
      

Uwierzył człowiek Słowu 
Refleksje nad duchowością o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana 

 

Barbara Szczygieł SDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Spis treści 

 

Wstęp ............................................................................................................................................................. 3 

Oblicze Założyciela ....................................................................................................................................... 4 

Wiara i Ufność ............................................................................................................................................... 8 

Cierpienie i Krzyż ........................................................................................................................................ 12 

Wierność i Konsekwencja ........................................................................................................................... 16 

Maryja w życiu o. Jordana ........................................................................................................................... 20 

Słowo Boże i Modlitwa ............................................................................................................................... 25 

Święci w życiu o. Jordana ........................................................................................................................... 30 

Duchowość – ciągły rozwój ......................................................................................................................... 35 

Pasja życia poświęconego całkowicie Bogu ................................................................................................ 40 

Bibliografia .................................................................................................................................................. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Wstęp 

 

W roku 2018, Rodzina Salwatoriańska obchodzi stulecie śmierci swojego Założyciela, 

o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana. Wspominając tę rocznicę, która wpisuje się w przeżywany 

obecnie przez nas Rok Ojca Jordana, powracamy do źródła i odkrywamy na nowo wielkość i niezwykłą 

pokorę Ojca Założyciela. Jednocześnie jest to dla nas doskonała okazja, aby dzielić się z wszystkimi 

wiernymi świeckimi, naszym doświadczeniem i przeżywaniem bogactwa osobowego i duchowego 

o. Jordana – człowieka, którego Bóg powołał jako narzędzie, by wraz ze swoimi duchowymi dziećmi, 

niósł światu Jego zbawienie!  

Pomysł przygotowania niniejszych refleksji w postaci krótkich artykułów, zrodził się u początku 

tegoż roku. Jest on próbą podzielenia się osobistymi spostrzeżeniami oraz ucieleśnieniem wewnętrznych 

intuicji o. Jordana. Treści te mają służyć pomocą w zgłębianiu i szerzeniu duchowości naszego 

Założyciela.  

Przedstawione tu rozważania nie roszczą sobie prawa do traktowania ich jako wyczerpujących 

temat. Nie są one oczywiście ostateczną odpowiedzią na wszystkie tkwiące w nas niejasności czy 

wątpliwości odnośnie zrozumienia duchowości Założyciela. Są jedynie zaproszeniem do lektury tekstów 

zapisanych przez o. Jordana, następnie ich refleksji, modlitwy, wnioskowania i wcielania w życie. 

Treści niniejszej pozycji, zostały wygłoszone w Kaplicy Sióstr Salwatorianek w Goczałkowicach 

Zdroju w ramach inicjatywy zorganizowanej dla wiernych pt: „Niedziela z o. Franciszkiem Jordanem”. 

Raz w miesiącu rozważane były różne kategorie i przestrzenie, ważne bądź charakterystyczne dla Ojca 

Założyciela. Poruszono tematy o wierze i ufności, o krzyżu i cierpieniu, o wierności i konsekwencji, o 

osobie Maryi i świętych w życiu o. Jordana, o znaczeniu modlitwy i Słowa Bożego w jego codzienności, 

o duchowym rozwoju i pasji życia poświęconego całkowicie Bogu. Po wprowadzeniu drobnych zmian 

redakcyjnych, całość ujęto w jednej pozycji i oddano w ręce Czytelników. 

 

 

 

 

Barbara Szczygieł SDS 
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Oblicze Założyciela 

 

  „Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na 

świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on 

światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości” (J 1, 6-8)
1
. 

 

W przytoczonym przeze mnie fragmencie z Ewangelii wg św. Jana, 

mowa oczywiście o Janie Chrzcicielu. Mowa o człowieku, który został posłany, aby zaświadczyć o 

światłości, o Prawdzie, o Zbawicielu. Mowa o tym, który stał się głosem Słowa Bożego. Stał się on 

również patronem dla o. Franciszka Jordana, Założyciela Salwatorianów i Salwatorianek, który na chrzcie 

świętym otrzymał imię Jan Chrzciciel. Znając biografię Ojca Założyciela i podejmując refleksję nad 

fragmentem z Ewangelii Janowej, nie sposób, nie zauważyć podobieństwa i zlekceważyć myśl, że 

człowiekiem posłanym przez Boga, aby zaświadczył o światłości, o Jego Słowie, o zbawieniu – podobnie 

jak Jan Chrzciciel, jest właśnie o. Franciszek Jordan.  

Jan Chrzciciel Jordan, urodził się 16 czerwca 1848 roku w Gurtweil w Badenii na terenie Niemiec. 

Tam przyjął pierwsze sakramenty święte: chrzest i komunie świętą oraz uczęszczał do szkoły 

podstawowej. Odznaczał się żywym temperamentem, zawsze pełen wigoru, nie stronił od żartów, 

pomysłowy, nie miał problemów z nauką, lubił rysować, był 

„życzliwy, radosny, miłujący życie”. Trudna sytuacja 

materialna i brak środków na dalszą edukację uniemożliwiły 

kontynuację nauki, której Jordan bardzo pragnął. Po śmierci 

ojca, już jako 14-latek, podejmował prace dorywcze na roli, 

przy budowie kolei, wszędzie tam, gdzie mógł coś zarobić i 

przez to poprawić sytuację rodziny. Mając 16 lat podjął 

dwuletnią naukę malarstwa, tapicerstwa i złotnictwa w 

pobliskim Waldshut. Dla doskonalenia wyuczonego zawodu czeladnika, podejmował podróże zawodowe 

związane z praktykowaniem swojego fachu. To wtedy otworzył się przed nim świat wielkich miast, 

różnorodności życia społecznego i kulturalnego. W tym czasie doskonalił zawód, poszerzał swoją wiedzę, 

wiele czytał, uczył się języków obcych, pogłębiał także swoją religijność i życie duchowe. Był członkiem 

Katolickiego Stowarzyszenia Czeladników. Pełen gorliwości, pilności i chęci do ciągłego zdobywania 

wiedzy. W jego duszy rodziło się pragnienie, by zostać kapłanem. Dzięki pomocy materialnej ze strony 

matki chrzestnej i wsparcia innych osób, Jordan mógł podjąć dalszą prywatną naukę, która otwierała mu 

                                                           
1
 Ewangelia według św. Jana. W: Biblia Tysiąclecia, Wyd. Pallottinum, Poznań 2000. 
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drogę do studiów teologicznych
2
. Rozpoczął je w wieku 26 lat (1874 r.) na uniwersytecie we Fryburgu na 

fakultecie teologiczno-filozoficznym. Brał udział w Generalnych Spotkaniach Katolików gdzie 

nawiązywał kontakty z liderami katolickimi tego czasu. Doświadczając skutków Kulturkampfu, który 

niszczył Kościół Katolicki, przyglądał się, rozmyślał i dostrzegał ogromne zagrożenie duchowe dla ludzi, 

którym proponowano życie bez Boga. To było dla niego nie do przyjęcia i już wtedy kreowało pewien 

zarys przyszłego dzieła apostolskiego, które założył. W tym czasie rozpoczął także prowadzenie 

Dziennika Duchowego, w którym zapisywał wszystkie sprawy duszy, jakie toczyły się między nim a 

Bogiem
3
. 

W 1877 roku wstąpił do Seminarium Duchownego św. Piotra we Fryburgu. Rok później 21 lipca 

1878 roku, przyjął upragnione święcenia kapłańskie. Przez cały 

czas trwania studiów, doskonalił swoje zdolności językowe, 

zwłaszcza w czasie wakacyjnym, gdzie wiele podróżował. Pod 

koniec swojego życia znał prawie 50 języków obcych. Czas 

trwania seminarium to intensywne pogłębianie życia 

wewnętrznego, rozwoju duchowego a w relacji z Bogiem, 

szukania tylko wypełnienia Jego woli
4
. To właśnie wtedy, ten 30-

letni seminarzysta, ujawnił w swoim Dzienniku Duchowym, 

wizję nowego dzieła apostolskiego i gotowość do przyjęcia 

wszelkich trudów i cierpień aby zrealizować swój cel: założyć 

Zgromadzenie
5
. Ciągle rozeznawał kierunek owego dzieła i w 

czasie podróży do Ziemi Świętej, na wzgórzach Libanu, przeżył 

decydujące doświadczenie duchowe a jego duszę, głębiej niż kiedykolwiek, przeszyły słowa Pisma 

Świętego: „A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga oraz Tego, którego 

posłałeś Jezusa Chrystusa” (J 17,3). Od tego momentu, usilnie dążył aby spełnić pragnienie, które 

odczytywał jako wolę Bożą. Bóg w swoim Słowie nadał kierunek Zgromadzeniu, które aż po dzień 

dzisiejszy, we wszystkich niemalże zakątkach świata, niesie ludziom Boga, służąc i dając możliwość 

poznania i pokochania Jezusa Chrystusa
6
. Jordan, po uzyskaniu papieskiego błogosławieństwa dla 

planowanego dzieła, zakłada je w Rzymie 8 grudnia 1881 roku. Są to Księża Salwatorianie. Dwa lata 

później Jan Chrzciciel Jordan przyjmuje nowe imię: Franciszek Maria od Krzyża
7
. Pragnął on również 

                                                           
2
 M. Piela, Ojciec Franciszek Maria od Krzyża Jordan. Część I – życie i dzieło (1848-1918), Wydawnictwo Salwator, Kraków 

2014, s. 66-76. 
3
 Tamże, s. 100-104. 

4
 Tamże, s. 110. 

5
 Tamże, s. 123-127. 

6
 Tamże, s. 146. 

7
 Tamże, s. 160 i 276. 
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aby istniała żeńska gałąź Zgromadzenia. W 1882 roku, poznaje kobietę o pokrewnym jemu charyzmacie 

apostolskim, Teresę von Wüllenweber. Wspólnie zakładają Siostry Salwatorianki 8 grudnia 1888 roku w 

Tivoli koło Rzymu
8
. Teresa złożyła śluby na ręce o. Franciszka Jordana i wraz 

z kilkoma towarzyszkami przyjęła od niego habit
9
. O. Jordan nadał jej także 

nowe imię zakonne: Maria od Apostołów. Dnia 13 października 1968 roku, 

papież Paweł VI ogłosił Marię od Apostołów, błogosławioną
10

. W tym roku 

obchodzimy 50 rocznicę jej beatyfikacji. 

Dzieło apostolskie, które założył o. Jordan, wzrastało duchowo i 

liczebnie. Obie gałęzie Zgromadzenia, rozprzestrzeniały się w Europie oraz w 

Ameryce Płn. i Płd. Już w 1890 roku o. Franciszek rozesłał pierwszych 

misjonarzy: kapłanów i siostry do Assam w Indiach
11

. Salwatorianie dotarli 

także do Polski i założyli pierwszą placówkę na naszych ziemiach w Trzebini w 1903 roku
12

 a 

Salwatorianki w 1929 roku
13

. Ojciec Franciszek z gorliwością i ogromną troską, zabiegał o to, by 

powstawały nowe domy i placówki. Dbał o swoich duchowych synów i córki, nieustannie wspierając ich 

dobrym słowem, modlitwą, odwiedzinami. Często pisał listy do wspólnot, nie tylko okazjonalne, ale 

takie, które zawierały słowa pokrzepienia i umocnienia. Doskonale rozumiał, że codzienność niesie ze 

sobą chwile przyjemne, pełne radości ale także trudu i cierpienia. Jako troskliwy Ojciec, wyczuwał 

momenty w których powinien pojawić się z odpowiednią pomocą: zachętą bądź upomnieniem. Przynaglał 

do tego by całym sercem otworzyć się na Boga, ufać Mu i powierzać każdą nawet najdrobniejszą sprawę. 

Zachęcał by nie szczędzić sił, by w modlitwie szukać wytchnienia i umocnienia, by stać się gotowym na 

największe poświęcenia aby zrealizować cel Zgromadzenia: by wszyscy znali i kochali Boga oraz Tego, 

którego On posłał, Jezusa Chrystusa. Do takiego poświęcenia dojrzały dwie polskie salwatorianki: s. 

Leopolda Ludwig i Stanisława Falkus, których 73 rocznice męczeńskiej śmierci obchodziliśmy wczoraj 

(27 stycznia). Zginęły z rąk radzieckich żołnierzy w Mikołowie w 1945 roku, broniąc tego co święte: 

życia i godności
14

. 

                                                           
8
 Przeł. ks. Józef Tarnówka, Dziennik Duchowy o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, Wydawnictwo Salwator, Kraków 

2008, s. 202-205. 
9
 Reguła Życia – Konstytucje i Statuty Generalne Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela, Villa Salvator Mundi, Rzym 1988, 

s. 14. 
10

 Przeł. ks. Józef Tarnówka, Dziennik Duchowy o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, Wydawnictwo Salwator, Kraków 

2008, s. 206. 
11

 Tamże, s. 35 i 243. 
12

 Tamże, s. 248. 
13

 M. Piela, Historia Polskiej Prowincji Sióstr Boskiego Zbawiciela do czasu powstania komisariatu (1935). W: Zbawieniem 

twoim jestem Ja. Dzieje Polskiej Prowincji Sióstr Salwatorianek w latach 1929-1999, red. M. Piela, Wydawnictwo Salwator, 

Kraków 2000, s. 85. 
14

 G. Jabłonka, 70 rocznica męczeńskiej śmierci Sióstr Salwatorianek w Mikołowie. W: Polska Prowincja Sióstr Salwatorianek, 

Represje systemu komunistycznego wobec zakonów w Polsce, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2016, s. 38. 
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Ojciec Franciszek Jordan był całkowicie pochłonięty Bogiem i Jego sprawami. Ciągłe dbanie o 

rozwój Zgromadzenia, o formowanie jego członków zgodnie z przyjętą Regułą Życia, zabieganie o swój 

własny rozwój duchowy, pochłaniało wiele energii, trudu i zdrowia. Do końca jednak był zjednoczony z 

Bogiem. Zmarł w wieku 70 lat w szpitalu w Tafers, 8 września 1918 roku na terenie Szwajcarii
15

.  

 

„Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, 

by wszyscy uwierzyli przez niego.” (J 1, 6-7)
16

. 

 

 

 

Modlitwa 

 

Panie, uczyń moje życie zgodnym z Twoim zamysłem, naucz mnie dostrzegać Ciebie w codzienności.  

Błogosław moim poczynaniom, które odczytuję jako Twoją wolę. 

Strzeż mnie od podszeptów Złego ducha. 

Spraw abym z radością i czystym sercem wypełniał moje powołanie 

oraz świadczył o Twojej dobroci wśród tych do których mnie poślesz! 

Jezu Chryste Zbawicielu świata, zmiłuj się nad nami! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Przeł. ks. Józef Tarnówka, Dziennik Duchowy o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, Wydawnictwo Salwator, Kraków 

2008, s. 388-389. 
16

 Ewangelia według św. Jana. W: Biblia Tysiąclecia, Wyd. Pallottinum, Poznań 2000. 
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Wiara i Ufność 

 

"Całą moją nadzieję i całą ufność pokładam tylko w Tobie, o Wszechmogący Ojcze!" 

(11.12.1904, DD II/80)
17

 

 

Kolejna refleksja, będzie dotyczyła dwóch kategorii, bardzo ważnych i 

charakterystycznych w życiu wewnętrznym naszego drogiego Założyciela. 

