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Kaplica Błogosławionego
Franciszka Jordana
Miejsce komunii, charyzmatu i misji
1. Drodzy współbracia, raz jeszcze przesyłam wam moje serdeczne pozdrowienia w tym ważnym momencie historycznym, który przeżywamy jako
Rodzina Salwatoriańska. Chciałabym
podziękować za liczne inicjatywy,
które podejmujecie, aby obchodzić
„Rok dziękczynienia za błogosławionego Franciszka Jordana”. Jednocześnie pragnę wykorzystać tę chwilę
wdzięczności, aby zachęcić Was do
wewnętrznego wzrastania i do dzielenia się z każdym człowiekiem,
gdziekolwiek on żyje, tym, co staKs. Milton Zonta SDS
nowiło najgłębszy sens życia i misji
Przełożony Generalny
błogosławionego Franciszka Jordana.
Proponuję, abyście rozważali i przekazywali z serca do serca prawdziwy sens słów wypowiedzianych przez papieża Franciszka, który
przedstawił Założyciela jako wzór dla obecnej ewangelizacji świata:
„…Był on niestrudzonym głosicielem Ewangelii, korzystającym ze
wszystkich środków, do użycia których natchnęła go miłość Chrystusa. Niech jego gorliwość apostolska będzie przykładem i przewodnikiem dla tych w Kościele, którzy są powołani do niesienia
słowa i miłości Jezusa do wszystkich środowisk. Brawa dla nowego
Błogosławionego!” 1 .
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PAPIEŻ FRANCISZEK, Regina Caeli, 16 maja 2021.
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2. Podobnie, jak czyniłem przy innych okazjach, pragnę również
w tym roku podzielić się z Wami refleksją, która pomogłaby nam
w drodze ku większej autentyczności życia salwatoriańskiego;
ku stylowi życia, który nie może być inny, jak codzienne wciąż
na nowo, bez wytchnienia, przyjmowanie uczuć i sposobu życia
błogosławionego Franciszka Jordana. Zasadniczo chodzi o to,
aby pozwolić, by Jezus Chrystus zajął centrum naszej egzystencji. Kiedy zanika nasze osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem,
atakuje nas wirus duchowej anemii, który sprawia, że uciekamy
w poszukiwanie naszej wygody i naszych własnych interesów.
Jeśli nie jesteśmy zakorzenieni w doświadczeniu odnajdywania
w słowach i w gestach Jezusa autentycznego oblicza Boga Ojca, nie
mamy nic znaczącego do przekazania innym. Tylko autentyczna
duchowość „uczniów-braci” i „misjonarzy-świadków” może popchnąć nas do wyjścia poza samych siebie, ku temu, co prawdziwie
najgłębsze w naszym życiu, formacji i misji. Trzeba pracować nad
życiem wewnętrznym!
3. W tym kontekście pragnę wam zaproponować lekturę - interpretację przebudowy, która została przeprowadzona w kaplicy Domu
Macierzystego w Rzymie z okazji beatyfikacji naszego Założyciela.
Moim pragnieniem nie jest jedynie powiedzenie, co nowatorskiego jest w tej kaplicy, nazywanej obecnie „Kaplicą błogosławionego Franciszka Jordana”. Celem tej refleksji jest raczej wskazanie
niektórych istotnych elementów naszego powołania i misji, które
są tam teraz przedstawione. Liturgia w życiu Kościoła nigdy nie
jest działaniem prywatnym, ale zawsze jest doświadczeniem wspólnotowym. Dlatego proponuję Wam możliwą teologiczną lekturę
salwatoriańskiego charyzmatu i apostolatu, które wyrażone zostały
w tej przestrzeni liturgicznej.
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4. Zakładam, że nadal jest żywo obecna w pamięci wszystkich wielka radość, którą wspólnie przeżywaliśmy otrzymując wiadomość
o beatyfikacji Założyciela. Od pierwszej chwili włączyliśmy do porządku obrad Generalatu zadanie wybrania najlepszego miejsca dla
oddawania mu czci w Domu Macierzystym. Z pomocą architektów i specjalistów w dziedzinie liturgii, Generalat przeprowadził
projekt przebudowy. Wykonanie dzieł sztuki i obrazów w przestrzeni liturgicznej zostało powierzone „Centrum Artystycznemu
Aletti”, kierowanemu przez jezuitę, o. Marka Ivana Rupnika, artystę i teologa. Wymagało to tak długich godzin pracy, że nowa przestrzeń celebracji – włącznie z przygotowaniem relikwiarza Założyciela – była gotowa dokładnie w tygodniu ceremonii beatyfikacji.
Teraz, gdy cały projekt jest prawie całkowicie ukończony2, jak też
normalnie się dzieje, dały się zauważyć różne sposoby postrzegania i interpretowania struktury przebudowywanej przestrzeni.
Nie zatrzymując się tutaj na wielorakich podejściach osobistych,
zakładam, że byłoby ważne udzielenie odpowiedzi przynajmniej
na niektóre pytania typu: O czym ta przestrzeń liturgiczna mówi
nam sama z siebie? Jakie elementy naszej salwatoriańskiej
tożsamości zostały tam podkreślone? Jak w tym miejscu jest
przedstawiona apostolska świętość Założyciela? Krótko mówiąc, odpowiedzią na te pytania
jest treść, którą zamierzam się
z wami podzielić w tym braterskim orędziu.
2

„Centrum Artystyczne Aletti” zakończy swoją pracę, tworząc stacje drogi
krzyżowej, metalowe tabernakulum i świecznik na Święcę Paschał.
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ŚWIADKOWIE ŚWIĘTOŚCI

5. Przy wejściu do kaplicy znajdują się obrazy błogosławionych
Franciszka Marii od Krzyża i Marii od Apostołów. Oba obrazy są
dziełami malarza specjalizującego się w sztuce sakralnej, Raula Berzosy z Malagi (Hiszpania). Powyżej imienia błogosławionego Franciszka Jordana znajduje się relikwia fragmentu cingulum, z którym
został pochowany. Natomiast nad imieniem błogosławionej Marii
od Apostołów znajduje się relikwia fragmentu Jej ciała.
6. Obrazy salwatoriańskich błogosławionych u wejścia do kaplicy
Domu Macierzystego stanowią sygnał, że są oni jakby pochodniami, które towarzyszą nam na naszej drodze do świętości. Wyrażają oni dwa oblicza pełni tego samego charyzmatu, przeżywanego
w ramach relacji wzajemnego szacunku i komunii apostolskiej.
6

