Palazzo Cardinal Cesi XVI w.

SALWATORIANIE

Przewodnik
po Domu Generalnym
Salwatorianów

Dom w którym mieszkali
ks. Franciszek Jordan
i ks. Pankracy Pfeiffer

Ks. Franciszek Maria od Krzyża Jordan

Witamy w domu macierzystym Towarzystwa
Boskiego Zbawiciela (salwatorianów).
Będziemy Wam towarzyszyć w odkrywaniu
Założyciela Towarzystwa poprzez historię tego
pałacu i opowiemy o naszej misji, przechodząc przez
kolejne sale i opisując, czym się charakteryzują.
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Palazzo Cesi z lotu ptaka
Historyczne zdjęcie z 1920 r., przed
powstaniem ulicy Via della Conciliazione

Salwatorianie w historii
Palazzo Cesi
Palazzo Cesi –
widok obecny
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Znajdujecie się w Palazzo Cesi, który wznosi się na
miejscu, gdzie znajdował się dom Seneki. Pałac został
wybudowany na początku XVI w. na zlecenie kardynała
Francesco Armelliniego, poprzez powiększenie budynku
pochodzącego z XV w. W 1527 r., w czasie tzw. Sacco di
Roma, zdobycia i złupienia Rzymu, pałac został zajęty
i złupiony przez najemników wojskowych, a kardynał
musiał schronić się w Zamku Anioła, gdzie zmarł kilka
miesięcy później.
W 1565 budynek nabyli Pierdonato i Angelo Cesi, którzy
zlecili jego gruntowną przebudowę architektowi Martino
Longhi Starszemu w latach 1570-1577. Od tego czasu
pałac nie przeszedł żadnych poważniejszych zmian, aż do
roku 1939, kiedy został częściowo zburzony, przez co jego
rozmiar uległ zmniejszeniu w czasie zmian urbanistycznych
tej części miasta w latach trzydziestych XX w.
Pałac stał się główną siedzibą salwatorianów z całego
świata dzięki woli i zasłudze Założyciela Towarzystwa

Boskiego Zbawiciela, ks. Franciszka Marii od Krzyża
Jordana (1848-1918).
Bogactwo architektoniczne pałacu może budzić pytanie,
w jaki sposób zakonnik, ubogi i pokorny jak ks. Franciszek
Jordan, mógł sobie na to wszystko pozwolić... Jest to długa
historia – tutaj przedstawiamy jej krótkie streszczenie:
Ks. Franciszek Jordan założył Towarzystwo Boskiego
Zbawiciela w dniu 8 grudnia 1881 r. w kaplicy, gdzie
zmarła św. Brygida Szwedzka, w małym pałacu na
Piazza Farnese. Jednak liczba członków Towarzystwa
szybko rosła, a Założyciel był zmuszony wynająć, w roku
1882, kilka pomieszczeń w Palazzo Cesi, zwanym wtedy
Palazzo Moroni.
Wraz z rozwojem Towarzystwa, umacniało się zaufanie
ks. Jordana w pomoc Bożej Opatrzności, która znajdowała
wyraz w hojności dobrodziejów i darczyńców, przede
wszystkim z Niemiec. Pozwoliło to na zakupienie całego
pałacu w 1895 roku, za cenę, jak na owe czasy, bardzo
przystępną.
Ks. Franciszek Jordan mieszkał tu przez 33 lata.

Ks. Franciszek Jordan
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Parter

Dziedziniec

Od 1882 roku dom ten pełnił różne funkcje: był siedzibą
Rady Generalnej salwatorianów, domem formacyjnym
setek kandydatów, nowicjuszy, studentów filozofii
i teologii oraz braci zakonnych, była tu drukarnia
publikacji w różnych językach, było to miejsce, skąd
wysyłano nowych misjonarzy, jak również miejsce
spotkań międzynarodowych – synodów i kapituł
generalnych. Gościli tu również księża, bracia, siostry i
świeccy salwatorianie oraz duchowni z całego świata.
Przepiękny dziedziniec wewnętrzny w formie
krużganku pozwala zagłębić się w atmosferę spokoju
wypełniającą pałac.
Fontanna i statua
Cztery duże kamienie wmontowane w posadzkę
Boskiego Zbawiciela
pochodzą z nawierzchni starożytnej Via Cornelia, która
przebiegała pod pałacem.
Na dziedzińcu z prawej strony znajduje się dużych
rozmiarów statua Boskiego Zbawiciela, autorstwa
austriackiego artysty Ferdinanda Seeboecka (1864-1952).
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Portyk ze statuą ks. Jordana

W lewym portyku znajduje się
statua Założyciela (autorstwa
Seeboecka), a dalej tablica
pamiątkowa poświęcona ks.
Pankracemu Pfeifferowi.
Statuy św. Piotra i św.
Pawła (Seeboeck) znajdują się
po dwóch stronach szerokich
schodów z trawertynu,
prowadzących na pierwsze
piętro, tzw. piano nobile.
Wejście do Palazzo Cesi
ze statuami św. Piotra i
św. Pawła
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Pierwsze piętro

