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Eminencje Kardynałowie Angelo De Donatis
Stanisław Dziwisz,
Drodzy Biskupi, Bracia Kapłani i Diakoni tu obecni,
Drodzy zakonnicy i świeccy, którzy uczestniczą w charyzmacie salwatoriańskim,
Drodzy krewni błogosławionego Franciszka Jordana,
Bracia i Siostry tu obecni oraz wszyscy ci, którzy śledzą nas za pośrednictwem
różnych środków komunikacji.
Dziś jest wspaniały dzień dla nas wszystkich, którzy mocno uwierzyliśmy w
powołanie bł. Franciszka Jordana do świętości apostolskiej. Nasze
salwatoriańskie serca są przepełnione wielką radością i wdzięcznością za
wszystko, co Bóg dla nas uczynił.
Wzruszenie ogarnia nas na samą myśl o wielu pokoleniach duchowych córek i
synów Franciszka Jordana, którzy modlili się o ten dzień przeżywany przez nas
dzisiaj. Byliśmy wspierani przez tak wielu braci i sióstry, którzy poświęcili swój
czas, energię i świadectwo, aby napisać tę historię, aż doszliśmy do tego
uroczystego uznania i potwierdzenia, że Franciszek Jordan objawiał wszystkim
miłość jedynego prawdziwego Boga.
Nasze serca przepełnia również radość z tego powodu, że tysiące ludzi z każdego
kontynentu przyłączyło się do nas w tym świętowaniu za pośrednictwem
mediów.
Dzisiaj radujemy się, ponieważ Bóg zechciał objawić w Kościele, poprzez życie
błogosławionego Franciszka Jordana, swoją miłość i swój plan zbawienia
wszystkich ludzi. Życie o skromnych początkach, ale wielkie w apostolskiej
służbie całemu światu, a zwłaszcza tym, którzy są najdalej. Rzeczywiście, jak
powiedział papież Franciszek: "To łaska Boża zmienia życie: bierze nas takimi,
jakimi jesteśmy, ale nigdy nas takimi nie zostawia".

Dzisiaj Kościół przedstawia nam Franciszka Jordana jako ikonę świętości
apostolskiej. Mąż Boży, który swoim życiem ukazał nam cnotę niezachwianej
ufności w miłość Boga, ewangeliczną łagodność, wyrzeczenie się siebie,
niestrudzoną gorliwość apostolską i wierną miłość do powszechności Kościoła.
Dziś bardziej niż kiedykolwiek pragniemy tych cnót świętości, aby wypełnić
światłem ciemności świata.
W imieniu całej Rodziny Salwatoriańskiej pragnę wyrazić naszą głęboką
wdzięczność kardynałowi Angelo De Donatis, wikariuszowi generalnemu diecezji
rzymskiej, który w imieniu papieża Franciszka przewodniczył beatyfikacji z taką
powagą i przyjaźnią.
Korzystam również z okazji, aby w szczególny sposób podziękować diecezji
rzymskiej, która otworzyła swoje drzwi dla salwatorianów i salwatorianek z
całego świata, towarzysząc nam w tym wielkim wydarzeniu.
Pragnę serdecznie podziękować tym, którzy poświęcili wiele godzin rzetelnej
pracy na przygotowanie tej uroczystości. Szczególne podziękowania należą się
zespołowi liturgicznemu, który przygotował wszystkie etapy tego uroczystego
wydarzenia kościelnego. Dziękujemy również członkom chóru i orkiestry, którzy
pomogli nam głębiej przeżywać świętą liturgię. Dziękujemy również za znaczącą
obecność rodziny Cardoso z Brazylii, z ich piękną córką Livią Marią, która
przyniosła tu przed ołtarz relikwię błogosławionego Franciszka Jordana.
Szczególne podziękowania należą się pracownikom mediów; dzięki ich pracy
tysiące ludzi z całego świata mogło uczestniczyć w tej uroczystości.
Z głębokim uczuciem pozdrawiam was wszystkich, którzy jesteście w domu. Wy,
którzy z najróżniejszych narodów i miejsc, z radością, wzruszeniem i
wdzięcznością dzielicie z nami ten moment uwielbienia i dziękczynienia.
Dziękuję za przesłane nam życzenia i modlitwę, które są dla nas serdeczną
obecnością w tym strumieniu komunii.
Łaska dzisiejszej uroczystości otwiera przed nami nowy czas, w którym możemy
iść naprzód pod przewodnictwem bł. Franciszka Jordana. Niech on nas nakłania
do naśladowania Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata, na wzór apostołów.
Naśladujmy jego przykład świętości i służby, używając wszelkich możliwych

środków, aby Bóg był znany, kochany i uwielbiany na wszystkich współczesnych
frontach misyjnych.
Dziękuję wszystkim! Dziękuję z całego serca!