Chodzi tutaj o przestrzeń wiary i ufności. Cały Dziennik Duchowy o. Jordana, 

który obejmuje 43 lata jego duchowych notatek – spraw między nim a Bogiem, przepojony jest 

zapiskami, które wyraźnie wskazują jak bardzo ten człowiek ufał Bogu, ile modlitw i westchnień ma 

właśnie taki wyraz. Jedne mają charakter bardzo rozbudowany inne, to akty strzeliste. Są takie, które 

wydają się cichym szlochaniem i błaganiem o pomoc Bożą, z jednej strony pełne bezsilności ale i nutką 

nadziei z drugiej oraz takie, w których o. Jordan manifestuje swoją gotowość do powierzenia siebie 

samego oraz wszystkiego co jest mu drogie Najwyższemu Ojcu i to w Nim – jedynie w Nim, pokłada 

nadzieję. Pisał: „O Jezu, Tobie zaufałem. Ty jesteś moim Bogiem i moje wszystko.” (10.3.1901, 

DDII/27)
18

; „W Tobie, o Panie, złożyłem moją nadzieję, nie będę zawstydzony na wieki.”
19

; „Ufność – 

ufność w Bogu, dzięki któremu wszystko możesz. (…) Panie, (…) w ufności zniosę wszystko dla Ciebie!” 

(27.11.1904, 5.12.1904; DDII/80)
20

. To właśnie w tych słowach, których jest zdecydowana większość w 

Dzienniku Duchowym o. Jordana, wybrzmiewa jego pewność i przekonanie, że Bóg jest z nim! Zawsze i 

wszędzie! Był pewien, że powierzając Bogu siebie, swoje myśli, pragnienia, trudności i ograniczenia oraz 

wszelkie zamysły i plany również te związane z założeniem nowych Zgromadzeń, otrzyma obfite 

błogosławieństwo i pomoc w każdym czasie, a Bóg uchroni go od wszelkiego zła. Posiadając już ową 

świadomość i pewność w pomoc Opatrzności Bożej zanotował: „Jak będę szczęśliwy, gdy zaufam Bogu, 

wtedy nie zabraknie mi Jego Opatrzności w moim działaniu i On obroni mnie od niebezpieczeństwa, 

zanim w nie wpadnę.” (DDI/45)
21

. Tutaj można dostrzec pierwszeństwo w działaniu jakie daje o. 

Franciszek Panu Bogu, licząc na Jego interwencję. Zanim wpadnę w niebezpieczeństwo, w wyniku 

pewnych wydarzeń, osób bądź ułomności i pochopności mnie samego, mnie grzesznego i słabego – On 

mnie uchroni, bo to On jest pierwszy, w Nim pokładam nadzieję!  

Troska i pielęgnowanie owej postawy wiary i ufności w ciągłym rozwoju życia wewnętrznego, nadawały 

jego szarej, zwykłej codzienności, niezwykłego blasku. Człowiek ten emanował świętością, trwając w 

                                                           
17

 Przeł. ks. Józef Tarnówka, Dziennik Duchowy o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, Wydawnictwo Salwator, Kraków 

2008, s. 328. 
18

 Tamże, s. 282. 
19

 Tamże, s. 54. 
20

 Tamże , s. 328. 
21

 Tamże, s. 88. 
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ciągłej bliskości z Bogiem, z uległością i wielkim oddaniem Jemu samemu, przeżywał swoją 

codzienność, zawierzając każdy dzień i wszystko co ze sobą przyniesie, Panu Bogu. Nie liczył na własne 

siły ale na wielką dobroć i hojność Najwyższego. Pisał za św. Bernardem: „Wielka wiara wysługuje 

wielkie rzeczy, a im bardziej poszerzysz fundament zaufania w dary Pana, tym większe otrzymasz z Jego 

szczodrej ręki”(DDI/47)
22

. Można by powiedzieć: tyle otrzymasz ile zaufasz. Nie chodzi tu jednak o 

przetarg czy licytacje ale o głębie relacji ze Stwórcą, który z miłości pragnie nasycić każdego z nas tym 

co najlepsze. Wystarczy przyjść i ufnie trwać w Nim. Tak niewiele – albo aż tyle.  

Siła wewnętrznego ducha o. Jordana może zadziwiać i onieśmielać a także rodzić pytanie: skąd on to 

miał? W poprzednim artykule, dotarło do nas kilka faktów z życia o. Franciszka. Poznaliśmy jego losy i 

drogę powołania. Tak głęboka wiara, ufność i powierzanie się Bożej Opatrzności formowały się przez 

wszystkie lata jego życia. Nie były nagłym i niespodziewanym upominkiem od Pana Boga, otrzymanym 

z dnia na dzień. Bóg prowadził go swoją ręką przez wydarzenia trudne, wymagające od młodego 

człowieka wielkiego wysiłku, pokory, cierpliwości, wzięcia na swoje barki odpowiedzialności za 

bytowanie rodziny. Doświadczał ciężkiej pracy, biedy, czasem i upokorzenia. Wczesna śmierć ojca, 

trudna sytuacja materialna, brak stabilizacji, brak pewności czy zrealizuje swoje pragnienie bycia 

kapłanem, dalej rozterki związane z zakładaniem Zgromadzenia, świadomość własnych ograniczeń i 

braku przychylności ze strony władz świeckich i duchownych co do zakładania nowego dzieła w czasie 

Kulturkampfu, kiedy to walczono z Kościołem i zamykano klasztory aż do czasów gdy o. Jordan 

oczekiwał na ostateczną aprobatę dla Zgromadzenia, doświadczając nieraz smutku, cierpienia i 

przykrości. We wszystkich tych sytuacjach powierzał siebie Bogu z ogromnym zaufaniem i wiarą, że Bóg 

doprowadzi wszystko do dobrego końca, zgodnie ze Swoją wolą. Za każdą łaskę, dobre natchnienie czy 

pocieszenie, szczodrobliwość i ofiarność ludzi oraz wiele cudownych znaków Bożej Opatrzności – 

dziękował z całego serca! Tak pisał o wdzięczności: „Chwal Boga i dziękuj Mu często, gdziekolwiek byś 

był; zwłaszcza gdy widzisz dzieła Jego rąk – jeśli nawet działoby się to w zwięzłych uczuciach i słowach. 

Mów częściej Bogu dzięki”
23

 (DDI/98; DDI/90). 

Swoistą kulminacją owej wiary i ufności, jest pakt o. Jordana jaki zawarł z Bogiem a który zapisał w 

swoim Dzienniku. Jest to swego rodzaju „umowa” między stworzeniem a jego Stwórcą i zawiera w sobie 

obietnice wzajemnej współpracy. Stworzenie zobowiązuje się powierzyć wszystko swemu Stwórcy w 

zamian za otrzymanie pewnych łask. Oto treść tego paktu: „Dzisiaj w uroczystość Wszystkich Świętych 

(…) został zawarty ten pakt między Wszechmogącym a jego najmniejszym stworzeniem. Wymienione 

stworzenie oddaje się całkowicie i na zawsze swemu Wszechmogącemu Stwórcy. Stworzenie oddaje teraz 

                                                           
22
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i w przyszłości będzie oddawać swemu Stwórcy wszystko, co Stwórca mu dał, daje i jeszcze będzie dawał. 

Stworzenie poddaje całą kulę ziemską Jego Wszechmocy, mianowicie wszystkich obecnych i przyszłych 

ludzi jego panowaniu, aby Go poznali, kochali, Mu służyli, a przez to zostali uratowani. Przy tym pokłada 

ufność ze wszystkich sił w pomoc Wszechmogącego Boga, a w żadnym razie nie w człowieka. Stworzenie 

chce też doprowadzić wszystkie nierozumne stworzenia do służby Wszechmogącemu Bogu. Bóg który dał 

wolę, da także spełnienie.”
24

. A teraz druga część tego paktu, o tym czego o. Jordan – najmniejsze 

stworzenie, oczekuje od Stwórcy: „Stworzenie z całą ufnością spodziewa się od Wszechmogącego, przez 

zasługi naszego Pana Jezusa Chrystusa i przez orędownictwo Najświętszej Dziewicy Maryi, 

następujących łask: Stwórca ozdobi swoje stworzenie w wielką świętość, a szczególnie w pokorę, aby 

mogło się stać tak dobrym, jak można, narzędziem Opatrzności Bożej, (by) wiernie wypełniało jego 

obietnicę i po tym życiu zostało przyjęte przez Niego do wiecznej radości. Stwórca w swojej Wszechmocy 

będzie też pomagał potężną dłonią swojemu stworzeniu przy wykonaniu zamiarów.”
25

(DDI/202-204).  

W owym pakcie – przymierzu, o. Jordan powierza Bogu nie tylko siebie ale i wszystkich ludzi, których 

pragnie przyprowadzić do Chrystusa. Robi to z ogromnym zaufaniem i nadzieją na życie wieczne. 

Początek tej ogromnej ufności o. Jordana, wypływa z jego osobowej relacji z Bogiem. Relacji 

która jest przepełniona troską o nieustanne trwanie przy Nim; trwanie z miłością i wiarą, pokornym i 

pełnym nadziei posłuszeństwem i oddaniem. Poświadczają to jego słowa zapisane w Dzienniku: „Jeśli 

chcesz się pozbyć wszystkich swoich niedoskonałości, podejmij wielkoduszną decyzję, by we wszystkim 

chcieć się podobać Bogu; to cię uzdrowi i od razu zjednoczy cię z Bogiem.”
26

(2.4.1888, DDI/196); „Czyń 

wszystko, wszystko dla Niego!” (20.8.1903, DDII/59)
27

; „Częściej być sam na sam z Bogiem; częściej 

przebywać samotnie przed tabernakulum, oderwany od wszystkiego!”(Athus, Belgia, 3.8.1905; 

DDII/92)
28

; „Ufaj Wszechmocnemu Panu; ufaj! Jeszcze raz mówię ci: ufaj, ufaj mocno Panu! Od Niego 

oczekuj wszystkiego!”(27.12.1906; DDII/104)
29

; „Nie ufaj sobie, lecz złóż całą swoją ufność w Bogu, a 

będziesz mógł wszystko!” (14.4.1904; DDII/75)
30

. 

 Przesłaniem tych kilku refleksji w formie krótkich tekstów z życia duchowego o. Franciszka 

Jordana, jest nie tylko możliwość poznania jego osoby. Przede wszystkim jest zachętą do tego aby 

wybrać i przyswoić sobie z jego życia duchowego to, co najlepsze dla nas. Ma to służyć naszemu 

rozwojowi duchowemu a przede wszystkim zbliżyć do Jezusa Chrystusa. W powyższych zdaniach o. 

Jordan swoją postawą, zachęcał nas do głębokiej wiary, ufności i trwania w osobowej, żywej relacji z 
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Bogiem. Nie należy traktować Bożych spraw w sposób techniczny i zadaniowy jako kolejny obowiązek 

do spełnienia, gdyż wtedy tracimy sedno naszej relacji z Nim, mianowicie – podejście osobowe. Trzeba 

nam zaczynać dzień z Bogiem i z Nim ten dzień kończyć; trzeba powierzać Mu naszą codzienność i nie 

liczyć tylko na własne siły; ufać kiedy brakuje nam wiary, zdolności, kiedy trudności wydają się nie do 

uniesienia a gorliwości brakuje; z pokorą uznawać swoją słabość, grzeszność i powierzać ją Stwórcy a 

kiedy nasza relacja z Bogiem słabnie bądź czujemy pustkę, ufnie prosić Boga aby przywrócił nam sens tej 

głębokiej relacji z Nim. Wiara i ufność to duchowe dziedzictwo jakie pozostawił o. Jordan swoim 

duchowym synom i córkom – Salwatorianom i Salwatoriankom, zapisując je w Duchowym 

Testamencie
31

, niech będą one dla nas wszystkich drogowskazem na ścieżkach codzienności. 

 

 „Wszechmogący Panie, jedynie Tobie ufam. Ty jesteś moją mocą i moją podporą, Ty jesteś Zbawicielem świata! Pomóż mi, 

pomóż mi! Powstań, przyjdź mi z pomocą!” (3.3.1903, DDII48)
32

. 

 

 

 

 

Modlitwa 

 

Panie Ty jesteś początkiem wszystkiego, bądź moim oparciem i moją pomocą. 

Przymnóż mi wiary i każ mi przyjść do siebie zwłaszcza  wtedy, gdy tracę nadzieję. 

Ty jesteś źródłem mojej ufności, Ty jesteś Wszechmogącym Stwórcą  

do którego pragnę należeć ja – twoje stworzenie. 

Jezus Chryste Zbawicielu świata, zmiłuj się nad nami! 

 

 

 

 

 

                                                           
31
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Cierpienie i Krzyż 

 

"O krzyżu, bądź pozdrowiony! O krzyżu, bądź pozdrowiony, jedyna nadziejo!" (DD 

I/180)
33

 

 

W tym rozważaniu o o. Franciszku Jordanie, podejmę treści, 

które są nam dobrze znane, gdyż każdy z nas doświadczył w 

codzienności swojego życia – bardziej lub mniej – trudu, cierpienia, 

ciężaru krzyża. Doświadczenie owego brzemienia, ucisku, nie było 

obce również o. Jordanowi. Dziennik Duchowy, w którym notował 

swoje wewnętrzne poruszenia, odkrywa przed nami także i tę stronę 

życia duchowego Ojca Założyciela – stronę duchowych zmagań, 

ogromnych cierpień wewnętrznych, poczucia samotności, lęku, bezsilności oraz świadomości własnego 

grzechu. Tak zanotował: „Początek zgryzoty i strapienia. Jak długo jeszcze, Panie, pozwalasz 

prześladować mnie siłom ciemności? Kiedy Twoja Wszechmoc je zniszczy, bym ja mógł głosić Twoją 

chwałę. Cóż jest trudniejsze dla obywatela ziemi (człowieka) niż sytuacja, kiedy Bóg od niego się 

odwróci, pozostawiając go samemu sobie? (…) o, Panie przyjmij dni mojej zgryzoty jako 

zadośćuczynienie za moją winę! Dzień i noc wołam do Ciebie, a jest tak, jakbyś nie słyszał mojego 

błagania.” (2.2.1875, DD I/6-7)
34

. To, co jednak przykuwa uwagę w jego zapiskach, to fakt iż mimo 

przeżywanego cierpienia, pozostaje wierny swojej dziecięcej ufności w Bożą Opatrzność. Pisał: „W 

moich cierpieniach i smutkach powinienem tylko w Bogu i z Bogiem szukać pocieszenia.” (1883, DD 

I/169)
35

; „Nie trać nigdy nadziei, nie zniechęcaj się, lecz ufaj Bogu, choćbyś nawet był dręczony przez 

szatana ciężkimi doświadczeniami i niebezpieczeństwami, ponieważ Pan może jednym słowem uśmierzyć 

nawałnicę i rozpędzić ciemności.” (27.2.1878, DD I/94)
36

. Mimo przeżywanych trudów, zachęca samego 

siebie jeszcze bardziej do tego, aby nic nie przeszkodziło mu w wypełnieniu woli Bożej, której wyrazem 

jest czynienie dobra wszystkim i wszędzie. Napisał: „Niech ani zewnętrzne, ani wewnętrzne cierpienia 

nie powstrzymują cię przed czynieniem dobra, nawet gdyby nieprzyjaciel kreślił przed tobą ponurą 

przyszłość i gdyby wszystko według ciebie, chciało cię nastrajać do smutku!” (DD I/23)
37

. Doświadczając 

wewnętrznych walk, duchowych utrapień, starał się znosić je w bliskości z Jezusem i to Jezusem 

Ukrzyżowanym. Czasem prosił Boga o umocnienie, innym razem o to, by zabrał owe ciężkie 
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doświadczenia czy pokusy. Niekiedy były one tak silne, że przeżywanie ich wyrażało się w cichym 

westchnieniu bądź w samym tylko milczącym (niemym) ale bolesnym trwaniu. Kierował wówczas swoje 

myśli ku Chrystusowi: „Mój Królu, Ty wiesz przecież, co znaczy być kuszonym; zlituj się nade mną i 

zabierz ode mnie pokusę lub daj mi siłę ją przezwyciężyć!” (1878, DD I/66)
38

. 

