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Ks. Krzysztof Wons SDS

 „Moja Matka…”. Szkic do maryjnego 
portretu o. Franciszka Marii od Krzyża 
Jordana

I. Od chrystologii do mariologii

Maryja nigdy nie była i nie jest centralną postacią w chrześcijaństwie, 
a  jednak zawsze znajduje się w jego centrum1, ponieważ jest zawsze tam, 
gdzie jest Jezus. On jest Jej centrum. Powołanie i misja Maryi całe są utkane 
z zażyłej relacji z Jezusem. Ta relacja Ją stanowi i określa. Jest dla Niej central-
na. Ten fakt nam przypomina, że nie ma zdrowej mariologii bez pogłębionej 
chrystologii, nie ma pogłębionej maryjności bez pogłębionej relacji z Jezusem 
Chrystusem. Relacja z Nim jest sednem osobistego powołania chrześcijanina.

Herbert Alphonso SJ pisze o powołaniu osobistym: „Wszystkie powołania 
zawierają się w osobie Jezusa Chrystusa; Jego osobowość jest tak nieskończe-
nie bogata, że obejmuje wszystkie wezwania i powołania. Powołanie osobiste 
każdego z nas może być tylko powołaniem w Jezusie Chrystusie. Znaczy to, 
że w naszym powołaniu odzwierciedla się osobowość Jezusa Chrystusa, Jego 
oblicze, które jest niepowtarzalne dla każdego z nas (…). Trzeba tu wyraźnie 
powiedzieć, że powołanie osobiste nie jest jedynie abstrakcyjnym ideałem oso-
bistym, lecz osobą – niepowtarzalną osobą samego Jezusa Chrystusa. I dlatego 
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mogę naprawdę powiedzieć «mój Jezus», przemieniając w ten sposób całe moje 
życie chrześcijańskie w to, czego zawsze mnie uczono, ale nigdy nie ukazano 
w praktyce. Chodzi o ciągle rosnącą i pogłębiającą się więź miłości z Jezusem 
Chrystusem, która wpływałaby na moje posługi w społeczeństwie oraz obo-
wiązki mojego życia i świadectwa chrześcijańskiego”2.

II. „Tryptyk” w duchowości o. Jordana

Historia powołania o. Franciszka Marii od Krzyża cała jest utkana z Jor-
danowej, niepowtarzalnej relacji z Jezusem. Poznawanie Jezusa i więź z Nim 
wzajemnie się w jego życiu dynamizują. Mają swoje crescendo. Żywa relacja 
z Jezusem kształtowała jego maryjność. W Jordanie, w sposób jedynie jemu 
właściwy, odzwierciedla się oblicze i osobowość Jezusa Chrystusa Zbawiciela, 
tak iż może powiedzieć do Niego i o Nim: „mój Jezus”. Podobnie jest z jego 
maryjnością. W historii Jordana poznajemy „dzieje” jego osobistej, niepo-
wtarzalnej relacji z Maryją. Najwięcej dowiadujemy się o niej z Dziennika 
Duchowego, który prowadził przez 45 lat życia. Dokonał w nim 78 zapisków 
odnoszących się do osobistej relacji z Maryją. Są pełne żaru, miłości i dziecię-
cej ufności. Poznając jego życie „od wewnątrz”, dowiadujemy się, co znaczy 
Jordanowe: „moja Matka” (Dziennik Duchowy I/126)3.

Maryjność o. Jordana streszcza to, co widzimy, wchodząc dzisiaj do głów-
nej kaplicy Domu Macierzystego w Rzymie. Nie jest to wystrój z czasów 
o. Jordana ani kaplica z  jego czasów. Jest jednak dzisiaj świadectwem i od-
zwierciedleniem jego duchowości. Wchodząc do niej, można doznać zasko-
czenia. Uderza prostota wystroju.

Z lewej strony frontalnej ściany widzimy tabernakulum, w centrum nato-
miast dominuje duży krzyż, który jakby chciał zająć całą dużą ścianę. Ukrzy-
żowany Jezus zdaje się „wypełniać” kaplicę. Między tabernakulum i Ukrzy-
żowanym, tuż obok krzyża duża figura Matki Bożej Bolesnej4. Komentuje 

2 H. Alphonso, Powołanie osobiste. Ćwiczenia Duchowne instrumentem głębokiej 
przemiany człowieka, Ignacjańskie Centrum Formacji Duchowej, Gdynia 1993, s. 10-11.

3 Jan Chrzciciel Jordan Ojciec Franciszek Maria od Krzyża (1848–1918), Dziennik 
Duchowy 1875-1918, tłum. J.F. Tarnówka, Kraków 2008 (cyt. dalej: DD).

4 Statua Matki Bożej Bolesnej pochodzi z Monachium i jest kopią figury słynącej ła-
skami i czczonej przez monachijczyków od ponad 300 lat. Została specjalnie sprowadzona 
do Domu Macierzystego w Rzymie jako dar dla Ojca Jordana od pewnej dobrodziejki 
niemieckiej. Można od razu się domyślić, że ów „maryjny prezent” przysłany z daleka nie 
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o. Tymoteusz Edwein: „Ojciec Jordan miał szczere nabożeństwo do Matki 
Bolesnej. Już w Campo Santo, którego kościół nosił tytuł Santa Maria della 
Pieta in Campo Santo, zapoznał się z tym kultem. W pierwszych latach istnie-
nia Towarzystwa podarowano mu statuę Matki Bolesnej. Statua miała wyso-
kość 1,4 metra i była wiernym odbiciem figury Matki Bolesnej, która od 1651 
była bardzo czczona na ołtarzu w szpitalnej kaplicy książęcej w Monachium. 
Ten kosztowny prezent otrzymał bardzo zaszczytne miejsce w kaplicy nasze-
go domu macierzystego. Ojciec Jordan często, przede wszystkim w swoich 
troskach i kłopotach założyciela, przychodził do tej statuy, aby się pomodlić 
do Matki Bolesnej. U Jej stóp upraszał sobie pomoc i duchowo umocniony, 
a   niejednokrotnie wprost cudownie wysłuchany wracał do siebie. W swo-
jej celi pod krzyżem miał również drewnianą figurkę Matki Bolesnej. Por. 
DD IV/34,41!”5.

