą podzieliłem się na początku tego listu, 
nie jest prawdziwa. Nie jest prawdą, że miałem taki sen, ani to, 
że znalazłem list naszego Założyciela na stole w moim biurze. 
Nie zmienia to jednak faktu, że taki list bł. Franciszka Jordana do 
jego ukochanych współbraci istnieje. Jest autentyczny i znajduje 
się w archiwum Domu Macierzystego! Chodzi o list okólny 
(napisany po łacinie i po niemiecku), który Założyciel w Niedzielę 
Męki Pańskiej 1913 roku wysłał do całego Towarzystwa w związku 
z 1600. rocznicą Triumfu Krzyża Świętego, kiedy w 313 roku 
chrześcijaństwo stało się legalną religią w Imperium Rzymskim. 
Kiedy trzymałem ten dokument w rękach, pierwszą rzeczą, która 
zwróciła moją uwagę, była aktualność każdego z dziewięciu zaleceń, 
które Założyciel chciał podkreślić w swoim czasie. To zachęty, które 
są skierowane do każdego salwatorianina, zachęty wypowiedziane 
przez ojca, który kocha swoich synów i troszczy się o ich wzrost.

33. Jak już wcześniej wspomniałem, studiując te zalecenia 
– które w oryginale są dużo obszerniejsze niż tutaj przeze mnie 
streszczone – byłem dotknięty wielką czułością, z jaką Założyciel 
zwraca się do współtowarzyszy swojej misji, kiedy nazywa ich 
„Umiłowanymi Synami”. Chociaż Założyciel napisał ten list 
szczególnie do członków Towarzystwa, sądzę, że mogę powiedzieć, 
że jego treść jest przeznaczona dla wszystkich salwatorianów 
i salwatorianek (świeckich, zakonników i zakonnic), dla jego 
duchowych synów i córek na całym świecie. Chciałbym zatem 
zaprosić wszystkich, tak salwatorianów jak i salwatorianki, 
do medytacji i przyswojenia tego przesłania bł. Franciszka Jordana 
ze względu na jego charakter duchowy i formacyjny. Wspomniane 
tu tematy nie są treściami abstrakcyjnymi czy teoretycznymi, 



33

ale dotyczą żywotnej i głębokiej duchowości salwatoriańskiej, 
której towarzyszy życie pełne sensu i gestów apostolskiej świętości. 

34.  Zapraszam do poświęcenia odpowiedniego czasu na przeczytanie 
tego dokumentu po raz drugi, próbując wyobrazić sobie 
scenę, w której Założyciel kieruje te zalecenia do każdego 
salwatorianina/każdej salwatorianki, w jakimkolwiek miejscu 
i sytuacji się on/ona znajduje. Chciałbym wam zaproponować, 
abyście – wykraczając poza moje ograniczone komentarze – 
odpowiedzieli sobie na pytanie: jakie inne spostrzeżenia i odczucia 
wywołują w waszym sercu te słowa Założyciela? Kończąc wyrażam 
pragnienie, że to pisemne przesłanie – wśród innych materiałów, 
którymi dysponujemy – pomoże nam żyć w mocy ducha 
bł. Franciszka Jordana, idąc zjednoczeni w tym samym kierunku 
(w Towarzystwie i z innymi gałęziami Rodziny Salwatoriańskiej) 
i że razem pomożemy Kościołowi nieść Jezusa Chrystusa do 
wszystkich miejsc i kontekstów, zarówno geograficznych, 
jak i egzystencjalnych. 

35. Na koniec, z okazji świąt Bożego Narodzenia, chciałbym 
w uroczystym świętowaniu narodzin Jezusa Chrystusa życzyć 
Wam światła, które rozbłyska w ciemnościach świata i nadaje 
sens naszej salwatoriańskiej konsekracji. Nie zapominajmy, 
że uroczystość Narodzenia Zbawiciela zajmuje fundamentalne 
miejsce w naszej wspólnocie braterskiej i apostolskiej. Narodzenie 
Chrystusa Zbawiciela jest naszym świętem zakonnym par 
excellence, ponieważ w nim rozpoznajemy imię i oblicze miłości 
Boga Ojca, który „przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło” 
(Łk 19, 10). Nikt nie jest wykluczony, żaden salwatorianin nie 
może czuć się obcy lub odległy od głoszenia tego orędzia światu.