Popiersie
ks. Pankracego
Pfeiffera

Korytarz główny

Piękno fresków pokrywających sklepienie korytarza na
pierwszym piętrze sprawia niezwykłe wrażenie. Autorstwo
fresków, które przedstawiają historię króla Salomona,
przypisuje się Piotrowi z Cortony (między 1653 a 1662).
Zostały one gruntownie odrestaurowane w 1981 r.
Wzdłuż korytarza można podziwiać portrety ks. Jordana,
ks. Bonawentury Lüthena i kolejnych przełożonych
generalnych Towarzystwa, a także popiersia Założyciela,
ks. Pankracego Pfeiffera i ks. Bonawentury Lüthena.
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Biblioteka

Grób ks. Jordana

Biblioteka jest największą i najbardziej imponującą
salą pałacu. Oprócz kasetonowego sufitu
wykonanego z malowanego drewna oraz fresków
na ścianach możemy tu zobaczyć ważne dokumenty
związane z historią Towarzystwa Boskiego
Zbawiciela.
Kiedy podziwiamy piękno i wielkość biblioteki,
pozostajemy pod wrażeniem faktu, że ks. Franciszek
Jordan założył swoje zgromadzenie zaledwie
z trzema osobami, a dziś błogosławi z nieba
ponad 3000 członkom Rodziny Salwatoriańskiej,
składającej się z zakonników, sióstr zakonnych i osób
świeckich, którzy w ponad 40 krajach na wszystkich
kontynentach poświęcają się głoszeniu Ewangelii.

Kaplica
Założyciela

Relikwie bł. Marii od
Apostołów

Na końcu korytarza, po lewej stronie, znajduje się mała kaplica z
grobem ks. Jordana i relikwiami bł. Marii od Apostołów, która była jego
współpracowniczką przy zakładaniu Kongregacji Sióstr Salwatorianek.
W tej kaplicy codziennie zbiera się wspólnota domu macierzystego,
aby w szczególny sposób modlić się za wszystkich dobrodziejów, dzięki
którym możliwy jest rozwój misji i inicjatyw salwatorianów na całym świecie.
Grób Czcigodnego ks. Franciszka Jordana co roku odwiedza wielu jego synów
i córek duchowych, a także inne osoby, które przychodzą, aby modlić się przez
jego wstawiennictwo.
W skład dekoracji kaplicy wchodzi relief przedstawiający Ostatnią Wieczerzę,
autorstwa Seeboecka, oraz trzy dzieła rosyjskiego artysty Kirilova, między innymi
popiersie ks. Jordana, ukazujące go jako otwartego na świat człowieka modlitwy.
Przy grobie Założyciela modlił się także papież Jan Paweł II w
czasie swojej wizyty w domu macierzystym. W gablocie obok zakrystii
przechowywana jest sutanna Jana Pawła II.
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Kaplica główna

Małe muzeum

Naprzeciw kaplicy Założyciela znajduje się
wejście do obszernej kaplicy głównej, której
wystrój stanowi drewniany sufit z dwoma
herbami oraz oryginalne freski, wykonane na
zamówienie kardynała Cesi przez artystów
malarzy Nicolę Martinellego i Tommasa
Lauretiego (1530-1602).
W atmosferze skupienia wspólnota domu
macierzystego celebruje tutaj codziennie Mszę
św. w intencji dobrodziejów.

Na końcu korytarza, w małym muzeum
przechowywane są rzeczy osobiste
ks. Franciszka Jordana, które świadczą o
jego wielkiej pobożności maryjnej, o jego
życiu modlitwy i gorliwości apostolskiej
oraz ukazują, jak bardzo pragnął zjednoczyć
wszystkie siły Kościoła, aby wszyscy
poznali Zbawiciela świata.
Figurka Najświętszej
Maryi Panny z Lourdes

Na ścianach kaplicy znajdują
się dwa napisy:
“Na cześć Boskiego
Zbawiciela w 50. roku od
założenia Towarzystwa” oraz
cytat z listu św. Pawła do
Tytusa: (Tt 2,11-13):
“Ukazała się bowiem
łaska Boga, która niesie
zbawienie wszystkim ludziom
i poucza nas, abyśmy
wyrzekłszy się bezbożności i
żądz światowych, rozumnie
i sprawiedliwie, i pobożnie
żyli na tym świecie, oczekując
błogosławionej nadziei
i objawienia się chwały
wielkiego Boga i Zbawiciela
naszego, Jezusa Chrystusa.”
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Różaniec
ks. Jordana

Br. Aegidius Röder (1892): Ks. Jordan
wysyła misjonarzy
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Taras
Windą można dojechać na
4. piętro, aby wejść na taras,
gdzie kończy się zwiedzanie
pałacu.
Wrażenia z wizyty na
tarasie są trudne do opisania:
z jednej strony widzimy
otwarte ramiona Bazyliki Św.
Piotra i Muzea Watykańskie,
z drugiej spojrzenie błądzi
pośród zabytków Wiecznego
Miasta, w tle zaś widzimy
wzgórza Rzymu i przelatujące
pod niebem mewy.
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Salwatorianie w historii

Salwatorianie dzisiaj

W tym domu, oprócz ks. Jordana, mieszkało wielu
księży i braci salwatorianów, znanych ze swej
świętości i ducha misyjnego.