Rzeczywiście, jak potwierdzają naoczni świadkowie jego życia, często uda-
wał się do Matki stojącej pod krzyżem Syna i pozostawał przy Niej zatopiony 
w głębokiej modlitwie. O. S. Kraisser wspomina z lat kleryckich: „Widziałem 
go również często klęczącego, bez jakiegokolwiek oparcia, przed Matką Bożą 
Bolesną w bocznej kaplicy naszego domowego kościoła, kopią Matki Bożej 
Bolesnej ze szpitala książęcego w Monachium. My, studenci, zwykliśmy wów-
czas komentować: «Cóż za szczególną potrzebę musi mieć dziś nasz Przewie-
lebny Ojciec?»”6. Wspomina także o. P. Pfeiffer: „Był prawdziwym dzieckiem 
Maryi (…). Jego zaufanie do Maryi było ogromne. (…) Było to niejednokrot-
nie wzruszające, gdy widzieliśmy go klęczącego przed obrazem Matki Bożej 
Bolesnej w bocznej kaplicy domu macierzystego. Wyglądało to jak formalne 
zmaganie się z Matką Bożą, by uzyskać opiekę i pomoc”7.

Pobożność maryjna o. Jordana przenikała jego niezwykle wrażliwą, a jed-
nocześnie stanowczą i wymagającą osobowość. Nie zatrzymywała się na zmien-
nych doznaniach uczuciowych, lecz była mocno zakorzeniona w bezkompro-
misowym naśladowaniu Jej cnót.

był jakimś przypadkowym gestem dobroci, ale życzliwą odpowiedzią na znane wyjątkowe 
nabożeństwo Ojca Założyciela do Maryi, Matki Zbawiciela.

5 T.R. Edwein, Komentarz do „Dziennika Duchowego” O. Franciszka Marii od Krzyża 
Jordana, Kraków 1994, s. 227-228.

6 Cyt. za: A. Pronzato, Nie możesz spocząć. Ojciec Jordan. Ten, który przejął ogień 
i rozpalił serca milionów, Kraków 2012, s. 264. 

7 Zachęty i upomnienia. Konferencje ascetyczne Sługi Bożego Ojca Franciszka Marii od 
krzyża Jordana, tłum. P. Stanoszek, Kraków 2000, s. 135.
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Jego uwagę skupiała szczególnie Maryja pod krzyżem. Kontemplując 
ukrzyżowanego Zbawiciela, kontemplował jednocześnie Jego Matkę: Ko-
bietę stanowczą i zdeterminowaną, która zbawiała razem z Jezusem, zjed-
noczona z Nim w cierpieniu krzyża. Swą wierną obecnością pod krzyżem 
pomogła Ojcu Jordanowi w zrozumieniu rzeczy najważniejszej: Jak realizować 
skutecznie misję zbawczą Jezusa. „Dzieła Boże rosną tylko w cieniu krzyża” 
(DD I/163).

Zażyłość z Maryją rodziła się z jego zażyłości z Jezusem. W Jezusie odkrył 
Zbawiciela, w Maryi Matkę Zbawiciela. Jezusa Zbawiciela często kontemplo-
wał na krzyżu, Maryję pod krzyżem. Kiedy składał śluby zakonne w bazylice 
św. Piotra, przyjął imię Franciszek Maria od Krzyża.

Wróćmy do „tryptyku” w kaplicy Domu Macierzystego w Rzymie. Wcho-
dzącym do niej przypomina trzy stacje, przy których kształtowało się du-
chowe i kapłańskie życie Jordana. W czasie poprzedzającym święcenia, jako 
owoc swoich rekolekcji, po raz pierwszy zapisuje w Dzienniku Duchowym trzy 
główne punkty swojej duchowości. Są jak trzy „pilastry” podtrzymujące jego 
dotychczasowe utrudzone, pełne duchowej walki życie, ale są także fundamen-
tem dla dalszego budowania:

„1. Najświętszy Sakrament.
2. Pięć ran naszego Pana Jezusa Chrystusa.
3. Najświętsza Dziewica Maryja, moja Matka” (DD I/126). 
„Pobożność eucharystyczna, cześć dla ukrzyżowanego Pana i miłość do 

Matki Zbawiciela będą odciskały się coraz bardziej na jego życiu jako Zało-
życiela i wpisywały się w pamięć jego duchowych synów i córek”8. W pięć-
dziesiątym siódmym roku życia zapisze w swoim dzienniku: „Najświętszy 
Sakrament – Krzyż – Matka! 24.9.1905” (DD II/92). Jakby chciał powiedzieć: 
„Nic się nie zmieniło”. Trzy „stacje” nadal kształtowały duchowe, kapłańskie, 
zakonne i apostolskie życie Założyciela. Po latach brzmią jak krótka duchowa 
autobiografia. Najświętszy Sakrament – Krzyż – Maryja – trzy najważniejsze 
stacje w życiu wewnętrznym Ojca Założyciela, przy których kształtował się 
i pogłębiał jego bogaty świat mistycznego zjednoczenia z Bogiem, ale także 
niezwykły apostolski zapał serca. Przy tych stacjach rodziła się i rozogniała jego 

8 J.F. Tarnówka, Z wprowadzenia do: Okres czwarty Święcenia diakonatu i ka-
płańskie, wyjazd do Rzymu od marca do października 1878 roku (Dziennik Duchowy 
I/110–145), w: Jan Chrzciciel Jordan Ojciec Franciszek Maria od Krzyża (1848–1918), 
Dziennik Duchowy, s. 142.
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wiara i powołanie. Miał w sobie ogień. „Kto nie płonie, nie zapala” – zapisał 
sobie w dzienniku sentencję Grzegorza Wielkiego (DD I/186).

