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Zważywszy, że poruszam ten temat w roku ka-
płańskim, warto zacząć – jak mi się wydaje – od 
wstępnej refleksji.

Jeśli ktoś chce odkryć postawę Ojca Francisz-
ka Marii od Krzyża Jordana wobec powołania 
kapłańskiego, powinien nie tylko przeczytać 
jego słowa o kapłaństwie zapisane w Dzienniku 
Duchowym, lecz także zbadać jego życie jako 
kapłana. Pojawia się jednak pytanie, jaka relacja 
istnieje między jego powołaniem kapłańskim 
a wezwaniem do bycia założycielem. Dosze-
dłem do przekonania, że w  odniesieniu do 
Ojca Franciszka nie chodzi o jedno powołanie, 
ale zarazem nie można powiedzieć, że są to dwa 
całkowicie różne powołania. To moje przeko-
nanie nie jest owocem refleksji teoretycznych, 
ale wyłania się raczej ze zwyczajnego rozważania 
kierunku, jaki Bóg nadał życiu Ojca Jordana.

Pan zasiał ziarno powołania kapłańskiego 
w sercu Jana Baptysty już w czasie jego Pierw-
szej Komunii Świętej. Ojciec Jordan nigdy 
nie będzie opowiadał o tym, czego doświad-
czył w tamtym momencie. Tylko raz stwier-
dził w rozmowie z Ojcem Pankracym, że jego 
Pierwsza Komunia była dobra. Jednak pewne 
odbicie tego wewnętrznego doświadczenia 
znajdujemy w jego modlitwach, w których wy-
raża pragnienie, by Pan nawiedził jego serce. To 
pragnienie więcej niż wiele słów mówi o jego 
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ogromnym szczęściu, niewątpliwie zrodzonym 
już podczas Pierwszej Komunii. Jego radość 
czuje się zwłaszcza w słowach kończących te 
trzy modlitwy:

…weselcie się, radujcie i zdumiewajcie, Pan 
jest wspaniały (I, 9) …Zanurz się w oceanie 
miłości Twego Boga (I, 150*).

Podczas Pierwszej Komunii Bóg dotknął ser-
ca Jana Baptysty swoją miłością tak, iż wybu-
chło w nim pragnienie kapłaństwa, pragnienie 
prowadzenia – jako kapłan – także innych do 
takiego zjednoczenia z Bogiem, pełnego radości 
i pokoju. Powołanie kapłańskie, zakorzenione 
w sercu młodego człowieka już w tym momen-
cie, stało się następnie podłożem kolejnych we-
zwań ze strony Boga do apostolatu i założenia 
ruchu apostolskiego. Założyciel i kapłan będą 
na zawsze jedną osobą.

Uwidoczni się to w czasie jego końcowego 
przygotowania do święceń kapłańskich. W tych 
dniach oczekiwania łaska kapłaństwa wzbu-
dzała w nim wewnętrzne wezwanie do bycia 
świętym. Zanotował więc w swoim Dzienniku 
pewną uwagę, w której – wychodząc od słowa 
sacerdos – dochodzi do rozumienia powołania, 
do szukania w swoim życiu pełnej spójności 
między kapłaństwem a świętością:

Kapłan, Święty! Od rzeczy świętych! Jesteś 
święty! Zarządzasz tym, co święte! Ty wypeł
niasz to, co święte! Wypełniasz to, co święte! 
Dlatego bądź całkowicie święty! (I, 132).

W tych dniach Jordan doszedł już do po-
czątkowego przekonania o swoim powołaniu 
do bycia założycielem. Z jednej strony, a wła-



ściwie przede wszystkim, wewnętrzny bodziec 
do świętości płynął z oczekiwanej łaski święceń 
kapłańskich, ale z drugiej strony był tak żywy, 
ponieważ Jordan mocno czuł, że będzie kapła-
nem wezwanym do wyjątkowego zadania zało-
żenia towarzystwa apostolskiego.
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I 
Doświadczenia duchowe  

i wypowiedzi na temat kapłaństwa

1. Jako kapłan i młody założyciel Jordan został, 
jak wiadomo, posłany przez Boga w sposób nie-
zrównany. Mówi o tym mocno: „Mąż Boży – 
Posłaniec Chrystusa – Anioł pokoju” (I, 160).

Wie, że musi krzyczeć jak prorok:

Krzycz na całe gardło, nie przestawaj! Pod
noś głos twój jak trąba! (Iz 58, 1) (Clama ne 
cesses; quasi tuba exalta vocem tuam).