Są oni naszymi przewodnikami, orędownikami, świadkami salwatoriańskiej świętości, jako daru otrzymanego od Ducha Bożego.
W ten sposób pomagają nam skoncentrować nasze życie na jedynym i prawdziwym Bogu, żywym i miłosiernym. Pomagają nam
odejść od życia przeciętnego i nadal wzrastać w naszej jedności
w różnorodności, konkretnie przejawiającej się dzisiaj w Rodzinie
Salwatoriańskiej.
PRZESTRZEŃ KOMUNII
7. Wchodząc przez drzwi kaplicy pierwszą rzeczą, którą zauważamy, jest jej struktura pomyślana w kształcie owalu lub migdała.
Już sam układ drewnianych ławek wyraża znak komunii, relacji
i braterstwa. W ten sam sposób ten owalny kształt w pierwszej kolejności przedstawia połączenie dwóch kręgów, to jest misterium
jedności dwóch natur, Boskiej i ludzkiej, w Jezusie Chrystusie.
Po drugie, kształt jajka przypomina, że ta przestrzeń zawiera w sobie nowe Życie, Zmartwychwstanie i Zbawienie, które pochodzi
od Jezusa Chrystusa. A nadto pozwala nam dostrzec, że nasze życie w Jezusie Chrystusie jest życiem komunii w Duchu Świętym
jako dzieci Ojca. W ten sposób sama kompozycja przestrzeni liturgicznej uwidacznia obraz Boga Ojca we wszystkich i wynikającą
z niego komunię Jego synów i córek, zjednoczonych po bratersku
w tajemnicy miłości trynitarnej.
8. Już w pierwszych wiekach, kiedy chrześcijanie przeszli z liturgii
sprawowanych w domach do przestrzeni publicznych, zaczęli budować je w taki sposób, aby przestrzeń nadal przywoływała tę Tajemnicę Trynitarną, nawet gdy nie odbywała się żadna celebracja
liturgiczna. Oznacza to, że nawet gdy przestrzeń liturgiczna jest pusta, przekazuje ona obraz wspólnoty kościelnej czy zakonnej, którą
jesteśmy. W tym samym sensie, bardziej niż słowami, wszystkie
7

elementy w kaplicy błogosławionego Franciszka Jordana stanowią
autoportret tego, kim jesteśmy. Innymi słowy, stanowią autoportret osób, które odnajdują swoją tożsamość nie osobno, ale zebrane
w Towarzystwie Apostolskim, pracując z oddaniem w służbie Kościoła, mając punkt wyjścia w spotkaniu z autentycznym obrazem
Boga Ojca, objawionym w Jezusie Chrystusie.
9. Chciałabym jeszcze mocniej podkreślić, że od początku procesu
przebudowy kaplicy, mieliśmy ten cel, by nie tworzyć tak po prostu
przestrzeni ciszy. Nowa kaplica powinna być miejscem spotkania.
Ciszę i skupienie możemy tworzyć/osiągnąć nawet w naszym pokoju, ale kaplica jest miejscem, w którym odnajdujemy atmosferę
komunii. Nasze życie w kościele coś więcej niż „skupienie”. Jesteśmy częścią Ciała Chrystusa, synami tego samego Ojca. To wyja8

śnia, dlaczego w kaplicy bł. Franciszka Jordana nie ma żadnego
ukrytego zakątka, w którym można by się pomodlić w oddzieleniu od innych. Chodzi o zaproszenie do przekraczania fałszywej i indywidualnej wizji w naszej relacji z Bogiem. W przestrzeni
kaplicy, gdziekolwiek byśmy nie byli modląc się, zawsze jesteśmy
wspólnotą braci i synów, którzy wspólnie odmawiają „Ojcze nasz”.
Nasza komunia salwatoriańska jest nie tylko ideałem do realizacji,
ale raczej sposobem życia i działania ukierunkowanym na misję.
Jest formą życia, która ma swoje korzenie w komunii trynitarnej,
w miłości Boga, która nas jednoczy i podtrzymuje, byśmy wspólnie kroczyli i postępowali naprzód.
10. Jeśli chodzi o układ kaplicy, chciałbym poruszyć temat naszej pełnej
komunii z Kościołem. Poczucie przynależności do Kościoła było
wyróżniającym się rysem duchowej drogi bł. Franciszka Jordana.
Jednym z jego zaleceń było: abyśmy stawali się „prawdziwymi synami” Kościoła. Doświadczenie komunii z Kościołem, według Założyciela, oznacza dokładnie to: „uczcie, czego On uczy, wierzcie,
w co On wierzy, odrzucajcie zawsze, co On odrzuca” 3 . W tym sensie układ przestrzeni w kaplicy Domu Macierzystego pomaga nam
uświadomić sobie eklezjalność charyzmatu salwatoriańskiego; charyzmatu, który wyraża się najlepiej nie w każdym z nas z osobna,
ale w gronie nas, którzy uczestniczymy w charyzmacie i w jedności
ze wszystkimi instancjami misji Kościoła. W tym sensie możemy powiedzieć, że zaproponowana przestrzeń sakralna jest, sama
w sobie, zaproszeniem do ponownego odkrycia i pobudzania duchowości komunii trynitarnej, jako naszego źródła i modelu życia.

3

JORDAN Franciszek, Testament Duchowy, 5.
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POCZĄTEK I FUNDAMENT

11. W przestrzeni kaplicy od razu rozpoznajemy trzy najważniejsze
bieguny sprawowania Eucharystii: ołtarz, ambonę i miejsce celebransa. Do wymienionych dochodzi jeszcze relikwiarz błogłosławionego Franciszka Jordana, umiejscowiony w centralnym
punkcie kaplicy. Cała uwaga skupia się na tym, co istotne, a co
wyrażają te elementy wykonane z białego marmuru, określanego
jako „calacatta macchia oro”. Trwałość marmuru przypomina to,
co fundamentalne w naszym życiu duchowym, w naszej komunii
urzeczywistnianej w Jezusie Chrystusie i w naszej misji w duchu
Założyciela. Kamienie są połączone linią w kolorze złotym. Złoty kolor swoim blaskiem wskazuje w pierwszej kolejności drogę
świętości, której wiernym świadkiem jest błogosławiony Franciszek Jordan. Równocześnie linia ta jest symbolem drogi ku życiu
świętemu; drogi, do podjęcia której jesteśmy wezwani. „Na co
przyda się wszelkie inne myślenie i działanie, jeśli nie będziemy
10

dążyć do świętości?” 4 – stale przypominał Założyciel. On jest tym,
który nas poprzedził, wskazując nie tyle życie zawsze perfekcyjne,
ale głębokie życie duchowe, które daje odwagę, aby cały nasz czas,
energię i zasoby poświęcić na służbę Ewangelii.
CENTRUM LITURGII
12. W kaplicy błogosławionego Franciszka Jordana widzimy wyraźnie, że prawdziwym centrum liturgii jest ołtarz. Ołtarz wykonany
jest z jednego kawałka kamienia, który objawia jedność, prostotę
i stabilność. Tym kamieniem jest Chrystus, ponieważ Chrystus
jest centrum, „kamieniem węgielnym”5, na którym budowany jest
Kościół. Błogosławiony Franciszek Jordan miał to przekonanie, że
bez Jezusa Chrystusa, który objawia Ojca, nasze życie w kościele
nie ma oparcia. On szukał Go ze wszystkich sił, przede wszystkim w Eucharystii, aby coraz bardziej Go kochać i naśladować.
Możemy sobie nawet go wyobrazić, modlącego się i piszącego
do siebie: „We wszystkich
swoich wysiłkach, modlitwach itp. postępuj i działaj w Jezusie, przez Jezusa,
z Jezusem, zwłaszcza we
Mszy Świętej!” 6 .
13. Kolejnym szczegółem dla
naszej kontemplacji jest
kwadratowy kształt ołtarza, który wskazuje cztery
strony świata, przywołując w ten sposób poczucie
4
5
6