Trzy stacje wyznaczały mu także drogę życia: Przy krzyżu często podejmo-
wał ważne decyzje i jednocześnie przy nim powierzał je Maryi. Czynił to wiele 
razy w swoim życiu, a w sposób szczególny w dwóch doniosłych dla siebie mo-
mentach. W Niedzielę Pasyjną 1880 roku w Jerozolimie ofiarował i zawierzył 
Bogu pierwociny dojrzewającego dzieła salwatoriańskiego. Uczynił to w spo-
sób wymowny: położył szkic konstytucji przyszłego zgromadzenia na Grobie 
Świętym, a także na znajdującym się tuż obok ołtarzu Matki Bożej Bolesnej 
i na miejscu, gdzie stał Krzyż Święty. Zapisał w Dzienniku: „Ta księga leżała 
na Grobie naszego Pana Jezusa Chrystusa na Górze Kalwaryjskiej, na ołtarzu 
błogosławionej Dziewicy i Matki Bolesnej Maryi, a także w miejscu, gdzie stał 
Krzyż Święty i gdzie umarł Odkupiciel świata” (I/155*)9. W trzy lata później, 
znowu w Niedzielę Męki Pańskiej, składał wieczyste śluby zakonne i przybrał 
nowe imię Franciszek Maria od Krzyża. Przed Najświętszym Sakramentem 
pisał pierwszą regułę. Było to w Einsiedeln, w Szwajcarii, w sanktuarium ma-
ryjnym, w kościele zakonu benedyktynów, gdzie znajduje się cudowna figurka 
Czarnej Madonny.

III. Co najbardziej cechowało więź o. Jordana z Maryją?

Kochał Maryję i czcił pod wieloma Jej tytułami. Była dla niego Dziewi-
cą Niepokalaną, Królową Apostołów, Wspomożycielką, Pośredniczką Łask, 
a w każdym z tych imion pozostawała najpierw Matką.

Wrażliwość na macierzyńskie uczucia kształtowała się w nim i pogłębiała 
od dziecka. Był mocno związany ze swoją mamą. To dziecięce związanie prze-
jął od niej samej. Matka o. Jordana, Notburga Peter, pochodziła z wielodziet-
nej rodziny. Siedmioro z jej ośmiorga rodzeństwa zmarło krótko po urodzeniu. 
Gdy miała trzy lata, zmarła jej mama. Nietrudno się domyślać, że jej osobista 
historia uczyniła ją szczególnie wrażliwą na punkcie troski o życie własnych 
dzieci. Ponadto po wypadku i inwalidztwie męża to ona przejęła ciężar utrzy-
mania i wychowywania dwóch synów: Jana i Edwarda. Jak bardzo była prze-
jęta podupadającym na zdrowiu Jankiem wspomina jego brat Edward: „Cały 
dzień spędzał w Waldshut, gdzie brał udział w lekcjach”. W końcu jego słabe 

9 Już w Jerozolimie Jordan poczynił szkic podstawowych założeń zamierzonego dzieła. 
Położył go na grobie Chrystusa razem ze swoim Dziennikiem Duchowym.
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zdrowie zaczęło dawać o sobie znać. „Dużo się uczył, niewiele jadł i spał, tak 
że jego matka obawiała się, że nie będzie w stanie tego wszystkiego znieść”10. 
Droga do kapłaństwa stawała się coraz mniej realna między innymi ze względu 
na coraz słabsze zdrowie. Mama wyrażała swój stanowczy sprzeciw. Rozmowy 
z Notburgą, która nie wiązała zbytnich nadziei z jego zainteresowaniem na-
uką, stawały się w tej kwestii coraz ostrzejsze. Trudno się nie domyślać, że Jan 
dostrzegał i przeżywał zatroskanie mamy. Miał w niej psychiczne i duchowe 
oparcie. Ich relacje stawały się bardziej zażyłe. Kiedy potem już jako ksiądz 
przebywał w Rzymie, daleko od domu, pisał w liście do swojego brata: „Ser-
decznie pozdrowienia dla Was wszystkich, szczególnie dla drogiej Matki”11. 

Siostra Urszula Musick SDS dzieli się wymowną obserwacją: „Znamy 
tylko trzy zdarzenia, gdy o. Jordan płakał: Pierwszy raz w czasie podroży na 
Wschód na widok Jerozolimy. Następnie (opowiada), że przy spisywaniu re-
guły apostolatu w Einsiedeln był wzruszony do łez, a potem po śmierci swej 
matki, gdy razem z bratem odwiedzili jej grób”12. Wspominamy o relacji Jor-
dana z matką, ponieważ niewątpliwie miała także wpływ na kształtowanie się 
jego dziecięcej relacji z Maryją.

Maryja była dla o. Jordana najpierw Matką. Był z nią silnie związany i miał 
w niej szczególnie oparcie. Kiedy ją witał, pozdrawiał albo o coś prosił, czynił 
to z ujmującym wdziękiem dziecka. Taki był w relacji do swojej mamy Not-
burgi i taki był wobec Maryi: zachowywał się jak dziecko, które spontanicznie, 
z miłością i radością reaguje na widok swej mamy. Słowo „Matko” w jego 
ustach kryło ładunek czułej miłości; ujawniała się wrażliwość jego serca. Miał 
do Niej ogromny szacunek, potrafił wołać do Niej jak dziecko, a jednocześnie 
„wykłócać się” z Nią o spełnienie jego prośby. Taką relację z Maryją Matką 
zachował od młodości po jesień swego życia.

