
Założyciel Salwatorianów



 Urodził się 16.06.1848 r. w Gurtweil ( wioska położona

na południu Niemiec, przy granicy z Szwajcarią)

 Następnego dnia po urodzeniu został ochrzczony jako

Jan Chrzciciel

 Rodzice: Lorenz i Notburga, ubodzy rolnicy

 Rodzeństwo: Starszy brat: Martin i najmłodszy Eduard

 Uczył się w szkole Podstawowej w Gurweil do 14 roku

życia





 W wieku 12 lat przystąpił do Sakramentu Spowiedzi Św.

Bierzmowanie przyjął w 1860r. Rok później przyjął

Pierwszą Komunię Św.

 Podczas Komunii zachowywał się niesfornie, nawet kapłan

go upomniał. Okazało się, że jak Jan Chrzciciel patrzył w

górę ponieważ biała gołębica zatrzepotała skrzydłami

wokół jego głowy, a następnie znikła. ( Duch Św. )

 Jan Staje się pobożniejszy, bardziej rozmodlony, gorliwszy.



 Trudnym wydarzeniem dla Jana Chrzciciela była

śmierć taty.

 Jan podejmuje pracę, aby pomóc rodzinie

finansowo.

 Mając 16 lat podjął dwuletnią naukę malarstwa,

tapicerstwa, złotnictwa w Waldshut.

 Aby rozwijać swój fach, zdobywać talenty

i praktykę - podejmuje wiele podróży.



 Pragnął zostać kapłanem. Chęć pomocy rodzinie, brak

finansów odciągały go od tego.

 Rozpoczął prywatne lekcje u księdza Webera, proboszcza

w Parafii Waldshut ( także nauki języków)

 Uwidacznia się wielki talent Jana Chrzciciela do nauki

języków ( poznał ok. 50 języków)

 Studiuje na Uniwersytecie we Fryburgu w Badenii

( teologię)

 Zaczyna pisać Dziennik



 1878 przyjęcie święceń subdiakonatu i diakonatu (15 i

16 marca) oraz kapłańskich (21 lipca)

 W tym czasie szalał antykatolicki ruch kulturkampfu,

którego celem było zmuszanie Kościoła katolickiego

do uległości wobec rządu.

 W tym czasie biskup nie mógł przydzielić Parafii

nowemu kapłanowi

 Rzym- Studia językowe



„Dopóki żyje na świecie, choćby jeden 
tylko człowiek, który nie zna i nie kocha 
Jezusa nie wolno spocząć Ci”

„Modlitwa jest 
największą siłą świata”



 „Jordan czuł, że Bóg wzywa go, aby założył on ruch

poświęcony zbawieniu dusz.”

 Trudności w tym przedsięwzięciu: niedawno wyświęcony,

studiował poza rodzinną diecezją, powstawało wówczas

wiele zgromadzeń religijnych, był zniechęcany przez

kolegów- ich brak wiary.

 „Cóż, często jednak dla osiągnięcia swoich zamiarów Bóg

wybiera jako narzędzie ludzi najbardziej niewłaściwych dla

tego celu”



Podróże

 1880 r. – wyrusza wraz z ok. 20 innymi księżmi w podróż na Bliski Wchód.

Najpierw do Egiptu, potem do Palestyny. 13. 03. w Bazylice Grobu

Pańskiego zapisał słowa, które są zalążkiem tego jak w przyszłości miało

wyglądać zgromadzenie: „ Nie poddawaj się i nigdy nie trać ducha.

Wykorzystuj wszystkie zgodne z prawem środki, które masz do dyspozycji.

[…] codziennie wzywaj wspomożenia Świętej Dziewicy, Patronki

Towarzystwa. Zacznij od kształcenia zdolnych chłopców, którzy dają pewne

oznaki powołania do kapłaństwa, a potem, jak tylko będzie możliwe, uzyskaj

protektorat Kongregacji Rozkrzewienia Wiary i Stolicy Apostolskiej.”

 Kontynuował Studia w Rzymie. Podczas jednej z przerw odwiedził Liban. Tu

miał doświadczenie mistyczne, które głęboko go poruszyło. „A to jest życie

wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, którego

posłałeś Jezusa Chrystusa.” Słowa te stały się inspiracją i głównym mottem

nowego Zgromadzenia.

 Powrót do Rzymu w sierpniu 1880 r.



Pierwsze kroki w celu 
założenia Towarzystwa 

 Jordan odbywał różne spotkania i przedstawiał idee założenia nowego

instytutu. Kardynał Bilio umożliwił spotkanie z Papieżem Leonem XIII, który

wyraził swoje błogosławieństwo.

 Pierwsza siedziba- kilka pokojów w klasztorze św. Brygidy w Rzymie.

Przyjęcie dwóch studentów, którzy przygotowywali się do kapłaństwa.

 Publikacje w prasie, nawiązujące do jego projektu.

 Wyjazd do Niemiec, aby znaleźć współpracowników i ustanowić tam

centrum, które miało zająć się promocją Towarzystwa.

 Pierwszy współpracownik : ksiądz Bernard Luethen( później Bonawentura)

 Założenie pisma „Der Missionaur” – „Misjonarz” w którym przedstawiono

zarys ideii Towarzystwa



Apostolskie 
Towarzystwo 

Nauczania 

 8 grudnia 1881r. – Oficjalnie powołano Apostolskie Towarzystwo

Nauczania. Jordan, Luethen i ks. Frederick von Leonhardi ( później

opuszcza Towarzystwo) złożyli śluby: ubóstwa, czystości

i posłuszeństwa.