W trudnościach które nieraz go przerastały wołał do Ojca przez rany i krew Jego Umiłowanego Syna: 

„Wszechmogący Ojcze, popatrz na Krew Twojego Jednorodzonego Syna, popatrz na rany Twojego 

Jednorodzonego Syna, popatrz na Twojego ukrzyżowanego Jednorodzonego Syna, popatrz na Jezusa 

Zbawiciela świata! Wysłuchaj mnie! Wysłuchaj mnie! Powstań, przyjdź mi z pomocą! Wspomóż mnie 

potężną dłonią!” (29.1.1903, DD II/46)
39

. W tej 

modlitwie o. Jordan woła do Boga Ojca, przywołując 

drogę boleści jaką przeszedł Chrystus, przez rany, krew 

aż do śmierci na krzyżu, na którym dokonało się 

zbawienie człowieka. W ten sposób jakby na nowo 

chciał sobie uświadomić i nie zapomnieć, jaką cenę 

zapłacił Jezus aby człowiek mógł żyć! Chce pamiętać w 

Kim może pokładać nadzieję, Kto jest jego jedyną 

pomocą – to Ten, który z miłości do człowieka oddaje swoje życie na krzyżu. Korzystając z zapisków św. 

Tomasza a Kempis zawartych w książce „O naśladowaniu Chrystusa”, zanotował fragment w którym sam 

sobie stawia pytanie, konfrontując jakby swoje obawy, być może swój opór przed krzyżem, z drogą którą 

przebył Zbawiciel. Pisał: „Dlaczego boisz się nieść krzyż, przez który wchodzi się do Królestwa? W 

krzyżu jest zbawienie, w krzyżu jest życie. W krzyżu jest bezmiar niebiańskich rozkoszy. W krzyżu jest 

pełnia świętości. Weź więc swój krzyż i naśladuj Jezusa! Tak wejdziesz do życia wiecznego!” (1886, DD 

I/189)
40

. Ojciec Jordan miał ogromną świadomość tego, iż Zgromadzenie które powołał do istnienia, 

poświęcone Jezusowi Chrystusowi Zbawicielowi świata, nie może pójść inną drogą, niż tą którą wybrał 

Jezus dla zbawienia człowieka – nie ma innej drogi zbawienia! „Tak jak cierpienie Chrystusa było drogą 

do chwały, tak naszą drogą jest współcierpieć z Jego cierpieniami.” (DD I/34)
41

. Dlatego kiedy czasem 

odczuwał zniechęcenie co do realizacji powołania założycielskiego z powodu różnych przeszkód czy 

trudności, tak siebie upominał i przynaglał z gorliwością: „Przez Niego, Ukrzyżowanego, w Nim, 

Ukrzyżowanym, z Nim, Ukrzyżowanym, rozpocznij, kontynuuj i wytrwaj w misji dla chwały Bożej i 
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zbawienia dusz.” (DD I/118)
42

; „Wpatruj się często w Niego, jak umiera na krzyżu i rozważaj przy tym 

Jego świętą wolę, którą tak uroczyście wyraził przed swoją śmiercią w modlitwie arcykapłańskiej!” (DD 

I/119)
43

. Przekonany o tym, że krzyż Chrystusa jest wpisany w życie każdego kto chce iść za Nim, 

przyjął go z miłością. W czasie składania swojej profesji zakonnej, w Niedzielę Palmową 1883 roku, w 

Bazylice św. Piotra, ks. Jordan wybrał dla siebie imię „Franciszek Maria od Krzyża”
44

. W swoim 

Dzienniku zapisał znaczenie nowego imienia: „(…) krzyż jest twoim życiem, krzyż jest twoim zbawieniem, 

krzyż jest twoją koroną, krzyż jest twoją chlubą, krzyż jest twoją nadzieją, krzyż jest twoją tarczą, krzyż 

jest twoją obroną, krzyż jest twoim udziałem, krzyż jest twoją radością.” (DD I/179)
45

. Stanowczo i z 

mocą podkreślał, że krzyż musi być także wpisany w życie i posłannictwo każdego salwatorianina i 

każdej salwatorianki. Tak mówił do pierwszych misjonarzy, których posyłał do Assam w Indiach: „Krzyż 

(…) z tym znakiem zwyciężycie narody, zwyciężycie piekło. Przed nami krzyż wziął na siebie Boski 

Zbawiciel (…) Obejmował go aż do chwili, gdy pośród straszliwych boleści oddał swoje życie w ręce 

swego Ojca Niebieskiego. W ten sposób zwyciężył świat! Wy również zwyciężycie przez krzyż i cierpienie! 

Tak, będziecie cierpieć, nie sądźcie, że będzie inaczej! Ale mówię wam: im więcej cierpicie, tym większe 

będzie wasze zwycięstwo! Im więcej apostoł cierpi, tym bardziej przyczynia się do zbawienia dusz! Dzieła 

Boże wzrastają tylko w cieniu krzyża. Musicie ratować dusze (ludzi) przez pracę, wysiłek, pot, a nawet 

przez krew! Jeśli czasami będzie wam ciężko, popatrzcie na waszego Boskiego Mistrza, wiszącego na 

krzyżu między ziemią a niebem, opuszczonego przez Boga i ludzi! A kiedy zagrażać wam będą wzburzone 

fale, kiedy będzie wam się zdawać, że toniecie, popatrzcie na krzyż, a na nowo ogarnie was radość i na 

nowo będziecie walczyć i cierpieć. Trwajcie, wytrwajcie aż do końca! (Pożegnanie pierwszych misjonarzy 

wyjeżdżających do Assam, 17.01.1890)
46

.  

Jakaż to piękna zachęta i dla nas wszystkich, jak bardzo aktualna w czasach, kiedy tak wielu traci wiarę, 

upada, uciekając od podjęcia trudów, przeżywania cierpienia, ukochania krzyża. Utożsamiamy krzyż 

jedynie ze śmiercią, podczas gdy z niego bije źródło miłości i życia. Kontemplując Chrystusa na krzyżu, 

zgłębiamy tajemnicę Jego miłości do nas oraz dotykamy sensu posłuszeństwa. Uczymy się kochać a także 

podejmować trud posłuszeństwa woli Ojca. Ojciec Jordan zachęca przy tej okazji słowami: „Obojętnie 
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jakie cierpienia, doświadczenia, troski, lęki, upokorzenia, spadną na ciebie, mów zawsze z głębi twego 

serca: bądź wola Twoja!” (DD I/18)
47

. 

 

Miłość płynąca z krzyża Jezusa Chrystusa, przepełniała serce o. Jordana. Dziecięca ufność z jaką 

przychodził do Zbawiciela i pewność, że zostanie wysłuchany, dodawały mu śmiałości aby prosić o 

więcej. Spróbujmy spojrzeć na krzyż jako źródło życia i miłości. Miłości, która czeka na chwilę naszej 

refleksji, która chce wziąć na siebie wszystkie nasze cierpienia i zmagania; Miłości, która cierpliwie 

oczekuje naszego nawrócenia i zawsze chce przebaczyć. A nade wszystko królować w naszych sercach. 

 

„Wytrwaj w cierpieniu i w krzyżu! O, wytrwaj mocno i heroicznie! Odwagi moje dziecko! Zobacz mnie na krzyżu! O, 

wytrwaj, o, wytrwaj cierpliwie! Obejmij krzyż i ucałuj go! Wnet nadejdzie poranek wielkanocny!” (DD I/175)
48

. 

 

 

 

 

Modlitwa 

 

Panie, pośród smutku, żalu i trudów,  

ucz mnie odnajdywać pokrzepienie i siłę w Tobie Ukrzyżowanym. 

Spraw abym potrafił wpatrywać się w Ciebie 

i umiał kontemplować miłość, która za mnie oddała swe życie na krzyżu! 

Jezu Chryste Zbawicielu świata, zmiłuj się nad nami! 
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  Wierność i Konsekwencja 

 

W tym artykule, chciałabym powiedzieć o dwóch cechach 

naszego drogiego Ojca Założyciela, Franciszka Jordana. Mianowicie o 

jego wierności wewnętrznym poruszeniom i natchnieniom, wierności 

wobec powołania założycielskiego, wobec posłannictwa apostolskiego, 

wreszcie wobec Boga i Jego woli oraz o konsekwencji w działaniu - 

trwałym, sumiennym wypełnianiu tego, co rodziło się w jego sercu i 

było urzeczywistnieniem natchnień, które otrzymywał z góry. Obie te 

cechy zawierają się w jednym określeniu, czy raczej postawie, o której o. 

Jordan bardzo często mówił i do której często wracał w swoich przemówieniach skierowanych do 

salwatorianów i salwatorianek. Mowa tu o gorliwości. Tak pisał w czasie gdy poznawał i rozważał swoje 

powołanie: „Nie trać nadziei, gdy zniknie twoja przewodnia gwiazda! Trzymaj się wiernie Boga i szukaj z 

uczciwością i wszelką gorliwością; wtedy Bóg zaprowadzi cię z pewnością do dobrego celu (…).” (DD 

I/43)
49

.  

Kiedy o. Franciszek Jordan rozeznał, że Bóg wzywa go do założenia Zgromadzenia, uchwycił się mocno 

tego zadania, aby wiernie je wypełnić, ponieważ odczytywał je jako wolę Bożą. Przez całe życie 

wykazywał dużo pilności i zapału aby zrealizować to czego chce Bóg: aby wszyscy ludzie znali i kochali 

Jezusa Chrystusa Zbawiciela świata. Zachęcał do tego swoje duchowe dzieci i napominał, abyśmy 

wszyscy byli świadomi powagi wzniosłego posłannictwa, jakie zostało powierzone szczególnie 

Salwatorianom i Salwatoriankom. Przypominał: „Obyśmy nigdy nie zapomnieli, że na ziemi mogą być 

ludzie, których wieczne zbawienie związał Bóg z naszą gorliwością i modlitwą.” (DD I/88)
50

, stąd tak 

ważne jest pielęgnowanie w naszym życiu duchowym tych dwóch postaw: gorliwości i modlitwy. Myślę, 

że to zaproszenie może być skierowane do wszystkich członków Kościoła. To wielka odpowiedzialność, 

kiedy Bóg wiąże wieczne zbawienie innych ludzi z poziomem i jakością naszej gorliwości, modlitwy, 

wierności. Czy mamy tego świadomość? Wiedząc o swojej kruchości, o. Jordan napomina siebie 

słowami: „Miej się stale na baczności, żeby twoja gorliwość nie ostygła.” (DD I/106)
51

. Czym zatem 

pobudzana jest owa gorliwość, konsekwencja, wierność, posłuszeństwo Bożym natchnieniom? 

Chciałabym przytoczyć teraz fragment z Dziennika Duchowego o. Jordana, który jest swoistym 

przykładem tego jak formowała się w nim owa wierność i gorliwość a także będący jednym z licznych 

zapisków jego duchowej walki wewnętrznej, nasyconej wieloma, sprzecznymi emocjami, której 
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doświadczył Jordan w czasie swoich rekolekcji przed święceniami kapłańskimi. Był to rok 1878. W 

treści, da się wyczuć ogromną dramaturgię przeżywanych doświadczeń, pytań bez odpowiedzi, żarliwej 

prośby, odrobinę pretensji czy wyrzutu do Boga aż do otrzymania pociechy i odpowiedzi na nurtujące go 

sprawy. Owo zmaganie było balansowaniem między pewnością a zwątpieniem, między otuchą a 

rezygnacją, między światłem i ciemnością – było głębokim spotkaniem ze Stwórcą. Czytając jego notatki 

można rozróżnić moment w którym to on sam przedstawia Bogu rozterki swojej duszy oraz moment w 

którym otrzymuje odpowiedzi, jakby światło z góry i sam siebie napomina. „O Jezu, uwolnij mnie od 

moich lęków, utrapień i ułomności i daj mi znowu radość Twojego zbawienia! Tak, ufam że dla Twojej 

chwały i dla zbawienia dusz mogę pracować aż do przelania własnej krwi (…). Ty , dobry Jezu, 

wybawiłeś dusze Twoją drogocenną Krwią; a ja, którego obsypałeś dobrodziejstwami, miałbym 

przyglądać się temu bezczynnie?(DD I/136-137)
52

. Budzi się myśl, natchnienie, światło, które o. Jordan 

ujął następująco: „Twoja gorliwość niech wypływa zawsze z miłości Boga, niech będzie kierowana przez 

wolę Bożą i niech będzie ustalona przez mądrość, wytrwałość i sprawiedliwość. (DD I/137)
53

. Owa 

intuicja jest kluczem dalszych rozmyślań Jordana a zarazem sednem tego, do jakiej misji powołuje go 

Bóg i czego od niego oczekuje. Ponieważ tylko przez miłość i dzięki miłości do Boga, Jordan będzie 

zdolny odpowiedzieć Bogu na Jego wezwanie, urzeczywistnić Jego zamysły, wypełnić powołanie, 

którym obdarzył go w swej dobroci Bóg a które z kolei (czy raczej przede wszystkim) wypływa z miłości 

Boga do człowieka. Walka duchowa trwa jednak nadal. Jordan snując dalsze rozważania, opiera się na 

mocnej stronie swojej osobowości (w tym duchowym/wewnętrznym znaczeniu), wykorzystuje swoją 

najmocniejszą broń jaką posiadał, mianowicie zaufanie Bogu. Z dziecięcą prostotą przyjmuje zaproszenie 

do bycia narzędziem, do bycia sługą Pana i oddaje się w Jego ręce, świadomy swoich braków i 

niedoskonałości. Tak zapisał: „Mam nadzieję, że zostanę uwolniony od pokus, jeśli pochłonie mnie 

żarliwość o dusze i o chwałę Bożą. O dobry i najukochańszy Jezu, jak bardzo i jak często zachęcałeś mnie 

do gorliwości duszy, a ja mam patrzeć bezczynnie? Czy mam odejść z tego życia z pustymi rękami i bez 

pociechy? Panie proszę Cię, daj mi czas i okazję, że rozpocznę! O Panie znowu ożywam, znowu ożywam! 

O Panie jak długo jeszcze będziesz zwlekał? O Panie co może mnie pocieszyć prawdziwie i całkowicie, 

jeśli nie to, że żyję całkowicie dla Ciebie, zużywam wszystkie moje siły dla głoszenia Twojej chwały i 

zbawienia dusz i umieram dla Ciebie?” (DD I/138)
54

.  Potem notuje znamienne natchnienie duszy, które 

staje się odpowiedzią na jego wołanie i potwierdzeniem wewnętrznych myśli co do założenia 

zgromadzenia: „Wykonaj z Bożą pomocą zaplanowane dzieło!” (DD I/138)
55

. Pełen wewnętrznej 
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pociechy woła do Boga: „O Jezu, jak pięknie jest trudzić się dla 

Ciebie, pracować i męczyć się dla Twojej chwały i dla zbawienia 

dusz! Czyż święta gorliwość nie jest jedynym, przez Boga chcianym 

lekarstwem, które cię może czynić zdrowym: płomienna dla Boga i 

zbawienia dusz, która pozwoli ci się mobilizować do 

niezmordowanego wysiłku, kierowanego przez dobry zamiar oraz 

podsycanego Bożą miłością? (…) Cokolwiek byś czynił, ku 

jakiemukolwiek zadaniu byś się zwrócił, czyń to zawsze z myślą, że 

służy chwale Boga i zbawieniu ludzi!” (DD I/138)
56

. Miłość do 

Boga uzdalnia człowieka do przyjęcia i wypełnienia posłannictwa, do wiernego i gorliwego trwania w 

tym, co raz się wybrało i uczyniło sensem życia. Człowiek z miłości do Boga, odpowiada na Bożą miłość. 