Zawarł z Nią synowskie przymierze, które z biegiem lat coraz bardziej 
dojrzewało i umacniało się. Wymowny jest w tym względzie pewien sen. Mu-
siał mieć dla o. Jordana szczególne znaczenie, skoro nie omieszkał opisać go 
w swoim Dzienniku: „Gdy we śnie byłem prześladowany bez powodu przez 
wielu ludzi i uciekałem, wtedy ukazała mi się Maryja z Dzieciątkiem Jezus na 

10 Cyt. za: A. Pronzato, Nie możesz spocząć, s. 20.
11 U. Musick, Studium nad duchowością maryjną ojca Jordana w świetle jego „Dzienni-

ka Duchowego”, w: Gdy mocą człowieka jest Pan. Duchowość Sługi Bożego Ojca Franciszka 
Marii od Krzyża Jordana w świetle jego „Dziennika duchowego”. Międzynarodowe Sym-
pozjum Duchowości zorganizowane przez Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów, 
Bagno, 5-8 grudnia 1994, red. K. Wons, Kraków 1995, s. 197.

12 Tamże, s. 197-198.
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ręku, we wspaniałym blasku, spojrzała na mnie najpierw przyjaźnie, potem 
z serdecznym uśmiechem, tak że upadłem na kolana, gotów pozwolić, by to 
prześladowanie spadło na mnie. Innym razem miałem przekroczyć wielką 
przepaść i wiodła nad nią, wydaje mi się, tylko jedna belka. Zostałem wówczas 
przeniesiony ponad przepaścią przez niewidoczną, duchową istotę, której nie 
widziałem, ale ją czułem. Gdy potem dotarłem szczęśliwie na drugą stronę 
przepaści, ta istota mnie opuściła (…). Powyższe stało się na początku mo-
ich studiów, ostatnie przed tym” (DD I/121). T. Edwein komentuje: „Jordan 
utrwalił tutaj sen, do którego przywiązywał prorocze znaczenie dla swojego 
osobistego życia: Maryja z Dzieciątkiem będzie przy nim we wszystkich przy-
szłych prześladowaniach”13. Kiedy dokładnie miał miejsce sen? Tego nie wie-
my. O. Edein przypuszcza: „Jordan rozumiał przez «studia» chyba swoje studia 
w uniwersytecie we Fryburgu”14. Jordan pisze, że „na początku studiów”, to by 
oznaczało, że w roku 1875. Jordan miał wtedy 27 lat.

Przed wstąpieniem do seminarium namalował obraz Matki Bożej z Dzie-
ciątkiem. Być może miało to jakiś bezpośredni związek z opisanym wyżej 
przeżyciem. Tego jednak nie wiemy. Możemy natomiast stwierdzić, że nama-
lowany obraz uzewnętrznia jego wewnętrzny świat myśli i uczuć, w których 
żywa była ikona Maryi Matki. Zjednoczenie z Jezusem i Jego Matką już 
w młodości wprowadzało go w stan wewnętrznego szczęścia: „Co za szczęście! 
Żyć w zjednoczeniu z Jezusem i Maryją” (DD I/56). Z roku 1877, a więc z cza-
sów formacji seminaryjnej zachowała się praca egzaminacyjna Jordana z kaza-
nia. Jest zatytułowana: Dlaczego czcimy Maryję? Oto jej mały fragment, który 
tchnie serdecznym związkiem młodego „kaznodziei”, czciciela Matki Bożej: 
„Idźcie, przemierzajcie różne kraje kręgu Ziemi. Figura lub kaplica ku czci 
Matko Bożej zaraz wam powie: «Wędrowcze, jesteś na katolickiej ziemi» (…) 
Maryja jest Pocieszycielką strapionych. Żadne cierpienie, które muszą znosić 
jej dzieci, nie jest przed Nią ukryte; Ona wie i może je uśmierzać i oddalać”15.

Na parę miesięcy przed swoimi święceniami kapłańskimi utrwalił w swo-
im Dzienniku intymne zwierzenie – przypomnienie: „Nigdy nie zapominaj 
o tym, by mieć dziecięcą pobożność do Maryi i zawsze ją pielęgnować! Niech 
Ona będzie we wszystkim twoją Obrończynią. O Maryjo, przyjmij mnie, 
Twego niegodnego sługę, na zawsze!” (miał wtedy 30 lat!) (DD I/120). Uważał 

13 T.R. Edwein, Komentarz do „Dziennika Duchowego”, s. 86.
14 Tamże.
15 Cyt. za: U. Musick, Studium nad duchowością maryjną, s. 202.
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się za Jej własność. Pokładał w Niej nadzieję, Należał całkowicie do Niej. Tak 
było zawsze. Poruszająca jest lektura późniejszych stronic Dziennika.

Pewnego dnia, czytamy w Dzienniku, był jakby w duchowym uniesieniu, 
kontemplował Maryję i wzywał Ją przeróżnymi tytułami; napisał, że jego bied-
ne słowa dalekie są od tego, co chciałoby wypowiedzieć rozpalone uczuciem 
serce: „O Maryjo! O Dziewico! O Matko Boga! O Królowo Nieba! O Święta! 
O Niepokalana! O Matko moja i Królowo! O moja Wspomożycielko! Nie 
wiem, jak mam cię wystarczająco chwalić. Z trudem potrafię wyrazić to, co 
czuję” (DD I/196). To był rok 1888. Miał wtedy 40 lat i był w czasie inten-
sywnej aktywności założycielskiej. Podobne świadectwa żywej relacji z Matką 
znajdziemy w wielu miejscach Dziennika. Nie tylko nie słabną na intensyw-
ności, ale wydaje się, że ich natężenie rośnie, im bardziej o. Jordan zbliża się do 
końca swoich dni. Postawy dziecka wobec Boga Ojca i Maryi nigdy nie utracił. 
Przybywało mu lat, a w sercu pozostawał tak samo dzieckiem. Oto świadectwa 
dziecięcej relacji z Matką z ostatnich kilkunastu lat życia o. Jordana.

