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Drodzy Siostry i Bracia! 

 
Oddajemy do Waszych r�k kolejny numer „Postulation 

Press”. Niew�tpliwie bezprecedensowym wydarzeniem jest 
ogłoszenie w imieniu całej Rodziny Salwatoria�skiej roku 
2008 jako ROKU JORDANA. W li�cie podpisanym przez 
przeło�onego generalnego Towarzystwa Boskiego Zbawicie-
la, przeło�on� generaln� Kongregacji Sióstr Boskiego Zba-
wiciela oraz Przewodnicz�c� Mi�dzynarodowej Wspólnoty 
Boskiego Zbawiciela, skierowanym do całej Rodziny Salwa-
toria�skiej mo�ecie przeczyta� o trzech „okr�głych” roczni-
cach zwi�zanych z Zało�ycielem, przypadaj�cych wła�nie w 
roku obecnym, oraz o apelu, aby ten ROK obchodzi� w ra-
mach Rodziny Salwatoria�skiej w sposób szczególny. 

W obecnym numerze publikujemy równie� odezw� Prze-
ło�onego Generalnego ks. Andrzeja Urba�skiego SDS 
o wzrost w naszych �rodowiskach czci ojca Franciszka Marii 
od Krzy�a Jordana, wobec znacznego post�pu w procesie be-
atyfikacyjnym, jako element przygotowania do Jego beatyfi-
kacji. 

Ponadto znajdziecie artykuły postulatora oraz wicepostu-
latora ds. beatyfikacji Ojca Jordana, które mo�na wykorzy-
sta� w tym roku jako materiał pomocniczy w szerzeniu czci 
naszego Ojca Zało�yciela. Zał�czamy równie� NOWENN� 
za wstawiennictwem Ojca Jordana przygotowan� przez kle-
ryków Wy�szego Seminarium Duchownego Salwatorianów 
w Bagnie (Polska) do wykorzystania w sytuacjach, kiedy 
chcemy wyprosi� u Boga szczególne łaski. 

W obecnym numerze mo�ecie przeczyta� równie� na te-
mat kolejnej wystawy w Domu Generalnym Salwatorianów 
w Rzymie po�wi�conej tym razem błogosławionej Marii od 
Apostołów i ojcu Jordanowi, a przygotowanej z okazji 100 
rocznicy �mierci Błogosławionej. Wystaw� b�dzie mo�na 
zobaczy� przez cały rok 2008. 

Numer zamykaj� zdj�cia niektórych znaczniejszych osób, 
które w ubiegłym roku nawiedziły grób Ojca Jordana. 

Jak zawsze i tym razem zwracamy si� do ksi��y prowin-
cjałów oraz odpowiedzialnych za promowanie osoby Zało-
�yciela w prowincjach, aby zadbały o tłumaczenia „Postula-
tion Press” i udost�pnienie go w prowincjach szerokiemu 
gronu osób oraz przesłanie poszczególnych wersji j�zyko-
wych do Generalatu, aby umie�ci� je na stronie internetowej. 

 
ks. Bronisław Jakubiec SDS 
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Towarzystwo Boskiego Zbawiciela 
Siostry Boskiego Zbawiciela 

Mi�dzynarodowa Wspólnota Boskiego Zbawiciela 
 
Drodzy Bracia i Siostry – Salwatorianie, Salwatorianki i Salwatorianie �wieccy! 
 
Poruszonego dogł�bnym do�wiadczeniem Boga, sytuacj� Ko�cioła i realiami swej epoki, Ojca 
Franciszka Mari� od Krzy�a Jordana ogarn�ło nagl�ce pragnienie, aby wszyscy ludzie poznali 
jedynego prawdziwego Boga i do�wiadczyli pełni �ycia przez Jezusa Zbawiciela 

Karta Rodziny Salwatoria�skiej, nr 1 
 

Charyzmat, który otrzymał i przekazał nam Ojciec Jordan, jest darem, którym nale�y si� dzieli�; 
nie mo�e by� on utrzymywany w tajemnicy lub traktowany jak własno�� �ci�le prywatna. Je�eli 
pragniemy, aby nasz charyzmat był �ywym darem, musimy sprawi�, aby był widoczny w naszym 
�yciu oraz znale	� jak najwi�cej sposobów dzielenia si� nim z innymi.  

Po wielu latach wypełnionych gorliw� prac� i modlitw�, a tak�e nie pozbawionych pewnej dozy 
cierpienia, ostatnie wydarzenia nios� nadziej�, �e zbli�amy si� do momentu beatyfikacji Ojca Jor-
dana. Aby si� to jednak urzeczywistniło, musimy wzmocni� cze��, któr� go otaczamy, i szerzy� t� 
cze�� w�ród innych. 

W bie��cym 2008. roku przypada 160. rocznica przyj�cia na �wiat O. Jordana w Gurtweil, 130. 
rocznica jego �wi�ce� kapła�skich, które miały miejsce w dniu 21 lipca 1878 r., oraz 90. rocznica 
jego narodzin dla nieba. W zwi�zku z tymi trzema rocznicami ogłaszamy 

 
ROK OJCA JORDANA 

 
który rozpocznie si� 16 czerwca 2008 r. Zapraszamy i zach�camy wszystkich salwatorianów, 

salwatorianki i salwatorianów �wieckich, aby obchodzili ten rok jako wierni synowie i córki du-
chowe O. Jordana, pełni gł�bokiej miło�ci i szacunku wobec Niego. 

Jak mamy obchodzi� ten rok? Wewn�trznie, odpowiednim sposobem uczczenia O. Jordana b�-
dzie wspólne studium Karty, przeprowadzone w ramach Rodziny Salwatoria�skiej. Specjalne uro-
czysto�ci liturgiczne, rekolekcje i dni skupienia o tematyce salwatoria�skiej, artykuły w prasie, czy 
sympozja, to tylko niektóre sposoby, dzi�ki którym mo�emy wspólnie pomóc innym, poza nasz� 
rodzin�, w poznaniu i otoczeniu czci� O. Jordana. Wa�ne jest, aby�my we wszystkich naszych 
przedsi�wzi�ciach wybierali sposoby odpowiednie dla naszych ró�norodnych kultur i mo�liwo�ci. 

W czasie wszystkich uroczysto�ci pragniemy �wi�towa� w duchu modlitwy, aby poprzez nasz� 
działalno�� O
YWIA� ducha i charyzmat O. Jordana w naszej TERA�NIEJSZO�CI, tak aby jego 
przyszła beatyfikacja nie była jedynie wspomnieniem wydarzenia historycznego.  

Liczymy na Wasz entuzjazm i na Wasz� wierno�� i miło�� wobec O. Jordana, aby ROK OJCA 
JORDANA był �wi�ty i błogosławiony. 

 
Z pozdrowieniami w Boskim Zbawicielu, 

 
Judy Davis – Przewodnicz�ca Mi�dzynarodowej Wspólnoty Boskiego Zbawiciela 
S. Therezinha Joana Rasera – Przeło�ona Generalna Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela 
Ks. Andrzej Urba�ski – Przeło�ony Generalny Towarzystwa Boskiego Zbawiciela 
 

Rzym, dnia 2 lutego 2008 r.
 



SALWATORIA�SKI BIULETYN POSTULACYJNY 

nr 20 / stycze� 2008 r. - 3 -

 
Drodzy Współbracia, 

Pisz� do Was ten list zach�cony przez członków Biura Postulacyjnego. List ten dotyczy naszego 
Czcigodnego Zało�yciela i wzywa do pogł�bienia Jego czci. Teologia odczytywania znaków czasu, 
jak podkre�lił Sobór Watyka�ski II, a niedawno Vita Consecrata i Kongres 
ycia Zakonnego, mó-
wi, �e Bóg przemawia do nas przez znaki czasu, które musimy umie� rozpoznawa�, aby rozumie� i 
pełni� Jego wol�. 

W ci�gu ostatnich 14 miesi�cy podczas długotrwałego procesu beatyfikacyjnego naszego Zało-
�yciela miały miejsce trzy wa�ne wydarzenia: przekazanie Kongregacji ds. �wi�tych uko�czonego 
Positio, zatwierdzenie Vita Documentata przez Kongres Historyczny tej samej Kongregacji papie-
skiej i wreszcie przekazanie Positio super miraculis na poziomie diecezjalnym Papieskiej Komisji 
Medycznej. 

Te trzy fakty s� znakiem nadziei zbli�aj�cej si� beatyfikacji i wzywaj� nas do wzmo�onej czci 
naszego Czcigodnego Zało�yciela. Z pewno�ci� jest wol� Bo��, aby�my my salwatorianie przed-
stawili Ko�ciołowi i �wiatu posta� Jego wiernego sługi i dzielili si� jego duchowo�ci� z grupami 
ró�nych stanów �ycia! Kto je�li nie my, zakonnicy salwatorianie, powinien przyci�ga� uwag� do 
postaci naszego Zało�yciela, zwłaszcza w tym roku, który zawiera trzy szczególne rocznice? 

Sam Jezus mówi w Ewangelii �w. Mateusza (5, 15), �e nikt nie zapala lampy i nie stawia jej pod 
korcem, lecz na �wieczniku, aby �wieciła ka�demu w domu. Ojciec Jordan jest �wiatłem dla nas, 
którego NIE powinni�my stawia� pod korcem, lecz na �wieczniku, aby o�wiecało nas, a przez nas 
dawało �wiatło �wiatu, w którym �yjemy. 

Nadchodz�ca 160 rocznica urodzin Zało�yciela, 90 rocznica jego �mierci i 130 rocznica jego 
�wi�ce� kapła�skich z pewno�ci� stanowi� dla nas zaproszenie do wzmo�onej czci oraz do głosze-
nia jego �ycia i charyzmatu, zwłaszcza przez to, w jaki sposób prze�ywamy jego cnoty we własnym 
�yciu. 

Moim wielkim i braterskim zadaniem jest zach�canie członków Towarzystwa Boskiego Zbawi-
ciela do pogł�biania czci Zało�yciela kiedy z nadziej� zbli�amy si� do wspaniałego wydarzenia je-
go beatyfikacji. Z całego serca zach�cam ka�d� jednostk� administracyjn� i wspólnot� Towarzy-
stwa do uczczenia tych rocznic jako wierni synowie duchowi Jordana, którzy go wielce szanuj� i 
kochaj�. 

Prosz�, aby�cie czuli si� wolni co do wyboru sposobów �wi�towania tych rocznic naszego Zało-
�yciela zgodnie z Wasz� kultur�, mentalno�ci� i mo�liwo�ciami. Pewnymi z wielu sposobów mog� 
by� Msze ze specjaln� homili�, rekolekcje, dni skupienia, artykuły w gazetach, seminaria oraz zgł�-
bione studium Karty Rodziny Salwatoria�skiej, gdzie odnajdujemy jego ducha, jego wizj� i jego 
misj�. Wa�ne jest, aby te inicjatywy pomagały nam oraz ludziom, którym słu�ymy w poznawaniu 
postaci Ojca Jordana, jego charyzmatu i jego przesłania dla Ko�cioła i �wiata. Jest tak�e wa�ne, 
aby�my w to �wi�towanie zaanga�owali mo�liwie jak najwi�cej osób: członków Rodziny Salwato-
ria�skiej, dostojników Ko�cioła jak równie� ludzi, z którymi pracujemy i którym słu�ymy. 

Kiedy zacz�łem zastanawia� si� jak rozpocz�� to wielkie zadanie zach�cania członków Towa-
rzystwa do wi�kszej czci Zało�yciela, oczywi�cie udałem si� na miejsce, gdzie najmocniej odczuwa 
si� jego obecno��: do kaplicy z jego grobem. Kiedy patrz� na ten grób, uderza mnie jego prostota 
i skromno��. W spokojnym dostoje�stwie jego grobu przypominaj� si� nam jego dzieła, cierpienia, 
walki, do�wiadczenia i słowa, które do nas skierował. 
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Jest dla nas obecny w ka�dym słowie, które napisał. Szczególnie w swoim Dzienniku duchowym 
odnajdujemy jego bogat� i gł�bok� osobowo�� i jego dusz�. Ojciec Jordan jest tak�e obecny 
w ka�dym salwatorianinie, zakonniku i �wieckim. Czy naprawd� pami�tam o nim, modl� si� do 
niego, wzywam jego wstawiennictwa i pytam co by zrobił w mojej sytuacji? Czy rzeczywi�cie po-
gł�biam moj� relacj� z nim i próbuj� kształtowa� swoje �ycie na jego �yciu jak by� mo�e czyniłem 
od dzieci�stwa w relacji z jakim� wielkim �wi�tym? Czy Ojciec Jordan rzeczywi�cie jest dla mnie 
wielkim �wi�tym? Czy naprawd� chciałbym by� jak on, i�� w jego �lady? Osobi�cie jestem nie-
ustannie prowokowany do odpowiadania na te pytania i przypuszczam, �e Wy równie�. 