Zachęcając swoich współbraci do wzrastania w gorliwości, o. Franciszek Jordan zwrócił uwagę na 

roztropność, dbając w ten sposób o pewną równowagę, o mądry rozwój duchowy i dojrzewanie do bycia 

świętym – do życia i postępowania zgodnie z wolą Bożą. Tak napisał: „(…) gorliwości musi towarzyszyć 

roztropność! (…) Gorliwość bez roztropności niesie tylko szkodę! Ale nie chodzi tu o mądrość tego 

świata; powinna nas prowadzić prawdziwa mądrość. Ta mądrość związana jest z pokorą i wymaga, aby 

nie pracować i nie działać po swojemu.”(Przemówienia, 11.05.1894)
57

; „W pracy kieruj się nie własną 

swawolą, lecz poczuciem obowiązku i świętej gorliwości.” (DD I/92)
58

. 

Słowa te, o. Jordan odniósł nie tylko do rozeznawania spraw Bożych. Odniósł je także do płaszczyzny 

codzienności, relacji międzyludzkich, do tego w jaki sposób działamy. Czy liczy się tylko i wyłącznie 

moje zdanie, czy potrafię przyjąć dobre rady i pomoc ze strony innych, czy moje działanie opiera się na 

swawolnemu postępowaniu bez uczynienia refleksji i zauważenia potrzeb innych w moim otoczeniu?  

Ojciec Założyciel pragnął wypełnić wole Bożą, miłość do Zbawiciela podsycała jego gorliwość a i 

on sam często w swoim Dzienniku zapisywał myśli w formie napominania samego siebie, ciągle ufając, 

że Opatrzność Boża trzyma go w Swoich rękach, pomoże wytrwać i obdaruje życiem wiecznym. Pisał: 

„Wytrwaj wiernie duszo doświadczona! Twoja zapłata jest przygotowana (…) jeszcze kilka dni drobnych 

wysiłków, a potem wieczność nieskończonego szczęścia, którego przedsmakiem cieszyć się będziesz 

prawdopodobnie już tu na ziemi; ponieważ po skończonej próbie Bóg najczęściej daje oczyszczonej duszy 

pociechę, radość i pokój.” (DD I/103)
59

. 
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Podsumowując ową refleksję, pragnę zwrócić uwagę na jeszcze jeden element, który subtelnie 

dochodzi do głosu, przy końcu rozważań na temat wierności i konsekwencji u o. Jordana. Tym 

elementem jest podobieństwo dotyczące motywacji i postępowania Założyciela w jego misji na ziemi, do 

tego jakim kierował się Jezus w realizowaniu swojej misji. Dokonując dzieła zbawienia, Jezus do końca 

był uległy Ojcu. W swoich słowach, czynach, gestach miłości, wskazywał na Ojca, na swoją głęboką 

relację z Nim, bo chciał aby wszyscy kochali Ojca tak, jak On Go miłował. Swoją misję zrealizował 

oddając samego siebie Ojcu i z miłości do Niego wypełnił Jego wolę. Niczego bardziej nie pragnął. 

Posłuszny słowu Ojca, był gotowy uczynić wszystko, bo żył w miłosnej jedności z Nim. Wpatrzony w 

Zbawiciela, o. Jordan pragnął w swoim powołaniu naśladować Jezusa we wszystkim i czynić tylko to, co 

Jemu się podoba. Chciał być poddany Jezusowi, tak jak Jezus był poddany Ojcu. Chciał wypełnić dzieło 

swojego Boga. Ojciec Jordan był w zażyłej relacji z Nim, całe jego życie było przepełnione Bogiem i 

nasycone pragnieniem wypełniania Jego woli. Wydawałoby się, że był człowiekiem silnym, 

wyćwiczonym w gorliwości, posłuszeństwie i karności – z jednej strony może i tak, ale przed Bogiem 

upadał na kolana i był bezbronny jak dziecko, miał świadomość, że wolę Boga może zrealizować tylko 

dzięki Jego pomocy a nie dzięki swojej sile, zdolnościom czy sukcesom. Szukanie woli Ojca jest 

potwierdzeniem rzeczywistej (autentycznej) dziecięcej relacji z Bogiem. Jezus wszystko co czynił, 

przeżywał w głębokim zjednoczeniu z Ojcem. Jordan naśladował swojego Mistrza, czyniąc podobnie. 

Podstawą więzi Jezusa z Ojcem i Jordana z Bogiem jest miłość. Swoim życiem, czynami i słowami ciągle 

wskazywał na Boga, nie na siebie, wskazywał na Tego przez którego wszystko istnieje. 

 

„O mój Panie i mój Boże, spraw abym z Twoją pomocą dzieło, które rozpocząłem ku Twojej chwale, również dokończył; aby 

wszyscy ludzie przyjęli Twoje święte nauczanie i że ja w końcu oddam moje życie w płomiennej miłości ku Tobie i dla Twojej 

chwały! Amen.” (DDI/120)
60

. 

 

Modlitwa 

 

Panie, obym nigdy nie zaniedbał troski o moich bliźnich, 

oby nigdy nie zabrakło mi zapału i wiernego trwania w tym  

co zostało mi powierzone i co z radością przyjąłem z Twojej ręki. 

Spraw abym zawsze był płonącą lampą wiary i gorliwości. 

Panie Jezu Zbawicielu świata, zmiłuj się nad nami! 
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Maryja w życiu o. Jordana 

 

 „Wykonaj ustalone dzieło przy pomocy Boga i za wstawiennictwem Maryi, na 

chwałę Bożą i zbawienie dusz!” (DD I/119)
61

 

 

W Ewangelii wg św. Jana czytamy słowa, które Jezus skierował 

bezpośrednio do dwóch osób. Rzekł do Maryi, swojej Matki: „ (…) oto 

syn Twój” (J 19, 26). Następnie rzekł do ucznia, którego miłował: 

„ (…) oto Matka twoja” (J 19, 27)
62

. Wiemy, że umierający Jezus 

powierzył wówczas Maryi w osobie św. Jana, całą ludzkość. Wiemy 

też, że od tej godziny, uczeń wziął Ją do siebie. Pochylając się nad tym 

ostatnim stwierdzeniem, można wnioskować, że od tamtej godziny Maryja, Matka Jezusa była blisko 

Jana, trwała u jego boku, pośród jego spraw, trudności, pośród tego wszystkiego czym żyło jego serce. 

Może nie zawsze obecna w sensie fizycznym ale zawsze obecna duchowo. Jak matka obecna przy swoim 

dziecku. W ten sam sposób, jest Ona obecna w życiu każdego ucznia Jezusa, który polecił nam Ją jako 

Matkę. Dziecięcą miłością darzył ją szczególnie o. Franciszek Jordan. Maryja była obecna w jego życiu, 

powołaniu, w podejmowanych zadaniach, wiernym realizowaniu woli Bożej, w codziennym 

odpowiadaniu na Boże natchnienia. 

Analizując życie Założyciela – to jak on sam dojrzewał na przestrzeni lat, jak się rozwijał w sensie 

duchowym i mentalnym, co w tym rozwoju i na poszczególnych jego etapach, było dla niego kluczowe, 

co udoskonalał i pielęgnował a z czego decydował się zrezygnować, bądź nawet stanowczo odrzucał – 

można dopatrzeć się w nim naśladowania cnót Maryi. To ją prosił o pomoc i wstawiennictwo w różnych 

potrzebach. To od Niej uczył się wypowiadać pokorne i ufne „fiat” wobec Bożych planów. To na wzór 

Maryi, zachowywał w swoim sercu wiele spraw, rozważał je na modlitwie i cierpliwie szukał odpowiedzi 

i zrozumienia. Nic więc dziwnego, że obrał Ją na główną Patronkę Zgromadzeń, które założył – 

Salwatorianów i Salwatorianek. Maryja towarzyszyła mu przez całe życie, dostrzegamy to, czytając jego 

Dziennik. Zawsze traktował ją jako swoją Matkę i Królową, niezmiennie tak samo, pomimo upływu lat. 

Mając 30 lat zanotował: „Nigdy nie zapominaj o tym, by mieć dziecięcą  pobożność do Maryi i zawsze ją 

pielęgnować! Niech ona będzie we wszystkim twoją Obrończynią. O Maryjo przyjmij mnie, Twego 

niegodnego sługę, na zawsze!” (DD I/120)(1878)
63

. Podobnie kiedy miał 59 lat: „O Maryjo, Matko Boża 
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i moja Matko, moja Opiekunko, moja Nadziejo! O Matko jestem Twój” (30.11.1907)(DD II/110)
64

. I 

znów kiedy miał 60 lat: „Matko Boża stań przy mnie, bądź moją potężną Wspomożycielką! Zobacz jestem 

Twój.” (Einsiedeln, 07.08.1908)(DD II/117)
65

. Kiedy miał 67 lat, napisał: „Wszechmogący Boże, pomóż 

mi! Tobie zaufałem, Ty możesz przecież wszystko. Spojrzyj na Krew Twego Jednorodzonego, ukochanego 

Syna! Spójrz, poślij mnie! Matko Boska, potężna Orędowniczko, w Twoje ręce oddaję moją przyszłość. 

Pomóż mi! Chroń mnie!”(26.10.1915)(DD IV/5)
66

. Co ciekawe, o. Jordan wyraża tu swoją gotowość do 

dalszego posłannictwa, na 3 lata przed śmiercią. Wciąż jest uważny i gotowy by pełnić wolę 

Najwyższego, by po raz kolejny odpowiedzieć „fiat” – niech mi się stanie. Jego postawa może 

zdumiewać i onieśmielać nie jednego z nas, gdyż po ludzku sądząc, o. Jordan był już w takim wieku, 

który według naszych kanonów nijak ma się do podejmowania nowych, wielkich aktywności czy działań. 

Patrząc w nieco innym kontekście: Jordan nawet w tym wieku, on, apostoł Zbawiciela oddaje Bogu przez 

ręce Matki Bożej siebie samego i swoją przyszłość. Zgadza się na to, co gotuje dla niego Bóg. To 

właśnie, oznacza owo „Spójrz, poślij mnie!” – tak, zgadzam się na wszystko! Czujny aż do końca swoich 

dni, pokorny i uległy natchnieniom Bożym, rozważający w sercu to, do czego Bóg go zaprasza właśnie w 

tym momencie, aż do ufnego podjęcia zadania. Czyż nie przypomina on w swojej postawie Maryi? Czy 

my sami, jesteśmy zdolni by naśladować ową postawę czujności i zaufania wobec Boga, godząc się 

nieraz „w ciemno” na Jego propozycje? Czego potrzeba aby usłyszeć w sobie Jego wezwanie? Maryja 

była pełna łaski – tak określił ją Archanioł Gabriel w chwili Zwiastowania. Powiedzielibyśmy: była pełna 

Boga! Świadome życie w bliskości z Bogiem, z Jego nauką, z Jego Słowem, w bliskości z Jego 

Kościołem, przykazaniami, sakramentami, kształtuje serce wrażliwe i słuchające, zdolne następnie 

usłyszeć i przyjąć Boże wezwanie. Ojciec Franciszek, jak już wiemy z poprzednich artykułów, był 

przepełniony Bogiem, dla Niego poświęcił swoje życie i pragnął by wszyscy Go znali i miłowali, bo to 

On jest Jedynym Zbawicielem świata. 

Założyciel uczulał swoje duchowe dzieci – Salwatorianów i Salwatorianki, aby zawsze i wszędzie czciły 

Maryję i dbały o rozszerzanie Jej kultu. Pisał: „Czcijcie z dziecięcą miłością i przywiązaniem Najświętszą 

Dziewicę Maryję, Królową Apostołów i naszą Matkę, która od pierwszych chwil istnienia naszego 

Towarzystwa otacza je swoją potężną obroną i wspiera serdeczną pomocą. Dlatego nie powinno być 

nikogo w naszym Towarzystwie, kogo by nie ożywiała głęboka cześć i miłość do Maryi. Wszędzie tam, 

gdzie istnieje Towarzystwo, powinny rozbrzmiewać Jej chwała i cześć.” (Przemówienia, s. 21)
67

. 

Powierzając Zgromadzenie Jej opiece, dziękował Maryi za kolejne lata istnienia Towarzystwa: „Królowa 
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Apostołów okazała się naszą Matką; otoczyła nas swoją opieką, broniła i podtrzymywała nasze dzieło! 

(…) dlatego dzisiaj dziękujemy najświętszej i niepokalanej Dziewicy! Składamy Jej największe dzięki! 

Bądźmy wdzięczni! Nie zapominajmy o tym! Dopiero w wieczności zobaczymy, jak wiele łask 

otrzymaliśmy od Boga i od ukochanej Bożej Matki! (…) starajcie się być prawdziwymi dziećmi Maryi. 

Żałujmy naszych błędów, jeśli chcemy być dobrymi dziećmi Maryi. O jak często pomogła nam niebieska 

Matka, gdy przygniatały nas wielkie ciężary. Jak wyraźnie widać było Jej pomoc! Dziękujcie przez święte 

życie, żyjąc zgodnie z waszym świętym powołaniem!”(Przemówienia, s.30-31)
68

. 

Ojciec Jordan nie wahał się również prosić Maryję o pomoc, czynił to zwłaszcza w święta Maryjne bądź 

w miesiącach poświęconych Matce Bożej. W Dzienniku Duchowym zanotował w święto Ofiarowania 

Pańskiego: „O Jezu pomóż mi; mam tak wiele trudności. Wskaż mi drogę, którą mam iść! Jeśli chcesz, 

chcę to chętnie zrobić z Twoją pomocą. O Maryjo, pomóż mi w dniu Twego święta! Dla chwały Bożej i 

dla zbawienia dusz chcę zacząć, jeśli Tobie się podoba.”(02 luty 1904-56 lat) (DD II/69)
69

; dalej w 

święto Narodzenia NMP: „Wszechmogący Boże, pomóż mi zrealizować dzieło na Twoją chwałę i dla 

zbawienia dusz! Maryjo, Matko Boża, bądź moją potężną 

Wspomożycielką i Opiekunką.” (08.09.1908)(DDII/118)
70

; i znów w 

święto Maryi Matki Zbawiciela: „Matko Boża, Ty jesteś moją Matką! 

Pomóż mi, broń mnie, strzeż mnie! O Matko moja!” 

(11.10.1908)(DDII/119)
71

.  

Ojciec Jordan ufał wstawiennictwu Maryi i często kiedy formułował 

prośby do Boga, na końcu umieszczał jeszcze zwrot do Matki Bożej, 

jakby chciał podkreślić, że przez Jej orędownictwo, Bóg udzieli mu 

każdej łaski. O mój Boże i Panie, Wszechmogący Ojcze! Pomóż mi ze 

względu na zasługi Jezusa! O Matko Boża, wstawiaj się za mną!” 