Kiedy się je czyta, ma się wrażenie, że „słyszy się” jego przeżycia. Wołanie 
do Maryi zamieniało się w eksplozję uczuć, którymi usiłował wypowiedzieć 
swoje ufne oddanie, jakim Ją darzył. Swoją relację do Niej kojarzył z uczu-
ciem do Ojca: „Mój Ojciec – moja Matka! [napisał] 24.11.1905” (DD II/94). 
O. Edwein opatrzył ten zapis komentarzem: „Ojciec Jordan zapisuje oba we-
zwania na tym samym poziomie, zdając sobie sprawę z ich «teologicznej hie-
rarchii». A mianowicie potrzebował Matki Boga na drodze do Boga Ojca”16. 
Kiedy zwracał się do Boga Ojca, On jakby odsyłał go do Niej: „O mój Boże 
i Panie, Wszechmogący Ojcze! Pomóż mi ze względu na zasługi Jezusa! O Mat-
ko Boża, wstawiaj się za mną!” (DD II/94). To był rok 1905. Miał wtedy 57 lat. 
W dwa lata później pojawia się kolejny zapis pełen żaru: „O Maryjo, Matko 
Boża i moja Matko, moja Opiekunko, moja Nadziejo! O Matko, jestem Twój. 
30.11.1907 (DD II/110). „Tu – zauważa o. Edwein – Ojciec Jordan zwrócił się 
ze swoim słowem «tuus sum» do swojej Matki niebieskiej (jak to uczynił Jan 
Paweł II w swoim herbie papieskim)17. W Matce widzi swoją orędowniczkę 
u Boga Ojca. Śmiało się zwraca do Niej w Jego obecności. Najpierw wyznaje 
Ojcu powołując się na Syna: „Tylko Ty jesteś Panem, tylko Tyś Najwyższy, 
tylko Tyś Wszechmocny, w Twoje ręce składam wszystkie moje tęsknoty. 
Wysłuchaj ich przez zasługi naszego Pana, Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego”. 
A zaraz potem zwraca się do Niej: „A Ty, Matko moja, wstawiaj się za mną!” 

16 T.R. Edwein, Komentarz do „Dziennika Duchowego”, s. 205.
17 Tamże, s. 210.



57

(DD II/114). Był to rok 1908. Pod koniec życia jego dziecięce zwracanie do 
Maryi Matki się nie zmienia. Od „kolan” Ojca biegnie do „kolan” Matki: 
„ Panie, Boże wszechmogący, najlepszy Ojcze! Przez zasługi naszego Pana, 
Jezusa Chrystusa, Syna Boga Żywego, ukaż mi drogę, abym wszystkich prowa-
dził do Ciebie i ich uratował z Twoją łaską! Pomóż mi potężnym ramieniem, 
nie zwlekaj! A Ty, Maryjo, Matko Boga, przez zasługi naszego Pana, Jezusa 
Chrystusa, Syna Boga Żywego, pomóż mi i ochroń mnie! Nie zwlekaj!” (DD 
IV/32). Było to na dwa lata przed śmiercią. Zapis pochodzi z 1916 roku. Na 
dziesięć miesięcy przed śmiercią, 13 listopada 1917 roku, zapisze: „Oto jestem, 
Panie! Ty wiesz wszystko. Przez zasługi naszego Pana, Jezusa Chrystusa, po-
móż mi! Od Ciebie oczekuję wszystkiego, w Tobie pokładam nadzieję, Tobie 
ufam. O Maryjo, Matko Boża, pomóż!” (IV/38). Jak zawsze od Ojca „biegł” 
do Jezusa, od Jezusa do Matki.

Maryja uczyła go, jak przeżywać bezradność. Nie wstydził się przyznać 
do swej bezradności, wprost przeciwnie, chlubił się nią. Pomagała mu w tym 
serdeczna więź z Matką. Czuł się przy Niej bezpieczny i odważny w działa-
niu. Powierzał się Jej bez przerwy. W momentach przełomowych i wielkich 
i w tych najmniejszych, w drobiazgach.

Zachowywał się wobec Niej naprawdę jak dziecko, które z wszystkim przy-
chodzi do swej mamy. Kiedy odkrył, że jest wolą Bożą, aby założył nowe dzieło 
apostolskie, postanowił: „Połóż, z pomocą Bożą i z orędownictwem świętej 
Panny Maryi, tak szybko jak to możliwe fundamenty Towarzystwa Katolic-
kiego! Nie ociągaj się dłużej niż trzeba!” (DD I/141). Zapis ten uczynił w dniu 
20 lipca 1878 roku, a więc na dzień przed swoimi święceniami kapłańskimi.

Odnosił się do Niej w sposób bezpośredni, szczery i spontaniczny. Bardzo 
mu przypadły do serca słowa czcigodnego Pompilia Pirottiego, kierownika 
dusz, człowieka niezwykle maryjnego: „Spierajcie się z Bogiem, przeszkadzaj-
cie Mu, naprzykrzajcie się Mu i czyńcie tak samo z ukochaną Mamą Maryją, 
ponieważ podoba się Im i cieszą się z waszego natręctwa (św. Pompilio Pirot-
ti)” (DD I/183). Zapisał je w roku 1885.

Jak maleńkie dziecko naprzykrzał się swojej Mamie i „wykorzystując” Jej 
uroczysty dzień Wniebowzięcia, zwracał Jej uwagę na siebie, powtarzając upo-
rczywie swą prośbę: „O Matko, Królowo nieba, pomóż mi, pomóż mi, pomóż 
mi! Zobacz, oto jestem tutaj. Składam wszystkie moje sprawy u Twoich stop. 
Dzisiaj jest Twój dzień radości! (15.8.1911)” (DD III/18).

Święta maryjne są szczególnym rozdziałem w jego nabożeństwie do Matki 
Bożej. Pamiętał o nich z wyjątkową miłością. Czynił to w sposób naturalny. 
Po prostu żył Jej obecnością jak dziecko, które nie potrafi nie myśleć o swojej 
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mamie. Przykładem tego jest modlitwa, którą w święto Matki Bożej Bolesnej, 
15 września 1907 roku, pozostawił w swoim Dzienniku: „Matko niebiańska, 
dziś są Twoje imieniny!” (II/107). Dni maryjne miały w jego życiu znaczenie 
szczególne. Traktował je jako dni szczególnych przywilejów i łask. W święta 
Matki Bożej często przynosił Jej swe wielkie sprawy, zmartwienia, plany. Jakże 
wymowna jest jego krótka modlitwa do Maryi w Dzień Ofiarowania Pańskie-
go: „O Maryjo, pomóż mi w dniu Twego święta” (DD II/69).