Wie, że mówi w  imieniu Chrystusa: Ten, 
który jest, który był i który przyjdzie, Wszech
mocny posłał mnie do was (I, 163*).

Ta rzeczywistość wiary nie jest jeszcze naj-
głębsza. Owszem, kapłan jest posłany przez 
Chrystusa i  jest Jego rzecznikiem, ale większą 
wartość ma to, że w nim mieszka i działa Chry-
stus. Jordan znalazł wyraz tej rzeczywistości 
w poruszającym widzeniu św. Grzegorza Wiel-
kiego, który mówi o Pawle, Apostole Narodów:

Gdy Paweł, zdobywając świat, kierował się 
w kajdanach do Rzymu, ukryty w jego sercu, 
niemal jak w namiocie, szedł Bóg (I, 159*).

Ojciec Paschalis Schmid dostrzegał tego ro-
dzaju rzeczywistość w czcigodnym Ojcu:

To jest najbardziej wyraźne wrażenie, jakie 
wywarł na mnie: że to nie on działał, lecz Bóg 
z nim i w nim (Summarium, 1054, § 235).
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Kapłan rzeczywiście niesie Chrystusa w swo-
im sercu jak w namiocie, to On działa w nim 
i w ten sposób zdobywa serca ludzi.

Ale w apostole, w kapłanie jest to prawdą 
w takiej mierze, w jakiej daje się on Chrystu-
sowi. Jordan w momencie swoich święceń ka-
płańskich nie tylko odczuwał wielką radość, ale 
także oddawał się bezgranicznie Jezusowi:

Bogu dziękuję nieskończenie, ponieważ dziś 
raczył przyjąć swego niegodnego sługę do god
ności Prezbiteratu. Przyjmij mnie i przygarnij 
jak całopalną ofiarę dla Ciebie. Amen. 21 lipca 
1878 roku (I, 141).

W momencie swej profesji zakonnej – sta-
nowiącej pierwszy stopień przekształcenia jego 
towarzystwa w zgromadzenie zakonne – Oj-
ciec Franciszek Jordan ponownie przyrzekał, 
że poświęci się i odda całkowicie chwale Boga 
i  zbawieniu dusz. Czuł w  sobie bodziec do 
całkowitego zawierzenia, aby tylko Chrystus 
mógł w nim żyć i działać. Sformułował zatem 
modlitwę, która jest prawdziwym i całkowitym 
oddaniem się Panu (i w której upodabnia się do 
apostoła Pawła, zgodnie z Ga 2, 19n):

O, przeogromna wielkości i wszechmocy 
Boga, daj mi wiarę i ufność tak silną i wiel
ką, jaką może mieć tylko człowiek z Tobą i dla 
Ciebie.

Ach, uznaję moją nicość, jednak, o Boże, 
dzięki Tobie mogę wszystko.

Ach, Ty żyj we mnie, zabij mnie i żyj Ty! 
Niech umrze wszystko, co jest we mnie prze
szkodą dla Twego dzieła, tak jak Ty chcesz!  
(I, 168).
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Mamy tu do czynienia z dwoma szczytami 
drogi duchowej i apostolskiej młodego kapłana 
i założyciela Jordana.

Módlmy się, aby Bóg zechciał dać także nam 
łaskę oddania się w podobny sposób Chrystusowi.

2. Wielkość powołania kapłańskiego Ojca Fran-
ciszka możemy zobaczyć także w wielu słowach 
zaczerpniętych przez niego z mądrości duchowej 
Kościoła, zwłaszcza świętych. Pierwsze zdania 
zapisane w jego Dzienniku Duchowym w St. Pe-
ter w Selva Nera, odnoszą się do patrona kapła-
nów, Jana Marii Vianneya. Według Proboszcza 
z Ars kapłani są wielkim darem Boga, napełniają 
nas radością, tak iż umarlibyśmy z miłości do 
Boga, gdybyśmy mogli to w pełni pojąć:

Tylko w niebie kapłan do końca zrozumie 
siebie. Gdybyśmy to pojęli na ziemi, umarlibyś
my – nie z lęku, lecz z miłości.

W  kapłanie odczuwa tak wielką bliskość 
i obecność Chrystusa, że ośmiela się powiedzieć:

Gdybym spotkał kapłana i anioła, pozdrowił
bym najpierw kapłana, potem anioła (I, 66. 67).