(03.12.1905)(DDII/94)
72

; „Nie spocznijcie, aż wszyscy Jezusa 

Zbawiciela poznają, pokochają i będą Mu służyć! Matko Zbawiciela, módl się za nami!” (14.02.1904) 

(DDII/70)
73

. Czasem kierował prośby bezpośrednio do Niej: „Niepokalana Dziewico, jestem Twój, pomóż 

mi według woli Bożej!(18.10.1908)(DDII/119)
74

; „O Maryjo ukaż mi wolę Twojego Syna! W pokorze 
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proszę Cię z całego serca.” (03.11.1908) (DDII/120)
75

. Ojciec Jordan w swoim pokoju miał figurę Matki 

Bożej, często kiedy potrzebował Jej pomocy, bądź trapiły go jakieś trudne sprawy, wypisywał prośby na 

karteczkach, które następnie wkładał w dłonie figurki Maryi aż do momentu gdy prośba została 

wysłuchana. Zalecał także, aby w miesiącach poświęconych szczególnej czci Matce Najświętszej, każdy 

starał się o czystość serca, usuwał wszelkie niedoskonałości, błędy i  pielęgnował w sobie szlachetne 

cechy, poprzez rozmyślanie, modlitwę i pokorę: „Wykorzystajcie zatem ten miesiąc na oddawanie czci 

Matce Bożej i na naśladowanie Jej cnót, zwłaszcza Jej pokory; w ten sposób staniecie się radością dla 

Niej samej i dla aniołów.” (Przemówienia, s. 423)
76

. Zachęcał do odmawiania różańca. Tę formę 

modlitwy bardzo kochał, w swoim Dzienniku wyraził nawet pragnienie wprowadzenia Żywego Różańca. 

Pisał: „Modlitwa różańcowa jest potężnym środkiem gorliwych dusz.” (DDII/108)
77

; „Wprowadź Żywy 

Różaniec już teraz.”(05.03.1909)(DDIII/2)
78

. 

Przynaglał, abyśmy przez wstawiennictwo Maryi, prosili Boga o nowe powołania: „(…) powinniście 

prosić naszą niebieską Matkę, aby posłała nam dobrych, dzielnych 

kandydatów, którzy staną się podporą Towarzystwa i kiedyś wiele 

zrobią dla chwały Bożej i zbawienia dusz.” (Przemówienia, s. 423)
79

; 

„Można Dziewico, wzbudź nam nowych apostołów! Niepokalana 

Dziewico z Loreto, powstań! Matko, Ty jesteś moją nadzieją. 

Zgromadź ich i poślij na cały świat! (26.05.1906)(DDII/98)
80

. Kilka 

dni później dodaje: „Módl się gorliwie przed ołtarzem Najświętszej 

Dziewicy Maryi, by dobrotliwa Matka potężnie ci pomogła!” 

(29.05.1906)(DDII/99)
81

. Od kilku lat Salwatorianki, podejmują 

modlitwę różańcową w formie Żywego Różańca właśnie w intencji 

powołań.  

Ojciec Jordan, przepełniony miłością do Matki Bożej, czuł w sercu wezwanie do założenia kolejnego 

Zgromadzenia. Tak napisał w Dzienniku: „Powołaj do życia dla Chwały Bożej i dla zbawienia dusz 

zgromadzenie na cześć Niepokalanej Dziewicy Maryi – z pomocą Bożą! Panie pomóż mi! Ufając Tobie, 

jestem gotów na wszystko. O Zbawicielu, stałeś się dla mnie człowiekiem, powstań i pomóż mi potężną 
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dłonią. Matko Boża, bądź moją Opiekunką i moją potężną Wspomożycielką!” (24.03.1905, wigilia 

Zwiastowania NMP)(DDII/87)
82

.  

Do założenia nowego zgromadzenia nie doszło, jednak kult Matki Bożej w Rodzinie Salwatoriańskiej 

trwa nieprzerwanie aż po dzień dzisiejszy. W Kaplicy Sióstr Salwatorianek w Goczałkowicach Zdroju, 

mamy możliwość oddawania czci Maryi Matce Zbawiciela, której obraz widnieje w głównym ołtarzu już 

od ponad 80 lat (1935 r.). W Regule Życia Sióstr Salwatorianek czytamy słowa, które niech będą zachętą 

a być może i zadaniem dla nas wszystkich: „Maryja Matka Zbawiciela i Królowa Apostołów pomaga 

nam żyć w ścisłym zjednoczeniu z Jezusem. Staramy się naśladować Jej życie wiarą i czcić Ją w różny 

sposób, przede wszystkim przez modlitwę różańcową. W naszym życiu apostolskim staramy się szerzyć 

pobożność i cześć do Maryi, która oddała się całkowicie Zbawicielowi i Jego dziełu.” (Reguła Życia, 

rozdz.8, art.45)
83

. Rodzi się pytanie: jak to uczynić? Kto nam pomoże to osiągnąć? Oto odpowiedź: w 

liście do Sióstr z 15 maja 1904 roku, o. Jordan napisał słowa zachęty dotyczące życia według Reguły 

Zgromadzenia. Kończąc, dodał słowa, które miały dodać otuchy siostrom, w podejmowanym trudzie 

życia regułami zakonnymi. Napisał: „Niebieska Matka niech będzie waszą potężną Orędowniczką!” 

(Reguła Życia, List Założyciela)
84

. 

 

 „W niedzielę, 8 września (1918), powiedziano umierającemu(o. Jordanowi): dzisiaj jest święto Matki Bożej. Otworzył oczy i 

uśmiechnął się przyjaźnie.” – według świadectwa/ relacji s. Huberty, przełożonej Sióstr Miłosierdzia
85

. 

 

 

Modlitwa 

 

Panie, naucz mnie wpatrywać się w Twoją Matkę, 

jako wzór cichego i pokornego wsłuchiwania się w głos Boży! 

Spraw abym potrafił tak jak Ona, być wiernym sługą,  

który czyni wszystko cokolwiek Mu powiesz. 

Jezu Zbawicielu świata, zmiłuj się nad nami! 
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Słowo Boże i Modlitwa 

 

„Wiedz, że twój Zbawiciel cię uwolni w Jemu znanej godzinie i będzie cię 

pocieszać! Na modlitwie zwracaj uwagę na to i pamiętaj, z kim rozmawiasz! Nie 

spiesz się przy tym!” (DD I/18)
86

 

 

Słowa te o. Jordan zanotował w pierwszym zeszycie swojego 

Dziennika, będąc jeszcze w seminarium, a które dla nas czytających 

ten tekst, są wstępem do refleksji nad znaczeniem słowa Bożego i 

modlitwy w życiu Ojca Założyciela. Wiemy, że był człowiekiem 

głębokiej wiary i bezgranicznej ufności a jego wrażliwe i pokorne 

serce wypełnione było jednym pragnieniem: wszystko dla chwały 

Bożej i zbawienia ludzi. Rozeznał, że zamiarem Boga było uczynić go kapłanem. Świadomy woli Bożej z 

radością ją przyjmuje i chce stać się doskonałym, świętym, całkowicie oddanym Zbawicielowi. Kiedy 

przyjął święcenia kapłańskie, w jego duszy wybrzmiewały kolejne Boże natchnienia – wezwanie do 

czegoś więcej. Zanotował: „Chcę się modlić, żeby stała się wola Boża i żebym rozpoznał moje powołanie; 

również chcę od dzisiaj codziennie wspominać we Mszy św. tych, którzy kiedyś zostaną powierzeni mojej 

trosce.” (DD I/147)(23.10.1878)
87

. Przystąpił więc do opracowania planu swego doskonalenia. Bardzo 

mocno wierzył w to, że powodzenie w jego zamiarach, zależy od relacji a ściślej mówiąc: od więzi z 

Bogiem, bez którego nic nie może uczynić. Tak zanotował w jednej ze swoich refleksji: „Więcej 

przezwyciężania siebie, zwłaszcza wieczorem! Częściej być sam na sam z Bogiem; częściej przebywać 

samotnie przed tabernakulum, oderwany od wszystkiego!” (DD II/92)
88

. Jednym ze środków,  który o. 

Jordan wybrał a który zapewnił mu głęboki i trwały kontakt z Bogiem, była refleksja nad Słowem 

Bożym. To w nim, Jordan poszukiwał wskazówek dla siebie, to w nim, dostrzegał sposób aby całkowicie 

zanurzyć się w Bogu. To właśnie Słowo Boga, dostarczało mu pociechy, umocnienia i światła w chwilach 

kryzysu i zwątpienia. To ono, mobilizowało go do działania i ciągłej aktywności. To właśnie za pomocą 

Pisma Świętego, Bóg dostarczał mu nowych natchnień i objawiał dalszy kierunek drogi. Jordan z pokorą i 

wielką ufnością przechowywał wszystkie te poruszenia w swoim sercu. Czytał, rozważał, modlił się i 

kontemplował. Słowo Boga stało się jego stałym drogowskazem na zawsze. „(…) chcę czytać Pismo 

Święte z największą czcią i pobożnością, bez pośpiechu, bardziej spokojnie i uważnie, wyjątkowo uważny 
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na wszystko, co mi pomoże stać się pokornym.” (DD I/68)
89

; „Choćbyś miał jeszcze wiele pracy, 

rozmyślaj codziennie przez jedną godzinę, jeśli pozwala ci na to zdrowie!” (DD I/48) (17.01.1878)
90

; 

„Poświęć się modlitwie! Nie zaniedbuj nigdy rozmyślania! Zrób je przynajmniej jako czytanie z refleksją! 

Studiuj intensywnie Pismo Święte!(…) Jeśli chcesz z pomocą Bożą wykonać to dzieło, to nie opuszczaj 

medytacji! (DD I/150)
91

. 

Determinacja z jaką Jordan oddawał się medytacji Słowa Bożego, poprowadziła go do rozpoznania woli 

Bożej. Bóg chciał aby został Założycielem. Pragnienie by wszyscy znali i kochali Chrystusa, stało się 

zalążkiem nowego dzieła apostolskiego. W momencie gdy Jordan odkrywał swoje powołanie, nie 

brakowało ataków złego, nie brakowało wahań, lęku, świadomości własnych niedoskonałości i trudów, 

których ludzki umysł nie jest w stanie ogarnąć. W takich chwilach zawsze uciekał do Boga. Uspokajał 

siebie słowami z Pisma Świętego, które skrzętnie notował w dzienniku, ku pamięci, by gdy znów nastąpi 

atak złego, umocnić słabą ludzką naturę: „Wszechmogący, daruję Ci moje całe zaufanie, Ty znasz moje 

życzenia, Ty znasz również moją nędzę, moją słabość ale wszystko mogę w tym, który mnie umacnia”. 

(DD III/18)
92

. Słowo Boże było przy nim, gdy na 

Górach Libanu, ostatecznie doświadczył pewności, co 

do swojego powołania założycielskiego i charakteru 

tego dzieła. Wydarzenie to, pozwala zauważyć, jak 

mocny i trwały ślad, pozostawia w duszy człowieka, 

usłyszane słowo Boga. Fragment z Ewangelii wg św. 

Jana, który mocno uderzył Jordana jeszcze w 

seminarium „A to jest życie wieczne: aby poznali 

Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga, oraz Tego, 

którego posłałeś, Jezusa Chrystusa”(J 17,3)
93

, owocuje podczas jego pobytu w Ziemi Świętej. Słowo, 

które zasiewa w nas Bóg, daje nam światło w decydujących momentach. Jordanowi daje odpowiedź i 

poczucie pewności, do czego Bóg go wzywa. Dzieli się tym wydarzeniem na kartach Dziennika, 

zapisując następnie duchową poradę w formie wymownego zapytania: „Czyż nie dał ci Bóg wyraźnego 

znaku, do czego cię powołał, gdy w żarliwej trosce o zbawienie dusz udzielił ci najwyższej wewnętrznej 

radości, pociechy i pokoju serca?” (DD I/134)
94

.  
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Rozważanie Bożego słowa, stało się w życiu o. Jordana formą modlitwy. W swoich 

przemówieniach czy Dzienniku wielokrotnie podkreślał jej znaczenie i siłę dla duchowego wzrostu i życia 

wewnętrznego. Pisał: „Stale się modlić i nie ustawać! Módl się usilnie, jeszcze usilniej, najusilniej.” (DD 

II/79)
95

; „Kto chce dokonać wielkich rzeczy, musi być człowiekiem modlitwy.” (DD II/81)
96

. Kiedy 

rozeznawał Boże natchnienia i Jego wolę, to w czasie modlitwy szukał skupienia, by postąpić zgodnie z 

tym czego życzy sobie Bóg. To na modlitwie pytał, oczekiwał poczucia pewności, podejmował decyzje. 

Wnioskujemy zatem, że modlitwa to odpowiedni czas i miejsce na rozeznawanie i podejmowanie   

życiowych wyborów. To również czas i miejsce by odpowiednio przeżywać naszą codzienność. Potrzeba 

otwartego i pokornego serca, które przyjmie zaproszenie Boga, do słuchania opowieści o naszym życiu w 

świetle Jego słowa. Czytamy o tym w Dzienniku Duchowym o. Jordana: „Prowadź rozmowy duchowe z 

dobrym Zbawicielem! Usiądź pokorny i otwarty u Jego stóp i słuchaj uważnie Jego słów!” (DD I/65)
97

; 

„Zanim podejmiesz znaczące dzieło, które wydaje ci się najbardziej pożyteczne i dobre, zanim poświęcisz 

się temu zadaniu z całą mocą, zbadaj je jeszcze, przebywając przynajmniej kilka godzin na modlitwie z 

Bogiem! Choćby nie wiem jak liczne były twoje prace dla dobra, spędź codziennie z dobrym Bogiem kilka 

godzin na skupionej modlitwie i rozmyślaniu albo na kontemplacji, aby zachować należne skupienie i 

ciszę lub je odzyskać. Ilekroć możesz, przeznaczaj noc na modlitwę!” (DD I/65 i 66)
98

. W swoich 

zapiskach dotyczących modlitwy, wskazywał aby to w Bogu pokładać nadzieję, słuchać Jego rad i 

podążać za Jego głosem. Człowiek ma skłonność do tego by wsłuchiwać się bardziej w ludzkie słowa, 

które nie zawsze są pożyteczne dla naszej duszy. Zanotował ową intuicję następująco: „Módl się wiele. 

Módl się wiele oraz rozmyślaj! Nie przywiązuj się nigdy do czegoś ziemskiego i nie kieruj się według ludzi 

i ich gadaniny! Słuchaj rady bardzo niewielu ludzi zjednoczonych z Bogiem! Podążaj tylko za Bogiem i 

Jego świętymi!”(DD I/151*)(1880)
99

; „Stań się naprawdę (człowiekiem) wewnętrznym, przebywaj cały 

czas przed Bogiem i rozmawiaj z Nim!”(DD I/180)
100

. Starał się również pamiętać to, czego doświadczał 

na modlitwie. Notował odczucia, myśli, dzielił się pragnieniami, wylewał wszystko to, czego nie mógł 

lub nie potrafił w danym czasie udźwignąć. Oddawał Bogu to, co nieraz go przerastało i zawstydzało, 

wszystko to co wiązało się z grzechem i słabością, bo wiedział, że tylko w taki sposób – z pokorą i na 

klęczkach, ujrzy chwałę Bożą, doświadczając Jego pomocy i łaski. Pisał: „Rozważ, jaką siłę i jaką 

pociechę znalazłeś dzięki modlitwie!” (DD II/30)
101

; „Aby zostać wysłuchanym przez Boga, nie mogę 
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niczego innego, jak tylko pokazać Mu moją głęboką nędzę.” (DD I/41)
102

; „Dusza, która kocha modlitwę, 

będzie mogła pokonać wszystkie doświadczenia, krzyże i  trudności, a – jeśli trzeba – nawet cały świat. 