JORDAN Franciszek, Przemówienia, 20 kwietnia 1894.
Por. Ef 2, 20.
JORDAN Franciszek, Dziennik Duchowy, I/125.
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uniwersalności. Ołtarz to stół, na którym pokarm eucharystyczny
w obfitości jest ofiarowany dla zbawienia wszystkich. W naszych
domach, choć bardzo się różnimy, we wszystkim, to właśnie przy
stole Eucharystii mocą Ducha odnawiamy i umacniamy nasze zjednoczenie z Chrystusem, a przez Niego z Ojcem i naszymi braćmi.
Codzienna Eucharystia przemienia nas od wewnątrz i sprawia, że
żyjemy i pracujemy zjednoczeni. Nasza tożsamość jest tożsamością
braci w tym samym Ojcu, dzięki łasce wcielonego Syna i w mocy
Jego Ducha, a nie jedynie tożsamością jednostek z różnych krajów.
„ (…) obyście pamiętali, że jesteście wszyscy (…) braćmi” 7 , powtarzał stale Założyciel, aby podkreślić tego ducha jedności, a nie
podziału w naszym Towarzystwie.
14. Liturgia niebiańska – Na frontowej ścianie kamienia ołtarza został
przedstawiony cichy i posłuszny Baranek na złotym placu Niebieskiego Jeruzalem. W złożonym w ofierze Baranku (z widoczną na

7
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JORDAN Franciszek, Przemówienia, 17 lutego 1899.

szyi raną) mamy symbol Chrystusa Paschalnego (początek i koniec). Z tronu Baranka wypływają strumienie „lśniącej jak kryształ” 8 wody. Na złotym placu można zobaczyć wiele okien, w których mieszkają niezliczone zastępy świętych wszystkich czasów.
15. Ten obraz jest niezwykle znaczący, ponieważ wskazuje, że w każdej
Eucharystii przez Chrystusa w chlebie i winie, wchodzimy
w duchową komunię z całym Kościołem w niebie i na ziemi. Każda
Eucharystia daje nam przedsmak liturgii niebiańskiej w duchowej
komunii, która przekracza bariery doczesności. Uczestniczą w niej
zarówno ci, którzy żyją z nami tutaj, na ziemi, jak i ci, którzy nas
poprzedzili w innym życiu, życiu bez końca, tworząc doskonałą
jedność w komunii świętych.
16. Kontemplacja tego obrazu miasta Bożego, jako symbolu wspólnoty
niebieskiej, prowadzi mnie do przypomnienia ostatniego pozdrowienia Założyciela skierowanego do misjonarzy wyjeżdżających
do Indii: „Idźcie w pokoju i pozostańcie w łączności z nami! (…)
a kiedyś abyśmy spotkali się w wiecznej ojczyźnie” 9 . Teraz, gdy
ten fakt jest odległy, nasze serca napełnia radość płynąca ze świadomości, że w każdej Eucharystii przeżywamy tę komunię życia
z Bogiem, który raczył przyjąć naszą ludzką naturę, przebóstwiajac ją. W każdej celebracji eucharystycznej wzmacniamy duchową
jedność z błogosławionym Franciszkiem Jordanem, błogosławioną
Marią od Apostołów oraz tak wielu salwatorianami i salwatoriankami wszystkich czasów, którzy uczestniczą w życiu wiecznym.
Oni podtrzymują nas w naszej drodze swoim wstawiennictwem
i modlą się z nami i za nami, w tym pięknym duchowym zjednoczeniu między niebem i ziemią.
8
9

Ap 22, 1.
JORDAN Franciszek, Przemówienia, 25 grudnia 1891.
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17. Krzyż Zbawienia - Obok ołtarza znajduje się „krzyż procesyjny” w metalowej podstawie w kolorze złotym, który
wyraża świętość Boga. Widać
w niej dwie sceny: w górnej
części przedstawiony jest wizerunek Chrystusa Ukrzyżowanego. Ukrzyżowany nie
jest obnażony, jak zwykle
jest przedstawiany podczas
ukrzyżowania, ale nosi szaty
kapłańskie, a Jego wyciągnięte ręce tworzą kształt „kielicha paschalnego”. Kapłańskie szaty Chrystusa nie zakrywają ran i nawet
Jego stuła jest rozdarta blizną po włóczni. Ta blizna jest po prawej
stronie, ponieważ miecz był wbijany ukośnie, od dołu do góry, od
strony prawej ku lewej, aż dotarł do serca. Ta rzeźba prowadzi nas
do wyznania, iż Jezus Chrystus w pełni urzeczywistnia kapłaństwo
Nowego Przymierza. Jest On jedynym Pośrednikiem i Wiecznym
Kapłanem. On jest nowym Barankiem Paschalnym, który ofiarowuje siebie samego na krzyżu i z tej ofiary rodzi się nowy lud, lud
Boży Nowego Przymierza, którym jest Kościół.
18. Kiedy mamy przed oczami ten obraz Chrystusa ukrzyżowanego,
pierwszym, co przychodzi na myśl, jest temat krzyża, który znajduje się w centrum duchowości błogosławionego Franciszka Jordana. Dla naszego Założyciela naśladowanie Chrystusa wymaga
od nas wszystkich radykalizmu. Jak już wiemy, motorem całego
jego życia było podążanie za Jezusem Chrystusem poprzez ciągłe
i stopniowe ogałacanie siebie samego aż do końca. Relacja osobowa i paschalna opisana w ten sposób: „Przez Niego, Ukrzyżowanego, w Nim, Ukrzyżowanym, z Nim, Ukrzyżowanym, rozpocznij,
14

kontynuuj i wytrwaj w misji dla chwały Bożej i zbawienia dusz.
Amen” 10. W ten sam sposób zachęca nas do kontemplacji Jezusa
na krzyżu, co jest dla nas inspiracją, aby jeszcze bardziej i lepiej
kochać nasze powołanie i służbę w Kościele. Krzyż ukazuje nam
i uczy nas największej miłości, wierności Boga, zdolności do tolerowania porażek, oderwania od siebie i życia oddanego z miłości.
Kontemplacja tego krzyża prowadzi nas do zrozumienia całego zakresu i wszystkich konsekwencji naszego uczestnictwa w jedynym
zbawczym kapłaństwie Jezusa Chrystusa.
19. Zstąpienie Chrystusa w głąb ziemi – U dołu podstawy krzyża
została przedstawiona w formie płaskorzeźby postać Chrystusa zstępującego w głąb ziemi11. Na tym obrazie widać Chrystusa Zmartwychwstałego, który zstępując/uniżając się (kenosis),
z wnętrzności smoka (usta śmierci), ratuje Adama i Ewę trzymając ich za nadgarstki (punkty, w których zwykle mierzy
się tętno życia) i przywraca
im swoje synowskie życie, aby
wrócili do Ojca. W tym przedstawieniu Jezus Ukrzyżowany
i Zmartwychwstały jest „Boskim
Zbawicielem”, który zstępuje do Szeolu (miejsca śmierci),
do najbardziej ukrytych zakątków egzystencji, aby wszyscy
zostali zbawieni i mieli Życie
Wieczne; to znaczy, życie w całej
jego pełni w Bogu i z Bogiem.
10
11