Młody założyciel zapisuje też w swoim Dzien  -
niku Duchowym cztery sentencje, które mówią 
o wielkości łaski kapłaństwa. Chciałbym przy-
toczyć jedynie pierwszy cytat, zaczerpnięty z de-
kretu Soboru Mediolańskiego:

O, jakże wielkimi i znakomitymi narzędzia
mi Boga są kapłani, od których zależy szczęście 
wszystkich ludów (I, 174).

Nie wszyscy potrafią zrozumieć podziw i za-
razem drżenie w stosunku do wielkości łaski 
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kapłaństwa, obecne u Proboszcza z Ars i innych 
świętych, a które Ojciec Franciszek uczynił wła-
snym. Obawiamy się, że mogą prowadzić do 
zbytniego podkreślania znaczenia charyzmatu 
kapłańskiego w porównaniu z innymi chary-
zmatami lub że mogą wręcz przypisywać mu 
nadmierną wartość. Aby nie popełnić tego błę-
du, powinniśmy jednocześnie oceniać i doce-
niać inne powołania, inne charyzmaty w Ko-
ściele, które mają także szczególne znaczenie. 
Mamy tu na myśli na przykład św. Teresę od 
Dzieciątka Jezus. Ona, mając centralne miejsce 
w Ciele Chrystusa, którym jest Kościół, promie-
nieje radością i odwagą, ponieważ posiada cha-
ryzmat, będący ważnym dla wszystkich innych 
charyzmatów. Ona chce być w sercu Kościoła 
miłością (por. 1 Kor 12-13). U Ojca Jordana 
nie znajdujemy myśli teologicznych na temat 
charyzmatu w Kościele. Dobrze jednak wiemy, 
że nie chce on umniejszać innych powołań ze 
względu na kapłaństwo. Wręcz pragnie do nich 
zachęcać i wspierać je, podobnie jak powołanie 
kobiety. Nie nawołuje zatem do klerykalizmu.

Skądinąd również dziś doświadczamy pew-
nego umniejszania łaski kapłaństwa. Kto tak 
postępuje, niewystarczająco dostrzega szcze-
gólne powołanie kapłana. Gubi głęboką radość 
kapłaństwa. W przypadku Ojca Jordana jest zu-
pełnie przeciwnie. Dla niego ważne jest wnik-
nięcie w łaskę, która jest wyzwaniem dla każ-
dego powołania, a więc także dla kapłaństwa. 
Pod tym względem jest on dziś wielką pomocą. 
Zwłaszcza od św. Teresy z Avila nauczył się, że 
tylko ten, kto otrzymał wielkie dary, powstanie, 

by uczynić coś wielkiego dla Boga (GT 78).
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II 
Kapłaństwo w życiu  

Ojca Franciszka Jordana

Jako młody założyciel swego towarzystwa za-
konnego Ojciec Franciszek pewnego dnia na-
trafił na zdanie św. Bernarda, które poruszyło 
go w sposób nadzwyczajny. Podkreśla je trzy-
krotnie:

Paś słowem, paś czynami, paś umysłem.
(Pasce ore, pasce opere, pasce mente) (I, 180).

To słowo otwiera jego oczy, by mógł zoba-
czyć wielką odpowiedzialność za swoje kapłań-
stwo. W każdym razie dodaje od razu:

Kapłani będą potępieni za zło narodów, 
 jeśli ich nie pouczają, choć są one niedouczone, 
lub jeśli ich nie napominają, choć one grzeszą 
(I, 180).

Spróbujmy przyjrzeć się, jak Ojciec Franci-
szek przeżywał kapłaństwo w swoim powołaniu 
do bycia założycielem, omawiając najpierw wy-
miar pastoralny.

1. Ojciec Franciszek czuł, że jest dla niego wiel-
kim wyzwaniem bycie dobrym pasterzem osób 
jemu powierzonych, zwłaszcza młodych, którzy 
przygotowywali się do kapłaństwa. Przytoczę 
cztery przykłady, by zilustrować jego postawę.