 Stopnie zaangażowania:

- Kapłani i osoby świeckie pragnące zostawić wszystko „pozostawić

wszystko za sobą”

- Uczeni akademicy , którzy propagowali cele Towarzystwa

- Wszyscy, którzy pragnęli realizować cele Towarzystwa

( małżonkowie, osoby żyjące samotnie, o różnych zawodach)



 Po różnych trudnościach Ojciec Jordan postanowił przekształcić

Towarzystwo w zakon.

 W Niedzielę Palmową 11.03. 1883r. Ojciec Jordan składa śluby

zakonne przed spowiednikiem i przyjmuje habit zakonny.

 Habit- szaropopielata sutanna przepasana sznurem na którym

były 4 węzły.

 Wkrótce śluby przyjął także ks. Luethen ( Bonawentura)

 O. Jordan przyjmuje imię: Franciszek Maria od krzyża ( Dzieła

Boże rosną w krzyżu)



 1884 r. - nazwa zakonu brzmi: „Towarzystwo Boskiego

Zbawiciela” Słowo Zbawiciel w języku łacińskim brzmi:

Salvator, dlatego członków zgromadzenia nazywa się

Salwatorianami.

 Rozpowszechnienie swojej działalności. Za rządów

o. Jordana zgromadzenie liczyło 454 członków.

 1890 r. w Tivolo, we Włoszech otwarto niższe

seminarium





 8 grudnia 1888 r. w Tivoli k. Rzymu wraz z bł. Marią od Apostołów zakłada

Zgromadzenie Sióstr Salwatorianek, który było międzynarodowe, misyjne i

powszechne.

 „ … wszystkie prace, które prowadzą do chwały Bożej i zbawienia dusz, wypływają z

miłości do Boga i ludzi. Duży akcent położony jest na modlitwę.”

 „Do Polski przybyły 21 listopada 1929 r. do Trzebini i tam rozpoczęły pracę w domu

rekolekcyjnym, prowadzonym przez Salwatorianów. W 1935 r. siostry nabyły na

własność pierwszy dom w Goczałkowicach-Zdroju. Do dziś jest on domem

prowincjalnym. W miarę napływu członkiń powstały domy zakonne w innych

miejscowościach: Bagno k. Wrocławia, Bielsko-Biała, Częstochowa, Gaszowice,

Kraków, Olsztyn, Trzebinia, Międzywodzie, Katowice, Warszawa, Zawoja, Żywiec.”





Na fotografii dwaj Ślązacy, pierwsi przełożeni Polskiej Prowincji         
Salwatorianów: Ks. Benigny Dziadek SDS (z Chorzowa) i Ks. Antonin Michalik



 Ostatnie lata spędził w Szwajcarii.

 Choroba.

 Ostatnią Mszę Św. odprawił 25.06.1918r. Codziennie przyjmował

Komunię Św. Przyjął Sakrament Namaszczenia Chorych.

 Szpital Tafers - prowadzony przez siostry miłosierdzia św.

Wincentego a Paulo.

 Ojciec Jordan umiera 8 września 1918r. w Uroczystość

Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.



 „Cud za wstawiennictwem Ojca Franciszka Marii od Krzyża.

W 2014 roku w Jundiai (Brazylia), młoda para oczekująca swojego dziecka otrzymała informację

potwierdzoną przez kilku lekarzy i specjalistów, że ich nienarodzone jeszcze dziecko cierpiało na

nieuleczalną chorobę kości (dysplazja szkieletowa).

Będąc członkami grupy świeckich salwatorianów, rodzice zaczęli modlić się za wstawiennictwem

Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Franciszka Jordana, zapraszając do modlitwy również innych

członków Rodziny Salwatoriańskiej. 8 września 2014 roku, dokładnie w rocznicę śmierci Ojca

Franciszka Jordana, urodziło się całkowicie zdrowe dziecko.

Po spełnieniu wszystkich wymaganych procedur kanonicznych, Ojciec Święty Papież Franciszek

orzekł, że to cudowne uzdrowienie dokonane zostało dzięki Bożej interwencji za

wstawiennictwem Ojca Franciszka Jordana. Orzeczenie Papieża, podane ogłoszone dnia 19

czerwca 2020, kończy proces dotyczący cudu i otworzyła ostateczną drogę ku beatyfikacji Ojca

Franciszka Jordana.”







 Głęboko kochał Boga i ludzi

 Ufał Opatrzności Bożej

 Pokorny

 Wierny Kościołowi

 Potrafił odważnie dźwigać swój krzyż

 Kochał Matkę Bożą, zawierzał jej swoje życie i dzieła:

„O. Franciszek miał szczególny sposób zwracania się do Matki Bożej

w chwilach szczególnych trosk i potrzeb. Mianowicie wypisywał krótko

swoją prośbę na małej karteczce i wkładał ją do rąk figury Matki Bożej

Niepokalanej, która znajdowała się na biurku w jego pokoju. Często

zdarzało się, że figura ta była wprost obwieszona wieloma karteczkami.”



Cechy Ojca 
Jordana

 Dużo się modlił- „„Modlić się – modlić się –

modlić się – nieustannie, z wielką ufnością”.

 Codziennie uczestniczył we Mszy Św. i

adorował Pana Jezusa w Najświętszym

Sakramencie

 Lubił działać „ Całe nasze życie składa się z

działania”



 Ks. Scoot Jones SDS,Ojciec Franciszek Jordan

Apostoł Boskiego Zbawiciela i założyciel

Salwatorianów ,Roma

 Biografia o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, na

podstawie książki Alessandro Pronzato „Nie możesz

spocząć” ( materiały do II Ogólnopolskiego konkursu

Jordanowskiego 2017r.)

 Film: „Bądź wielki przed Bogiem”


