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Beste zusters, broeders en leden van de Salvatoriaanse Familie, 
 
Op dit Hoogfeest van de Aankondiging begroeten wij u met een hart vol vreugde, dankbaarheid 
en hoop. We schrijven deze brief aan u in de weken voorafgaand aan het feest van de 
zaligverklaring van onze stichter, p. Frans Jordan. Het is duidelijk dat dit een viering van de hele 
Kerk is die de grenzen van onze Salvatoriaanse familie overschrijdt. Het is de erkenning van het 
getuigenis van apostolische heiligheid voor het hele volk van God onderweg. We kunnen echter 
niet ontkennen dat het leven van onze Stichter en zijn zaligverklaring special voor ons een 
gebeurtenis van de Geest van God is die een manier van leven en zending is geworden.  
 

In dit feestelijk kader en als een manier om te danken voor het 
getuigenis van apostolische heiligheid van onze geestelijke Vader, 
willen we een "Dankjaar voor de zalige Frans Jordan" aankondigen dat 
zal beginnen op 21 juli 2021 en dat zal duren tot 21 juli 2022. Het zal 
een tijd van genade zijn voor Salvatorianen en Salvatorianessen van alle 
leeftijden, levensstaten en culturen. We nodigen u allen uit om 
verenigd te zijn in een verscheidenheid aan initiatieven die ons ertoe 
zullen brengen onze kostbare apostolische roeping te verdiepen, onze 

banden van onmisbare samenwerking te versterken en onze nederige maar vastberaden 
zendingsdienst in de Kerk nieuw leven in te blazen. 
 
Laten we dit bijzondere jaar met vreugde en diepte vieren, als geestelijke dochters en zonen 
van p. Frans Jordan. Laten we creatief zijn en gedurfde initiatieven nemen op het ritme van 
onze concrete en cultureel rijke en diverse werkelijkheden. We nodigen u uit om u zo wijd en 
breed mogelijk open te stellen, om een gemeenschappelijk programma te organiseren als 
Salvatoriaanse Familie, in het besef dat we op deze manier de stichtende inspiratie van pater 
Frans Jordan zullen eren. Zijn zaligverklaring moge een nieuwe bron van inspiratie en een 



 
 

keerpunt zijn op persoonlijk, gemeenschappelijk en apostolisch niveau, zodat het geen simpele 
herinnering wordt, maar eerder een kairos-ervaring die ons in staat stelt koinonia te zijn. 
 
Moge dit jaar van dank een tijd van zegen zijn voor de hele Salvatoriaanse Familie in de meest 
verschillende contexten! Om dit doel zo goed mogelijk te bereiken, hebben we de 
"Gemeenschappelijke Internationale Commissie voor Identiteit en Salvatoriaanse Zending" de 
opdracht gegeven om ons te helpen vieren met vernieuwde en creatieve synergie tussen allen, 
door ons te voorzien van de nodige materialen. Vanaf 16 juni zal er op onze webpagina's een 
link staan over het "Dankjaar voor de zalige Frans Jordan". Op deze virtuele site vindt u in 
verschillende talen suggesties voor gebeden, afbeeldingen, activiteiten en vieringen. We 
maken van deze gelegenheid gebruik om u uit te nodigen ons het materiaal te sturen dat in uw 
eenheden is geproduceerd en dat u graag zou willen delen, zodat het beschikbaar is voor de 
hele Salvatoriaanse Familie. Samen kunnen we immers meer! 
 
Bovendien, naast al deze initiatieven, is het onze wens dat de zaligverklaring van de Stichter 
niet alleen een uit reeks "externe evenementen" bestaat, gemeenschappelijk of institutioneel, 
maar ook een innerlijke gebeurtenis mag worden, die inwaarts gaat, als een oproep voor allen 
om onze roeping tot heiligheid te beleven. Mogen wij, geïnspireerd door het getuigenis van de 
heiligheid van onze Stichter, "grensoverschrijdende apostelen" worden, door een vruchtbaar, 
creatief en opwaarts gericht leven, precies zoals hij ons zelf heeft aanbevolen: “Wees personen 
van gebed, en jullie zullen grote dingen verwezenlijken. "1 
 
Bij voorbaat willen we u bedanken voor al het moois dat u gedurende dit feestjaar zult doen 
om het apostolische charisma van de zalige Frans Jordan tot leven te brengen. Door deze 
samenwerking tussen ons allen, groeit het charisma en brengt het vrucht voort in de 
verschillende realiteiten van de wereld. Wij verzekeren u van ons gebed, waarbij we de Heilige 
Geest aanroepen om ons op dit pad te inspireren, te leiden en te verlichten. Dit is onze 
gemeenschappelijke roeping: overal apostelen van Jezus Christus te zijn met zo'n vurigheid die 
in het missionaire hart van de zalige Frans Jordan leefde! 
 
Vreugdevol verbonden,  
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1 JORDAN, Frans. Kapitteltoespraken, 5 november 1897. 