Jeśli ktoś się modli, nie ma niczego, i niech to będzie nie wiem jak wielkie i trudne, do czego nie byłby 

zdolny.” (o. de Ravignan SJ) (DD II/29)
103

; „Modlitwa jest najpotężniejszą bronią, która prowadzi do 

zwycięstwa. Modlitwa jest drabiną i bramą do raju; jest monetą, którą wybił sam Bóg i za którą możemy 

pewnie zakupić wieczną radość niebieskiego Jeruzalem.” (św. Augustyn) (DD I/201)
104

. Czytając 

Dziennik o. Jordana, można dostrzec, że momentami jest dla siebie bardzo surowy, jeśli chodzi o 

pielęgnowanie ducha modlitwy; upomina samego siebie notując wymowną reprymendę: „Franciszku, 

módl się usilnie. Franciszku! Franciszku! Franciszku! O Franciszku! Zarezerwuj sobie codziennie 

przynajmniej siedem godzin na modlitwę! Słyszysz!? Nie zaniechaj tego! Ty bardzo niedobry (…), 

niestały, (…) leniwy Franciszku. Jeśli tego nie wypełnisz, nałóż sobie ciężką pokutę” (DD I/197, 198)
105

. 

Będąc świadomy swoich niedoskonałości, modlił się gorąco o dobre, święte życie i dobrą śmierć, 

powierzając siebie Najwyższemu: „Módl się błagalnie do Boga 

Ojca przez Jezusa Chrystusa i przez Jego Pięć Najświętszych Ran 

o święte i miłe Bogu życie i kiedyś o dobre odejście do Twojego 

ukochanego Oblubieńca!” (DD I/194)(08.03.1887)
106

. 

Kontemplacja Słowa Bożego, poprowadziła go, nie tylko do 

rozpoznania powołania, codziennego odkrywania woli Bożej ale 

także do pokornego poznawania siebie i obcowania z 

Najwyższym. Wiedział, że od Niego otrzymał wszystko, że to 

Bóg jest dawcą wszelkiego dobra. On sam, jest tylko narzędziem 

w Bożych rękach.: „Zwracanie się z głęboką czcią do Boga jest 

językiem duszy. Kto go ma, ten potrafi rozmówić się i mówić ze 

Słowem Przedwiecznym.” (DD I/40)
107

; „Bóg mój i wszystko 

moje, jak wiele zostało mi obiecane, gdy będę słuchał tego Twojego głosu! O Panie, upominaj mnie, 

gdybym miał zapomnieć – co niech będzie mi obce! (…) Staraj się rozważać i studiować Pismo Święte, w 

nim się zatapiać.” (DD I/139)
108

. Pragnął aby na wzór apostołów, salwatorianie i salwatorianki, nieśli 

wszystkim narodom Ewangelię, dając im tym samym poznać i umiłować Jezusa Chrystusa Zbawiciela 
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świata: „Bądź prawdziwym Apostołem Jezusa Chrystusa i nie spocznij, aż nie zaniesiesz Słowa Bożego do 

wszystkich zakątków świata!” (DD I/182)
109

. 

Nieustanne lectio divina w życiu o. Jordana, zmieniało go i przeobrażało. Jordan wzrastał ku 

doskonałości jako mężczyzna, kapłan, założyciel, ojciec duchowny, jako święty. U kresu swego życia, 

wdzięczny Bogu za wszystko uwielbiał Go, modląc się poprzez akty strzeliste, wierząc i ufając do końca, 

że Bóg zatroszczy się o jego dzieło – Swoje dzieło: „Mój Boże, błogosław moje dzieci, umocnij je i ucz je 

walczyć i uczyń, żeby zostali wszyscy świętymi.”(DD, s. 427)
110

. 

 

 

 

Modlitwa 

 

Panie, wlej w moje serce nieustanne pragnienie słuchania Twego Słowa. 

Słuchania sercem pełnym wiary, miłości i gotowym do pójścia za Tobą. 

Nie pozwól mi zaniedbać i porzucić codzienne spotkania z Tobą, 

który karmisz mnie do syta każdego dnia! 

Jezu  Zbawicielu świata, zmiłuj się nad nami! 
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Święci w życiu o. Jordana 

 

„Muszę stać się podobnym do boskiego obrazu! (…) Muszę być święty, nawet jeśli 

ludzie będą mną pogardzali, lekceważyli mnie, drwili ze mnie – obym tylko podobał 

się Bogu, obym tylko był święty”
111

. 

 

Powierzone o. Jordanowi zadanie – aby wszyscy znali i kochali 

Boga oraz Tego którego On posłał, Jezusa Chrystusa – i skuteczna 

realizacja tego zadania, wiązała się z odpowiednim przygotowaniem 

tego, który miał owe zadanie wykonać. Inaczej mówiąc, realizacja tego 

dzieła wiązała się z odpowiednią uprawą gleby na którą padło Słowo Boże. Ojciec Franciszek Jordan 

nosił w swoim sercu pragnienie dotarcia z dobrą nowiną do każdego człowieka – aby każdy uwierzył w 

Jezusa, trwał w głębokiej i pełnej miłości relacji z Nim; aby każdy był zbawiony i dostąpił radości życia 

wiecznego; aby każdy był święty! Realizacja tej misji nie mogła odbywać się inaczej niż poprzez osobiste 

wzrastanie ku świętości i motywowanie swoich duchowych synów i córek do stawania się świętymi. 

Oddają to liczne przemówienia Założyciela, w których podkreślał ważność tej postawy i wskazywał jako 

drogę duchowego wzrostu i życiodajnego wigoru. Tak mówił, chcąc rozpalić gorliwość w duszach 

słuchających go współbraci: „Wiecie, że cały świat i tak wiele dusz nie mają żadnej pomocy, a pomoc ta 

mogłaby nadejść, jeśli wszyscy będziemy dążyć do świętości (…). Jeśli będziemy tak zjednoczeni, jeśli 

będziemy przestrzegali reguły i jeśli będziemy dążyć do świętości, to zobaczycie, że w nas i w innych 

zapali się ogień, zobaczycie, jak wiele łask ześle Bóg. (…) Jak smutne jest to, że tak wiele sekt i ich 

przywódców wszędzie szerzy swoją niewiarę. Nie mogę pojąć jak ktoś, kto ma wiarę, kto jest przeniknięty 

miłością Boga i dusz, mógłby tu pozostać obojętny! Święci mówią, że jedna dusza w stanie łaski jest tak 

piękna, iż na jej widok człowiek musiałby umrzeć z podziwu i miłości oraz że gotowi są przejść całą 

ziemię, aby pozyskać choćby jedną duszę!” (Przemówienia, s. 45)
112

. 

Świętość do jakiej zachęcał o. Jordan, miała być kształtowana na drodze jedności, pokoju, miłosnego 

entuzjazmu i radości. To do czego nawoływał, sam starał się realizować. Był wzorem zjednoczenia z 

Bogiem i w duchu jedności ze swoimi współbraćmi salwatorianami, realizował ten sam cel: prowadził 

ludzkość do największego szczęścia, które upatrywał w życiu wiecznym, w wiecznej szczęśliwości z 

Bogiem. Zanotował: „…zjednoczonymi siłami dążyć do uświęcenia (własnego) i uświęcać innych – jaka 

radość, jakie szczęście, jaka wspaniała wspólnota, raj na ziemi!”(Przemówienia, s. 46)
113

. Przypominał 

jednocześnie, że dopóki nie będzie w nas zapału i porywu wobec naszego posłannictwa, dopóki nie 
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zachwycimy się naszą misją, zadaniem, powołaniem, dopóty świętość nie będzie dla nas możliwa. Pisał 

w kolejnych wersetach przemówienia: „Pragnąłbym zatem, abyście wszyscy byli przeniknięci tym 

duchem, abyście spełniali niezbędne warunki takiej jedności. Przede wszystkim jest to dążenie do własnej 

świętości i do ratunku dusz (…); ponieważ zaś wasza świętość wymaga, aby ożywiał was entuzjazm dla 

Zgromadzenia, potrzeba abyście do tego samego dążyli, dla tego samego cierpieli, na rzecz tego samego 

działali. Nie możecie być bowiem święci, jeśli zaniedbujecie to wzniosłe zadanie, które przyjęliście na 

siebie, jeśli ono was nie porywa! Czyż można wówczas stać się świętym? Pokażcie mi jednego świętego, 

który taki nie był! (Przemówienia, s. 46)
114

. 

Pragnienie by stać się świętym kapłanem o. Jordan wyraził jasno u początku swoich rekolekcji przed 

święceniami kapłańskimi, notując po kolei stwierdzenia, dzięki którym możemy prześledzić kierunek 

jego myśli a tym samym proces rozumienia tego, kim ma się stać: „Kapłan poświęcony Bogu! Ty dajesz 

poświęcone! Ty jesteś poświęcony! Ty służysz Poświęconemu! Wszystko w tobie jest poświęcone! Ty 

sprawiasz poświęcone! Dlatego bądź cały święty!” (DD I/132)
115

. 

Częste odnoszenie się o. Jordana do rzeczywistości nieba i świętych, świadomość celu do którego dążył a 

więc życia wiecznego w królestwie Bożym razem ze świętymi, podkreślał w swoim Dzienniku licznymi 

wpisami: „Panie Jezu Chryste, weź moje życie i wszystko, co mam! Wszyscy Święci, módlcie się za mną, 

bardzo biednym grzesznikiem!” (DD I/146, 17.10.1878)
116

; „Szukaj zażyłości z Bogiem i świętymi Jego!” 

(DD I/195)
117

. Mimo iż powołany na ten świat, o. Jordan był człowiekiem nie z tego świata, a jego wzrok 

zawsze skierowany był ku niebu. Był pielgrzymem, który rozpoznał zamiary Boga co do swojego życia, 

w duchu miłości, posłuszeństwa, pokory i gorliwości wypełniał wolę Najwyższego, by w ten sposób 

otrzymać nagrodę życia wiecznego – powrócić tam, skąd został posłany – powrócić do domu Ojca. Nade 

wszystko jednak dbał o relację z Nim. Tak jak tu na ziemi przebywał w Jego przenajświętszej Obecności, 

tak pragnął i po śmierci radować się oglądaniem Jezusa na wieki. 

W chwili kiedy jego serce przepełnia pewność i zdecydowanie do pójścia za Jezusem, kiedy powierzał się 

Najwyższemu Bogu, by wypełnić wszystko do czego Go powołał, o. Jordan przyzywa świętych, 

szczególnie Męczenników i prosi ich o wstawiennictwo. Czuje że jest słaby, grzeszny i niegodny tak 

wielkiego zaszczytu – by być narzędziem samego Boga! 

„Panie Jezu Chryste, oto jestem poślij mnie! Niech się stanie wola Twoja! Mów, Panie, Twój sługa 

słucha! Ciężko mnie doświadczyłeś! Uczyń ze mną co zechcesz! Panie, niech się stanie, jak chcesz. Mów, 

Panie; o Panie mów! 
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Wszyscy święci Boży, módlcie się za mną grzesznikiem! Wy, święci Męczennicy Wiecznego Miasta, 

którego ziemi nie zasługuję dotykać, módlcie się za mną, abym waszymi śladami, podążał wiernie. 

Amen.” (DD I/146-147, 18.10.1878)
118

. 

Chcąc zatem być świętym, uczył się od najlepszych w tej dziedzinie i do tego samego zachęcał innych. 

Dlatego przyglądał się życiu świętych, śledził ich myśli, studiował pisma, notował w Dzienniku intuicje, 

które służyły jego rozwojowi wewnętrznemu, były impulsem do działania, przemyśleń, bądź zachętą do 

wzrastania w pokorze i umartwieniu. Zapisał: „O gdyby jednak poznano, jak wielka siła leży w czytaniu 

duchowym, szczególnie w lekturze żywotów świętych! Wszyscy Święci Boży, wstawiajcie się za mną!” 

(DD II/49)
119

. Święci byli dla niego nie tylko nauczycielami życia duchowego ale i jego szczególnymi 

wspomożycielami w codzienności. To właśnie przez ich wstawiennictwo w Uroczystość Wszystkich 

Świętych, nakreślił w swoim Dzienniku pakt między sobą a najlepszym Stwórcą, w którym najkrócej 

mówiąc oddaje się Bogu i Jego woli całkowicie i na własność, w zamian za to, że Bóg uczyni go 

świętym!  

Założyciel słynął także z częstego nawiedzania kościołów i kaplic pod wezwaniem różnych świętych. 

Przychodził tam by pokłonić się Bogu i prosił przez wstawiennictwo danego świętego, o 

błogosławieństwo i potrzebne łaski dla siebie, dla zgromadzenia i powierzonych mu ludzi. Księga jego 

duchowych zapisków ujawnia nam głębokie, mistyczne przeżycia Założyciela, których doświadczył 

podczas wizyty w Katakumbach: „O ludzie, któż może sobie wyobrazić, jak się czułem na tych świętych 

miejscach! Jaka świętość, jakie piękno, gdy święte dziewice, odziane w białe szaty, trzymające świece w 

rekach, modląc się i śpiewając, przechodziły, podczas gdy 

widziało się je znikające w głębokim tle! Ta czystość, ta 

prawdziwa wiara pierwszych chrześcijan! Nikt nie może sobie 

tego wyobrazić! Najświętszy i wieczny Ojcze, dozwól nam 

wkrótce dołączyć do tych świętych męczenników! O szczęśliwa 

chwilo! O święta chwilo! O niezapomniana chwilo!” (DD 

I/117)
120

. Dwadzieścia lat później, tak zwraca się w swoim 

przemówieniu pełnym gorącej prośby i zachęty: „Jak mało 

uwagi zwraca się na to, że mamy być świętymi. W swoim 

wielkim miłosierdziu Boski Zbawiciel powołał nas, abyśmy 

będąc Jego obrazem, stawali się do Niego podobni, abyśmy byli święci, abyśmy już tutaj przez świętość 

nieśli wszędzie błogosławieństwo, szczęście i zbawienie, a kiedyś w niebie cieszyli się chwałą świętych. 
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Jesteśmy powołani do świętości. Wasze zadanie, wasz obowiązek, święty obowiązek waszego stanu, to 

dążenie do świętości! O jakże wzniosłe i święte powołanie! Róbcie wszystko aby być świętymi, to 

największa rzecz, jaką możecie mieć w niebie i na ziemi.” (Przemówienia, s. 38)
121

. 

Z całą pokorą czerpał z mądrości świętych wszystko to, co było dla niego ważne w danym momencie. 

Statystyki podają, że większość tekstu Dziennika (ok. 50 proc.) to sentencje zaczerpnięte z różnych 

autorów kościelnych, a więc również Świętych. Oto kilka przykładów. Umacniając się w wierze i ufności 

tak zanotował o św. Teresie z Avilla: „Tajemnica jej sukcesów leży wyłącznie w jej zaufaniu do Boga. Ty 

musisz i możesz stać się świętym!” (DD III/22)
122

. Następnie za św. Franciszkiem Ksawerym, pisze: 

„Najgroźniejsze niebezpieczeństwo jest w tym, gdy wśród największych niebezpieczeństw straci się 

zaufanie do Boga.” (DD III/22)
123

. Podejmując trud pracy nad sobą i formacją swojego wnętrza, zapisał 

słowa św. Franciszka z Asyżu: „Ze wszystkich darów wewnętrznych, które Duch Święty wlewa na naszą 

duszę, najwspanialszy jest dar przezwyciężania samego siebie i chętnego cierpienia z miłości do Boga.” 