– Brat Guerricus Bürger od samego począt-
ku czuł pewne przyciąganie ze strony Założy-
ciela z powodu snu, w którym go zobaczył, 
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zanim wstąpił do towarzystwa. W niewielkim 
zeszycie zapisywał sobie wszystkie słowa, któ-
re Ojciec Franciszek mu przekazywał jako no-
wicjuszowi i uczniowi. Dzięki temu możemy 
zobaczyć, jak założyciel zachęcał i kierował rów-
nież najmłodszych we wspólnocie, która w la-
tach dziewięćdziesiątych była wyjątkowo liczna. 
Wiemy, że w tym czasie, zwłaszcza w okresie gdy 
Ojciec Grzegorz Gasser był mistrzem kleryków, 
Ojciec Franciszek był szczęśliwy, gdy klerycy 
przychodzili do niego przynajmniej raz w mie-
siącu na krótką rozmowę. A było to w czasie 
licznych nowych fundacji i rozmaitych trudno-
ści. Ojciec Guerricus mówił o swoim oddaniu 
i miłości do Ojca Jordana, którego kochał bar-
dziej niż własnego ojca, także w czasie procesu. 
Nigdy o tym nie zapomniał.

– Podobna jest relacja misjonarza z Assamu, 
Ojca Rudolfa Fontaine’a. Złożył on ujmujące 
świadectwo w czasie zbierania dokumentacji 
o Ojcu Jordanie przed rozpoczęciem procesu. 
Opowiada on, jak mądrze Ojciec Jordan pro-
wadził duchowe kierownictwo. Również on za-
chował zapisane słowa Ojca Jordana i mógł je 
cytować ze swego dziennika z tamtych czasów. 
Podobne świadectwo dał także Ojciec Paschalis 
Schmid:

W rozmowach z nim otrzymywałem za
wsze to, czego szukałem i czego potrzebowałem 
(Summarium, 239, § 1072).

Z pewnością Ojciec Franciszek mógł być 
dobrym przewodnikiem duchowym nie tylko 
dlatego, że żył w ścisłym zjednoczeniu z Chry-
stusem, ale także z tego powodu, że przeszedł 
wiele wewnętrznych prób i  doznał niemało 
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 poważnych cierpień. Czuł się więc bardzo bli-
sko innych, którzy byli w takich samych kłopo-
tach. W jego Dzienniku Duchowym natrafiamy 
na notatkę zapisaną po święceniach diakonatu:

Pocieszaj przygnębionych, zwłaszcza tych, 
którzy znoszą ciężkie cierpienia psychiczne, nie 
zapominaj nigdy, że dokonujesz dzieła bardzo 
miłego Bogu. Odwieczny Ojciec naprawdę po
słał Boskiemu Synowi w Ogrodzie Oliwnym 
anioła z nieba, aby umacniał Zbawiciela, 
smutnego aż do śmierci, a ty chciałbyś zawieść 
twoich chorych bliźnich. W przypadku gdy bę
dziesz słuchał spowiedzi, bądź szczególnie pełen 
współczucia i bądź pocieszycielem dla dusz bar
dzo doświadczanych (I, 114).

– Chciałbym następnie powiedzieć o dwóch 
przykładach, w których widzimy Ojca Francisz-
ka jako pasterza borykającego się z konfliktami 
wewnętrznymi. Jednym jest przykład brata Fe-
liksa Buchera. Ten młody brat, który pomagał 
w kuchni, czuł się źle już od kilku miesięcy. 
Jednak na początku 1887 roku zdarzyło się, że 
został opętany przez złego ducha. Dokonało się 
to w taki sposób, że brat Feliks stracił wolność 
normalnego działania, lecz nie swoją świado-
mość. Wręcz mógł stawiać wewnętrznie opór 
szatanowi. Kardynał Wikariusz Parocchi dał 
Ojcu Franciszkowi Jordanowi władzę wykona-
nia egzorcyzmu. Te próby nie od razu odniosły 
pozytywny skutek, ale się przedłużały. Wreszcie 
Ojciec Franciszek zobaczył, że bratu brakowało 
zaufania do niego jako egzorcysty i doprowa-
dził go do prawdziwej ufności. W ten sposób 
osiągnął sukces, tak iż kilka miesięcy później 
brat poczuł powołanie do kapłaństwa i uzyskał 
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pozwolenie na studia. Ojciec Franciszek posłał 
go do Stanów Zjednoczonych, gdzie został mi-
sjonarzem wśród Indian.

– Dla Ojca Franciszka te tygodnie na począt-
ku roku były dość trudne. W tym momencie 
widzimy jego wielkie zaangażowanie pastoralne 
na rzecz współbraci. Pisał w Dzienniku dużymi 
literami słowa, które wydają się wykraczać poza 
kwestię konkretnego współbrata i pozwalają zo-
baczyć jego gotowość oddania swego życia misji 
formowania apostołów dla Kościoła:

Teraz aż do krwi
aż do krzyża
aż do śmierci
aż do śmierci krzyżowej dla Niego
i – i – i – jeśli spodoba się Bogu (I, 193).