Salwatorianie, salwatorianki i salwatorianie świeccy
– około 1200 księży i braci, 1200 sióstr, ponad 1500
świeckich – pozostają wierni misji ewangelizacyjnej
ks. Jordana, który uczy, że nie wolno spocząć, dopóki
wszyscy nie poznają i nie pokochają Zbawiciela.

Ks. BONAVENTURA
Ks. Bonaventura Lüthen, (1846-1911) wielki dziennikarz
katolicki i wierny towarzysz ks. Jordana, a także jego
pierwszy wikariusz generalny, który dzięki swej zdolności
do tworzenia i określania tożsamości salwatoriańskiej
zwany jest “Starszym bratem”.
Ks. OTTO
Ks. Otto Hopfenmüller (1844-1890), pierwszy kapłan
salwatorianin, wysłany jako misjonarz do dalekiego
regionu Assam w Indiach. Zmarł kilka miesięcy po swoim
przybyciu do Indii, pozostawiając wspaniałe świadectwo
apostoła – salwatorianina. Cieszy się opinią świętości.
Ks. PANCRACY
Ks. Pankracy Pfeiffer, (1872-1945) prawdopodobnie
najbardziej znany salwatorianin, szczególnie w Rzymie,
który mieszkał w tym domu przez 51 lat. W czasie II Wojny
Światowej, zdobył sobie przydomek “Anioła Rzymu”,
dzięki temu, że uratował bardzo wiele osób, szczególnie
pochodzenia żydowskiego. Był on ważnym pośrednikiem
między papieżem Piusem XII a generałami niemieckimi.
Dzięki jego działalności również niektóre miasta włoskie
uniknęły bombardowania.

Kraje, w których
pracują salwatorianie
(na zielono)

Br. CASSIO
Br. Cassio Brauchle (1903-1995), brat z Niemiec, z zawodu
krawiec, mieszkał w domu macierzystym przez ponad 60
lat. Odznaczał się uprzejmością, umiłowaniem wspólnoty
zakonnej i szacunkiem dla tradycji. Był bardzo znany w
Watykanie i wielu pielgrzymom służył jako przewodnik.
Bardzo zainteresowany radiestezją, potrafił znaleźć wodę w
wielu miejscach we Włoszech i za granicą.
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Msza w Chokwe,
Mozambik
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Salwatorianie są przekonani, że
prawdziwe zbawienie jest integralne,
obejmuje zatem wszystkie aspekty
życia człowieka na wszystkich
poziomach: materialnym,
intelektualnym, moralnym i
duchowym. Dlatego budują szkoły,
szpitale, seminaria, zakładają
uniwersytety, realizują inwestycje
związane z “zieloną energią”, aby
wspierać rozwój społeczny wspólnot
oraz pomagają tysiącom ludzi w
tworzeniu lepszego życia dla nich
samych i dla ich rodzin.

inspiracja chrześcijańska –
miłość powszechna
Kleryk

Wśród różnych rodzajów działalności, która ma miejsce
w domu macierzystym, są obecne także biura Fundacji
SOFIA (Salvatorian Office for International Aid Salwatoriańskie Biuro Pomocy Międzynarodowej).
SOFIA zajmuje się promocją projektów
salwatoriańskich oraz gromadzeniem funduszy
i datków na ich realizację.
Jednak aby kontynuować tę misję potrzebna jest
pomoc wszystkich!

Salwatorianie w Azji

W slumsach Manilii chronimy setki dzieci i pomagamy im
na nowo rozpocząć naukę w szkole
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DZIĘKUJEMY ZA WASZE ZAINTERESOWANIE
DOMEM MACIERZYSTYM
SALWATORIANÓW.
Jesteśmy Wam wdzięczni za pomoc w kontynuowaniu misji
naszego Założyciela.
Salwatorianie zapraszają do pogłębienia wiedzy na temat życia
ks. Franciszka Jordana i Rodziny Salwatoriańskiej na stronie
internetowej www.sds.org

Aby poznać i wspomóc projekty salwatoriańskich misjonarzy
odwiedź www.fondazionesofia.org (strona w języku włoskim)
oraz www.sofiaglobal.org (w języku angielskim).

22

Curia Generalizia
della Società
del Divin Salvatore
Via della Conciliazione, 51
00193 ROMA
Italia
Adres pocztowy:
Ufficio Roma 47
Casella postale 102
00193 ROMA
Italia
Tel. +39 06 686 291
Fax. +39 06 686 29 400

www.sds.org
Zdjęcia dzięki uprzejmości
Fabio Ruggieri,
Denise Truscello i
Mario Agudelo SDS
Opracowanie graficzne
Mirka Serra
Druk 2014