JORDAN Franciszek, Dziennik Duchowy, I/118.
Ef 4, 9.
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20. W konsekwencji, w tym geście Chrystusa pochylającego się,
by podnieść (zbawić) Adama i Ewę (a wraz z nimi całą ludzkość)
znajdujemy syntezę centralnego tematu, który żył w sercu błogosławionego Franciszka Jordana; to znaczy tematu, by pomóc
w tym, aby „została zbawiona” możliwie największa liczba tych,
którzy „w mroku i cieniu śmierci mieszkają” 12. Dlatego przed tym
obrazem Chrystusa, który zstępuje w głębiny ziemi w poszukiwaniu zagubionej owcy, jednoczymy się z Założycielem, aby odmawiać tę jego modlitwę: „O Jezu, dla mnie ukrzyżowany! O Ojcze,
moje Wszystko, o jedno Cię proszę, o jedno tylko, Wszechmocny
Panie, oto moje pragnienie: Żebym mógł uratować wszystkich!” 13.
Orędzie salwatoriańskie zawiera tę treść: pomagać Kościołowi być
Kościołem drzwi otwartych; Kościołem, który wzywa wszystkich,
aby poznali miłosierdzie Ojca i, równocześnie, aby być Kościołem,
który wychodzi w świat, pod przewodnictwem Ducha, aby nieść
zbawcze orędzie o miłości Boga, który „pragnie, by wszyscy ludzie
zostali zbawieni” 14.
MIEJSCE SŁOWA
21. Ambona w kaplicy błogosławionego Franciszka Jordana, podobnie jak ołtarz, zajmuje miejsce istotne w kompozycji przestrzeni
liturgicznej. Jawi się ona jako miejsce wyróżniające się wizualnie.
Nie jest to prosta mównica, ale dzieło wykonane z kamienia, obdarzone odpowiednią solidnością i stabilnością. Jej część frontowa ma półokrągły kształt, który symbolicznie przywołuje kamień,
na którym usiadł anioł, aby ogłosić kobietom Dobrą Nowinę
o Zmartwychwstaniu15. W ten sposób ambona - jako ikona pustego grobu - jest świadectwem Paschy i pomnikiem Zmartwychwstania Chrystusa.
12
13
14
15
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Łk 1, 79.
JORDAN Franciszek, Dziennik Duchowy, I/149.
1 Tm 2, 4.
Por. Mt 28, 2.

22. Pomnik ten przywodzi
na myśl wielkie znaczenie, jakie słuchanie
i medytacja, celebracja
i głoszenie Słowa Bożego
miały dla błogosławionego Franciszka Jordana.
Od jego młodości znajdujemy w jego pismach
tę stałą dyspozycję,
by „…rozważać i studiować Pismo Święte,
w nim się zatapiać…” 16.
To jest coś fundamentalnego dla nas dzisiaj:
nieustannie formować
się w słuchaniu Słowa
Bożego, przede wszystkim podczas Eucharystii. Nie z innego, jak
tylko z tego powodu,
Założyciel, pisząc Reguły z 1882 r., włączył codzienną praktykę duchowej i modlitewnej
lektury „rozdziału Pisma Świętego” 17. Tak więc, jak wczoraj, tak
i dziś, nie możemy żyć autentycznym życiem salwatoriańskim, nie
pozwalając się oświecić i odnowić przez modlitewną lekturę Biblii;
nie słuchając i nie wprowadzając w życie Słowa Bożego.

16
17

JORDAN Franciszek, Dziennik Duchowy, I/139.
Reguły Pierwszego Stopnia Apostolskiego Towarzystwa Nauczania,
Rzym 1882, DSS I, s. 24.
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23. Maryja, wierna uczennica
Słowa – Na frontowej ścianie kamienia ambony pojawia
się przedstawienie Dziewicy
Maryi, uchwyconej w chwili Zwiastowania. Czerwony
kolor obrazu wskazuje na boskość, przyjętą przez Nią przez
Jej Boskie macierzyństwo.
Dziewica jest owinięta przez
pergamin księgi, aby podkreślić wagę słuchania i posłuszeństwa Słowu, które się
w Niej wcieliło. Trwa Ona w postawie dialogu, a podniesiona prawa ręka wskazuje na jej przyjęcie usłyszanego Słowa; podczas gdy
w lewej ręce trzyma „kłębek nici”, aby wskazać, że jest w niej tkane
ciało Słowa Bożego. To zaś chce powiedzieć, że wychodząc od „tak”
Maryi w momencie Zwiastowania, już nie tylko słuchamy Słowa,
ale także Je kontemplujemy i dotykamy Go rękoma18, ponieważ
w Maryi Dziewicy Bóg Ojciec się stał widzialny i mógł zamieszkać
wśród nas, w Jezusie z Nazaretu, Emmanuelu, Bogu-z-nami.
24. Dziewica Maryja zawsze była ważną postacią na drodze wiary
błogosławionego Franciszka Jordana. Jest Ona dla niego najświętszą „Matką Bożą” i jednocześnie „jego Matką”, której wsparcia
i pomocy nieustannie przywoływał19. Fakt, że wybrał imię zakonne
„Maria” i powierzył założenie swojego dzieła apostolskiego opiece Maryi Niepokalanej (8 grudnia 1881), pozwala nam dostrzec
wielkość Jego miłości i czci wobec Dziewicy, Matki Jezusa. Wie18
19

18

Por. 1 J 1, 1.
Por. JORDAN Franciszek, Dziennik Duchowy, III/1; III/2; III/3; III/5; III/9.

lokrotnie zalecał nam, abyśmy zbliżali się do Niej, ponieważ Ona
jest naszą Matką i wzorem wierności woli Bożej. Stąd, w naszym
Towarzystwie Dziewica Maryja jest czczona jako Matka Zbawiciela, nauczycielka życia wewnętrznego i słuchania par excellence.
Ona swoim życiem uczy nas znaczenia bycia pokornymymi i aktywnymi uczniami wobec Jezusa. Z ufnością równą ufności błogosławionego Franciszka Jordana towarzyszy nam i zachęca nas do
wytrwania w obliczu prób podczas misji.
MIEJSCE CELEBRANSA
25. Miejsce celebransa jest innym
miejscem o szczególnym symbolicznym znaczeniu w kaplicy błogosławionego Franciszka Jordana. Podobnie jak
ołtarz i ambona, opisane wcześniej, jest wykonane z tego samej trwałego kamienia: marmuru. Jest ikoną Chrystusa
Kapłana i Nauczyciela, który
siedząc prowadzi, naucza,
poucza i napomina swój lud.
Przewodniczący liturgii jest
zatem reprezentantem samego Chrystusa, przewodniczącego liturgii, nauczającego
swój Kościół żyć życiem braterskimi i zapraszającego wszystkich,
aby przemienili się w żywe i ożywiające słowo dla świata. Wychodząc z tej symboliki, kapłan przyjmuje, kieruje, naucza i błogosławi w całkowitym utożsamieniu się z Osobą Chrystusa.
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26. Poza znaczeniem symbolicznym i liturgicznym miejsca celebransa,
możemy również zrobić odniesienie do miejsca, które zajmował
błogosławiony Franciszek Jordan. I tak, dostojność miejsca przywołuje centralne miejsce urzędu Założyciela, który w swoim duchu
przewodniczy drodze Towarzystwa i uczy nas żyć dzisiaj autentycznie swoim charyzmatem. Z tego miejsca przyjmuje on, prowadzi,
posyła i błogosławi swoich duchowych synów i córki, aby Bóg ich
„uświęcał i umacniał; uczynił licznymi jak piasek nad morzem i jak
gwiazdy nieba aż do końca czasu” 20, aby stale wzrastali w świadomości tego, by „...trwać w duchu założyciela” 21. Z drugiej strony,
to miejsce w kaplicy Domu Macierzystego przypomina nam, że
Generalat nie rządzi we własnym imieniu, ale działa w imieniu Założyciela. W taki sposób, że – wychodząc od tego szczegółu – miejsce celebransa nabiera bardzo ważnego znaczenia symbolicznego.
Jest ono reprezentacją samego błogosławionego Franciszka Jordana jako gwaranta wierności i linii przewodniej drogi Towarzystwa,
która jest uwidaczniana przez zarząd Towarzystwa, głównie przez
urząd Przełożonego Generalnego.
RELIKWIARZ ZAŁOŻYCIELA
27. Tak ważny, jakby był „źrenicą oka”, jest relikwiarz błogosławionego Franciszka Jordana umiejscowiony w samym centrum kaplicy. Jak dobrze wiemy, doczesne szczątki Założyciela pozostawały złożone w starej kaplicy od 31 maja 1957 r. do 29 marca
2021 r. W tygodniach poprzedzających obrzęd jego beatyfikacji
szczątki jego ciała zostały ekshumowane i złożone w urnie (kaseta
ze sztucznego szkła) ozdobionej emblematem „Towarzystwa Boskiego Zbawiciela”. Od dnia uroczystości beatyfikacyjnych relikwie
20
21