Innym razem, w liturgicznym dniu święta Jej urodzin 8 września napisał: 
„Potężna, najukochańsza Matko, dzisiaj jest dzień Twoich urodzin. Wysłuchaj 
mnie! Spójrz na drogocenną krew Twojego umiłowanego Syna!” (DD III/19-
20). To był rok 1911. W siedem lat później Matka Boża wysłucha jego prośby 
raz na zawsze i zabierze go do siebie. Będzie rodził się dla nieba w dzień Jej 
urodzin. Nie przerwał tej praktyki niemal do końca swych dni. Na dwa lata 
przed śmiercią o. Jordana znajdujemy podobny zapis, tym razem w wigilię 
Matki Bożej Zielnej, 14 sierpnia 1916 roku: „O Matko Boga, jutro jest Twoje 
święto, pomóż mi ze względu na Jezusa” (DD IV/29).

Doświadczał namacalnie, jak Maryja odpowiadała na jego prośby. Właśnie 
w Jej Uroczystość Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1881 r., o. Jordan dojrze-
wa ostatecznie do decyzji założenia Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. W tę 
samą uroczystość, w siedem lat później, w 1888 roku rodzi się do życia gałąź 
żeńska: Zgromadzenie Sióstr Boskiego Zbawiciela. Maryja wiele razy w swoje 
święta dawała o. Jordanowi szczególne znaki swej dobroci lub znaczyła jego 
życie wielkimi wydarzeniami. Dostrzegał to z całą bystrością i wdzięcznością 
swego serca. W święto 15 sierpnia 1911 roku zanotował radosną nowinę: „Dzi-
siaj, w uroczystość Wniebowzięcia Maryi, dostałem wiadomość, że siostry 
otrzymały pierwszą aprobatę papieską Stolicy Świętej” (DD III/18).

Przywołajmy inny fakt. Jego początek był bardzo przykry, a zakończenie 
cudowne. Historia wydarzyła się około 1899 roku. Opowiada o niej o. G. Bür-
ger. „Pewnego bliżej nieokreślonego dnia w bramie Domu Macierzystego staje 
ten co zawsze dostawca mięsa dla wspólnoty. Wpada we wściekłość, wrzeszczy, 
nie szczędząc najbardziej grubiańskich wyzwisk i obelg. Z rachunkiem w ręku 
domaga się natychmiastowego uregulowania zaległych należności. Jest nie 
do zniesienia. Nie przyjmuje żadnych przeprosin, nie chce słyszeć o żadnym 
odłożeniu na później, w przypadku niespełnienia żądań grozi masakrą. Ojciec 
Jordan w swoim pokoju słyszy te gorączkowe wrzaski, schodzi na furtę, chwyta 
w lot, o co chodzi, i ze spokojną pewnością odpowiada krzyczącemu wierzy-
cielowi: «Niech pan wróci jeszcze dziś o czwartej po południu, a otrzyma pan 
należne pieniądze». Tamten odchodzi, potrząsając głową, niezbyt przekonany, 
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a Założyciel zwraca się od razu do prokuratora, który jest też ekonomem 
domu. Ten z wyraźnym zakłopotaniem załamuje ręce i oświadcza, że kasa 
jest rozpaczliwie pusta. Ale o. Jordan wie, do kogo się zwrócić. Udaje się do 
kościoła i zdecydowanie zmierza w kierunku bocznej kaplicy Matki Bożej Bo-
lesnej. Nie wiemy, jak długo pozostał tam na modlitwie, ale z pewnością kilka 
godzin. Po południu listonosz dzwoni do drzwi i wręcza kopertę zawierającą 
kilka tysięcy marek, dzięki którym rzeźnik, punktualnie o godzinie czwartej, 
zostaje spłacony. Podobnych epizodów, swoistych «kwiatków», można by 
opowiedzieć wiele”18.

IV. Z różańcem jak z mamą za rękę

Ojciec Jordan miał swoje ulubione sposoby rozmawiania z Maryją. Nade 
wszystko praktykował codzienny różaniec. Kochał tę modlitwę. Nie rozstawał 
się z różańcem nigdy. Był dla niego jak ręka matki, która prowadzi i strzeże. 
Gdy mieszkał w Rzymie, w swoim macierzystym domu, codziennie chodził 
do bazyliki św. Piotra na adorację. Ci, którzy żyli z nim na co dzień, mówili, 
że po drodze zawsze odmawiał różaniec. Codziennie odmawiał go w kaplicy 
przed Jej figurą, na spacerze. Opowiada o. Pfeiffer, że Założyciel często miał 
w ręku koronkę, nieustannie modląc się na niej. Nieraz dla skuteczniejsze-
go i głębszego praktykowania modlitwy różańcowej łączył ją z  jakąś formą 
postu czy pokuty. W Dzienniku zanotował sobie kiedyś świetlany przykład 
św. Karola Boromeusza, który „codziennie odmawiał różaniec na kolanach, 
również brewiarz o Chwalebnej Dziewicy, a w przededniu Jej świąt pościł 
o chlebie i wodzie” (DD I/127). O. Jordan był apostołem różańca. Nawoływał 
gorąco do jego odmawiania. Osobiście go wręczał młodym kandydatom do 
zgromadzenia rozpoczynającym nowicjat. W jednej z konferencji poświęconej 
Maryi powiedział do współbraci: „Chciałbym wam dzisiaj położyć na sercu 
jedną sprawę: odmawianie Różańca. Jest ono przepisane przez nasze reguły. 
Dlatego zadbajcie o to, żeby odmawiać Różaniec, nawet jeżeli nie jesteście 
już zobowiązani do jego wspólnego odmawiania, gdy jesteście sami na waszej 
placówce misyjnej. Obyście go jednak regularnie odmawiali! Ja uważam tę 
modlitwę za tak wiele znaczącą i chciałbym powiedzieć: Po niej można poznać, 
czy ktoś idzie naprzód czy się cofa. Różaniec jest sprawą bardzo ważną. Co do 
tego nie może być wątpliwości (…). Odmawiajcie Różaniec, szczególnie za 

18 A. Pronzato, Nie możesz spocząć, s. 290-291.

Ks. Krzysztof Wons SDS | „Moja Matka…”. Szkic do maryjnego portretu…



 Studia Salvatoriana Polonica | T. 12 – 201860

Towarzystwo i wzbudzajcie codziennie dobrą intencję, ową Intentio Societatis! 
Odmawiajcie go również w swoich osobistych intencjach, w których powin-
niśmy się modlić”19. 