Innym przykładem troski duszpasterskiej 
Ojca Franciszka jest młody kapłan przeżywa-
jący poważny kryzys swego powołania. Miał 
duże wątpliwości, czy podjął właściwą decyzję, 
zostając kapłanem. W tym czasie poznał też 
pewną kobietę, Szwedkę wyznania protestanc-
kiego. Wiele lat później, po ucieczce z domu 
macierzystego, napisał autobiografię, w której 
mówił także o tym, jak Czcigodny Ojciec starał 
się go prowadzić w tych dniach kryzysu. I pisze 
z wielkim szacunkiem dla jego osoby, w której 
odnalazł tyle troski.

Ojciec Franciszek zawsze walczył o wielką 
cierpliwość dla współbraci, zwłaszcza dla tych, 
którzy stwarzali mu liczne trudności. Pisał kie-
dyś w swoim Dzienniku:

Ach, bądźcie więc matkami tych, którzy są 
wam powierzeni, nie nauczycielami dyscypliny; 
wychowujcie synów, nie niewolników (I, 191).
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A w innym miejscu:

Łagodność kapłana jest konieczna – potężna 
itd. (II, 102).

Z pewnością Ojciec Franciszek przeczytał 
z wielką radością i wdzięcznością słowa św. Win-
centego a Paulo, które cytował w swoim Dzien-
niku Duchowym: 

Nie można wykonać lepszego dzieła niż 
przyczynić się do formacji kapłana! (II, 104).

Ale czuł się także napominany przez Boga:

Dobrze uprawiaj moją winnicę! (II, 66).

2. Często pisano o  powołaniu apostolskim 
Ojca Franciszka, o jego woli bycia świadkiem 
i misjonarzem Ewangelii. Jest to kolejny wy-
miar bycia kapłanem, dla niego zdecydowanie 
pierwszorzędny. Być może odczuwamy pewną 
trudność, że nasz Założyciel nigdy nie pracował 
w normalnym duszpasterstwie i że jego funda-
cja nie wzrastała tak, jak na przykład fundacja 
Księdza Bosco w środowisku duszpasterstwa 
młodzieży. Mamy podobny kłopot jak werbiści. 
Również Arnold Janssen nie był misjonarzem, 
będąc założycielem towarzystwa misyjnego. 
Lecz u Jordana ta trudność jest jeszcze bardziej 
widoczna. On nie był nawet, jak Janssen, na-
uczycielem i wydawcą gazet religijnych. Jordan 
był jedynie studentem, neoprezbiterem z nie-
wielkim doświadczeniem pastoralnym wśród 
ludzi. Bóg jednak poprowadził go inną drogą, 
na której rozwinęło się jego szczególne powo-
łanie kapłańskie. Być może Ojciec Paschalis 
Schmid dobrze to zrozumiał:
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Zgodnie z moimi obserwacjami, prawdzi
wym celem życia Ojca Jordana był apostolat. 
Uważał on za zadanie swego życia formowanie 
jak największej ilości misjonarzy, aby mogli 
pracować dla zbawienia duchowego ludzi… 
Jego hasłem było: „Świat jest głodny kapłanów, 
dlatego poślijmy im ich” (Summarium, 237, 
§ 1063).

Ojciec Franciszek rozumiał siebie jako apo-
stoła. Stał się naprawdę wielkim świadkiem 
Ewangelii i wysłannikiem Chrystusa. Dobrze 
znamy słowa głęboko odciśnięte w duszach 
wszystkich członków rodziny salwatoriańskiej. 
Mam na myśli przede wszystkim tekst, od któ-
rego zaczyna się druga część jego Dziennika 
Duchowego:

Dopóki jest choć jeden człowiek na ziemi, 
który nie zna i nie kocha ponad wszystko Boga, 
nie wolno ci spocząć ani przez chwilę… (II, 1).

Możemy dołączyć do tego inne dobrze znane 
teksty, jak na przykład:

Ja jestem aniołem Boga Najwyższego, który 
mnie posłał, by ogłosić wam wszystkie słowa 
życia wiecznego…

Ja jestem heroldem Najwyższego Boga żyją
cego w wieczności (I, 181).

Chciałbym jednak mówić wyłącznie o jed-
nym elemencie jego paktu duchowego:

Stworzenie… poddaje cały świat, to znaczy 
wszystkich ludzi obecnych i przyszłych, Jego 
władzy, aby znali Jego, kochali Go i służyli Mu, 
i aby zbawili siebie samych (I, 202).