Kiedy� wiedzieli�my o wiele mniej o Ojcu Jordanie ni� wiemy teraz. Mog� to powiedzie� 
z własnego do�wiadczenia w nowicjacie, gdzie z powodu braku materiałów w moim ojczystym j�-
zyku nie wiele dowiedziałem si� o naszym Zało�ycielu. Kiedy� nie rozumieli�my wystarczaj�co 
charyzmatu Ojca Jordana. A jednak szli�my za nim i �yli�my według jego charyzmatu, bo bardziej 
„czuli�my” ni� „wiedzieli�my”, �e jest wielkim człowiekiem. W ostatnich latach badania historycz-
ne potwierdziły to, co czuli�my wiele lat temu: �e był człowiekiem �wi�tobliwym i jedn� z wielkich 
postaci drugiej połowy XIX wieku. 

Mam nadziej�, �e po wszystkich pracach badawczych w minionych latach nie ma ju� wi�cej roz-
terki co do podstawowego pytania kim powinni�my by� jako salwatorianie, kim Ojciec Jordan 
chciał, aby�my byli i jaki jest nasz charyzmat. Jeste�my zobowi�zani ukaza� posta� naszego Zało-
�yciela Ko�ciołowi i �wiatu poprzez nasz� wzmo�on� cze��. Jeste�my zobowi�zani wobec niego 
jako naszego duchowego Ojca. Nie mo�emy milcze� o naszym Zało�ycielu. 

Drodzy Współbracia, w tym czasie wyjd	my poza nasze normalne i zwykłe praktyki oddawania 
czci Ojcu Jordanowi. Jako salwatorianie zróbmy co� szczególnego. Oka�my wyra	nie sw� miło�� 
naszemu Zało�ycielowi. Niech wierni, którym słu�ymy wiedz� o tym i niech to widz� równie� 
w naszym �yciu. Ojciec Jordan jest dla nas �w. Ignacym Loyola i �w. Janem Bosco i bł. Arnoldem 
Janssenem. Dzielmy si� z otaczaj�cym nas �wiatem rado�ci� z tego, �e jeste�my uczniami Ojca Jor-
dana i błogosławionej Matki Marii od Apostołów. �wiat potrzebuje nowych �wi�tych, nowego ra-
dykalizmu i nowych sposobów pój�cia za Chrystusem. Nie musimy szuka� daleko, poniewa� to 
wszystko odnajdujemy w osobie naszego Zało�yciela. 

Jest jeszcze co� wa�nego. Wzywanie do wi�kszej czci naszego Zało�yciela i staranie si� o ni� 
jest �ci�le zwi�zane z naszymi zwi�kszonymi staraniami o promowanie powoła�, a naszym stara-
niem jest formacja stała skierowana na bardziej wiarygodne prze�ywanie naszego salwatoria�skie-
go �ycia i misji. Nasz Zało�yciel bez swoich uczniów byłby tylko kolejn� postaci� historyczn�. Je�li 
jeste�my przekonani o jego �wi�to�ci oraz o słuszno�ci jego przesłania i duchowo�ci dla tera	niej-
szo�ci i przyszło�ci, to jako prawdziwi salwatorianie b�dziemy pragn�li dzieli� si� tym przekona-
niem i szcz��ciem z innymi. Z całego serca zach�cam Was do jak najbardziej wielkodusznego dzie-
lenia si� tym z innymi. 

Modlimy si� do błogosławionej Marii od Apostołów i wzywamy wstawiennictwa sługi Bo�ego 
Ojca Franciszka Marii od Krzy�a Jordana za nasze �ycie codzienne i misj� w tym Nowym Roku. 

Wasz w Zbawicielu, 
  
  
Ks. Andrzej Urba�ski SDS 
przeło�ony generalny 
 
Przy grobie Sługi Bo�ego  
Ojca Franciszka Marii od Krzy�a Jordana 



SALWATORIA�SKI BIULETYN POSTULACYJNY 

nr 20 / stycze� 2008 r. - 5 -

ks. Michał Piela SDS 
 
Sługa Bo�y Ojciec Franciszek Maria od Krzy�a Jordan. 
Wzór �wi�tego, który prowadzi nas ku pełni �ycia 
 
 

Oddaj�c do Kongregacji do Spraw �wi�-
tych przygotowan� Positio o �yciu i cnotach 
Sługi Bo�ego O. Franciszka Marii od Krzy�a 
Jordana (1848-1918), Zało�yciela Towarzy-
stwa Boskiego Zbawi-
ciela i Kongregacji 
Sióstr Boskiego Zbawi-
ciela, uzasadnili�my we 
wst�pie przygotowanym 
przez postulacj� dlacze-
go chcemy, by nasz 
Czcigodny Zało�yciel 
ju� wkrótce został wy-
niesiony do chwały ołta-
rzy i ogłoszony oficjal-
nie błogosławionym 
przez Ko�ciół katolicki. 
Podkre�lili�my nade 
wszystko i� z jego �wi�-
tobliwego �ycia emanuje 
dzisiaj �wiadectwo uni-
wersalnego apostoła w 
dobie nowego apostol-
skiego i misyjnego roz-
machu Ko�cioła katolic-
kiego. Wskazali�my, �e 
na pocz�tku nowego tysi�clecia Ko�ciół ka-
tolicki jasno wyraził pragnienie nowego, 
apostolskiego i misyjnego, rozbudzenia. Jan 
Paweł II uczynił to w swoim li�cie apostol-
skim Novo millenio ineunte, a wcze�niej w 
epokowej encyklice misyjnej Redemptoris 
missio. Wezwanie to podj�ł jego nast�pca, 
papie� Benedykt XVI. W czasie Mszy �w. 
inauguruj�cej pontyfikat mówił on z tym 
samym duchem o „�wi�tym niepokoju”, dla 
którego nie jest oboj�tnym, �e tak wiele osób 
�yje dzisiaj na pustyni. Dlatego Ko�ciół jako 
cało��, a w nim szczególnie pasterze, musz� 
jak Chrystus podj�� w�drówk�, by wypro-
wadza� ludzi z pustyni ku miejscu �ycia, 
przyja	ni z Synem Boga, ku Temu który ob-
darowuje nas �yciem i to �yciem w całej 

swej pełni. Wcze�niej, w czasie Mszy �w. 
o wybór nowego Najwy�szego Pasterza Ko-
�cioła kardynał dziekan Ko�cioła katolickie-
go dobitnie podkre�lał, �e musimy by� inspi-

rowani „�wi�tym niepo-
kojem”: niepokojem nie-
sienia wszystkim daru 
wiary, przyja	ni z Chry-
stusem. O. Franciszek 
Jordan był całkowicie 
wypełniony takim 
„�wi�tym, apostolskim 
niepokojem” i pozostaje 
wła�nie takim darem 
„�wi�tego apostoła” dzi-
siaj dla całego Ko�cioła 
katolickiego, w dobie 
wezwania do apostol-
skiego i misyjnego roz-
budzenia. Jego prze-
mo�ne pragnienia zba-
wiania wszystkich sióstr 
i braci na całym okr�gu 
ziemi mo�emy dzisiaj 
nazwa� jego pielgrzym-
k� o wymiarze uniwer-

salnym ku „Pełni 
ycia”. Bóg obdarzaj�c 
nas zbawieniem, obdarza nas Sob�, czyli 
pełni� �ycia. Dzisiaj Sługa Bo�y O. Franci-
szek Jordan zaprasza do prze�ywania smaku 
pełni �ycia w jego charyzmacie, szczególnie 
tych wszystkich, którzy staj� si� członkami 
Rodziny Salwatoria�skiej. Spróbujmy zain-
spirowa� si� ró�nymi wymiarami �wi�tobli-
wego �ycia Zało�yciela salwatorianów i sal-
watorianek, które jest dzisiaj dla nas wzorem 
w naszych osobistych i wspólnotowych sta-
raniach o takie prze�ywanie wspomnianej 
pełni �ycia i prze�ywania jej kiedy� w peł-
nym zjednoczeniu z Bogiem, jako ci, którzy 
spodziewaj� si� dost�pi� daru zbawienia, 
i jako ci, którzy staj� si� najbardziej u�y-
tecznymi narz�dziami Łaski Bo�ej, by inni 
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mogli równie� by� obdarzeni przez Boga 
tym�e darem zbawienia. 

Ojciec Franciszek Maria od Krzy�a 
Jordan jest dla nas dzisiaj �wiadkiem �ycia 
ofiarnego i patronem codziennego po�wi�-
cania si�. O Zało�ycielu zgromadze� zakon-
nych salwatorianów i salwatorianek, Słudze 
Bo�ym Franciszku Marii od Krzy�a Jordanie 
(1848-1918), mo�na słusznie powiedzie�, i� 
ukierunkował on wielkodusznie swoje serce 
na smakowanie tajemnicy wyrzeczenia i 
ofiarno�ci, jak� odkrywał w �ywym prze�y-
waniu misterium wiary. W tajemnicy Wcie-
lenia Salwatora, Zbawiciela �wiata, Jego 
wyrzeczeniu si� ‘Bo�ych przywilejów’ i po-
kornym przyj�ciu człowiecze�stwa, nasz 
Zało�yciel odkrył niezwykle szybko w 
swoim �yciu dla siebie samego sens i smak 
codziennej ofiary, wpisanej w prawdziwy 
wzrost człowiecze�stwa. Mo�na mówi� 
o niezwykłej intuicji duchowej, a nawet 
przedziwnej inteligencji serca, z jak� młody 
Jan Chrzciciel Jordan odczytywał projekt 
�ycia, jaki sam Bóg zło�ył na dnie jego ser-
ca, i ujawniał od pocz�tku ogromn� wital-
no��. Niezwykłe prze�ycie wydarzenia 
Pierwszej Komunii �wi�tej przed uko�cze-
niem 13 roku �ycia, �mier� ojca zaledwie 2 
lata pó	niej i trud utrzymania rodziny stymu-
lowały tak wielk� energi� �yciow� młodego 
Jan Chrzciciela i miały istotny wpływ na je-
go bardzo szybkie dojrzewanie. Młodociany 
Jan Chrzciciel podejmuje si� ka�dego mo�-
liwego zaj�cia, które by poprawiło, chocia� 
troch� trudne warunki �ycia własnej rodziny. 
Ba, nawet bardzo ci��ka praca przy budowie 

pobliskiej kolei, która wymagała ogromnego 
nakładu pracy fizycznej, stała si� równie� 
jego udziałem. W wieku 16 lat rozpoczyna 
nauk� malarstwa, tapicerstwa i zdobnictwa 
u mistrza Hildebranda w oddalonym o 8 km 
od Gurtweil miasteczku Waldshut. Wyuczo-
ny zawód praktykuje w czasie pobytu w 
licznych miejscowo�ciach. W tym czasie 
odwiedza liczne miasta na południu Nie-
miec, dociera do Czech, Berlina, a nawet 
Hamburga na północy imperium niemiec-
kiego. Mo�na by rzec, i� prowadzi w tym 
czasie �ycie pełne wyrzecze�. Wszystko jest 
podporz�dkowane nie tylko zdobywaniu co-
raz lepszych kwalifikacji zawodowych, ale 
nade wszystko realizacji celu nadrz�dnego 
jaki coraz dobitniej daje o sobie zna� w ser-
cu młodego Jordana. Czuje on, i� sam Bóg 
powołał go do ofiarowania swego �ycia 
wspaniałomy�lnie w szlachetnej posłudze 
kapła�skiej dla ratowania dusz nie�miertel-
nych. Jan Chrzciciel rozbudza w sobie z �e-
lazn� konsekwencj� wspaniały talent uczenia 
si� ró�nych j�zyków, który otworzy mu gra-
nice krajów i rozszerzy jego pragnienie zba-
wiania ludzi po najdalszy zak�tek �wiata, 
wsz�dzie tam gdzie znajduje si� bli	ni, który 
czeka na wyci�gni�t� bratni� r�k�. 
Z wielkoduszn� pomoc� kapłanów Nägele i 
Werbera rozpoczyna studium prywatne, by 
po 8 latach od uko�czenia szkoły podstawo-
wej rozpocz�� nauk� w gimnazjum, a na-
st�pnie studia filozoficzno-teologiczne na 
uniwersytecie we Fryburgu w Bryzgowii 
i w seminarium �w. Piotra 
w Schwarzwaldzie. 
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Wszystko dla wi�kszej chwały Bo-
�ej i zbawienia dusz nie�miertelnych! To 
zawołanie staje si� złot� nici� przewodni� 
całego �ycia młodego teologa Jana Chrzci-
ciela Jordana. To te 
słowa odt�d, od lat 
czasu studiów we 
Fryburgu w latach 
70-tych XIX wieku, 
b�d� nieustannie in-
spirowa� wszystkie 
jego poczynania, 
zamiary i plany, 
o�ywia� niezwykły 
płomie� apostolskiej 
gorliwo�ci. Młody 
student Jordan roz-
pocz�ł od tych słów 
prowadzenie swoje-
go Dziennika Du-
chowego i w blasku 
tych słów rozezna-
wał swoje osobiste 
powołanie zarówno 
kapła�skie jak 
i powołanie, które 
wkrótce zacz�ło 
rozpiera� jego serce 
i któremu nie był w 
stanie si� oprze�: w duchu gł�bokiego prze-
�ywania misterium wiary i nieustannego za-
wierzania Bogu rozpoznał swoje osobiste 
powołanie bycia Zało�ycielem nowego, 
uniwersalnego Instytutu apostolskiego w 
sercu Ko�cioła katolickiego. Z ogromn� 
ofiarno�ci� i po�wi�ceniem poddał swoje 
serce trudnemu procesowi oczyszczenia du-
chowego, jakiemu Bóg poddał go czasie lat 
studiów. To ta ofiarno�� i po�wi�cenie były 
tak bardzo cenione i dostrzegane przez jego 
przeło�onych. To oni zauwa�yli, i� młody 
teolog Jan Chrzciciel Jordan, oprócz nauki 
prawie 50 obcych j�zyków i gł�bokiej po-
bo�no�ci, wyró�niał si� duchem po�wi�cenia 
si� jedynie i wył�cznie jako kapłan dla słu�-
by w Chrystusowym Ko�ciele. Z ogromn� 
konsekwencj� podj�ł wi�c nast�pne kroki. 
Do tej szlachetnej pracy na rzecz ratowania 
dusz nie�miertelnych chciał gromadzi� za-
równo szeregi duchownych jak i �wieckich. 