20

Por. JORDAN Franciszek, Dziennik Duchowy, I/189.
JORDAN Franciszek, Przemówienia, 2 grudnia 1898.

Założyciela zajmują to centralne miejsce, obecnie chronione wielką
płytą z marmuru. Solidność, twardość i spokój tego kamienia odsyłają do nauczania i świadectwa bł. Franciszka Jordana: do jego życia
wytrwałego, nadzwyczajnej świętości i misyjnego zapału w Kościele.
Z drugiej strony jest
ważne, by podkreślić, że już nie istnieje „grobowiec Założyciela”, jak było
Teraz
wcześniej.
jest to „relikwiarz”,
w którym przechowywane są zachowane szczątki ciała
Założyciela. Innymi
słowy, ten relikwiarz
zawiera łuskę ziarna
pszenicy, które nie
pozostało zamknięte samo w sobie, ale
wpadło w ziemię,
wyrosło i wydało
owoce22. Te łuski
pszenicznego ziarna, które wpadło w ziemię, są najcenniejszym
znakiem, który pobudza nas ku świętości życia i do misji, która
została nam powierzona.

22

Por. J 12, 24.
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28. Sieć rybacka – W marmurowej
płycie znajdującej się nad relikwiarzem znajduje się otwór, który umożliwia nam zobaczenie część urny
z relikwiami Założyciela. Otwór ten
posiada pozłacaną osłonę, która ma
kształt „sieci rybackiej”. To element,
którego z pewnością nie możemy
przeoczyć; sieć rybacka bowiem symbolicznie przywołuje całą drogę powołaniową Założyciela: od Jana
Chrzciciela (rybak przy strumieniu w Gurtweil) aż do stania się
Franciszkiem Marią od Krzyża (rybak w Kościele aż po krańce
świata). To życie złowione przez Boga, aby stać się łowiącym ludzi
dla Boga. To powołanie, które zostało napełnione darem świętości,
co zostało wyrażone w imieniu: „Beatus Franciscus Maria a Cruce Jordan”, wypisanym złotymi literami na kamieniu relikwiarza.
W tym tak szczególnym miejscu znajdujemy silne wezwanie, źródło inspiracji i potrzebne wstawiennictwo, aby przeżywać nasze
powołanie jako historię miłości do Boga i świętości misyjnej, zarzucając sieci w morzu naszych czasów.
29. Światło na naszej drodze – Na
płycie relikwiarza umieściliśmy pozłacaną lampę, taką samą jak te na
ołtarzu i przy Najświętszym Sakramencie. Lampy te mają kształt strusiego jaja ze skorupą podzieloną na
pół. W starożytności, w pierwszym
tysiącleciu, oświetlano krypty za pomocą tych skorup. W tamtym czasie
napełniano skorupy olejem, zapalano i służyły jako świece podczas
22

celebracji liturgicznych. Te lampy w kształcie jajek przedstawiają
przede wszystkim życie Chrystusa Zmartwychwstałego: jedyne
światło, które nie zachodzi. Lampa, która jest umieszczona na relikwiarzu, jest zachowana jako wieczna lampka. To światło nigdy
nie gaśnie, ponieważ przywołuje ducha charyzmatu apostolskiego
błogosławionego Franciszka Jordana, który musi świecić w życiu
salwatorianów i salwatorianek wszystkich czasów. To światło jego
świetlistego przykładu zdolne rozpalić wszystkie serca. To iskra
„płonącego ognia i świecącej pochodni”23, przez niego zapalona,
która nigdy nie zgasła; ogień bez granic i uniwersalny, który nadal
wzywa ludzi wszystkich ras, języków i narodów.
SALWATORIAŃSKIE POWOŁANIE I CHARYZMAT
30. W absydzie kaplicy kontemplujemy obraz, na którym zostały
przedstawione równocześnie dwie sceny z Ewangelii: świadectwo
Jana Chrzciciela i Chrzest Jezusa. Połączenie tych fragmentów biblijnych prowadzi nas do medytacji nad centralnym tematem naszej tożsamości i salwatoriańskiego charyzmatu.
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JORDAN Franciszek, Dziennik Duchowy, III/20.
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31. Świadectwo Jana Chrzciciela – W scenie jako pierwszy jawi się
Jan Chrzciciel przedstawiony jako wysoki mężczyzna odziany w wielbłądzią sierść. Jego stopy zanurzone są w rzece Jordan,
w wodach skażonych grzechem
ludzkości, która nie zna Boga. Jan
Chrzciciel patrzy wprost przed siebie, jakby mówił do nas. Prawą rękę
ma na sercu, jakby obejmując nią
„Baranka Paschalnego”, ukazując
samo centrum tego, co chce nam
przekazać: „Oto Baranek Boży,
który gładzi grzech świata”24. Lewą
ręką ilustruje swoje słowa, wskazując bezpośrednio na Osobę Jezusa:
„Oto Baranek Boży, [za którym macie pójść]” 25.
32. Jak wiadomo nasz Założyciel bardzo cenił postać św. Jana Chrzciciela. Nie tylko nosił to imię, które nadali mu rodzice, ale wielokrotnie mówił o Janie Chcicielu jako przykładzie autentycznego
salwatorianina26. Jak wyjaśnił Założyciel, Jan Chrzciciel był wspaniałym przykładem zakonnika apostolskiego, ponieważ swoim
życiem i słowem był pierwszym świadkiem Jezusa. Poprzez swoje
świadectwo pomaga nam rozpoznać w Jezusie „posłanego przez
Boga Baranka”, który gładzi „grzech świata”27. On nie przyciągał uwagi ku sobie, ale umiał odsunąć się na bok, aby wskazać
Zbawiciela ludzkości. To jest, według Założyciela, salwatoriański
24
25
26
27
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J 1, 29.
J 1, 36.
Por. JORDAN Franciszek, Przemówienia, 23 czerwca 1899.
Por. J 1, 29.