(DD IV/10)
124

. Ku przestrodze i umocnieniu się w czujności, przyswoił także cytat dotyczący św. 

Dominika: „To miejsce, które należy do mnie: gdzie są kłótnie, gdzie jest głośno, gdzie niepotrzebna 

gadanina – powiedział diabeł do św. Dominika” (DD IV/13)
125

. Bardzo często, zwłaszcza pod koniec 

swego życia, wzywał Świętych i aniołów, prosząc o modlitwę i wstawiennictwo: „Cokolwiek czynisz, nie 

zapominaj o świętych Aniołach Stróżach!” (DD II/112)
126

; „Wy święci Boga, wstawiajcie się za mną! Bł. 

Joanno de Chantal, módl się za mną!” (22.04.1909), „Bł. Janie, módl się za mną!” (25.04.1909, DD 

III/4)
127

; „Udaj się na górę, tam przebywaj z Bogiem i módl się usilnie o to, żebyś mógł wykonać swoje 

zamiary! Św. Bernardzie, módl się za mną!”
128

. Przyzywa też swojego patrona – „Św. Franciszku, módl 

się za mną i pomóż mi! O św. Franciszku, módl się za mną!” (DD III/8)
129

. 

 Obecne rozważanie, niech będzie dla nas nie tylko refleksją nad szczególną więzią o. Jordana ze 

Świętymi i jego dążeniem do świętości. Przede wszystkim niech będzie zaproszeniem do tego aby 

przyjrzeć się bogactwu duchowemu naszych Świętych Patronów a tym samym uczynienia z nich naszych 

przewodników i orędowników u Boga. Niech ich święte życie będzie dla nas inspiracją do tego w jaki 

sposób wzrastać ku świętości by osiągnąć życie wieczne. 
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„Nie zapominaj nigdy, jacy święci, czyści, biali na podobieństwo lilii posłańcy nieba, są ci bardzo bliscy na wszystkich 

twoich drogach! Nie zasmucaj ich, lecz stań pośród nich i służ tak, jak oni ciągle służą twemu kochającemu Ojcu!” (DD 

I/4)
130

. 

 

Modlitwa 

 

Panie, niech przykład Twoich Świętych, 

pobudza mnie do duchowego wzrostu! 

Niech świadectwo ich życia i wiary  

rozpala we mnie pragnienie czynienia dobra! 

Jezu Zbawicielu świata, zmiłuj się nad nami! 
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Duchowość – ciągły rozwój 

 

„Jeśli chcesz się pozbyć wszystkich swoich niedoskonałości, podejmij wielkoduszną decyzję, 

by we wszystkim chcieć podobać się Bogu; to cię uzdrowi i od razu zjednoczy z Bogiem.” 

(DD I/196)
131

. 

 

Nasza refleksja, w której towarzyszy nam o. Franciszek Jordan, jest 

okazją do tego, by pobyć w biograficznej i duchowej przestrzeni 

wyjątkowego człowieka, rozejrzeć się w jej zakamarkach, zachwycić i być 

może spróbować czegoś się nauczyć, coś wartościowego przyswoić dla siebie 

i swojego rozwoju. Owa przestrzeń od początku do końca była ukierunkowana na Boga, bo tak – pod 

natchnieniem Bożego Ducha właśnie, w wielkiej pokorze, miłości i zaufaniu – zdecydował jej właściciel i 

był wierny temu postanowieniu do końca swoich dni. Ta decyzja wiązała się z pewnymi 

konsekwencjami, które o. Jordan przyjął z wiarą i sercem pełnym ufności w pomoc Opatrzności Bożej: 

„Nie iść naprzód oznacza cofać się.” (DD I/27)
132

; „Naradzaj się codziennie w stosownym czasie z 

dobrym Bogiem! Proś Go o oświecenie, abyś wypełnił Jego Najświętszą wolę i dlatego, żeby On był przez 

wszystkich poznany i umiłowany!” (DD I/59)
133

; „Wyszukaj sobie w miarę możliwości, solidnego i 

doświadczonego kierownika duchowego (…)”.(DD I/60)
134

. 

Świadomy, iż podjęcie Bożego wezwania do założenia Zgromadzenia, wypełnienia jego apostolskiej 

misji, aby wszyscy i wszędzie znali jedynego, prawdziwego Boga i Jego Ewangelię; wreszcie wezwania 

do świętości, wymaga także podjęcia szczególnej aktywności duchowej – o. Franciszek przystąpił do 

realizacji wewnętrznych natchnień. Wiązało się to z pewnymi postawami, które o. Jordan pragnął w sobie 

zbudować, umocnić, a niektóre zmienić czy nawet usunąć. Badał i poznawał samego siebie. Czynił 

refleksję nad swoją duchową kondycją, posiadanymi zdolnościami oraz ujawniającymi się brakami i 

słabościami. Jednak w tej duchowej pracy nad sobą nie liczył na własne siły. W Dzienniku notował 

wszystko to, co mogło posłużyć jego rozwojowi duchowemu, korzystając z  rozważań, pism, tekstów z 

zakresu duchowości współczesnych jemu pisarzy z tej dziedziny a także myśli i intuicji Ojców Kościoła i 

świętych. To głębokie pragnienie – aby wszyscy znali i kochali Boga, ukształtowało o. Franciszka 

Jordana jako człowieka pełnego pasji, zapału, gorliwości, pokory, ufności i wiary. Pragnął z całą mocą 

zrealizować to do czego czuł się wezwany i chciał do tego zadania się przygotować. Ważną kategorią w 

owym rozwoju była dla o. Jordana czujność. Tak zanotował: „Dni, kiedy wszystko ci się dobrze układa, 
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kiedy cieszysz się ze swojego dobrego zdrowia lub bogactwa, z pochlebnej mowy lub aplauzu lub z czegoś 

innego, co mogło cię doprowadzić do zarozumiałości – są dla ciebie tymi chwilami, w których łatwo się 

zagubić (Senegri).” (DD I/98)
135

. Podobnie w relacjach z bliźnimi: „Bądź ostrożny i nie dopuść do tego, 

aby z jakiegokolwiek powodu zrodziła się w tobie niechęć do twojego bliźniego.” (DD I/112)
136

. 

Istotnym było dla niego również to, aby wyznaczyć sobie priorytety, cele, wartości do których chce 

dążyć, kompetencje, które chce nabyć, wzmacniać to, co jest dobre a odrzucić i pozostawić wszystko to, 

co jest zbędne, niepotrzebne, co nie jest zgodne z wolą Bożą. Zanotował: „Pohamuj swoje studia, 

zwłaszcza takie, które nie są konieczne! Na co ci się to przyda, jeżeli przez to w wieczności będziesz mniej 

kochał Boga? Przemyśl dobrze, jak wielu łask możesz zostać pozbawiony, gdy nie uzgodnisz całkowicie 

swojej woli z Bożą! Pierwsze i najważniejsze jest i powinno być zawsze dla ciebie, stać się, żyć i umrzeć 

świętym i miłym Bogu. Coś, co nie prowadzi do tego celu albo przeszkadza ci w tym, usuń z pomocą łaski 

Bożej! Stań się wielki przed Bogiem, a nie przed światem!” (DD I/30-31)
137

. Gorąco siebie zachęcał i 

dopingował w tym, by nie poddawać się zwątpieniu i zniechęceniu w swoim duchowym rozwoju, 

zwłaszcza wtedy, gdy spotykały go trudności bądź doświadczał swojej słabości i upadku: „Zwróć uwagę, 

że od Boga nie pochodzi żaden niepokój, choćby nawet jego efekt był dobry! Staraj się, tak bardzo jak to 

tylko możliwe, uzyskać i zachować radosny i pogodny nastrój!” (DD I/141)
138

; „Nie rezygnuj, aż jako 

święty będziesz mógł się radować z twoim Umiłowanym w niebie!” (DD I/142)
139

; „Nie lękaj się zatem 

pokus, które próbują przeszkadzać ci w wykonywaniu dobra, bo nie są one grzechami, dopóki wola im nie 

przytaknie! (Lehen)” (DD I/124)
140

; „Kochaj Boga i służ Mu ze wszystkich sił! On jest Najwyższy i 

Najświętszy. Jedynie u Niego znajdziesz prawdziwy pokój.” (DD I/125)
141

. W chwilach próby, zawsze 

kierował swoje oczy ku niebu i modlił się szczerze i ufnie do Boga, często przez wstawiennictwo 

świętych, od których przejął wiele mądrości do swojego życia wewnętrznego: „Naśladuj twojego 

świętego Patrona (św. Jana Chrzciciela), który został zaszczycony, chrzcząc Pan Jezusa w Jordanie! Nic 

nieczystego nie powinno więcej znajdować się w tobie, ponieważ miłosierny Bóg będzie cię wspierał. 

Rzuć się w Jego ramiona!” (DD I/44-45)
142

. 

Rozeznając stany swojego ducha, badał źródło przeżywanych radości bądź lęków. Przyglądał się 

wydarzeniom jak i swoim reakcjom na nie. Tak zapisał jedną ze swoich intuicji: „W swoim położeniu 

zwracaj większą uwagę na to, by wszystko, co czynisz, robić możliwie najlepiej, aniżeli na to, by 
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zajmować się popełnionymi błędami! Nie pokazuj się, gdzie nie jest to konieczne, lecz raczej pozostań 

ukryty i nieznany! To pomoże ci w postępie.” (DD I/62)
143

. Istotnym elementem w życiu duchowym 

według o. Jordana jest czas i odpowiednie jego wykorzystanie. Bezczynność – według św. Bernarda – 

jest wrogiem duszy. Dlatego o. Jordan zanotował sobie krótkie fragmenty m.in. z reguły starożytnych 

pustelników i św. Tomasza a Kempis, które podkreślały to, aby nie marnować danego nam czasu, aby 

tym samym nie dopuszczać do siebie Złego ducha. Napisał: „Diabeł powinien cię zastać zawsze zajętym 

(Reguła starożytnych pustelników).” (DD I/88)
144

; „O synu, nie trwoń cennego czasu na rzeczy mniej 

pożyteczne!!!” (DD I/193)
145

. „Bóg posługuje się czasem aby zrealizować zamysły swojej Opatrzności.” 

(DD II/22)
146

; „Nie bądź nigdy bezczynny, lecz albo pisz, albo módl się, albo rozmyślaj, albo zajmij się 

czymś dla wspólnego pożytku! (O naśladowaniu Chrystusa)” (DD I/127)
147

; „Nie upadaj na duchu, 

nawet gdybyś nie wiem jak został poniżony! Ufaj Panu i dąż do świętości! Nie pozwól jednak żadnej 

chwili minąć bezużytecznie. Wykorzystaj wszystkie środki, aby osiągnąć wielką czystość sumienia. 

Wszystkie twoje działania i zaniechania niech będą skierowane do wypełniania twoich postanowień. 

Jedzenie, odpoczynek, działanie – wszystko w kierunku wyznaczonego celu.” (DD II/3)
148

. 

Często w swoich Przemówieniach podkreślał by przyglądać się sobie, czy wykorzystaliśmy czas zgodnie 

z wolą Bożą. Zachęcał do codziennego rachunku sumienia w tej kwestii: „Jak sprawowałeś dziś swój 

urząd, jak pełniłeś swoją funkcję, czy dobrze skorzystałeś z talentów, czasu, środków, krótko mówiąc: z 

wszystkiego co dał ci dobry Bóg? Zapytaj siebie, czy wykorzystałeś to wszystko zgodnie z twoją 

powinnością. (…) Wykorzystujcie dobrze czas.” (Przemówienia, s. 249)
149

. 

W Dzienniku Duchowym wymienił także kilka narzędzi, które miały posłużyć mu w duchowym postępie. 

Były to nie tylko konkretne działania, ale także postawy takie jak radość, sumienność czy prostota. 

Najważniejszym jednak była relacja z Bogiem: „Służ wyłącznie Bogu! Karm i wzmacniaj swoją duszę w 

potrójny sposób: Chlebem żywota (Eucharystia), medytacją (lectio divina), czytaniem duchownym 

(lektura).” (DD I/150)
150

; „We wszystkich swoich wysiłkach, modlitwach itd.: postępuj i działaj w 

Jezusie, przez Jezusa, z Jezusem, zwłaszcza we Mszy świętej! Bez Niego nic nie potrafisz. Na co przyda 

się całe twoje działanie bez Niego?” (DD I/125)
151

; „Do duchowego postępu jest ci potrzebna w 

najwyższym stopniu duchowa, niewinna radość. (…) bądź Bogu wdzięczny za to, jeśli ci ją daje.” (DD 
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I/131)
152

. Oprócz wskazówek dotyczących nabywania szlachetnych cech, o. Jordan notował również 

takie, które wydają się być bardzo przyziemne, jak np. dbanie o zdrowie czy trzymanie się porządku dnia. 

Sporządzał plan swoich obowiązków oraz odpowiedni na dany dzień plan modlitewny. Pisał: „Nie 

opuszczaj nigdy czytania duchowego i nawiedzenia Najświętszego Sakramentu! Nie bierz do ręki żadnej 

nowej książki, zanim dobrze nie poznasz tej, którą właśnie czytasz! Trzymaj się porządku dnia! Przed 

południem zajmuj się trudniejszymi studiami i zadaniami!” (DD I/140)
153

; „Uważaj to za ważną troskę, 

by zadbać o przywrócenie fizycznego zdrowia, abyś mógł lepiej służyć Bogu i więcej zdziałać dla Jego 

chwały i dla zbawienia bliźniego.” (DD I/53)
154

; „Twoim obowiązkiem jest poważnie troszczyć się o 

swoje zdrowie.” (DD II/25)
155

. W tym wszystkim, dbał o odpowiednią równowagę. Owszem, zachęcał 

siebie do wielkiej aktywności i gorliwości ale potrafił również zdystansować się od niej, by nie dać się 

pochłonąć przez pośpiech, brak ostrożności a w efekcie utracić czujność. Wzywał wówczas siebie do 

opanowania, ciszy, spokoju, gdyż bardziej w takiej postawie widział obecność i działanie Boga: 

„Pozwalamy się pędzić naszej naturalnej aktywności, podczas gdy konieczne byłoby pohamowanie się i 

umartwienie, aby zrobić miejsce działaniu łaski, a wtedy wszystko wykonywać w spokoju i z umiarem, ale 

też bez pośpiechu i opieszałości (Hamon).” (DD I/54)
156

; „Duch Boży kocha ciszę, pokój i porządek. Nie 

mieszka w zdenerwowaniu. Unikaj więc pośpiechu, niepokoju, pochopności i nadgorliwości, szczególnie 

w sprawach ważnych!” (DD II/96)
157

; „Zachowaj stale spokój wewnętrzny!” (DD II/10)
158

. 

Ojciec Jordan zwracał też uwagę, na to, by doceniać naszą codzienność i przeżywać ją w prostocie. 