Apostolskie Towarzystwo Nauczania, zało-
�one w dniu 8 grudnia 1881 roku, miało si� 
całkowicie po�wi�ci� temu rozeznanemu, 
nadrz�dnemu celowi: czyni� wszystko dla 

wi�kszej chwały Bo-
�ej i zbawienia dusz 
nie�miertelnych! Oj-
ciec Franciszek Ma-
ria od Krzy�a Jordan, 
Zało�yciel dwóch 
zgromadze� zakon-
nych, Towarzystwa 
Boskiego Zbawiciela 
i Kongregacji Sióstr 
Boskiego Zbawiciela 
poło�ył fundament 
osobistej ofiarno�ci 
i heroicznego po-
�wi�cenia si� na 
rzecz wzrostu jego 
apostolskich dzieł. 

Otwarta w 
dniu 7 grudnia 2006 
roku wystawa w 
Domu Macierzystym 
w Rzymie z okazji 
125-lecia istnienia 
zgromadzenia została 
po�wi�cona funda-

cjom, a wi�c wspólnotom zało�onym przez 
naszego Czcigodnego Zało�yciela. Gło�no 
i w zadumie ka�dy z nas ogl�daj�cych t� 
wystaw� zadawał sobie pytanie: jak jeden 
człowiek dokonał takiego dzieła? Oczywi-
�cie czynił to z pomoc� wielu współpracow-
ników i ludzi dobrej woli, ale sercem wzro-
stu zgromadze� był jego niezwykły duch 
ofiarno�ci. Ojciec Jordan udawał si� 
w nieko�cz�ce si� podró�e z marn� torb� 
podró�n�, w pocerowanym habicie, scho-
dzonych butach, zawsze w poci�gu trzeciej 
klasy, by jako Bo�y �ebrak zebra� potrzebne 
�rodki materialne na rzecz utrzymania rzym-
skiej wspólnoty. A wynajmuj�c jeszcze wie-
le pomieszcze� obszernego pałacu Cesi w 
Borgo Vecchio przy placu �w. Piotra, miał 
na utrzymaniu prawie 200 studentów 
w latach 90-tych XIX wieku, którzy przy-
bywali z ró�nych krajów europejskich. Znaj-
dowali oni sposobno�� realizacji powołania 
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kapła�skiego w apostolskim instytucie Ojca 
Jordana. Było bardzo wielu, którzy chcieli 
by� przyj�ci, o czym �wiadczy zachowana 
dokumentacja odnotowuj�ca nazwiska ponad 
3 000 kandydatów! 39 wspólnot zało�onych 
przez Zało�yciela w latach 1881-1915 
w wielu krajach Europy, Ameryki Połu-
dniowej i Północnej, praca misyjna 
w Prefekturze Apostolskiej w Assamie 
w Indiach to niezwykłe dziedzictwo heroicz-
nej ofiarno�ci Ojca Jordana. Ten�e bowiem 
oddał dosłownie wszystko, siebie samego, 
swoje zniszczone zdrowie i nerwy, swoje 
liczne cierpienia, ci��k� chorob� ostatnich 
miesi�cy, która prowadziła go wprost do 
�mierci, po to tylko, aby si� spełniły słowa, 
które nasz czcigodny Ojciec Franciszek Ma-
ria od Krzy�a, wierny tajemnicy cierpienia, 
ofiarno�ci i po�wi�cenia, wypowiedział na 
ło�u �mierci: 
Dobry Bóg sprawi wszystko dobrze. Inni 
przyjd�, i �wiadomi naszych cierpie�, b�d� 
kontynuowali dzieło. 

Ojciec Franciszek Maria od Krzy�a 
Jordan jest �wiadkiem �ycia prze�ytego 
w niezachwianej ufno�ci pokładanej 
w Bogu. Tobie Panie zaufałem, nie zawsty-
dz� si� na wieki - to słowa, które stały si� 
podstawowym nerwem �ycia, wszechogar-
niaj�c� inspiracj� i nieustannym 	ródłem bi-
cia apostolskiego serca Sługi Bo�ego Ojca 
Franciszka Marii od Krzy�a Jordana. Zało-
�yciel salwatorianów i salwatorianek, przy-
garniaj�cy tak liczne rzesze �wieckich do 
swojej rodziny zakonnej, prze�ywał całe 
swoje �ycie w blasku ufnej wiary, w której 
coraz bardziej wyra	nie kontemplował obli-
cze ukochanego Boga. Ojciec Franciszek w 
tych słowach modlitwy, zapisywanej tak 
cz�sto na kartach swojego dziennika, �wiad-
czył przed samym Bogiem, i� to dla Niego 
wydawał codziennie swoje �ycie, słu��c tak 
hojnie i ofiarnie swoim siostrom i braciom w 
�wiecie, maj�c przed oczyma tylko jeden cel: 
ich zbawienie. Ufna wiara rozwijała si� u 
naszego Sługi Bo�ego etapami, pocz�wszy 
od niezwykle gł�bokiego prze�ycia ducho-
wego w jego �yciu, jakim było prze�ycie 
wydarzenia Pierwszej Komunii �w. Lata 
studiów teologicznych we Fryburgu w Bry-

zgowi, a nast�pnie studia specjalistyczne j�-
zyków wschodnich w Rzymie i prze�ycia 
duchowe w Ziemi �wi�tej i na Libanie, pro-
wadziły go do prze�ywania dojrzałej, jak�e 
ufnej wiary. Wyra�ała si� ona �yciem i dzia-
łaniem Jana Chrzciciela Jordana jako Zało-
�yciela nowego, uniwersalnego dzieła apo-
stolskiego. Opatrzno�� w �yciu Ojca Jordana 
stanowi jedn� z najbardziej poruszaj�cych 
nas pereł naszego salwatoria�skiego dzie-
dzictwa. Ojciec Franciszek Maria od Krzy�a 
Jordan �ył w blasku Bo�ej Opatrzno�ci, �ył 
dosłownie Ni� i z Niej. Tylko na niej ufnie 
budował swoj� ziemsk� pielgrzymk� ku Bo-
gu i tylko dzi�ki tej Opatrzno�ci podj�ł si� 
realizacji rozeznanego dzieła apostolskiego, 
wydaj�c tak ofiarnie i wielkodusznie całe 
swoje �ycie dla jego rozwoju i stabilizacji. 
Kiedy Ojciec Jordan przebył jedn� 
z najtrudniejszych prób duchowych w swoim 
�yciu, jak� była utrata wspólnoty sióstr 
z Franciszk� Streitel jako przeło�on�, zapisał 
on w swoim Dzienniku Duchowym: 
„Opatrzno�� Bo�a stworzyła mnie” 
(DD I, s. 185). W pakcie duchowym, naj-
gł�bszym prze�yciu duchowym, jaki mu zo-
stał podarowany przez Boga w Uroczysto�� 
Wszystkich �wi�tych 1891 roku, Ojciec 
Franciszek oczekuje daru �wi�to�ci od tego� 
Boga, po to, aby on sam mógł zosta� sku-
tecznym narz�dziem Jego Opatrzno�ci: 
“Stwórca wyposa�y swoje stworzenie 
w wielk� �wi�to��, a przede wszystkim 
w pokor�, aby - o ile to tylko mo�liwe - stało 
si� u�ytecznym narz�dziem Bo�ej Opatrzno-
�ci i wiernie wypełniało obietnic�, i aby Bóg 
po tym �yciu przyj�ł je do wiecznych rado-
�ci” (DD I, s. 204). Synowie duchowi Ojca 
Jordana podkre�lali bardzo mocno w swoich 
�wiadectwach aspekt ufno�ci i Bo�ej 
Opatrzno�ci dla zrozumienia �ycia wiary 
i nieustannej, wielkodusznej aktywno�ci 
apostolskiej naszego Zało�yciela. Mówili oni 
wprost o duchowo�ci zaufania, jaka na 
wskro� cechowała ich ukochanego Ojca 
Franciszka. Ten�e bowiem, jako ich Ojciec i 
Zało�yciel, wprost emanował niezwykłym 
zaufaniem w Bo�� Opatrzno��, bardzo cz�-
sto i w sposób niezwykle przejmuj�cy mówił 
o niej i wpajał swoim synom duchowym, 
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aby mieli tak� sam� ufno�� i ni� �yli 
w blasku Bo�ej Opatrzno�ci. Ta niewzruszo-
na ufno�� ujawniała si� nade wszystko w ob-
liczu tylu prze�ywanych trudno�ci, niepo-
wodze� i trudnych 
spraw, które codzien-
nie czekały na ich 
rozwi�zanie. Jak za-
�wiadczali niektórzy 
salwatorianie, Ojciec 
Jordan podj�ł si� za-
dania, aby na pocz�t-
ku lat 90-tych XIX 
wieku utrzyma� 
wielk� wspólnot�, nie 
maj�c do dyspozycji 
stałych �rodków ma-
terialnych. Ten fakt 
jasno wi�c wskazy-
wał, i� Zało�yciel 
podj�ł si� niezwykle 
trudnego dzieła. Za-
dziwiał on jednak 
bardzo cz�sto swoich 
synów duchowych, 
bo kiedy ró�norakie 
trudno�ci wzmagały 
si�, tym ufniej i dłu�ej modlił si�. Dzi�ki he-
roicznej ufno�ci był w stanie nie�� ci��ar, 
który tak bardzo przekraczał jego ludzkie si-
ły, a jego całkowite oddanie si� Bo�ej 
Opatrzno�ci nigdy nie było mniejsze 
w obliczu tylu trudno�ci. Nawet te najwi�k-
sze nie oddalały Ojca Franciszka od Boga, a 
wiara w Bo�� Opatrzno�� i ufno�� Bogu by-
ły nieustann� inspiracj� jego przemówie�, 
które kierował do swoich synów duchowych 
w Kolegium Bo�ej Opatrzno�ci w Domu 
Macierzystym w Rzymie. 

Ufno�� i zaufanie pokładane w Bo-
gu w ka�dym momencie bicia apostolskie-
go serca naszego Zało�yciela były bardzo 
�ci�le zł�czone z teologiczn� cnot� nadziei. 
Ojciec Jordan tak wiele razy wyra�ał 
w swoim �yciu gł�bok� nadziej� �e Bóg ob-
darzy go łask� �wi�to�ci, poniewa� on czyli 
Zało�yciel, stanie si� odpowiednim narz�-
dziem w r�ku Bo�ej Opatrzno�ci. W swoim 
Testamencie (Testamentum), napisanym 
najprawdopodobniej w tyglu bardzo trud-

nych do�wiadcze�, prze�ywanych w 1885 i 
na pocz�tku 1886 roku, Ojciec Jordan pozo-
stawił swoim synom i córkom duchowym 
w duchowym dziedzictwie ufn� wiar� w Bo-