18

Jordan chciał dokonać symbolicznego aktu, 
w którym powierzał Bogu wszystkich ludzi, dla 
niego ten akt miał być nowym początkiem sze-
rzenia Ewangelii. Chciał, aby jego towarzystwo 
mogło w znacznym stopniu pomóc wszystkim 
ludziom znaleźć wiarę w  Jezusa Chrystusa. 
Z pewnością jest to raczej pewna wizja i prag-
nienie, a nie możliwa rzeczywistość, niemniej 
pozwala zobaczyć, że czuł się on dłużnikiem 
wszystkich.

Dlatego widział siebie w wielkim zjednocze-
niu ze swoim ruchem, ze swoim towarzystwem. 
My wszyscy jesteśmy jakby cząstką jego życia, 
jego ewangelizacji. I  rzeczywiście, możemy 
wszystkich ludzi obecnych i przyszłych włączyć 
w powszechne pragnienie, modlitwy, cierpienia 
ofiarowane za zbawienie wszystkich.

Również my jesteśmy włączeni i uczestniczy-
my w jego powszechnym powołaniu. Dobrze 
wiedział, że on jest jedynie narzędziem Opatrz-
ności Boga i Jego zbawczej woli.

Widzimy tutaj znów jego powołanie kapłań-
skie, przeżywane w  charakterze założyciela. 
W swojej żywej wierze w życie konsekwentne, 
ogromnej, płomiennej żarliwości apostolskiej, 
pragnieniu, w  swojej modlitwie i  cierpieniu 
ukształtował pokolenie mężczyzn i kobiet, któ-
rzy biorą udział w jego trudach dawania świa-
dectwa Ewangelii. Swoim przykładem oraz 
ogniem, który przekazywał swoim synom i cór-
kom duchowym, w dalszym ciągu był obec-
ny także w przyszłości. Jego przykład odcisnął 
piętno na nas wszystkich. W jego perspektywie 
kapłan salwatoriański jest otwarty na wszystkich 
ludzi, nie wyklucza nikogo ze swej troski i mi-
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łości. On chciał być blisko każdego. Jakież to 
wielkie wyzwanie dla nas!

Jeszcze przed święceniami diakonatu zapisał 
w swoim Dzienniku takie postanowienie:

W praktykowaniu duszpasterskiej gorliwości 
o dusze rzuć krótkie spojrzenie na Mękę Chry
stusa i pomyśl, że On dla tej jednej duszy wy
cierpiał to wszystko, by ją zbawić (I, 109).

3. W pakcie duchowym Ojca Franciszka od 
Krzyża widzimy także trzeci wymiar kapłań-
stwa, wymiar kapłański w szczególnym zna-
czeniu. Starał się on, by każdy moment jego 
życia był uwielbieniem Boga. Zawsze czuł się 
obdarowany przez Stwórcę, zawsze był gotowy 
oddać Mu siebie:

To stworzenie oddaje się na zawsze i zawsze 
wszechmocnemu Stwórcy… daje Stwórcy i bę
dzie Mu dawać to, co Stwórca dał, daje i będzie 
dawał (I, 202).

Z pewnością ta codzienna postawa osiąga 
punkt kulminacyjny w celebracji eucharystycz-
nej Ojca Franciszka. W tych momentach był 
on całkowicie zanurzony w Bogu.

Z tego ścisłego zjednoczenia z Panem wypły-
wała jego ogromna gorliwość apostolska, przez 
którą chciał doprowadzić każdego człowieka do 
życia na chwałę Boga, życia kapłańskiego:

Wszystkie ludy, plemiona, narody i języki, 
chwalcie Pana, naszego Boga! (II, 2).

Popychało go ku temu także nabożeństwo do 
Maryi: …ono jest jednym z najpotężniejszych 
środków gorliwości o dusze.



Dokonywało się to zwłaszcza w rozważaniu 
życia, męki i  wywyższenia Chrystusa ramię 
w ramię z Maryją:

Modlitwa różańcowa jest potężnym środ
kiem gorliwości o dusze (II, 108).

Aby odnawiać swoją żarliwość kapłańską, 
Ojciec Franciszek Jordan stawiał sobie przed 
oczami także świętych kapłanów. Zanotował 
kiedyś takie postanowienie:

Czytaj codziennie, kiedy to możliwe, bio
grafię jakiegoś świętego. Zwłaszcza świętych 
kapłanów i przede wszystkim świętych mężów 
(I, 136).