36. Wiadomo, że ze względów duszpasterskich w niektórych 
kontekstach niemożliwe jest świętowanie we wspólnocie 
uroczystości Narodzenia Zbawiciela. Zapraszam jednak, abyście 
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znaleźli inny stosowny dzień, aby we wspólnocie świętować tę 
uroczystość, która jest głównym świętem naszego Towarzystwa. 
Ponadto, podobnie jak w poprzednich latach, zapraszam Was, 
abyście w Świętą Noc Bożego Narodzenia nie zapomnieli 
zatrzymać się przed żłobkiem i pomodlić się za siebie nawzajem, 
przede wszystkim za misjonarzy i za naszych starszych współbraci. 
Razem prośmy o wstawiennictwo bł. Franciszka Jordana, aby 
pomógł nam przeżyć Narodzenie Zbawiciela głęboko i w postawie 
wewnętrznej adoracji. Obyśmy za jego wstawiennictwem umieli 
dobrze przyjąć oblicze Boga Żywego, który przychodzi, aby być 
z nami i nauczyć nas wyciągać rękę do naszych braci i sióstr, 
najmniejszych i potrzebujących.

37. W imieniu członków Rady Generalnej, sekretarzy i pozostałych 
współpracowników, składam wszystkim najlepsze życzenia 
radosnych i błogosławionych Świąt Narodzenia Zbawiciela 
oraz błogosławionego roku 2023. Dziękuję bardzo!

Przełożony Generalny

Marko Ivan Rupnik - Narodzenie Pańskie, 2011. Katedra San Sebastiano, Bratysława



Franciszek Maria od krzyża Jordan

uMiłowani synowie
zdrowie i oJcowskie błogosławieństwo w Panu

I. Wasze święte powołanie, którym jest kształtowanie Chrystusa 
w sobie i w bliźnich, zawsze, we wszystkim i wszędzie 
miejcie przed oczami; abyście mogli to osiągnąć starajcie się 
jak najwierniej zachowywać Konstytucje…

II. Wy, przeto, przełożeni, stróże braci waszych, czuwajcie, 
(…) trzymajcie się zasad, abyście (…) nastawali w porę, nie w porę: 
wykażcie błąd, pouczajcie, podnoście na duchu z całą cierpliwością, 
ilekroć nauczacie; (…). Wy zaś, wszyscy synowie, ‘bądźcie posłuszni 
waszym przełożonym (jak ojcom w Chrystusie) i bądźcie im ulegli, 
ponieważ oni czuwają nad duszami waszymi (…)’

III. Przykazanie Pana: ‘abyście się wzajemnie miłowali’, 
zachowujcie z największą pilnością, aby w ten sposób wszyscy 
poznali, że jesteście uczniami Boskiego Zbawiciela. Tak będziecie 
wiernymi naśladowcami Świętych Apostołów, którzy mieli 
‘jedno serce i jedną duszę’. Gdzie miłość, tam Bóg; gdzie Bóg, 
tam pokój! Zgromadziła nas w jedno miłość Chrystusa! (…)

IV. Towarzystwo, przeznaczone dla wszystkich ludów, 
jest dłużnikiem wszystkich; dlatego ogarnijcie wszystkich 
tą samą miłością, nie czyniąc różnicy ani między osobami, 
ani między narodami, …

V. Pielęgnujcie nieustannie ducha modlitwy. (…). 
Poświęćcie się codziennemu rozmyślaniu: 
przy Jezusie, waszym skarbie, jeszcze przed świtem niech 
będzie serce wasze, abyście zostali oświeceni najświętszymi 
przykładami Jego życia i rozpaleni ogniem Jego miłości. 
(…) Bądźcie przyjaciółmi Zbawiciela naszego w świętym 
tabernakulum, (…). Czytanie duchowe, (…), podejmujcie jako 
wspaniały pokarm dla duszy, (…). W dwukrotnym rachunku 
sumienia osądzajcie samych siebie, skupcie się nabierając odwagi, 
pobudzajcie się do większego postępu. 
Niech waszym najsłodszym dążeniem będzie przyczynianie 
się do tego, aby wszystkie pokolenia błogosławiły 
naszą najchwalebniejszą Matkę i Królową oraz abyście sami 
w Różańcu świętym codziennie oddawali Jej kult, (…) 