�� Opatrzno��. To 
bowiem misterium 
ufno�ci Zało�yciela 
miało tworzy� serce 
salwatoria�skiej du-
chowo�ci i tak� rol� 
ma pełni� i dzisiaj: 
„1. Niech trwałym 
Waszym dziedzic-
twem b�dzie ufno�� 
w Opatrzno�� Bo��, 
która jak dobra mat-
ka karmi Was tro-
skliwie.  
(…) 3. Pokładajcie 
jedynie w Bogu cał� 
ufno�� i nadziej�; On 
b�dzie za Was wal-
czył jak dzielny mo-
carz. 4. Biada Wam, 
je�li w ludziach i bo-
gactwie pokłada� 
b�dziecie swoj� na-

dziej�”. Ojciec Jordan wyra�ał niew�tpliwie 
tak� swoj� heroiczn� ufno�� w walkach we-
wn�trznych i trudno�ciach, wynikaj�cych 
z szybkiego rozwoju jego uniwersalnego, 
apostolskiego dzieła. 
 O. Franciszek Jordan jest �wiadkiem 
nieustannej i ufnej modlitwy. W swoim 
dzienniku zapisał te słowa: “Modlitwa jest 
najpot��niejsz� broni�, która tryumfuje; jest 
drabin� i bram� do raju; jest tym pieni�-
dzem, którym na pewno kupujemy sobie 
wieczn� rado�� niebieskiego Jeruzalem, 
a pieni�dz ten został wybity przez samego 
Boga” (DD I, s. 201). Prawie bezpo�rednio 
po tych słowach O. Jordan zapisał uroczy-
�cie w dzienniku „pakt mi�dzy Wszechmo-
g�cym, a najmniejszym stworzeniem”, jaki 
został zawarty „Dzisiaj 1.11.[18]91 w Uro-
czysto�� Wszystkich �wi�tych”. �wi�tobli-
wy Zało�yciel dwóch rodzin zakonnych: 
salwatorianów i salwatorianek, przeplótł cały 
pakt duchowy złot� nici� ufno�ci: „Stwórca 
w swojej wszechmocy b�dzie pomagał swo-
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jemu stworzeniu siln� r�k� w spełnieniu tego 
co sobie zamierzył”. Jest on dla nas bardzo 
wiarygodnym �wiadkiem zanurzenia swego 
�ycia w Bogu. Jego niezwykle ufna modli-
twa towarzyszyła mu nieustannie jak pro-
mie� sło�ca w jego pielgrzymce ku zjedno-
czeniu z Bogiem w �wi�to�ci i do bycia 
wiernym w pełnieniu woli Bo�ej, któr� roze-
znał i wyra�ał nieustannie w słowach: 
“wszystko dla wi�kszej chwały Bo�ej 
i zbawienia dusz”. Długa droga duchowego 
oczyszczenia prowadziła O. Jordana do �y-
cia na codzie� tak ufn� postaw� i ci�głego 
powierzania si� jedynie Boskiemu Oblu-
bie�cowi. W czasie studiów teologicznych 
we Fryburgu odkrywał coraz gł�biej znacze-
nie duchowego daru, jakim było dla niego 
prze�ycie pierwszej Komunii �w. To sam 
Duch �wi�ty prowadził go wtedy przez ty-
giel duchowego oczyszczenia, a ten niezwy-
kle gł�boki i bolesny okres długiego zmaga-
nia si� ze sob�, wytrwania w cz�sto suchej i 
znojnej modlitwie, graniczył w jego �yciu ze 
zjawiskiem, które mo�emy nazwa� mistycz-
n� noc� oczyszczenia w �yciu Jana Chrzci-
ciela Jordana. To z takich gł�bokich prze�y� 
duchowych wyrastał m�� modlitwy, który 
karmił j� nieustann� medytacj� Słowa Bo�e-
go i inspirował si� m�dro�ci� Tradycji Ko-
�cioła. Młody Zało�yciel po powrocie do 
Rzymu z podró�y do Ziemi �wi�tej zapisuje 
w dzienniku fundamentalne teksty. Miały 
one stanowi� duchow� podstaw� instytutu 
apostolskiego. Odwołuje si� równie� do do-
�wiadczenia, jakie towarzyszyło powstawa-
niu takich zgromadze�: “O jak wielki był 
zapał wszystkich zakonników na pocz�tku 
istnienia ich �wi�tego instytutu. O jak wielki 
duch modlitwy!” (DD I, s.157*). Młody Za-
ło�yciel pragnie, by tak wielki duch modli-
twy towarzyszył nieustannie jego instytutowi 
apostolskiemu: zarówno u jego pocz�tków, 
w jego nieustannym rozwoju, i by ten duch 
modlitwy zawsze wspierał i przenikał 
wszystkie poczynania wszystkich jego du-
chowych synów i córek, a tak�e serca 
wszystkich �wieckich sióstr i braci, którzy 
w jego uniwersalnej inspiracji, nieustannej 
trosce o zbawienie ka�dego, znajd� inspira-
cj� dla realizacji własnego, chrze�cija�skie-

go powołania. Kiedy O. Jordan staje si� O. 
Franciszkiem od Krzy�a i opiewa krzy� Chry-
stusa w swoim dzienniku, to nie tylko pra-
gnie przylgn�� do niego, ale pragnie równie� 
by ta miło�� do krzy�a rozpalała si� w nim 
dzi�ki nieustannemu zjednoczeniu 
z Bogiem: „Sta� si� naprawd� człowiekiem 
wewn�trznym, chod	 zawsze przed Bogiem i 
rozmawiaj z Nim” (DD I, s. 80). W chwilach 
bardzo trudnych do�wiadcze� duchowych, 
po odebraniu mu rzymskiej wspólnoty sióstr 
z s. Franciszk� Streitel jako przeło�on�, mo-
dli si� ufnie o powołanie do �ycia wielkiej 
rodziny m�skiej i �e�skiej, licznej “jak pia-
sek morski i jak gwiazdy na niebie” (DD I, s. 
184). Kiedy młody instytut zakonny O. Jor-
dana zaczyna si� dynamicznie rozwija�, ten-
�e zapisuje uroczy�cie w dzienniku: „Moim 
pokarmem jest poddanie całej ziemi Jezuso-
wi Chrystusowi! 4.I.87” (DD I, s. 193). Ser-
cem wzrostu instytutu jest nieustanna, ufna 
modlitwa Zało�yciela. To ona staje si� du-
chow� moc�, dzi�ki której jest w stanie, jako 
egzorcysta, uwolni� od op�tania młodego 
brata zakonnego. To do�wiadczenie pozwala 
nam uchwyci� co� z tajemnicy duchowego 
olbrzyma, jakim staje si� Zało�yciel. To 
wtedy wydobywa si� okrzyk z jego duszy: 
“Teraz a� do krwi a� do krzy�a a� do �mier-
ci! A� do �mierci na krzy�u, dla Niego i - i - 
i - je�liby to miało si� podoba� Bogu” (DD I, 
s. 193). To w tym okresie swojego �ycia 
ujawnia coraz wi�ksz�, dzieci�c� i wzrusza-
j�c� miło�� do Maryi, Matki Zbawiciela, do 
której zanosi nieustann� modlitw�: „O Mary-
jo! O Dziewico! O Matko Boga! O Królowo 
Nieba! O �wi�ta! Niepokalana! O Matko 
moja i Królowo! Jakimi pochwałami mam 
Ciebie, moja Wspomo�ycielko obsypa�, nie 
wiem. Potrafi� wi�cej wyczu� ni� wyrazi� 
słowami” (DD I, s. 196). Siebie samego na-
zywa leniwym Franciszkiem i pragnie na 
modlitw� po�wi�ci� codziennie siedem go-
dzin (DD I, s. 197). To owocem takiej nie-
ustannej i ufnej modlitwy jest wspomniany 
„pakt duchowy”, który kładzie duchowe 
podwaliny pod niezwykle dynamiczny roz-
wój zgromadzenia od pocz�tku lat 90-tych 
XIX wieku. Modlitwa staje si� “gmachem” 
jego osobistej �wi�to�ci, to ona staje u pod-
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staw jego �yciowej maksymy: Modli� si� - 
cierpie� - działa� (DD II, s. 13). To modli-
twa przepaja go gł�bokim prze�wiadcze-
niem: Dusza, która miłuje modlitw�, b�dzie 
zdolna znie�� wszyst-
kie smutki, krzy�e i 
trudno�ci, a je�li 
trzeba, nawet cały 
�wiat (DD II, s. 29). 
O. Jordan wie, �e je-
�li jego zgromadzenie 
prze�ywa ci��kie 
chwile, kiedy nie 
brak trudno�ci w jego 
rozwoju, trzeba szu-
ka� pomocy w ufnej 
modlitwie: Przypu�� 
szturm modlitewny! 
Niech ci� nic nie po-
wstrzyma (DD II, 
s. 41). Bezcennym 
duchowym skarbem 
staj� si� dzisiaj dla 
nas słowa O. Jordana, 
które po ostatni od-
dech jego ziemskiego 
�ycia przenikały jego 
uniwersalne serce 
i nieustannie inspirowały miło�� jego ojcow-
skiego serca: módl si� du�o i pokładaj cał� 
ufno�� w Bogu; modli� si� zawsze i nie usta-
wa�; stale si� modli�, ufno�� i modlitwa; 
módlcie si� nieustannie!; dniem i noc� ado-
ruj Boga; modlitwa jest najwi�ksz� pot�g� 
�wiata; modli� si� - modli� si� - modli� si�; 
módl si� usilnie, gor�co, �arliwie i ufaj. 
 O. Franciszek Maria od Krzy�a 
Jordan stał si� �yw� ikon� nieustannej 
i ufnej modlitwy. Ci, którzy �yli z nim 
w Domu Macierzystym w Rzymie, podzi-
wiali nade wszystko modlitw� eucharystycz-
n�, która wyró�niała ich drogiego im 
wszystkim Ojca i Zało�yciela. Na zawsze 
zapadł im w pami�ci obraz Ojca Franciszka, 
który z rozbitymi nerwami, osłabionym 
zdrowiem, widocznym dr�eniem r�k i uwi-
daczniaj�cym si� potem na czole kl�kał na 
gołej posadzce kaplicy i trwał tam, przed 
Naj�wi�tszym Sakramentem, długie godziny. 
To tam po�wi�cał na modlitw� długie godzi-

ny nocy. To w czasie tej modlitwy euchary-
stycznej dokonywała si� w nim jaka� prze-
dziwna przemiana, bo - jak �wiadczyli jego 
duchowi synowie - jego nerwowo�� ujawnia-

ła si� nieznacznie. 
Za� �wiadkowie jego 
codziennych w�dró-
wek do bazyliki �w. 
Piotra wprost stwier-
dzali: je�eli si� chce 
w Rzymie zobaczy� 
�wi�tego, trzeba i�� 
do tej�e bazyliki 
i zobaczy� jak tam 
si� modli O. Jordan. 
Modlitw� O. Jordana 
znamionowała rów-
nie� niezwykła cze�� 
do Matki Zbawiciela 
i ta jego wzruszaj�ca 
i gł�boka pobo�no�� 
maryjna jest jego 
dziedzictwem du-
chowym. To pod Jej 
patronatem zakładał 
kolejne wspólnoty i 
to Maryi jako Kró-
lowej Apostołów, 

a nast�pnie jako Matce Zbawiciela (Mater 
Salvatoris) zawierzał owocny wzrost swoje-
go Instytutu apostolskiego. To do nas 
wszystkich, apostołów trzeciego milenium, 
czcigodny Sługa Bo�y kieruje słowa, które 
kiedy� kierował do swoich synów ducho-
wych: Zatem tam na modlitwie, powinni�cie 
zaczerpn�� ognia i po ziemi go rozprzestrze-
nia�. Tam powinni�cie si� umocni�. Tam 
macie odpoczywa�, gdy jeste�cie zaj�ci pra-
cami apostolskimi w �wiecie! Zatem módlcie 
si�! Módlcie si� ci�gle, pilnie, wytrwale! 
Módlcie si� nieustannie” (“Zach�ty i upo-
mnienia, s. 24). Do nas równie� kieruje dzi-
siaj słowa, by modli� si� za jego zgromadze-
nie, a wi�c za cał� Rodzin� salwatoria�sk�, 
bowiem modlitwa “b�dzie działa� u�wi�ca-
j�co na ka�dego z nas. Im wi�cej si� modli-
cie za Towarzystwo i jego przedsi�wzi�cie, 
tym wi�cej tak�e wam samym pomo�e (tam-
�e, s. 25). 
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Nasz �wi�tobliwy Zało�yciel jest 
wiarygodnym �wiadkiem �ycia prze�ywa-
nego w codziennej wierno�ci. Ojcowie ze-
brani na drugim Soborze Watyka�skim z du-
�� intuicj� i gł�bi� słów oddali t� drog�, któ-
r� przebywaj� ku Bogu �wi�ci ludzie: 

“Przygl�daj�c si� �yciu tych, którzy 
wiernie na�ladowali Chrystusa [...] poznaje-
my najpewniejsz� drog�, po której w�ród 
zmienno�ci �wiata stosownie do wła�ciwego 
ka�demu stanu i warunków b�dziemy mogli 
doj�� do doskonałego zjednoczenia z Chry-
stusem, czyli do �wi�to�ci. Poprzez �ycie 
tych, którzy b�d�c współuczestnikami na-
szego człowiecze�stwa, w sposób jednak do-
skonalszy przemieniaj� si� według wzoru 
Chrystusowego, Bóg ukazuje ludziom na-
ocznie swoj� obecno�� i swoje oblicze. 
W nich do nas przemawia i daje nam znak 
Królestwa swego, do którego przemo�nie 
poci�gani jeste�my, maj�c takie mnóstwo 
�wiadków i takie potwierdzenie prawdy 
Ewangelii” (Konstytucja Dogmatyczna 
o Ko�ciele, nr 50). 
 My członkowie salwatoria�skiej ro-
dziny, odczytujemy obecno�� i oblicze Boga 
w �yciu i osobistej �wi�to�ci Sługi Bo�ego 
O. Franciszka Marii od Krzy�a Jordana. 
Uznajemy go za wiarygodnego �wiadka �y-
cia prze�ywanego w codziennej wierno�ci 
obranemu powołaniu. Wierno�� temu powo-
łaniu jako Zało�yciela nowej rodziny zakon-
nej to jest Towarzystwa Boskiego Zbawicie-
la staje si� dla nas dzisiaj szczególnie blisk� 
i mocno odczuwaln�, gdy� była to wierno�� 
wypróbowana w tyglu do�wiadcze�, nazna-
czona gł�bokim cierpieniem i wzruszaj�c� 
stało�ci� w obliczu tylu przeciwno�ci 
i nieporozumie�. Spróbujmy przypatrzy� si� 
bli�ej, w czym wyra�ała si� owa wierno�� 
w �yciu naszego Zało�yciela. 