sposób postępowania: wskazywanie na Jezusa i zachęcanie do pójścia za Nim, aby w Nim każdy człowiek poznał jedynego prawdziwego Boga i mógł zostać zbawiony od grzechu, który nas od
Niego oddala. W rzeczywistości, naszym powołaniem jest bycie
„lampą, co płonie i świeci” 28, i wskazywanie, gdzie jest prawdziwe światło – Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy
z Boga prawdziwego – który zwycięża ciemność29. Kładąc nacisk
na skromną postać Jana Chrzciciela, błogosławiony Franciszek Jordan, nie promował siebie ani tym mniej swojego rozmachu. Jego
przesłaniem było, aby zakorzeniła się w nas wielkość tego powołania do poświęcenia się, do spalania się w misji wskazywania na
Tego, który „ukazuje nam oblicze Boga i daje poznać imię Boga” 30.
33. „To jest mój Syn umiłowany” –
Jako drugi akt zostaje przedstawiony Chrzest Jezusa tak, jak został opisany na początku Ewangelii. „A gdy
Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha
Bożego zstępującego jak gołębicę
i przychodzącego na Niego. A głos
z nieba mówił: «Ten jest mój Syn
umiłowany, w którym mam upodobanie»” 31. Jezus jest przedstawiony
jako mężczyzna ogołocony, bez szaty chwały. On zanurzył się w naszej
nędzy i naszym człowieczeństwie,
28
29
30
31

J 5, 35.
Por. Wyznanie wiary Nicejsko-Konstantynopolitańskie.
BENEDYKT XVI, Audiencja w auli Pawła VI, 16 stycznia 2013.
Mt 3, 16-17.
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przedstawionym także w ziemistym kolorze wody rzeki Jordan.
Ta woda, ciemna i brudna, jest dokładnym obrazem ludzkości,
uczynionej z gliny, bez światła wygaszonego przez grzech. Jezus
wychodzi z wód owinięty w czerwony kolor swojej boskości, patrząc w górę, w chwili, gdy otwiera się mur sklepienia niebieskiego.
U góry widać rękę Boga Ojca, której rękaw jest czerwony, ponieważ jest prawdziwym Bogiem. Jego ręka jest całkowicie otwarta,
ponieważ definitywnie daje się poznać jako Ojciec przez swojego
Syna, w głębokiej relacji miłości. Na tym samym obrazie widzimy Ducha Świętego zstępującego na Jezusa. Duch komunikuje
niezmierzoną miłość między Ojcem i Synem, która zstępuje na
człowieczeństwo Jezusa. W ten sposób daje poznać oblicze jedynego prawdziwego Boga, które objawia się we wcieleniu Jego
umiłowanego Syna. Warto zauważyć, że na tym obrazie nie ma
już granic między niebem i ziemią. Niebiosa zostały otwarte, aby
nigdy więcej się nie zamknąć, ponieważ poprzez Jezusa naprawdę
poznajemy Ojca, którego nikt
nigdy nie widział32. Na koniec,
chciałbym jeszcze zauważyć,
że Jezus jest przedstawiony
z jedną nogą w ruchu w kierunku pustyni, jakby dla wskazania w ten sposób początku
Jego misji zbawczej, w ramach
której stawi czoła pokusom
grzechu, które nie pozwalają
poznać miłości Boga Ojca.
34. Cały ten obraz uwydatnia kluczową myśl błogosławionego Franciszka Jordana. Z jego perspektywy, duchowa powierzchowność
32
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Por. J 1, 18.

była jednym z zasadniczych problemów Kościoła jego czasów.
W życiu chrześcijan brakowało żywego doświadczenia Boga.
W odpowiedzi na tę rzeczywistość zainicjował on dzieło apostolskie, którego celem było promowanie, nauczanie i umożliwianie
poznania nauk Jezusa, umiłowanego Syna Ojca. Tylko w Jezusie Chrystusie możemy poznać „jedynego prawdziwego Boga”;
bo jak Jezus mówił do Filipa: „Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca” 33. Tak uczymy się, że jedyny Prawdziwy Bóg nie jest
samotnością, ale trynitarną komunią miłości, daru i rozlewającej
się komunikacji.
35. W tym obrazie uda nam się się również wskazać temat konsekracji
apostolskiej, która wyrasta z Chrztu. W nauczaniu błogosławionego Franciszka Jordana każdy ochrzczony, jakikolwiek byłby jego
stan życia, jest misjonarzem w świecie. I tak, tym, co proponował, zakładając swoje dzieło apostolskie, była pomoc Kościołowi
w misji, aby wszyscy, nie wyłączając nikogo, „…coraz bardziej
poznawali jedynego prawdziwego Boga i Tego, którego On posłał, Jezusa Chrystusa, aby żyli święcie i zbawili swoje dusze”34.
Dziś lepiej niż w przeszłości odkrywamy, że istota charyzmatu salwatoriańskiego wyraża się w umożliwieniu osobistego spotkania
z Jezusem Chrystusem, ponieważ On jest drogą, która pozwala
nam poznać głęboką miłość Boga Ojca w jedności Ducha Świętego. Dziś odkrywamy to lepiej, bo jesteśmy przekonani „…z własnego doświadczenia, że to nie jest to samo: poznać Jezusa lub
nie znać Go; że to nie jest to samo: kroczyć z Nim lub kroczyć po
omacku; że to nie jest to samo: raczej móc Go słuchać, niż ignorować Jego Słowo…” 35.
33
34
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J 14, 9.
JORDAN Franciszek, Statuty Apostolskiego Towarzystwa Nauczania, 1880.
Papież FRANCISZEK, Adhortacja apostolska Evangelii Gaudium, nr 266.
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SALWATORIAŃSKA MISJA APOSTOLSKA

36. Na całej ścianie z tyłu kaplicy również połączone są dwie sceny
biblijne: Wniebowstąpienie i Zesłanie Ducha Świętego, jak często łączono je w dawnej ikonografii. Według słów samego Jezusa,
najpierw musi On wstąpić do Ojca, aby Duch zstąpił na nas36.
Rzeczywiście, bez Ducha Świętego apostołowie nie mogą dawać
świadectwa, to znaczy nie ma misji, jeśli nie było zstąpienia Ducha.
Poza tym, te dwie sceny Wniebowstąpienia wraz z wylaniem Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, prowadzą nas do refleksji
nad uniwersalną misją salwatoriańską, nad naszą podstawową
tożsamością, którą jest naśladowanie Jezusa Chrystusa krocząc
śladami apostołów.
37. Docierając do tego miejsca, chciałabym skupić się na dominujących barwach malowideł w kaplicy: od żółtej ochry aż do poma36
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rańczowo-czerwonej. Kolory te, według artysty Marka Rupnika,
reprezentują najgłębsze kolory ludzkiej świadomości i istnienia.
Są to kolory tkanki, wnętrzności, które możemy fizycznie rozróżnić podczas ciąży w łonie matki przed urodzeniem. Mając to na
uwadze pierwsze wspólnoty używały tych kolorów do przedstawienia wielkich wydarzeń zbawczych jako antycypacji narodzin
do życia ostatecznego, ku któremu jesteśmy w drodze: „Pójdźcie,
błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!…” 37.
38. Wniebowstąpienie Pańskie – W górnej części ściany przedstawione jest opowiadanie o Wniebowstąpieniu Pańskim, opisane
w Dziejach Apostolskich38 i w Ewangelii Mateusza39. W centrum
znajduje się chwalebny Chrystus
wstępujący do domu Ojca. Chrystus siedzi z otwartą księgą40 i ukazuje rany, które wskazują na ludzką
rzeczywistość Jego ciała, wskazując,
że wyniósł nasze człowieczeństwo,
by zasiąść po prawicy Ojca41. On
kontempluje nas spojrzeniem, które obserwuje, urzeka, przywołuje
i posyła. Prawą ręką wykonuje gest
kapłańskiego
błogosławieństwa
i posłania na misję. Wniebowstąpienie jednak powiązane jest z grupą apostołów w dolnej scenie. Są to
37
38
39
40
41