VI. Jako że Bóg pokornym łaskę daje, 
zarówno dla osiągnięcia postępu w uświęceniu własnym, 
jak i dla owocnego działania ku zbawieniu dusz, 
chętnie ćwiczcie się w dobrowolnych upokorzeniach 
zwyczajowo praktykowanych w Towarzystwie od początku, 
patrząc na Boskiego Zbawiciela, który w czasie 
Ostatniej Wieczerzy umył uczniom nogi, zachęcając nas: 
‘Dałem wam przykład, abyście i wy tak czynili, 
jak Ja wam uczyniłem’.

VII. Wzrost Towarzystwa (…), 
powinien w wysokim stopniu leżeć na sercu wszystkich 
ukochanych synów. Dlatego poprzez świetlany przykład 
dbajcie o dobre imię Towarzystwa na chwałę Bożą 
i bądźcie słodką wonią Chrystusa w każdym miejscu. 
(…) Nadto niech każdy uważa za swój obowiązek dołożenie 
wszelkich starań, zwłaszcza przez rozpowszechnianie wiadomości 
Towarzystwa i propagowanie jego pism, prosząc o jałmużnę czy 
szukając dobroczyńców, aby jak najwięcej alumnów mogło zostać 
do niego przyjętych, a Towarzystwo dla większej chwały 
Bożej mogło w tych czasach intensywniej wzrastać.

VIII. Misje (…) Towarzystwa, 
wspierajcie nie tylko modlitwą i ofiarami, 
ale także pozyskując wsparcie. (…) 
Niech nic, co mogłoby się przyczynić 
do rozwoju Królestwa Bożego, nie wydaje się wam małe!

IX. Jako że Bóg miłuje radosnego dawcę, 
spełniajcie obowiązki waszego powołania z wielkim sercem 
i chętnym usposobieniem, unikając wady, 
którą nazywają pesymizmem, 
która jest niebezpieczną bronią wroga naszego zbawienia.
Czyńcie nadal dobro, umiłowani synowie, 
i pracujcie ze wszystkich sił dla chwały Bożej i zbawienia dusz, 
bo czas jest krótki, wasza zaś nagroda w zamian będzie wielka.

Rzym, Dom Generalny SDS, Niedziela Męki Pańskiej, 1913 r.  



Do młoDego człowieka, 
który chciałby być salwatorianinem

Zostań w swoim domu
jeśli ta myśl powoduje w Tobie niepokój i nerwowość.

Same ideały i pragnienia
nie wystarczą, aby podążać tą ścieżką…

Nie przychodź do nas, jeśli dla Ciebie Kościół jest nadal
jak macocha i nie kochasz go jak Matki.

Nie przychodź do nas, jeśli nie masz ochoty
oddać się całkowicie i bez zastrzeżeń temu zdrowemu szaleństwu.

Nie przychodź, jeśli myślisz, że z Twoją decyzją
wyświadczasz przysługę Towarzystwu Boskiego Zbawiciela.

Niemniej jednak…
Przyjdź, jeśli chcesz żyć w osobistej relacji - 

autentycznej Przyjaźni z Osobą Jezusa Chrystusa.
Przyjdź, jeśli dla Ciebie Ewangelia i służba innym

są centrum Twojego życia.

Przyjdź, jeśli masz szerokie plecy,
które są wystarczająco silne,

jesteś pogodnego i hojnego ducha,
masz elastyczny i otwarty umysł

i serce większe niż świat.

Przyjdź, jeśli lubisz żarty i radość dzieloną 
z innymi i…umiesz śmiać się z siebie.

Przyjdź, bo spotkanie z Boskim Zbawicielem
i głoszenie Go słowami i czynami

będzie najlepszą rzeczą, 
jaka mogła Ci się przydarzyć…

Wszystko inne znajdzie rozwiązanie w tej decyzji.

Milton Zonta SDS
(Wiersz inspirowany tekstem Pedro Arrupe, S.J.)
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