O. Franciszka Jordana charakteryzo-
wała codzienna i cicha wierno�� natchnie-
niom Bo�ym, która nieustannie towarzyszyła 
O. Franciszkowi w realizacji osobistego po-
wołania i konsekwentnego kroczenia ku 
zjednoczeniu z samym Bogiem. Z wierno�ci 
natchnieniom Bo�ym i stałej modlitwie ro-
dziło si� odwa�ne trwanie w powołaniu, ro-
zeznanym z tak� szczero�ci� ducha. Powzi�-

cie przez Jana Chrzciciela Jordana funda-
mentalnej decyzji ofiarowania swego �ycia 
Bogu „dla wi�kszej chwały Boga i zbawie-
nia dusz” i ufne wytrwanie w realizacji zało-
�ycielskiego powołania jest stałym promie-
niem ufno�ci i nadziei dla naszego wiernego 
trwania w rozeznanym powołaniu. Dla O. 
Franciszka Jordana była to wierno�� pełna 
niezwykłej pasji, wewn�trznego zmagania 
si�, by jak najlepiej odpowiada� na osobiste 
powołanie apostolskie. Nie wyobra�ał sobie, 
by jego osobisty projekt �ycia zrealizował 
si� bez Boga. To Bóg wci�� wzrastał w jego 
�yciu a on, pokorny Franciszek od Krzy�a, 
umniejszał si�. Jego serce stawało si� coraz 
bardziej otwarte, wprost uniwersalne, dosi�-
gaj�ce spojrzeniem miło�ci ka�dego czło-
wieka potrzebuj�cego zbawienia. Wierno�� 
powołaniu czyniła go coraz wra�liwszym i 
wielkodusznym, dobrym O. Franciszkiem, 
zabieganym tylko o jeszcze bardziej ofiarne 
po�wi�cenie si� dla zbawienia bli	niego. 

O. Franciszek od Krzy�a stał si� 
wiernym przewodnikiem duchowym dla 
swoich duchowych synów i córek jako ich 
‘ukochany Ojciec’ i ‘doradca wszystkich’. 
�wiadectwa salwatorianów, którzy studio-
wali w Domu Macierzystym w Rzymie w 
czasie, kiedy O. Jordan był przeło�onym 
rzymskiej wspólnoty i kierował st�d zgro-
madzeniem do 1915 roku, dobitnie wskazuj� 
na ró�ne aspekty wierno�ci, jaka uwidacz-
niała si� w �yciu �wi�tobliwego Zało�yciela. 
Jego synowie duchowi nazywali go wprost 
ich ‘gwiazd� polarn�’ i ‘�yw� reguł�’, a to 
oznacza jak O. Franciszek od Krzy�a był 
wierny regule zakonnej, jaka zrodziła si� z 
natchnienia Bo�ego w jego sercu. Charakte-
ryzowała go nie tylko wierno�� regule i pra-
wu ko�cielnemu, która ujawniała si� coraz 
dobitniej w codziennej wierno�ci w małych 
rzeczach podj�tym zobowi�zaniom. To 
wszystko było �rodkiem i pomoc� dla reali-
zacji tej podstawowej wierno�ci: wierno�ci 
�wi�temu przymierzu z Bogiem. O. Franci-
szek Jordan wzrastał w wiernej wi�zi z Pa-
nem, któremu nieustannie wydawał swoje 
�ycie. Pozwalał si� przemienia� w Chrystusa 
i tak współdziałał z Jego łask�, i� ju� za �y-
cia cieszył si� opini� �wi�to�ci w oczach 



SALWATORIA�SKI BIULETYN POSTULACYJNY 

nr 20 / stycze� 2008 r. - 13 - 

wielu �wiadków jego �ycia. On sam wzru-
szaj�co wyra�ał osobist� trosk� o wzrost w 
tej �wi�tej wi�zi w gł�bokich słowach: „Co-
kolwiek miałoby ci� spotka�, niech nic nie 
zasmuca twojego serca bardziej ni� grzech” 
(DD I, s. 11). Wszystkie jego wysiłki skon-
centrowały si� na tym zasadniczym celu, by 
prowadzi� wszystkich ku apostolskiej �wi�-
to�ci i d��enie do niej pozostawił nam jako 
swoje najwi�ksze pragnienie ojcowskie. 

W rzymskiej wspólnocie ‘Duchowy 
Ojciec’ młodych salwatorianów nieustan-
nie czuwał nad apostolskim rozwojem serc 
jej członków i dokładał wszelkich stara�, 
by udawali si� oni na inne kontynenty i do 
wielu krajów z podstawowym priorytetem 
apostolskim: przekazywa� całemu �wiatu 
cał� miło�� Boga. ‘Przekazywa� całemu 
�wiatu cał� miło�� Boga’ - to synteza nasze-
go salwatoria�skiego charyzmatu. To w ta-
kich słowach odczytuje dzisiaj nasz chary-
zmat ks. prof. Hansjörg Rigger i patrz�c na 
�ycie tego płomiennego apostoła Jezusa 
Chrystusa jakim był O. Franciszek Jordan, 
okre�la go mianem człowieka pełnego pasji, 
niecierpliwo�ci, braku umiaru, który cały 
trud swojego �ycia podporz�dkowywał ce-
lowi: aby wszyscy mogli dozna� daru zba-
wienia. 

Piecz�ci� wiarygodno�ci apostol-
skiego dzieła O. Franciszka Jordana jest 
jego dzieci�ce wprost przywi�zanie do 
Stolicy �wi�tej i jakiejkolwiek władzy ko-
�cielnej. To ta wierno�� była najtrudniejsz�, 
bo O. Jordan i jego dzieło apostolskie byli 
poddawani trudnym egzaminom ze strony 
władz ko�cielnych. Sercem i trwałym fun-
damentem dzisiejszego wzrostu zgromadze-
nia i owocnego rozwoju całej rodziny salwa-
toria�skiej jest wła�nie ta wypróbowana 
wierno�� O. Franciszka od Krzy�a Jordana i 
jego zało�ycielskiego charyzmatu, która zna-
lazła oficjalne uznanie w oczach Ko�cioła. 
Jest to bowiem tak�e wierno�� bardzo wy-
cierpiana po ludzku, dotykaj�ca dzisiaj 
wprost rdzenia naszych wyborów, kiedy to z 
trudem przychodzi nam dochowa� wierno�ci 
we wszystkim, co stanowi o naszym co-
dziennym wzrastaniu. 

Apostolski instytut zakonny 
O. Franciszka Jordana i wszystkie dzieła 
apostolskie, osobi�cie inspirowane przez 
niego, wzrastały rzeczywi�cie w cieniu 
krzy�a. O. Franciszek od Krzy�a Jordan 
zrealizował dosłownie w swoim �yciu imi�, 
które wybrał w chwili przekształcania swo-
jego instytutu apostolskiego w zgromadzenie 
zakonne. Sercem wzrostu jego wspólnoty 
zakonnej były nie tylko jego ofiarno�� 
i osobiste po�wi�cenie si�, ale tak�e jego 
gł�bokie cierpienia ludzkie i duchowe, cho-
roby i trudne do�wiadczenia. To te choroby, 
cierpienia i heroiczne znoszenie przeciwno-
�ci stały si� znamieniem jego osobistej wia-
rygodno�ci i jego zało�ycielskiego chary-
zmatu. O. Jordan, uwolniony z ci��aru peł-
nienia funkcji przeło�onego generalnego, �ył 
wraz ze swoimi synami duchowymi we 
wspólnocie we Fryburgu w Szwajcarii. To 
tutaj u kresu swojego pracowitego �ycia 
kontemplował apostolskiego ducha �w. Paw-
ła. Przypominał sobie zawołanie Wielkiego 
Apostoła narodów: “Miło�� Chrystusa przy-
nagla nas” i całe swoje apostolskie �ycie na-
nizywał na ni� do�wiadcze�, które �w. Paweł 
ujawniał w swoim li�cie: “Przez wielk� wy-
trwało�� w utrapieniu, w�ród przeciwno�ci, 
w�ród l�ku, w chłostach, w wi�zieniach, 
podczas rozruchów, pod ci��arem pracy, w 
nocnych czuwaniach, w postach... w�ród 
czci i poha�bienia, przez dobr� sław� 
i zniesławienie (2 Kor 6,4)”. 

O. Franciszek od Krzy�a Jordan 
mógłby wiarygodnie powiedzie� o swoim 
�yciu, i� zostało ono prze�yte „pod ci��a-
rem pracy”; dokonywało si� to “przez 
wielk� wytrwało�� w utrapieniu, w�ród 
przeciwno�ci”, a tak�e “w�ród l�ku”. Dzi-
siaj jest on promotorem uszlachetniania 
pracy. Ze swoj� uniwersaln� wizj� przepa-
jania całego �ycia warto�ciami chrze�cija�-
skimi uwypuklił znaczenie pracy jako trudu 
ewangelicznego ka�dego chrze�cijanina. 
Praca tak rozumiana to ewangelia praktycz-
nie wcielana w �ycie. Ka�de zaj�cie i ka�da 
aktywno�� nabiera tutaj swojego znaczenia, 
ba, nawet splendoru. Zało�yciel salwatoria�-
skich rodzin zakonnych zbli�ył si� do wizji, 
wyra�onej tak dobitnie przez papie�y Pawła 
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VI, a nast�pnie Jana Pawła II. To ci najwy�si 
pasterze promowali ze wszech miar przepa-
janie kultury wiar�, a wi�c warto�ciami 
chrze�cija�skimi. O. Jordan nie wyraził tak 
jasno takiego pogl�du, ale ze swoj� niezwy-
kle szerok� wizj� przepajania całego ludz-
kiego �ycia warto�ciami ewangelicznymi 
znalazł si� blisko tej bardzo gł�bokiej wizji 
ewangelizacji, promowanej przez wspo-
mnianych papie�y. To w nurcie tego naucza-
nia papieskiego bardzo aktualnym staje si� 
charyzmatyczne przesłanie O. Franciszka od 
Krzy�a Jordana. Ludzka aktywno��, a wi�c 
dobrze rozumiana praca, to wi�cej ni� go-
dziwe zarabianie na utrzymanie rodziny, 
rozwijanie swojej ludzkiej kreatywno�ci i 
wykorzystywanie osobistych talentów. To 
sprawianie, by prymatem ludzkiej aktywno-
�ci stawała si� indywidualna i wspólnotowa 
odpowied	 ludzi na wol� Boga; a to oznacza 
nic innego jak stawianie Pana Boga ponad 
wszystkim, na pierwszym miejscu. To On 
ma stawa� si� 	ródłem naszego natchnienia 
dla naszej ludzkiej kreatywno�ci i to my, 
działaj�c zgodnie z Jego wol�, czynimy so-
bie ziemi� poddan� w ewangeliczny sposób. 

Wszelka aktywno�� ludzka, która sprawia, i� 
wiara przepaja ka�dy przejaw kultury, celnie 
odpowiada na apostolski charyzmat 
O. Franciszka Jordana. On bowiem w takim 
duchu prze�ył swoje ofiarne i pracowite apo-
stolskie �ycie. Uwiarygodnił go swoimi 
cierpieniami, cierpliwym i ofiarnym znosze-
niem przeciwno�ci i niezwykł� pokor� w re-
alizacji rozeznanego powołania. Dla nas jest 
dzisiaj tak bardzo ludzkim w swoim co-
dziennym wysiłku, bliskim przyjacielem i 
patronem naszej ludzkiej aktywno�ci. 

Te ró�ne wymiary �ycia Sługi Bo�e-
go Ojca Franciszka Marii od Krzy�a Jordana 
wypełniaj� swoj� tre�ci� słowa, które zostały 
zapisane w prezentacji naszej misji w Karcie 
Rodziny Salwatoria�skiej, i które dobrze re-
kapituluj� prezentowane tutaj rozwa�ania: 

Id�c �ladami Zbawiciela, jak aposto-
łowie, jeste�my wezwani do �ycia bezwa-
runkow� miło�ci� Boga i do głoszenia jej, 
kontynuuj�c Jezusowe �yciodajne dzieło 
niesienia zbawienia wszelkiemu stworzeniu 
i wyzwolenia od tego wszystkiego, co zagra-
�a pełni �ycia (Mt 28, 19-20, Mk 16, 15). 