Mt 25, 34.
Dz 1, 9-11.
Mt 28, 16-20.
Ap 4, 8.
Por. Wyznanie wiary Nicejsko-Konstantynopolitańskie.
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apostołowie, którzy patrzą na Chrystusa (kontemplujący), który
wstępuje do Ojcu, podczas gdy inni mają postawę wyjścia z misją
(apostolscy). Wszyscy jednak mają stopy zwrócone na zewnątrz,
wychodzące w stronę wszystkich krańców, peryferii świata. Dwaj
aniołowie obok Chrystusa dają świadectwo boskiej obecności.
Obaj, mają jedną rękę wyciągniętą ku Chrystusowi, a drugą ku
światu, zapraszając apostołów do pełnego zgrania ze sobą kontemplacji tajemnicy objawionej w Zmartwychwstałym i działania
apostolskiego. Zachęcają oni apostołów do karmienia swego życia
wiary i dawania świadectwa ożywianego przez Ducha Chrystusa,
mając pewność, że On powróci w taki sam sposób, jak kontemplują Go w Chwale Ojca.
39. Ten obraz przede wszystkim skłania nas do refleksji nad uporem,
z jakim Założyciel powtarzał, abyśmy postawili Jezusa Zbawiciela
jako rzeczywiste centrum naszego życia. Jeśli brakuje klarowności
co do znaczenia usytuowania swego duchowego centrum w żywej
Osobie Jezusa Chrystusa, życie salwatoriańskie traci sens, a jego
misja apostolska staje się pusta i traci znaczenie. Dlatego istotą
naszej duchowości jest osobowa jedność ze „spojrzeniem Chrystusa Zbawiciela”, gdyż objawia nam ono spojrzenie Ojca w mocy
Jego Ducha. On patrzy na wszystkich, ale i patrzy na każdego
z nas z osobna. Jego spojrzenie rodzi w nas pragnienie pójścia za
Nim, nadaje naszemu życiu sens i ukierunkowuje nasze spojrzenie
na świat. Im bardziej jesteśmy zakorzenieni w Osobie Chrystusa,
który objawia Ojca, tym pewniejsze jest, że nasze działanie apostolskie, pod przewodnictwem Jego Ducha, nie skończy się tylko
na słowach lub na zwykłej strategii organizacyjnej.
40. Tak, jak przedstawiono na obrazie, są dwa różne spojrzenia apostołów: jedno to spojrzenie kontemplacycji, a drugie to spojrzenie
działania. Te dwa spojrzenia wzajemnie się uzupełniają i są cha30

rakterystycznymi postawami salwatoriańskiego sposobu naśladowania Jezusa Chrystusa, inspirowanego życiem duchowym błogosławionego Franciszka Jordana. Nasze Towarzystwo, powiedział
Założyciel, jest „w szczególny sposób kontemplacyjne i czynne”,
wyjaśniając, że element kontemplacyjny ma być „jakby wlewaniem oliwy do lampy, tak aby mogła ona płonąć i świecić. Jeśli
tego nie ma, to lampa zgaśnie” 42. Wobec tego, rozumiemy, że nie
ma dwóch klas salwatorianów: tych, którzy się modlą i i tych, którzy zajmują się działalnością apostolską. Jest tylko jeden sposób
przeżywania powołania salwatoriańskiego: bycie prawdziwie kontemplatywnym w działaniu.
41. Zesłanie Ducha św. i posłanie misyjne – W części dolnej przedstawiona jest opowiadanie z Dziejów Apostolskich o wydarzeniu
Pięćdziesiątnicy43. Chrystus jest głównym bohaterem Pięćdziesiątnicy, co wyraża Ewangelia Mateusza: „…On was chrzcić będzie
Duchem Świętym i ogniem”44. W tym obrazie Duch Święty zstępuje jakby w językach ognia i stwarza wspólnotę apostolską. Maryja, wśród apostołów,
jest przedstawiona w
postawie modlitwy.
Jest Ona obrazem
całego Kościoła, który przyzywa przyjścia Ducha Świętego. Ona patrzy na
nas, na wspólnotę,
która dziś sprawuje
liturgię i upamiętnia
42
43
44

JORDAN Franciszek, Przemówienia, 23 czerwca 1899.
Por. Dz 2, 1-4.
Mt 3, 11.
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zbawcze działanie Boga w świecie. Apostołowie są zorganizowani
w trzyosobowe grupy, ponieważ misja jest zawsze wspólnotowa.
Wszyscy noszą sandały i płaszcz, symbole jedności i służby; płaszcz
podobny do płaszcza Jezusa w duchu wyrzeczenia i całkowitego
zaufania w Opatrzność Bożą. Są w postawie wyjścia na zewnątrz:
„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” 45. Apostołowie niosą
w rękach symbole przepowiadania (zwój) i sakramentów (chleb,
wino i oliwa). Te elementy słowa i sakramentów – symbole zbawczych środków Kościoła – mogą być także przez nas interpretowane
jako znaki, które przywołują różnorodność środków ewangelizacji.
42. Przede wszystkim obraz ten przywołuje „apostolskie”
i „ku nauczaniu” ukierunkowanie dzieła błogosławionego Franciszka Jordana. U początków tego dzieła Pięćdziesiątnica była naszą główną uroczystością. Towarzystwo rozprzestrzeniało się stymulowane przykładem apostołów i czcząc Maryję Dziewicę jako
Królową Apostołów. Tożsamość salwatorianina, według Franciszka
Jordana, była tożsamością „apostoła” w służbie Kościoła, w mocnym i oryginalnym znaczeniu tego słowa. Dlatego Towarzystwo
Boskiego Zbawiciela jest scharakteryzowane jako „ciało apostolskie”, które, kierowane przez Ducha, posiada jako istotną zdolność
posługiwanie się wszystkimi sposobami i środkami, aby objawić
światu jedynego prawdziwego Boga. Nie chodzi tylko o wielość
prac, ale o wykonywanie ich w duchu rozeznania, jedności
i otwartości na wszystkich. W tym celu musimy walczyć z pokusą
zamknięcia się w sobie samych, z chorobą „prowincjonalności”,
która sprawia, że tracimy komunię między Jednostkami. Jako że
ta droga uniwersalności nie zawsze jest łatwa; dlatego fundamentalne znaczenie ma to, aby nasza formacja początkowa była ukierunkowana zgodnie z tą perspektywą charyzmatu i ku większej
45
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współpracy między nami. Jestem przekonany, że jest to najwłaściwsze zadanie, jakie mamy, i najtrafniejsza odpowiedź na dzisiejsze czasy. Nie możemy nic robić
sami, bez natchnienia Ducha
Świętego, który kieruje nami,
kieruje Towarzystwem i Kościołem. Obraz Kościoła, który
został wspaniale przedstawiony
w postaci Matki Bożej, zebranej razem z apostołami. Ona
- Matka i wzór Kościoła - jest
obecna w każdej celebracji eucharystycznej, pomagając nam
w naszej misji poznawania, kochania i naśladowania Jezusa
Chrystusa, który uczy nas wzywać Boga jako Ojca wszystkich.
WNIOSKI
43. Zanim zakończę ten komentarz na temat kaplicy błogosławionego Franciszka Jordana, pragnę skierować do Was zaproszenie, aby
w codziennym życiu naszych wspólnot podjęto konkretne działania
dotyczące tożsamości i wierności dziedzictwu naszego Założyciela.
44. Jak już wcześniej wyjaśniłem, beatyfikacja doprowadziła nas do
przebudowy kaplicy w naszym Domu Macierzystym w Rzymie. Dołożyliśmy wszelkich możliwych starań, aby zapewnić odpowiednią
przestrzeń dla kultu osoby, która nas „zaraziła” do pójścia śladami jego świętości i pasji ewangelizacyjnej. Dlatego pragnę zwrócić
uwagę, że nie możemy już dłużej przedstawiać naszego Założyciela tak, jak czyniliśmy to przed jego beatyfikacją. Błogosławiony
33