Sumienne wypełnianie obowiązków, tych najbardziej zwyczajnych, jest drogą do wzrostu. Pisał, że „aby 

postępować w życiu duchowym, konieczne jest nie tylko unikanie poważnych błędów, lecz także wierność 

w małych rzeczach! (…) Powinniście być wierni najpierw dlatego, że taka jest wola Boga, ale też dlatego, 

że wierność w małych rzeczach, chroni przed większymi błędami! (…) Ponadto, ten kto jest wierny w 

małych rzeczach, będzie miał błogosławieństwo Boże w swoim działaniu.” (Przemówienia, s. 236)
159

. 

Dlatego też: „Musimy dołożyć starań, aby dobrze wykonać nasze codzienne czynności, nawet te 

najzwyczajniejsze. Świętość polega mianowicie bardziej na tym, niż na nadzwyczajnych akcjach (…) 

(Hamon)” (DD I/33)
160

. 
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 Wskazówek do rozwoju i wzrostu w życiu duchowym, możemy odnaleźć bardzo wiele w 

osobistych notatkach o. Jordana. Jego wierność w dążeniu do świętości, wypływała z miłosnej, ufnej i 

głębokiej więzi z Bogiem. Wierzył bowiem,  że skoro Bóg powołał go do tak wzniosłego celu, udzieli mu 

także wszystkiego co potrzeba aby stać się świętym i móc przebywać wraz z Bogiem w Jego królestwie 

na wieki. 

 

 „Dlatego o człowieku, nie zaniechaj nigdy dobrego uczynku, gdy spotka cię na drodze do wiecznego celu wielka 

przeszkoda! Jeśli nawet dobry Bóg dopuszcza do tego, to na pewno będzie cię stale wspierał swoją łaską, żebyś mógł 

osiągnąć swój najwyższy cel.” (DD I/59)
161

. 

 

 

Modlitwa 

 

Panie, spraw aby moje życie było nieustannym czuwaniem! 

Bym dzięki temu nie zaniedbał darów jakie od Ciebie otrzymałem  

i właściwie je spożytkował dla dobra swojego i bliźnich. 

Jezu Zbawicielu świata, zmiłuj się nad nami! 
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Pasja życia poświęconego całkowicie Bogu 

 

„Dbaj o ciągłe obcowanie z Bogiem; tzn. patrz we wszystkim, co czynisz, na Boga!” 

(DD I/72)
162

; „Nie powinieneś mieć w niczym radości oprócz Boga i tego, co cię 

prowadzi do Boga.” (DD I/73)
163

. 

 

Przed nami ostatni artykuł z cyklu naszych wspólnych refleksji o 

Słudze Bożym Franciszku Jordanie, Założycielu salwatorianów i 

salwatorianek. Przez te kilka tematycznych rozważań, mogliśmy pobyć w 

towarzystwie niezwykłego człowieka, mogliśmy poznać mentalność i klimat jego wrażliwości, odkryć 

jego upodobania, talenty, styl funkcjonowania, mogliśmy spędzić trochę czasu u boku świętego, którego 

sylwetkę duchową starałam się – bardziej lub mniej umiejętnie – pokrótce nakreślić. Nastrój i atmosferę 

tej niezwykłej przestrzeni, jaką było życie o. Jordana, można określić pewnym spostrzeżeniem: od 

samego początku aż do końca, jego życie było przeniknięte obecnością Boga. Bóg stał u początku jego 

istnienia, wzrastania, rozwoju, rozeznawania codziennych decyzji, dokonywania wyborów. Stał u 

początku jego powołania, realizowania Bożej woli, dążenia do świętości. Ojciec Jordan zanotował w 

swoim Dzienniku intuicję, która pozwala nam sądzić, jak ważną kwestią była w jego duchowości trwała i 

niezmienna obecność Stwórcy. "Tak mogę i muszę patrzeć na Boga, który we mnie jest cały obecny, jak 

gdybym był Jego domem i Jego mieszkaniem, w którym przebywa i wszystko sprawia, czym jestem, co 

mam i czynię (de la Puente)." (DD I/129)
164

. Moje życie, moje istnienie jest domem Bożym, jest 

miejscem przebywania i działania Stwórcy. Miejscem w którym Bóg jest obecny cały, nie tylko Jego 

część. On jest obecny we mnie cały! – niezwykłe. Zapytajmy siebie, w kontekście owej intuicji, co zatem 

oznacza fakt że Bóg jest moim Stwórcą? Oznacza to, że Bóg ulepił i ukształtował mnie własnymi rękami, 

nie tylko w sensie zewnętrznym ale i wewnętrznym. Oznacza to, że Bóg sam osobiście dotykał każdej 

przestrzeni jaka jest we mnie, pozostawił we mnie swoje „boskie ślady”, osobiście tchnął we mnie życie, 

powołał do istnienia swoim głosem, za pomocą którego, wypowiedział słowo stwórcze. To dlatego każdy 

z nas jest teraz zdolny, by ten głos w sobie usłyszeć i rozpoznać do kogo on należy. Człowiek powołany 

do życia słowem, reaguje na to słowo, ponieważ ono go stworzyło! Ono – Słowo Boga! 

Podejmując refleksję nad duchowością o. Jordana i formacją jego wnętrza, dostrzegamy tę niezwykłą 

więź jaką miał on ze Stwórcą. Odkrywając w sobie te „boskie ślady”, ufnie wnioskował, że Bóg będzie z 

nim zawsze i wszędzie, wierzył Bogu w każdym czasie. Przyglądając się wydarzeniom i sytuacjom jakich 

                                                           
162

 Przeł. ks. Józef Tarnówka, Dziennik Duchowy o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, Wydawnictwo Salwator, Kraków 

2008, s. 109. 
163

 Tamże, s. 111. 
164

 Tamże, s. 160. 



41 
 

doświadczał, potrafił zobaczyć w tym wszystkim działanie i opiekę Bożej Opatrzności a realizując misję 

powierzonego mu zadania, chciał we wszystkim naśladować dobrego Boga i zachęcał do tego innych. 

Napisał: „Nie ma nic większego w naśladowaniu Boga, jak być samemu dobrym i doskonałym i 

wspomagać, żeby inni stali się równie dobrzy i doskonali. (de la Puente).” (DD I/74)
165

; Nie szukaj nigdy 

siebie, lecz jedynie Boga, swojego Stwórcę i najwyższego Pana! Bądź stale w duchu skupiony i już więcej 

się nie rozpraszaj! Pozostań zawsze w obecności Boga!” (DD I/93)
166

; „Nie trać nadziei! Pan pomoże ci 

przy realizacji (dzieła). Złóż wszystko w Jego ręce! Zaufaj Mu mocno, pokładaj nadzieję w Nim, oczekuj 

wszystkiego od Niego!” (DD I/211)
167

. 

Napełniony pragnieniem by wszystkich uratować dla Chrystusa, podjął solidną i systematyczną pracę nad 

sobą, której odniesieniem był Bóg i Jego słowo. Przyglądał się Bogu, poznawał i medytował Jego 

atrybuty, żył na co dzień tym, co Bóg do niego mówił przy pomocy Pisma Świętego. Czerpał również z 

mądrości mistrzów życia duchowego i świętych Pańskich, których starał się naśladować, kochał Kościół i 

jego sakramenty. Był stale blisko tego, co święte. Twierdził, że jest to również sposób by nawrócić 

wszystkich do Boga. Tak zanotował: „Jeśli chcemy świecić przykładem jak apostołowie, dokonuje się to 

tylko przez gorliwe zabieganie o pokorę, o cierpliwość i o dobre uczynki. Tak możemy nawracać dusze.” 

(DD I/211)
168

; „Pracuj i czyń dobro z nieograniczonym zaufaniem do Boga i czyń stale, co uważasz za 

najlepsze i najpożyteczniejsze! Idź spokojnie przez wszystkie trudności w zaufaniu do Pana, ale miej na 

oku tylko Chwałę Bożą i zbawienie dusz!” (DD I/184)
169

. Po czym dodał słowa: „Opatrzność Boże 

stworzyła mnie.” (DD I/185)
170

. 

Wnikliwa obserwacja przymiotów Bożych, doprowadziła go do pragnienia, by upodobnić swoje serce do 

Najświętszego Serca Zbawiciela. Wielokrotnie podkreślał to w swoich przemówieniach a wątek ten był 

priorytetową myślą i zadaniem dla wszystkich salwatorianów i salwatorianek, zwłaszcza w relacjach 

międzyludzkich i pozyskiwaniu innych dla Chrystusa. Pisał: „Bądź łagodny i pokorny sercem i pełen 

miłości wobec bliźnich! To jest wola Boga i w taki sposób pozyskasz wielu dla Chrystusa.” (DD I/194)
171

. 

Biorąc za wzór Boskie Serce, zachęcał do łagodności, pokory, cierpliwości wobec innych a także 

stawania w prawdzie wobec siebie samego. Jego słowa, które za chwilę przytoczę, mogą być piękną radą 

dla nas wszystkich, jak naśladować Serce Jezusa w odniesieniu do Boga i bliźnich w codzienności. Tak 

napisał do salwatorianek w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa: „Zachowujcie zatem przede 

wszystkim łagodne i pokorne serce wobec Boga przez to, że będziecie się Mu poddawać cierpliwie, bez 
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szemrania i protestów. Bądźcie łagodne i pokornego serca, niosąc krzyż, który On daje i znosząc bez 

sprzeciwu wszelkie cierpienia,  które zsyła na was. Bądźcie łagodne i pokorne wobec waszych 

współsióstr. Cierpliwie znoście ich braki, błędy, słabości charakteru i ułomności. Jednocześnie jednak 

starajcie się, aby – na ile to możliwe – nie powodować cierpienia innych, ani nie być dla nich ciężarem.” 

(Przemówienia, s. 324)
172

.  

Formacja duchowa w tym kluczu, wniosła w serce o. Jordana poczucie wewnętrznej pogody ducha i 

radości, która jest znakiem przeżywania wiary w pełni. To kolejna cenna wskazówka dla nas, którą 

Założyciel zanotował w ten sposób: „Staraj się zawsze tak dobrze jak to możliwe zachować radosne i 

pogodne serce. Bądź szczególnie przystępny i serdeczny wobec bliźniego. Czyń to z miłości do Boga! 

Unikaj wszelkiej ponurości i przygnębienia. One tylko ci szkodzą.” (DD I/152*)
173

; „Bądź zawsze 

pogodny i serdeczny, wykorzystuj po temu wszelką sposobność, nie osłabiaj nazbyt swojego ciała, 

uśmiercaj swoją samowolę! To jest milsze kochanemu Bogu niż coś, co niszczy twoje siły, które powinny 

być wykorzystane na chwałę Bożą i dla zbawienia dusz.” (DD I/153*)
174

;„Zanurz się w ocean miłości 

twojego Boga!” (DD I/150*)
175

. 

Radość i miłość to pojęcia, które wiążą się z pewną postawą, czy raczej 

pewnym stanem wewnętrznym i są jego pierwszoplanowymi elementami. 

Mowa tu o pasji, która przejawia się w radosnym podejmowaniu tego, co 

nas zachwyca i przenika do głębi, co jest sensem naszego życia, co daje 

satysfakcję, bez czego nie wyobrażamy sobie naszego istnienia, bez czego 

nie umiemy żyć. Myślę, że każdy z nas spotkał osobę o której można by 

było powiedzieć, że to człowiek z pasją a być może wielu z nas czytających 

dzisiaj ten artykuł, taką pasję życiową posiada. Czym zatem jest pasja? 

Według słownika to wielkie zamiłowanie do czegoś; upodobanie czegoś. Myślę, że możemy tę definicję 

słownikową nieco uzupełnić. To nie tylko zamiłowanie do czegoś ale i do kogoś; upodobanie sobie 

czegoś ale i kogoś. Pasją życiową naszego o. Jordana była przede wszystkim miłość do Boga – relacja z 

Nim, wiara w Niego, ufność, oddanie, dążenie do świętości, przebywanie w Jego przenajświętszej 

Obecności. Bóg, w którym o. Jordan miał upodobanie był Jego pasją. Po drugie, miłość wobec misji jaką 

Bóg mu powierzył a która wiązała się z troską i miłością bliźniego, by wszystkich bez wyjątku 

doprowadzić do Boga. Po trzecie miłość do nauki, której o. Jordan był wielkim miłośnikiem a nauczanie 

uczynił jedną z podstawowych metod docierania do ludzi, aby przy wykorzystaniu wszelkich narzędzi i 
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sposobów mówić o Bogu tym, którzy Go jeszcze nie znają i zachęcać wierzących do wiernego trwania w 

Bogu całym sercem. W ten sposób działali Apostołowie o czym czytamy we fragmentach Dziejów 

Apostolskich (por. DzA 11, 23)
176

. Jednak zawsze i wszędzie, działali tylko w imieniu Jezusa. Ojciec 

Jordan, który podobnie jak Apostołowie, całą swoja nadzieję pokładał w Bogu, tak zanotował: „Z całą 

mocą dąż do tego, żeby święta wiara we wszystkich dzieciach duchowych była stale możliwie wielka i 

żywa.” (DD I/210)
177

; „We wszystkich swoich wysiłkach, modlitwach itd.: postępuj i działaj w Jezusie, 

przez Jezusa, z Jezusem, zwłaszcza we Mszy św.! Bez Niego nic nie potrafisz. Na co przyda się całe twoje 

działanie bez Niego?” (DD I/125)
178

. 

Każde kolejne zadanie czy działanie, czynione było ze względu na Boga z coraz większą pasją, oddaniem 

i zaangażowaniem. Nie szczędził czasu, wysiłku, zdrowia, talentów i pomysłów, gdyż zabieganie o to, by 

wszyscy znali i kochali Jezusa Chrystusa, było jego szczególnym zamiłowaniem. Z sercem 

przepełnionym gorliwością i miłością notował sobie hasła i myśli motywujące go do żarliwości: „Czyń 

każde dzieło tak, jak gdyby miało być ostatnie w twoim życiu!” (DD I/106)
179

. 

W swojej życiowej pasji, cały był pochłonięty sprawami Bożymi i w ten sposób upodobnił się do 

Chrystusa, który cały poświęcił się woli Ojca. Bóg poświęcił się cały dla człowieka, przychodząc na ten 

świat w ludzkim ciele, pozwalając mu przybić się do krzyża, umierając za każdego z nas. Częsta refleksja 

nad tą prawdą, zrodziła w o. Jordanie pragnienie, aby być jak jego Stwórca, aby naśladować Go w tym 

poświęceniu się dla drugiego człowieka aż do utraty własnego życia. Chciał być dobrym pasterzem, który 

dba o życie swoich owiec. A dbałość ta przejawia się troską, opieką, zabieganiem o wszystko czego owce 

potrzebują do życia w obfitości. Naśladował więc Boga, który sam jest miłośnikiem życia – przede 

wszystkim ludzkiego życia. Który cieszy się istnieniem człowieka i jego egzystencją. Stwórca cieszy się 

swoim stworzeniem, bo ukochał to co stworzył i pragnie być obecny w życiu swoich owiec aby one same 

rozpoznawały swego Stwórcę – Dawcę życia i miłowały Go tak, jak on je umiłował. 

 

 „Moje dziecko, nie trać nigdy spokoju i pokoju serca! Moje dziecko, daj mi twoje serce, pozwól mi samemu panować w 

tobie! Chcę być twoim życiem.” (DD I/13)
180

. 

 

Modlitwa 

 

Panie, spraw aby moje życie dojrzewało w cieniu Twojej obecności! 

Napełnij je radosnym zapałem i pasją życia tylko dla Ciebie i Twoje chwały! 

Uczyń mnie człowiekiem po Twojej myśli! Jezu Zbawicielu świata, zmiłuj się nad nami! 
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