 
 
ks. Stephan Horn SDS 
 
O. Jordan nale�y do Ko�cioła! 
Ku beatyfikacji O. Franciszka Jordana 
 

 

 

 

W swej ksi��ce Przekroczy� próg nadziei 
papie� Jan Paweł II mówi�c o ruchach odno-
wy w Ko�ciele w XIX wieku, wspomniał nie 
tylko salezjanów i misjonarzy Słowa Bo�ego, 
lecz tak�e nasz� wspólnot� salwatoria�sk�. To 
słowo z pewno�ci� jest dla nas powodem wiel-
kiej rado�ci, ale tak�e daje nam do my�lenia i 
stanowi dla nas wyzwanie. 

Beatyfikacja O. Franciszka 
w kontek�cie 

Rodziny Salwatoria�skiej 
Papie� nie pisał o naszym Zało�ycielu. 

A jednak jego słowo ostatecznie prowadzi nas 
do niego. Poniewa� O. Franciszek stoi 
u pocz�tków tego ruchu, to jest on, �e tak po-
wiem, jego najbardziej wewn�trznym rozpalo-
nym centrum. To wła�nie on przyci�gn�ł i 
zdobył pierwszych członków. To on rozpalił i 
nieustannie podtrzymywał płomie�, jaki Bóg 
umie�cił w ich sercach – u niektórych z nich 
ju� dawno temu. Pomy�l tylko o błogosławio-
nej Siostrze Marii od Apostołów, ks. Bona-
wenturze Lüthenie, ks. Otto Hopfenmüllerze, 
br. Marianie Schummie, ks. Feliksie Bucherze, 
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ks. Pankracym Pfeifferze, ks. Gregorym Gas-
ser i innych siostrach, braciach i ojcach, którzy 
byli mu bardzo bliscy duchowo. I dlatego ci 
towarzysze mogli zapala� swoim ogniem in-
nych, w tym wielk� liczb� �wieckich. Tote� na 
przełomie XIX i XX wieku Bóg dał Ko�cio-
łowi przez O. Franciszka mały, lecz �ywotny 
ruch, który przyczynił si� do odnowy wiary, a 
zwłaszcza do odnowy gorliwo�ci apostolskiej. 

Wystarczy tylko zapozna� si� z zeznaniami 
�wiadków w procesie beatyfikacyjnym 
O. Franciszka, aby zauwa�y� ich przekonanie 
o duchowej gorliwo�ci, o �wi�to�ci �ycia 
O. Franciszka. Czcili go oni jako swego du-
chowego ojca, któremu tak wiele zawdzi�cza-
li. Doda nam to tak�e odwagi. 

Beatyfikacja O. Franciszka i ofiarne przygo-
towanie si� do niej mo�e rozpali� w nas ogie� 
naszej pierwszej miło�ci. Je�eli cała rodzina 
salwatoria�ska wł�czy si� w to przygotowanie, 
to mo�e sta� si� ruchem wzbogacaj�cym Ko-
�ciół jak za czasów swego Zało�yciela i 
współzało�ycielki sióstr. Potwierdzenie �wi�-
to�ci O. Jordana powi�kszy nasz� rado�� pły-
n�c� z pój�cia za Jezusem jego duchow� drog� 
i ze słu�by Królestwu Bo�emu. 

 
Beatyfikacja i szczególne powołanie 

O. Franciszka 
Ale czym jest konkretnie ten dar, który na-

sza wspólnota salwatoria�ska mo�e 
w pierwszej kolejno�ci ofiarowa� Ko�ciołowi? 
W ci�gu ostatnich dziesi�cioleci wielu salwa-
torianów i salwatorianek odczytało powołanie 
ich Zało�yciela O. Franciszka Jordana w nowy 
i gł�bszy sposób. Szczególnie wydanie jego 
Dziennika duchowego w ró�nych j�zykach od-
kryło przed nimi szeroki zasi�g jego duchowo-
�ci. Wła�nie w takich chwilach ukazuj�cych 
jak gł�boko czerpał on z bogactwa Ojców Ko-
�cioła, �wi�tych i duchowych autorów czasów 
nowo�ytnych, wyja�niło si� równie� to, jak 
dochodził do coraz wi�kszej klarowno�ci od-
no�nie do głównego elementu swej duchowo-
�ci apostolskiej: powszechnego podej�cia do 
apostolatu. Profesor Rigger, egzegeta z Brixen 
w Tyrolu Południowym zaprezentował ten 
podstawowy element bardzo jasno w przemó-

wieniu na Kapitule Generalnej Salwatorianów 
w Logrono (2006). „’A to jest �ycie wiecz-
ne…’ (J 17, 3). O. Jordan (1948-1918) – Apo-
stoł ewangelizacji”. 

Nacisk na zbawienie wszystkich ludzi poja-
wia si� bardzo wcze�nie w �yciu Jordana, jak 
wida� w Dzienniku duchowym. Charakteryzuje 
on ju� jego pierwszy szkic planowanych trzech 
stopni Towarzystwa Apostolskiego, które miał 
zało�y� (Tekst ze Smyrny z 1880). Jeszcze 
bardziej cechuje on „pakt mi�dzy Wszech-
mocnym i Jego najmniejszym stworzeniem”, 
najbardziej wyró�niaj�cym si� wyrazem jego 
powołania i duchowo�ci (1891). W latach jego 
dojrzało�ci i w ostatnich latach �ycia przejawia 
si� to w jego zmaganiu si� z Bogiem w usilnej 
i nieust�pliwej modlitwie o zbawienie wszyst-
kich ludzi. Apostolski niepokój, troska o zba-
wienie przez uczestnictwo w zbawczej woli 
Bo�ej, coraz bardziej cechuje jego �ycie. No-
we odkrycie O. Franciszka jako apostoła 
ewangelizacji pragn�cego przekroczy� wszel-
kie granice stanowi nowy powód, dla którego 
Ko�ciół mógłby uzna� go błogosławionym. 
Swym �yciem O. Jordan rzuca nowe �wiatło 
na jeden aspekt Ewangelii. Beatyfikuj�c go, 
Ko�ciół uznaje dzieło Ducha �wi�tego, który 
na nowo go ubogacił. Słowo prof. Hansjörga 
Riggera zacytowane w tytule mo�na rozumie� 
w takim sensie: powiedział nam on, �e O. Jor-
dan nie nale�y wył�cznie do nas salwatoria-
nów, lecz do Ko�cioła. 

 
Beatyfikacja O. Franciszka 

na horyzoncie Ko�cioła powszechnego 
Mo�e zbyt długo patrzyli�my na beatyfika-

cj� przez pryzmat pierwszorz�dnego pytania o 
to, co beatyfikacja Zało�yciela mogłaby ozna-
cza� dla naszych obydwu rodzin zakonnych 
i dla całej rodziny salwatoria�skiej. Z pewno-
�ci� było to i jest bardzo wa�ne, nawet nieza-
st�pione. Bo czy� nie przyniesie nam ona 
wielkiej rado�ci, kiedy do�wiadczymy jak 
umocni nasz� to�samo�� i jedno�� we-
wn�trzn�, umo�liwi nabranie nowych sił du-
chowych i zwi�kszenie gorliwo�ci apostolskiej 
i misyjnej, zyskanie nowej atrakcyjno�ci i jak, 
z tym wszystkim, umo�liwi napływ nowych, 
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dobrych powoła�. Lecz słowo prof. Riggera 
poszerza nasz horyzont, podaj�c zupełnie no-
wy powód, dla którego pragniemy beatyfikacji 
O. Franciszka Jordana. Z now� sił� otwiera to 
nasz umysł na fakt, �e O. Jordan ma co� do 
powiedzenia nie tylko do nas jako wspólnoty 
salwatoria�skiej, lecz �e jego charyzmat udzie-
lony mu przez Ducha �wi�tego, jego �ycie i 
jego duchowo�� s� przeznaczone dla o wiele 
wi�kszej rzeszy wierz�cych w Ko�ciele. Rze-
czywi�cie O. Franciszek mo�e rzuci� nowe 
�wiatło na powołanie chrze�cijan w Ko�ciele 
do współpracy w Bo�ej trosce o zbawienie 
wszystkich ludzi i całego stworzenia. 

Zapewne ju� XII Kapituła Generalna 
w 1975 r. mocno podkre�liła wag� tej beatyfi-
kacji dla całego Ko�cioła: „Apostolski sposób 
�ycia naszego Zało�yciela nabiera zatem po-
wszechnego znaczenia dla salwatorianów i 
wszystkich chrze�cijan” (rekomendacja 
10 o beatyfikacji naszego Zało�yciela). Lecz 
mo�e taka rekomendacja nie mogła wtedy si� 
przyj��. W mi�dzyczasie musieli�my du�o le-
piej pozna� O. Franciszka poprzez jego Dzien-
nik duchowy i tak nauczyli�my si� bardziej go 
docenia�. Rozumiemy coraz lepiej jak jego 
charyzmat i duchowo�� kształtowały si� w je-
go �wi�tym �yciu. Widzimy jak Jordan i jego 
słowa przemawiaj� do ludzi, pocieszaj� ich, 
dodaj� im odwagi apostolskiej i prowadz� na 
drog� �wi�to�ci apostolskiej. Je�eli, bardzo 
ch�tnie, czynimy najpierw O. Franciszka du-
chowym towarzyszem własnego �ycia i gorli-
wie na�ladujemy go w jego cnotach, i je�li po-
tem staramy si�, aby wsz�dzie go poznano, to 
jego beatyfikacja trafi na �yzny grunt i b�dzie 
niesłychanie owocna. 

 

Czas oczekiwania na beatyfikacj� 
jako szansa i wezwanie 

Oczekiwana beatyfikacja tym wi�ksze przy-
niesie owoce im gł�biej i wi�cej innych wie-
rz�cych do�wiadczy u siebie szczególnego 
charyzmatu O. Jordana. Dlatego powinni�my 
proponowa� wielu spo�ród zaanga�owanych 
w �ycie duchowe, mo�liwo�� prawdziwego 
spotkania z nim – z jego �yciem, z jego du-
chowo�ci�, z jego słowami. Nowe �rodki wiel-
ce nam umo�liwi� zaprezentowanie Jordana 
szerokiej publiczno�ci. Wielu z nas przekona 
si�, �e spotyka si� on ze szczerym zaintereso-
waniem kiedy o nim opowiadamy. Wierz�cy, 
którzy otrzymali Dziennik duchowy z 
wdzi�czno�ci� nas zapewniaj�, �e 
O. Franciszek ma dla nich du�e znaczenie 
w chwilach ciemno�ci i w potrzebie. Ale �eby 
nasze słowa o O. Franciszku były przekony-
wuj�ce, musimy oczywi�cie przyj�� go naj-
pierw sami własnym sercem i uczyni� go du-
chowym towarzyszem �ycia. Wtedy mo�e tak 
si� sta�, �e ci sami ksi��a i �wieccy, których 
zapoznali�my z O. Jordanem, pomog� nam 
odkry� go w bardziej zgł�biony sposób. Oni 
tak�e poczuj� si� przynagleni, aby ukazywa� 
go znajomym. Tak b�dziemy nie tylko dawa�, 
lecz równie� otrzymywa�. 

Po wysłaniu nowego niemieckiego wydania 
Dziennika duchowego pewnemu pastorowi, 
który jest moim przyjacielem, napisał mi on 
pó	niej w li�cie z wakacji sp�dzanych na ja-
kiej� wyspie, gdzie mógł zgł�bi� Dziennik: 
„…Dziennik ten towarzyszy mi tu na tej wy-
spie i okazuje si� ogromnym skarbem. Wybie-
ram jedn� z zapisanych w nim my�li, kiedy 
spaceruj� brzegiem morza lub kontempluj� j� 
w ko�ciele. Szczególnie ceni� sobie szeroki 
profil tych my�li ogarniaj�cych cał� rozległo�� 
duchowego skarbu Ko�cioła. Co za gł�bia i 
powaga w pój�ciu za Jezusem! B�d� bardzo 
polecał t� ksi��k� w parafii i wykorzystam 
ró�ne pomysły, kiedy nadarzy si� okazja…”. 
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Nowenna przez wstawiennictwo o. JordanaNowenna przez wstawiennictwo o. JordanaNowenna przez wstawiennictwo o. JordanaNowenna przez wstawiennictwo o. Jordana    
    

    
 
 
- Bagno 2006 - 

Nowenna przez wstawiennictwo o. JordanaNowenna przez wstawiennictwo o. JordanaNowenna przez wstawiennictwo o. JordanaNowenna przez wstawiennictwo o. Jordana    
----dziedziedziedzie����: pierwszy, czwarty, siódmy: pierwszy, czwarty, siódmy: pierwszy, czwarty, siódmy: pierwszy, czwarty, siódmy    

 
Słowo Bo�e z Ewangelii wg �w. Łukasza:  
„Kiedy zbli�ał si� do Jerycha, jaki� niewidomy siedział przy drodze i �ebrał. Gdy usły-

szał, �e tłum przeci�ga, dowiadywał si�, co si� dzieje. Powiedzieli mu, �e Jezus z Nazaretu 
przechodzi. Wtedy zacz�ł woła�: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj si� nade mn�!» Ci, co szli 
na przedzie, nastawali na niego, �eby umilkł. Lecz on jeszcze gło�niej wołał: «Jezusie, Sy-
nu Dawida, ulituj si� nade mn�!» Jezus przystan�ł i kazał przyprowadzi� go do siebie. A 
gdy si� zbli�ył, zapytał go: «Co chcesz, abym ci uczynił?» Odpowiedział: «Panie, �ebym 
przejrzał». Jezus mu odrzekł: «Przejrzyj, twoja wiara ci� uzdrowiła». Natychmiast przej-
rzał i szedł za Nim, wielbi�c Boga. Tak�e cały lud, który to widział, oddał chwał� Bogu” 
(Łk 18, 35-43). 