V. „Listy błagalne” do Matki

Miał swój własny, niespotykany sposób zwracania się do Maryi. Otóż 
w pokoju, na biurku, które było częstym miejscem jego pracy i podejmowania 
ważnych decyzji, stała figurka (52 cm) Matki Bożej z Lourdes.

Ilekroć zasiadał do biurka miał zawsze przed oczyma oblicze Niepoka-
lanej. Pracował w Jej obecności. Pracował, można powiedzieć, razem z Nią. 
Było w tej współpracy coś niezwykłego. W chwilach szczególnie ciężkich lub 
wręcz krytycznych, nieraz w takich, kiedy tylko nadprzyrodzona interwencja 
mogła pomóc, wypisywał w paru słowach swoją troskę na karteczce i wkładał 
ją w złożone gipsowe ręce figury Maryi lub pod jej cokolik.

Współbracia, którzy odwiedzali Ojca Założyciela w jego pokoju, widzieli 
że „jego Maryja na biurku” ciągle ukrywa w swych dłoniach jakiś Jordanowy 
„list z prośbą”. Kiedy prośba została wysłuchana, zabierał karteczkę, ale na jej 
miejsce prawie natychmiast pojawiała się nowa.

Był nieustępliwy w powierzaniu Jej swoich próśb. Czynił to aż do skutku. 
Jeden ze współbraci zwierzył się, że wchodząc do pokoju o. Jordana, spostrze-
gał, że Niepokalana trzymała w swoich złożonych dłoniach pokaźną porcję 
karteczek.

Różne były intencje zapisywane na bilecikach powierzanych Maryi. Do-
tyczyły osób, rozwoju dzieła apostolskiego, osobistych udręk duchowych, 
problemów finansowych zgromadzenia. Przedstawiał i powierzał Jej wszystko. 
Przetrwało do dziś około 120 karteczek20.

Oto niektóre z zapisanych na nich próśb: „Matko, Twoim jestem, ratuj 
mnie”, „Polska”, „Nowicjat 1909”, „Assam. O Matko Boża!”, „Maryjo, Kró-
lowo Nieba, Matko Boga, strzeż nas nieustannie”, „O Maryjo, Matko Boża 
i nasza”, „O Matko, Ty wiesz wszystko”, „Wyratuj nas z biedy, o Matko”, 
„Ataki, Maryjo, Matko”, „Potrzeba pieniędzy...”.

Praktyka „karteczek” zostawianych Maryi nie była jakąś mechaniczną 
zewnętrzną dewocją. Zostawiając Jej swoje intencje, powierzał Jej z ufnością 

19 Zachęty i upomnienia, s. 138-139.
20 Por. U. Musick, Studium nad duchowością maryjną, s. 201.
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całego siebie. Karteczki ukrywane w Jej dłoniach świadczyły o tym, że składał 
siebie w Jej ręce. Niektóre sprawy zapisane na kartkach dla Maryi pozostawiał 
jej również wtedy, gdy udawał się w podróż.

W 1915 roku musiał opuścić Rzym z powodu wojny. Było to dla niego 
najboleśniejsze rozstanie, jakie przyszło mu przeżyć w jesieni życia. Być może 
przeczuwał wtedy w głębi serca, że już nigdy nie wróci do Domu Macierzyste-
go. Udał się do Szwajcarii. Jak zawsze, swoje prośby na karteczkach pozostawił 
w dłoniach Maryi a wraz z nimi inne ważne sprawy, projekty rozwoju zgroma-
dzenia, które złożył na biurku u stóp Niepokalanej.

Wiemy o tym z listu, który napisał do Rzymu. Prosi w nim odpowiedzial-
nego za Dom Macierzysty współbrata, aby przysłał mu materiały, które – jak 
dokładnie wyjaśnia – zostawił na stoliku u stóp Najświętszej Maryi... i od razu 
dodaje: „Uważaj jednak, aby nie pospadały karteczki, które są w dłoniach 
Madonny”.

Dostrzegał wszędzie ślady Jej obecności. Modlił się do Niej i reagował na 
bieżąco aktami strzelistymi. Wyrażał to nieraz na zewnątrz. Zwracał uwagę na 
to, aby figura Niepokalanej była zawsze ozdobiona świeżymi kwiatami.

Jego miłość do Niej się dynamizowała, rosła. Trwał w Jej obecności. „Szu-
kał” Jej obecności, miał swoje przeczucie i przekonanie, że obecność przy 
umiłowanej osobie kształtuje i rozpala miłość. „Kiedy się z nim rozmawiało 
w jego pokoju – wyznał jeden z ojców – można było zauważyć, że w czasie 
rozmowy nagle kierował swoje spojrzenie na statuetkę Niepokalanej albo 
odmawiał jakąś krótką modlitwę”. W tym wszystkim pozostawał bardzo na-
turalny i skromny.

Lubił odwiedzać Ją w kościołach rzymskich poświęconych Jej czci. Kiedy 
przechodził koło figury Niepokalanej, zatrzymywał się na krótką modlitwę 
lub przechodził w skupieniu, czyniąc ukłon pełen czci i szacunku. Mawiał do 
swoich współbraci: „Kto wzrasta w miłości do Matki Bożej, ten wzrasta we 
wszelkim dobru”21. 