Franciszek Jordan wychodzi teraz poza granice Rodziny Salwatoriańskiej. Należy do zastępu świadków Kościoła, którzy swoim
życiem ukazali drogę błogosławieństw. Dlatego uważam za właściwe, abyśmy prowadzili otwarty dialog między sobą (tam, gdzie
jeszcze tego nie zrobiono) o tym, co więcej i lepiej moglibyśmy
zrobić, aby zaprezentować „Błogosławionego Franciszka Jordana”
w miejscach misji, w których działamy. Chciałbym, aby wyniki
tej wspólnotowej decyzji wywarły znaczący wpływ w tych miejscach. Oby było to działanie, które wykracza poza zwykłe powieszenie obrazu lub dodanie małej figury gdzieś w domu! Bądźmy
więc kreatywni i pokażmy, jak ważna jest postać błogosławionego
Franciszka Jordana! To jest nasz wzór świętości w dzisiejszym świecie. Jednocześnie pragnę raz jeszcze podziękować za kreatywność
i różnorodność środków, którymi posługuje się wiele wspólnot,
aby dać poznać Założyciela i promować jego kult.
45. Ponadto chciałbym, aby wydarzenie przebudowy kaplicy Domu
Macierzystego stało się silnym bodźcem do optymalizacji przestrzeni modlitwy w naszych domach. Chociaż są salwatorianie,
którzy bardzo cenią sobie święte przestrzenie, odwiedziłem pewne miejsca, w których całkiem zaniedbuje się ten nieodłączny
wymiar naszego życia. Wszyscy możemy zrozumieć, że gdy znajdziemy brudną kaplicę, przedmioty liturgiczne uszkodzone lub
zepsute, nietrudno dojść do wniosku o duchowej jakości ludzi,
którzy mieszkają w takim domu. Nie zapominajmy, że liturgia
oznacza wejście w misterium Boga, które znajduje swe przedłużenie w naszej duchowości i misji. Jeśli chodzi o to, proponuję
wykorzystać obecną okazję, aby zainwestować i być może odnowić
wszystko to, co jest konieczne dla polepszenia jakości życia duchowego. Bądźmy odważni i wspaniałomyślni w tworzeniu przestrzeni
modlitwy, która będzie odzwierciedlać piękno Boga, poczynając
34

od architektury po księgi i przedmioty liturgiczne, nie luksusowe, ale solidne i godne. Czyniąc to, potwierdzamy coś istotnego
w naszym wyborze życiowym, a jednocześnie podejmujemy działanie potrzebne dla naszej formacji ciągłej. W tym wszystkim, być
może warto przypomnieć powiedzenie użyte przez Założyciela, że
„nie iść naprzód oznacza cofać się” 46.
46. Kończąc chciałbym Was pozdrowić z okazji świąt Bożego Narodzenia, typowych dla końca roku. We wszystkich miejscach jest
wiele różnorodnych celebracji i uroczystości, które bywają głośne,
ale bardzo mało związane z narodzinami Jezusa, naszego Zbawiciela. Mimo to uroczytość Narodzenia Pańskiego ma fundamentalne miejsce w naszym salwatoriańskim życiu. Jest to nasze święto

NOME Rupnik - dove -a nno

Marko Ivan Rupnik - Narodzenie Pańskie, 2020. Kościół św. Bazylego, Rzym.
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JORDAN Franciszek, Przemówienia, 15 kwietnia 1898.
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zakonne par excellence, ponieważ celebrujemy w nim objawienie
się jedynego prawdziwego Boga i Zbawiciela wszystkich. Oczywiście jest zrozumiałe, że w niektórych kontekstach z racji duszpasterskich niemożliwe jest celebrowanie we wspólnocie święta
Narodzenia Zbawiciela. Mimo to, gorąco polecam, aby znaleźć
najlepszy sposób na celebrowanie święta Narodzenia Pańskiego
ze wspólnotą. Jeśli nie jest to możliwe w Noc Wigilijną, niech to
będzie inny dzień dogodny dla wszystkich. W ten sam sposób,
w Świętą Noc Bożego Narodzenia nie zapomnijcie zbliżyć się do
żłóbka i modlić się za siebie nawzajem, zwłaszcza za misjonarzy
i naszych starszych współbraci. Weźmy więc to na siebie i zawsze
idźmy naprzód jako bracia z łaską Bożą i w towarzystwie błogosławionego Franciszka Jordana. Dziękuję bardzo!

Przełożony Generalny
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autoportret
On dorastał bez przywilejów i nie pragnąc próżnej chwały,
wolał bowiem rozeznawać drogi Ducha
pragnąc czynić wielkie rzeczy na Bożą chwałę
i dla zbawienia wszystkich.
On odnalazł w Słowie Bożym swoją największą siłę i mądrość,
przezwyciężył wszystkie swoje przeciwności, przekonany,
że dzieła Boże wzrastają tylko w cieniu krzyża.
Na swój sposób, pokornie, i swoją niezachwianą wiarą
pomógł Kościołowi w jego misji, by coraz bardziej dać poznać
oblicze jedynego prawdziwego Boga
objawionego w słowach i czynach Jezusa.
On zrozumiał zasięg swego powołania
ewangelizowania wszelkimi dostępnymi sposobami i środkami,
będąc otwartym na świat i narody, na horyzont, który nie ma końca.
On obudził w sercach wielu
powołanie do bycia solą ziemi i światłem, które oświeca,
płonąc i zarażając w jedności,
nie wykluczając nikogo.

Błogosławiony Franciszek Maria od Krzyża Jordan
jest darem Ducha Bożego, który w nas mieszka.
Jest obenością żywą i działającą, która daje nam siłę
i wytrwałość w podążaniu jego śladami.
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