 
Kyrie, elejson. 
Chryste , elejson. 
Chryste, usłysz nas. 
Chryste wysłuchaj nas 
Ojcze z nieba, Bo�e, zmiłuj si� nad nami. 
Synu, Odkupicielu �wiata, Bo�e, 
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Duchu �wi�ty, Bo�e, 
�wi�ta Trójco, Jedyny Bo�e,  
Ojcze Jordanie, całkowicie oddany Bogu wstawiaj si� za nami 
Ojcze Jordanie, m��u modlitwy   
Ojcze Jordanie, m��u prostoty i wyrzeczenia 
Ojcze Jordanie, m��u pokuty 
Ojcze Jordanie, m��u pokory i skruchy 
Ojcze Jordanie, miłuj�cy Krzy� 
Ojcze Jordanie, wzorze czysto�ci, ubóstwa i posłusze�stwa 
Ojcze Jordanie, przenikni�ty miło�ci� do Krzy�a 
Ojcze Jordanie, wzywaj�cy do �wi�to�ci 
Ojcze Jordanie, głosz�cy, �e Krzy� jest znakiem zbawienia 
Ojcze Jordanie, na�ladowco cierpi�cego Chrystusa 
Ojcze Jordanie, kapłanie wierny Chrystusowi 
Ojcze Jordanie, m��nie znosz�cy cierpienie i przykro�ci 
Ojcze Jordanie, wzywaj�cy do trwania w duchu cierpienia i krzy�a 
Ojcze Jordanie, rozmiłowany w Krzy�u a� do �mierci 
Ojcze Jordanie, wzywaj�cy do rozwa�ania M�ki Pa�skiej 
Ojcze Jordanie, daj�cy nam za przykład �w. Pawła Apostoła jako wzór wytrwania w cierpieniu  
Ojcze Jordanie, w ka�dej chwili gotowy cierpie� dla chwały Bo�ej i zbawienia dusz 
Ojcze Jordanie, duchowy opiekunie dzieci i młodzie�y  
 
Módlmy si� 

Panie Jezu Chryste, Ty uczyniłe� Ojca Franciszka Mari� od Krzy�a gorliwym sług� Twojej Ewan-
gelii, aby mógł by� naszym duchowym przewodnikiem w dziele zbawienia ka�dego człowieka. 
Prosimy Ci�, zalicz go do grona Twoich błogosławionych, aby�my razem z całym Ko�ciołem mogli 
si� cieszy� jego or�downictwem i przykładem �wi�to�ci. Amen. 

 
Panie, który uzdrawiasz skruszonych w sercu, zmiłuj si� nad nami  
Panie, który uzdrawiasz wszystkie niemoce nasze, zmiłuj si� nad nami  
Panie, który uzdrowiłe� sług� setnika z Kafarnaum, zmiłuj si� nad nami  
Panie, który niewidomym wzrok przywracałe�, zmiłuj si� nad nami  
Panie, który głuchym słuch przywracałe�, zmiłuj si� nad nami 

 
Pami�taj o nas, Panie, w swoim Królestwie i naucz nas modli� si�: Ojcze nasz… 
 
Modlitwa za chorego 

Bo�e, prosz� Ci� za naszego chorego... Spójrz na cierpienia jego ciała i duszy, i oka� mu miłosier-
dzie. Spraw by doznał pot�gi Twojej dobroci i w zdrowiu, i rado�ci mógł wróci� do normalnego 
�ycia. Póki jednak choruje, wzmocnij w nim gł�bok� ufno�� wobec Twych ojcowskich zamierze� i 
pomó� mu podda� si� Twojej woli. 

Nam, jego bliskim, pomó� otoczy� go serdeczn� opiek� i zrozumieniem. Panie Jezu, który za 
�ycia tak ch�tnie spełniałe� pro�by o uzdrowienie, i my polecamy Ci naszego chorego. Maryjo, 
uzdrowienie chorych, we	 go w matczyn� sw� opiek�. Amen. 

 
Modlitwa o beatyfikacj� o. Jordana 

Jezu, Zbawicielu �wiata, * który udzieliłe� swojemu słudze Franciszkowi * daru gł�bokiej i �ywej 
wiary, * niezachwianej nadziei * i heroicznej miło�ci Boga i bli	niego * oraz wielkiej gorliwo�ci 
o zbawienie dusz, * prosimy Ci�, * wsław go tu na ziemi chwał� błogosławionych, * a za jego 
wstawiennictwem udziel nam łaski........ * o któr� Ci� pokornie prosimy. * Który �yjesz i królujesz 
na wieki wieków. Amen. 
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Nowenna przez wstawiennictwoNowenna przez wstawiennictwoNowenna przez wstawiennictwoNowenna przez wstawiennictwo o. Jordana o. Jordana o. Jordana o. Jordana    
----dziedziedziedzie����: drugi, pi: drugi, pi: drugi, pi: drugi, pi����ty, ósmyty, ósmyty, ósmyty, ósmy    

 
Słowo Bo�e z Ewangelii wg �w. Jana: 
„<Jezus> przechodz�c obok ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodze-

nia. Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: «Rabbi, kto zgrzeszył, �e si� urodził niewidomym 
- on czy jego rodzice?» Jezus odpowiedział: «Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale 
[stało si� tak], aby si� na nim objawiły sprawy Bo�e. Potrzeba nam pełni� dzieła Tego, któ-
ry Mnie posłał, dopóki jest dzie�. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie b�dzie mógł działa�. Jak 
długo jestem na �wiecie, jestem �wiatło�ci� �wiata». To powiedziawszy splun�ł na ziemi�, 
uczynił błoto ze �liny i nało�ył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: «Id�, obmyj si� w 
sadzawce Siloam» - co si� tłumaczy: Posłany. On wi�c odszedł, obmył si� i wrócił widz�c” 
(J 9 1-7). 

 
Modlitwa o beatyfikacj� o. Jordana 
Trójco Przenaj�wi�tsza, dzi�kujemy Ci za wszystkie łaski, którymi obdarowała� Twego wierne-

go sług� Franciszka od Krzy�a. 
Bo�e, Ojcze niebieski, przez miło��, któr� otoczyłe� Twego wiernego sług� Franciszka od Krzy-

�a, udziel i nam daru �ywej wiary, którego udzieliłe� jemu, a je�li jest tak� Twoja najmiłosierniejsza 
wola, racz udzieli� nam łaski szczególnej..........., o któr� ufnie prosimy. 

Ojcze nasz... 
Synu Bo�y, Zbawicielu �wiata, przez miło��, któr� otoczyłe� Twego wiernego sług� Franciszka 

od Krzy�a, udziel i nam daru niewzruszonej nadziei, a je�li jest tak� Twoja najmiłosierniejsza wola, 
racz udzieli� nam łaski szczególnej..........., o któr� ufnie prosimy. 

Ojcze nasz... 
Duchu �wi�ty Bo�e, przez miło��, któr� otoczyłe� Twego wiernego sług� Franciszka od Krzy�a, 

udziel i nam daru wielkiej miło�ci Boga i bli	niego, a je�li jest tak� Twoja najmiłosierniejsza wola, 
racz udzieli� nam łaski szczególnej..........., o któr� ufnie prosimy. 

Ojcze nasz... 
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi �wi�temu. Jak była na pocz�tku, teraz i zawsze, i na wieki 

wieków. Amen 
 

Panie, który uzdrawiasz skruszonych w sercu, zmiłuj si� nad nami  
Panie, który uzdrawiasz wszystkie niemoce nasze, zmiłuj si� nad nami 
Od bezu�ytecznych skarg, zachowaj nas  
Od wspomnie� budz�cych niepokój, zachowaj nas  
Od l�ków zw�tpienia, zachowaj nas  
Od nagłej i niespodziewanej �mierci, zachowaj nas 

 
Jezus Chrystus dał nam moc aby�my si� stali dzie�mi Bo�ymi, dlatego o�mielamy si� 

mówi�: Ojcze nasz… 
 
Modlitwa za wszystkich chorych 
Panie Jezu Chryste, wysłuchaj pro�by, błagania, westchnienia i łez wszystkich chorych. Daj im 

otuchy, rozja�nij pokrzy�owane przez chorob� drogi, którymi zd��aj� do swego ostatecznego celu. 

Naj�wi�tsza Maryjo Panno, Twojemu miłosierdziu polecamy wszystkich chorych na całym 
�wiecie. Miej lito�� nad ich niedol�, ul�yj ich cierpieniom, u�mierz ich ból. 

Spraw, błagamy, a�eby nikt spo�ród nich nie umarł bez wewn�trznego przynajmniej pojednania 
z Twoim Synem, który �yje i króluje z Ojcem w jedno�ci Ducha �wi�tego na wieki wieków. Amen.  
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----dziedziedziedzie����: trzeci, szósty, dziewi: trzeci, szósty, dziewi: trzeci, szósty, dziewi: trzeci, szósty, dziewi����tytytyty    
 
Słowo Bo�e z Ewangelii wg �w. Łukasza: 
 „Po opuszczeniu synagogi przyszedł do domu Szymona. A wysoka gor�czka trawiła 

te�ciow� Szymona. I prosili Go za ni�. On stan�wszy nad ni� rozkazał gor�czce, i opu�ciła 
j�. Zaraz te� wstała i usługiwała im.  

 O zachodzie sło�ca wszyscy, którzy mieli cierpi�cych na rozmaite choroby, przynosili 
ich do Niego. On za� na ka�dego z nich kładł r�ce i uzdrawiał ich. Tak�e złe duchy wy-
chodziły z wielu, wołaj�c: «Ty jeste� Syn Bo�y!» Lecz On je gromił i nie pozwalał im mó-
wi�, poniewa� wiedziały, �e On jest Mesjaszem”(Łk 4, 38-41). 

 

Kyrie, elejson.  
Chryste , elejson. 
Chryste, usłysz nas. 
Chryste wysłuchaj nas 
Ojcze z nieba, Bo�e, zmiłuj si� nad nami. 
Synu, Odkupicielu �wiata, Bo�e, 
Duchu �wi�ty, Bo�e, 
�wi�ta Trójco, Jedyny Bo�e,  
Ojcze Jordanie, całkowicie oddany Bogu wstawiaj si� za nami 
Ojcze Jordanie, m��u modlitwy   
Ojcze Jordanie, m��u prostoty i wyrzeczenia 
Ojcze Jordanie, m��u pokuty 
Ojcze Jordanie, m��u pokory i skruchy 
Ojcze Jordanie, miłuj�cy Krzy� 
Ojcze Jordanie, wzorze czysto�ci, ubóstwa i posłusze�stwa 
Ojcze Jordanie, przenikni�ty miło�ci� do Krzy�a 
Ojcze Jordanie, wzywaj�cy do �wi�to�ci 
Ojcze Jordanie, głosz�cy, �e Krzy� jest znakiem zbawienia 
Ojcze Jordanie, na�ladowco cierpi�cego Chrystusa 
Ojcze Jordanie, kapłanie wierny Chrystusowi 
Ojcze Jordanie, m��nie znosz�cy cierpienie i przykro�ci 
Ojcze Jordanie, wzywaj�cy do trwania w duchu cierpienia i krzy�a 
Ojcze Jordanie, rozmiłowany w Krzy�u a� do �mierci 
Ojcze Jordanie, wzywaj�cy do rozwa�ania M�ki Pa�skiej 
Ojcze Jordanie, daj�cy nam za przykład �w. Pawła Apostoła jako wzór wytrwania w cierpieniu  
Ojcze Jordanie, w ka�dej chwili gotowy cierpie� dla chwały Bo�ej i zbawienia dusz 
Ojcze Jordanie, duchowy opiekunie dzieci i młodzie�y  
 
Módlmy si� 
Panie Jezu Chryste, Ty uczyniłe� Ojca Franciszka Mari� od Krzy�a gorliwym sług� Twojej 

Ewangelii, aby mógł by� naszym duchowym przewodnikiem w dziele zbawienia ka�dego człowie-
ka. Prosimy Ci�, zalicz go do grona Twoich błogosławionych, aby�my razem z całym Ko�ciołem 
mogli si� cieszy� jego or�downictwem i przykładem �wi�to�ci. Amen. 