VI. Apostoł nabożeństwa do Matki Bożej

Pragnął cały świat pozyskać dla Boga i Jego Matki. Oto jego dewiza ży-
ciowa. Możemy ją przeczytać w jego Dzienniku Duchowym: „Dopóki Bóg nie 
będzie wysławiany wszędzie, nie możesz ani chwili spocząć. Dopóki Królowa 

21 A. Pronzato, Nie możesz spocząć, s. 264.
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Nieba i Ziemi nie będzie wysławiana wszędzie, nie możesz ani chwili spo-
cząć. Żadna ofiara, żaden krzyż, żadne cierpienie, żadne opuszczenie, żadna 
zgryzota, żaden atak, niech nic, z Łaską Bożą, nie będzie dla ciebie za ciężkie” 
(DD II/1).

Uczył więzi z Maryją jakby od progu klasztoru. Jeden z naszych współbraci 
salwatorianów po długich latach życia zakonnego ciągle pamiętał i wspominał, 
jak go przywitał o. Jordan w progu domu zakonnego, kiedy ten jako kandydat 
wstępował do Zgromadzenia. Powiedział, że pierwsze pytanie, jakie usłyszał 
od o. Jordana, było: „Czy ma pan nabożeństwo do Matki Bożej? Niech pan 
będzie wielkim czcicielem Maryi”.

Prawie wszystkie kolegia zakonne, które zakładał, otrzymywały imię Maryi 
(Collegium Marianum). Przez długi czas nosił się z zamiarem założenia jeszcze 
jednego zgromadzenia zakonnego, które – poświęcone Maryi – rozsławiałoby 
Jej imię w świecie.

Kiedy zbliżały się święta lub miesiąc maryjny, wówczas starał się w spo-
sób szczególny przygotować na nie siebie i swoich współbraci: „Rozpoczyna-
my wkrótce miesiąc maj i dlatego chciałbym wam znowu przypomnieć nasz 
obowiązek, byśmy Matkę Bożą czcili w sposób szczególny... Oprócz tego dla 
naszego Towarzystwa dochodzi jeszcze specjalny cel, przez który jesteśmy zo-
bowiązani do popierania w wyjątkowy sposób czci do Matki Bożej”22.

Na czym według o. Jordana polega owa wyjątkowa cześć do Matki Naj-
świętszej? Pośród wielu cech, które powinny kształtować autentyczną maryj-
ność, wskazuje między innymi następujące:

1. Starać się rozwijać w sobie cześć i miłość do Matki Bożej przez wspólne 
i prywatne nabożeństwa maryjne, proponowane i polecane przez Kościół, 
zwłaszcza w święta i miesiące Jej poświęcone.

2. Praktykować soboty maryjne i doskonały akt pełnego zawierzenia Jej 
swego życia.

3. Rozmyślać nad tajemnicami Jej życia.
4. Zerwać radykalnie z życiem grzesznym, przykładając gruntownie „sie-

kierę” do korzenia istniejących wad.
5. Starać się zdobyć czystość serca i trwać w niej nieustępliwie.
6. Ćwiczyć się w cnotach, które upodabniają do Matki Najświętszej. 

Zwłaszcza w miesiącu poświęconym Maryi ofiarować Jej wysiłek nad wypra-
cowaniem w sobie jakiejś konkretnie obranej cnoty.

22 Zachęty i upomnienia, s. 135.
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7. W modlitwie wspólnej i prywatnej do Maryi czuć się odpowiedzialnym 
za innych, prosząc o ich uświęcenie, o pomoc zewnętrzną i wewnętrzną.

Nabożeństwo do Najświętszej Maryi nie było celem samym w sobie. Było 
dla o. Jordana jedną z najbardziej skutecznych dróg do zrealizowania pragnie-
nia swego życia: aby wszyscy poznali i pokochali Boga Ojca i Tego, którego 
posłał, Jezusa Chrystusa. Z ufnością dziecka zawierzył je Maryi, Tej którą 
spotkał pod krzyżem Zbawiciela, Tej która była i  jest najbardziej obecna 
w zbawianiu świata razem z Chrystusem. Maryja jak kochająca Matka odpo-
wiedziała na Jordanowe zawierzenie z całą miłością swego matczynego serca. 
Uczestniczyła w jego pragnieniu życia i jego miłości.

* * *
Ojciec Jordan zmarł w święto Jej urodzin 8 września 1918 roku. Czytamy 

w kronice o. Pfeiffera: „O piątej rano powiedziałem mu: «Dziś jest święto 
Narodzin Maryi Panny. Teraz idę odprawić Mszę świętą i będę szczególnie 
pamiętał o Wielebnym Ojcu». Odpowiedział słabym «tak»”23. „Tak” o. Jorda-
na zabrzmiało jak „fiat” wypowiedziane na łożu śmierci, w dniu urodzin jego 
Matki. Nie tylko Ją czcił, ale do końca życia się do Niej upodabniał.

„MY MOTHER…”, A SKETCH FOR MARIAN PORTRAIT OF FATHER 
FRANCIS MARY OF THE CROSS JORDAN

Summary

Father Francis Mary of the Cross Jordan was a great worshipper of Mother of 
God. His Spiritual Diary has become a particular witness of this bond. It contains 
a lot of notes referring to his personal relationship with Mary. Familiarity with Mary 
stemmed from his familiarity with Jesus. In Jesus he discovered the Savior and in 
Mary – the Savior’s Mother. He often contemplated Jesus the Savior on the cross and 
Mary – under the cross.

Father Francis brought numerous requests to Mary. He put slips of paper with 
intentions which were important to him, in the hands of the statue of Mary, standing 
on his desk. He cultivated Mary’s honor in the liturgy with great devotion. When 
Mary’s feasts or month drew near, he made a particular effort to prepare himself and 
his confreres for the celebrations. He died on the 8th of September, 1918, on the feast 
of Mary’s birthday, which was a meaningful sign of his bond with Mary.

23 Cyt. za: A. Pronzato, Nie możesz spocząć, s. 164.
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