 
Panie, który niemym otwierałe� usta, zmiłuj si� nad nami  
Panie, który pokrzepiasz wszystkich pracuj�cych, obci��onych i 	le si� maj�cych, zmiłuj si� nad 
nami  
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Panie, który wdowie wskrzesiłe� jedynego syna, zmiłuj si� nad nami  
Panie, który w swej niepoj�tej dobroci pragniesz wszystkich zbawi�, zmiłuj si� nad nami  
Panie, Bo�e, wspomo�ycielu i obro�co nasz, zmiłuj si� nad nami 

 
Zjednoczeni w miło�ci skierujmy do Boga Ojca modlitw�, której nas nauczył Jego Syn: Oj-
cze nasz… 

 
Modlitwa za chorych  

 „Panie je�li chcesz mo�esz mnie uzdrowi�”. Tak wołaj� do Ciebie ludzie w chorobie. Ty� cho-
rych uzdrawiał. Ty� nasze choroby i bole�ci wzi�ł na siebie. W Twoich ranach jeste�my uzdrowie-
ni. Udziel wszystkim chorym sił, aby krzy� Twój z Tob� d	wigali. Daj im powtarza� Twoj� modli-
tw� z Ogrodu Oliwnego: „ Ojcze nie moja, ale Twoja wola niech si� stanie”. Daj im cierpliwo�� i 
ufno�� w Twoj� moc i dobro�. W Twojej miło�ci pozwól i�� z Tob� przez krzy� i cierpienie do 
wielkanocnej rado�ci i chwały zmartwychwstania. 

Modlitwa o beatyfikacj� o. Jordana 
 Boski Zbawicielu, Jezu Chryste, Ty napełniłe� serce Twego wiernego sługi, naszego Ojca, 

Franciszka od Krzy�a, gor�c� miło�ci� Boga, niewzruszon� ufno�ci� i nie znaj�c� odpoczynku gor-
liwo�ci� o zbawienie dusz. Podobnie jak udzieliłe� jemu, udziel i nam daru pokonuj�cej wszelkie 
przeszkody wielkiej miło�ci Boga i bli	niego, ducha stałej modlitwy i czysto�ci serca, prawdziwie 
ewangelicznej prostoty i prawdziwie apostolskiej gorliwo�ci. Niech dzi�ki Twej pomocy, id�c za 
jego wzorem, staniemy si� godni jako dobrzy zakonnicy wspólnie zabiega� o to, aby Twoja nie-
sko�czona miło�� ku nam grzesznikom była coraz lepiej znana i odwzajemniana i aby �wiat u Cie-
bie szukał pomocy i zbawienia. 

 Ty za� najukocha�sza Matko Zbawiciela i Królowo Apostołów, która otrzymujesz od Twego 
Boskiego Syna wszystko, o co Go prosisz, upro� u Jego najmiło�ciwszego Serca dla naszego Ojca 
Franciszka od Krzy�a, który był Ci oddany jak dziecko, łask� wyniesienia na ołtarze, aby dla swo-
ich duchowych synów i córek był zawsze �wietlanym wzorem i aby podobnie jak w �yciu, tak i po 
�mierci, mógł wiele zdziała� dla Boga i dusz nie�miertelnych. Amen. 
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ks. Bronisław Jakubiec SDS 
 

100-lecie �mierci błogosławionej Marii od Apostołów 
Wystawa w Domu Generalnym w Rzymie 

 
 

W dniu 25 grudnia 2007 roku, 
w Uroczysto�� Narodzenia Pa�skiego, 
w 100 rocznic� �mierci błogosławionej Marii 
od Apostołów 
w Domu General-
nym w Rzymie zo-
stała otwarta wysta-
wa po�wi�cona 
błogosławionej 
Marii od Apostołów 
oraz Ojcu Fran-
ciszkowi Marii od 
Krzy�a Jordanowi 
i ich wspólnej 
drodze ku �wi�to�ci. 

W trzech gablo-
tach, w których 
przewija si� motyw 
drogi uło�onej z kamyków oraz promieni 
symbolizuj�cych łask� powołania i inspiracj� 
Ducha �wi�tego, z któr� współpracowała Bło-
gosławiona oraz Ojciec Jordan, znajduj� si� 
dokumenty oraz oryginalne eksponaty zwi�za-
ne z błogosławion� Mari� od Apostołów. 

W pierwszej gablocie ze zbiorów 
z archiwum generalnego sióstr salwatorianek 
w Rzymie umieszczono porcelanowy talerz 
z zamkiem Myllendonk, gdzie urodziła si� Te-
resa von Wüllenweber, przyszła błogosławio-
na. Znajduj� si� tam równie� zdj�cia błogo-
sławionej w wieku 17, 18 oraz 32 lat. Za-
mieszczono te� najstarsz� podobizn� małej Te-
resy, zdj�cie obrazu, na którym jest sportreto-
wana jako mała dziewczynka z koszykiem. 
Cennym eksponatem jest oryginalny obraz 
namalowany przez Teres� w1868 roku. Jest to 
akwarela przedstawiaj�ca grup� dzieci bawi�-
cych si� na pla�y. 

Wüllenweber w gazecie Kölner Volkszeitng 
przeczytała ogłoszenie o nowym czasopi�mie 
Der Missionär, przez które nawi�zała potem 
kontakt z Ojcem Jordanem. Teresa do ko�ca 
�ycia zachowała wycinek z tym ogłoszeniem. 
Na wystawie umieszczono wspomniane ogło-
szenie wraz z pierwszym numerem czasopi-

sma Der Missionär, który otrzymała z Rzymu. 
Drogi Teresy von Wüllenweber i Ojca Jordana 
skrzy�owały si� w dniu 4 lipca 1882 roku, 
kiedy doszło do ich pierwszego spotkania. 

Zdj�cia obojga 
z tego okresu 
umieszczono na wy-
stawie obok siebie. 

W drugiej gablo-
cie zamieszczono 
eksponaty z okresu 
bliskiej współpracy 

Teresy 
von Wüllenweber 

oraz Ojca Jordana 
w tworzeniu �e�skiej 
gał�zi nowopowsta-
łego Towarzystwa. 
Znajduj� si� tam 

formuły profesji Błogosławionej: z 5 wrze�nia 
1882 roku, profesja Teresy jako członkini 
pierwszego stopnia Apostolskiego Towarzy-
stwa Nauczania, profesja z 31 maja 1883 roku, 
oraz profesja z 25 marca 1889 roku, kiedy 
�e�ska gał�	 dzieła Ojca Jordana przybierała 
form� zgromadzenia zakonnego. Cennym eks-
ponatem jest dokument napisany własnor�cz-
nie przez Ojca Jordana, na którym widniej� 
poprawki dokonane przez niego samego. Jest 
to Reguła napisana dla sióstr w 1888 roku. To 
o tej Regule błogosławiona Maria od Aposto-
łów napisała, �e przyj�ła j� z r�k Zało�yciela 
na kolanach, a słowa jakie wówczas do niej 
wypowiedział brzmiały: Je�eli b�dziesz tego 
przestrzegała, zostaniesz �wi�t�. 

Obok tego dokumentu na wystawie zapre-
zentowano Reguł� oraz Konstytucje Sióstr, 
które zatwierdził Jego Ekscelencja Celestyn 
Frate, biskup Tivoli, gdzie siostry zało�yły 
swój dom. Zanim jednak do tego doszło Zało-
�yciel wymienił z Teres� von Wüllenweber 
obfit� korespondencj� przygotowuj�c jej przy-
jazd z Neuwerk w Niemczech do Włoch. Z tej 
korespondencji zaprezentowano na wystawie 
dwa listy z 13 marca 1886 roku oraz 
z 31 pa	dziernika 1888 roku. 

Inauguracja wystawy w dniu 25 grudnia 2007 r. 
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S� tam równie� wystawione relacje Błogo-
sławionej na temat tworz�cego si� „II stopnia” 
dzieła Ojca Jordana. O o�ywionych kontaktach 
pomi�dzy Tivoli, 
a Rzymem �wiadcz� 
pi�kne, kolorowe, 
własnor�cznie wy-
konane przez pierw-
sze siostry, �yczenia 
dla Ojca Jordana 
z okazji jego uro-
dzin. Cało�� w dru-
giej gablocie dopeł-
niaj� dwa zdj�cia: 
Teresy 
von Wüllenweber 
ju� w habicie jako 
Matki Marii od 
Apostołów i Ojca 
Jordana z 1896 roku 
oraz upleciony, dru-
ciany ła�cuch 
z kolcami, który 
Matka Maria od 
Apostołów u�ywała 
jako narz�dzie do 
umartwienia. Jest to 
wzruszaj�ce �wia-
dectwo duchowo�ci 
okresu, w jakim �y-
ła, �wiadcz�ce o tym, �e swoje powołanie trak-
towała bardzo serio. 

Gablota trzecia zawiera dalsze pami�tki po 
Matce Marii od Apostołów. Jest to przede 
wszystkim jej testament z 4 sierpnia 1903 roku 
oraz intarsjowany krzy� do niej nale��cy. Za-
prezentowano wybran� korespondencj� po-
mi�dzy ni�, a Ojcem Jordanem. Z listów wida� 
jak pogarszał si� wzrok Matki Marii pod ko-
niec jej �ycia. Jej �mier� w dniu 25 grudnia 
1907 roku w Bo�e Narodzenie symbolizuje 
fragment trumny. Obok niej zamieszczone 
zdj�cie (ju� tylko samego) Ojca Jordana, zro-
bione po �mierci błogosławionej. Jest ono 
niemym �wiadectwem cierpienia Zało�yciela 
po odej�ciu do wieczno�ci Matki Marii od 
Apostołów. S� równie� zdj�cia domu 
w Rzymie, w którym umarła błogosławiona na 
Salita Sant’Onofrio 11 oraz pomnik nagrobny 

z Campo Santo Teutonico, gdzie została po-
chowana. Poprzez symbol drogi uło�onej 
z kamyków, która spina wszystkie trzy gablo-

ty, drogi, która prze-
chodzi dalej poza �y-
cie doczesne, wysta-
wa prezentuje pa-
mi�tki z 1968 roku 
z beatyfikacji błogo-
sławionej Marii od 
Apostołów. Jest tam 
mi�dzy innymi oko-
liczno�ciowy medal 
wybity z okazji be-
atyfikacji oraz zdj�-
cie przedstawiaj�ce 
obraz Błogosławionej 
umieszczony w Glorii 
Berniniego w Bazyli-
ce �wi�tego Piotra w 
Rzymie w czasie uro-
czysto�ci beatyfika-
cyjnych. Wystaw� 
ko�cz� dwa zdj�cia 
kaplic: błogosławionej 
Marii od Apostołów 
w Domu Generalnym 
Sióstr Salwatorianek 
w Rzymie na Monte 
Verde, gdzie przy Jej 

grobie znajduje si� płaskorze	ba Ojca Jordan 
oraz kaplica w Domu Generalnym Salwatoria-
nów, w której obok grobu Ojca Franciszka 
Marii od Krzy�a Jordana w specjalnej niszy 
umieszczone s� relikwie pierwszej salwato-
ria�skiej błogosławionej, która �wi�to�� zdo-
była na drodze zaproponowanej przez Zało�y-
ciela. 

Wystawa b�dzie trwała przez cały rok 2008. 
Członkowie Rodziny Salwatoria�skiej odwie-
dzaj�cy Rzym s� serdecznie zaproszeni do jej 
obejrzenia. 

Organizatorzy wystawy wyra�aj� szczegól-
ne podzi�kowania Generalatowi Sióstr Salwa-
torianek za udost�pnienie dokumentów oraz 
pami�tek po błogosławionej Marii od Aposto-
łów, które w znacz�cy sposób uatrakcyjniły 
wystaw�. 

 

 

Niektóre z pami�tek po Matce Marii 
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Odwiedzaj�cy grób 
Ojca Jordana 

 

Ks. Alessandro Pronzato, 
włoski autor popularnych ksi��ek 

o tematyce religijnej 
  

 
Arcybiskup Juliusz Janusz, 

Nuncjusz Apostolski na W�grzech 
  

 

Liderzy Mi�dzynarodowej  
Wspólnoty Boskiego Zbawiciela:  

Christian Patzl SDS (AU), 
Judy Davis SDS(USA) 

i Ermes Luparia SDS(IT) 
  

 
Biskup Dominic Lumon  

z diecezji Imphal w Indiach 
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Biskup Paul Ruzoka 

z diecezji Tabora w Tanzanii 
  

 
Biskup Tulio Duque Gutierrez SDS 

z diecezji Pereira w Kolumbii 
  

 

Przewodnicz�cy Konferencji Biskupów Katolic-
kich w Indiach - Kardynał Paschal Toppo  

z archidiecezji Bhopal w Indiach  
z przeło�onym generalnym 

ks. Andrzejem Urba�skim SDS 
  

 

Brat Rodriguez Alvaro Echeverria FSC, przeło-
�ony generalny 

Braci Szkół Chrze�cija�skich 
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Kardynał Christoph Schönborn OP,  
arcybiskup Wiednia (Austria) 

odwiedza wystaw� pami�tek O. Jordana  
wraz z ks. Mario Agudelo Roldánem SDS  

i ks. Juanem Carrasquilla Ossa SDS 
  

 

Kardynał Schönborn przy grobie O. Jordana  
z ks. Stephanem Hornem SDS,  

kardynał Polycarp Pengo z Tanzanii  
i przeło�ony generalny 

ks. Andrzej Urba�ski SDS 
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