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 Osoba św. Józefa w pismach bł. Franciszka 
Jordana i duchowości salwatoriańskiej

Wprowadzenie

Z datą 8 grudnia 2020 roku papież Franciszek opublikował list apostol-
ski Patris corde (Ojcowskim sercem). Równocześnie ogłosił specjalny „Rok 
św. Józefa” z okazji 150. rocznicy ustanowienia opiekuna Jezusa patronem 
Kościoła powszechnego, który ma być obchodzony w Kościele katolickim 
od 8 grudnia 2020 roku do 8 grudnia 2021 roku. Wraz z listem apostolskim 
został opublikowany dekret Penitencjarii Apostolskiej, łączący ogłoszony przez 
papieża „Rok św. Józefa” z darem specjalnych odpustów. Natomiast w dniu 
15 maja 2021 roku w Rzymie odbyła się beatyfikacja ks. Franciszka Marii od 
Krzyża Jordana (1848-1918), założyciela zgromadzeń zakonnych salwatorianów 
i salwatorianek. 

Te dwa wydarzenia stały się inspiracją do przebadania kultu św. Józefa 
w życiu nowego Błogosławionego i w duchowości salwatorianów. Całość 
rozważań został ujęta w trzech punktach. Najpierw zostanie ukazany w skrócie 
rozwój teologii i kultu św. Józefa w Kościele katolickim, następnie w oparciu 
o zapiski i wypowiedzi ks. Jordana zostanie opisana jego cześć dla św. Józefa. 
Całości dopełni krótka analiza duchowości salwatoriańskiej w odniesieniu do 
pobożności świętojózefowej.
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I. Rozwój teologii i kultu św. Józefa w Kościele katolickim

Szczególna cześć dla św. Józefa w Kościele katolickim wynika z roli, jaką 
Bóg powierzył mu w ekonomii zbawienia. To jemu zawierzył i oddał pod 
opiekę Syna Bożego, który przyjął ludzką naturę, i dziewiczą Matkę Maryję. 
Jezus Chrystus wzrastał pod jego opieką i został przez Józefa wprowadzany 
we wszystkie obowiązki życia domowego, religijnego i społecznego. Ojciec 
Tarcisio  Stramare, wybitny znawca problematyki związanej ze św. Józefem, 
zwraca uwagę, że nie można napisać biografii św. Józefa tak, jak jest to w przy-
padku innych świętych. Jego postać trzeba widzieć w świetle tajemnicy Wcie-
lenia, dlatego trzeba w rozważaniach uwzględnić dwa aspekty: teologiczny, 
związany z rozwojem doktryny o św. Józefie, i kultyczny, związany z rozwojem 
nabożeństwa ku jego czci1.

Cześć dla małżonka Maryi i opiekuna Jezusa zaczęła rozwijać się już 
w pierwszych wiekach, ale dynamiczny rozwój teologii o Świętym Oblubieńcu, 
zwanej józefologią2, i jego kultu3 nastąpiły dopiero w drugim tysiącleciu. Jak 
zauważa o. Benignus Józef Wanat OCD, nabożeństwo do św. Józefa najpierw 
rozwijało się w IV wieku w ośrodkach monastycznych na terenach Kościoła 
wschodniego. Miejscem rozwoju kultu w Palestynie były klasztory św. Saby, 
zaś jego święto w dniu 20 lipca najwcześniej obchodzili Koptowie, którzy 
asymilowali kult św. Józefa z  liturgii bizantyńskiej. Po zdobyciu Jerozolimy 
w trakcie pierwszej wyprawy krzyżowej w 1099 roku utworzono Królestwo 
Jerozolimskie z siedzibą patriarchy łacińskiego. Opiekę nad Grobem Pańskim 
powierzono kanonikom regularnym św. Augustyna, którzy sprawowali tam 
liturgię galloromańską, zwaną liturgią Grobu Chrystusowego. W latach 1209-
1214 od Alberta Avogadro, patriarchy jerozolimskiego Kościoła, przyjęli tę 
liturgię wraz z regułą zakonną pustelnicy z góry Karmel. Z racji wybudowa-
nia świątyni ku czci Matki Bożej, nazywano ich Braćmi Najświętszej Maryi 
Panny z góry Karmel, popularnie karmelitami. Gdy w pierwszej połowie 
XIII wieku z powodu zagrożenia ze strony islamu zakonnicy zostali zmuszeni 
do opuszczenia góry Karmel, przenieśli się do Europy. Równocześnie przenie-
śli ze sobą rozwijający się kult św. Józefa, przyczyniając się w ten sposób do 

1 T. Stramare, Święty Józef – święty najbliższy Jezusowi, w: Święty Józef. Ojcowskie serce, 
red. A. Latoń, Poznań 2021, s. 86.

2 B. Migut, Józefologia, w: Encyklopedia katolicka, t. VIII, Lublin 2000, kol. 182-184.
3 M. Straszewicz, Józef Oblubieniec, w: Encyklopedia katolicka, t. VIII, Lublin 2000, 

kol. 125-127.
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jego rozwoju na Starym Kontynencie w następnych wiekach4. Wielkie zasługi 
w tym względzie ma św. Teresa z Avila (1515-1582), reformatorka karmeli-
tów, wielka mistrzyni życia duchowego i doktor Kościoła. Jej ufność w moc 
orędownictwa opiekuna Jezusa i męża Maryi ma związek z ciężką chorobą 
w początkach życia zakonnego, z której została uzdrowiona za jego przy-
czyną. We wszystkich klasztorach zaprowadziła jego szczególny kult, a spośród 
17 klasztorów przez siebie założonych, aż 11 poświęciła czci św. Józefa5. 

Należy podkreślić, że rozwój doktryny józefologicznej nastąpił dopiero za 
pontyfikatu bł. Piusa IX (1792-1878), który kierował Kościołem od 16 czerwca 
1846 do 7 lutego 1878 roku. We wcześniejszych bowiem wiekach pobożność 
ludowa6 wyprzedzała teologię, a papieże ograniczali się do zatwierdzania 
nowych tekstów liturgicznych i nabożeństw7. Cześć Piusa IX dla św. Józefa 
wynikała z  jego osobistej pobożności i z trudnej sytuacji, w jakiej znalazły 
się Kościół i papiestwo w XIX wieku. Na jego pontyfikat przypada okres 
tzw. Wiosny Ludów, upadek państwa kościelnego (1870), rozwój liberalizmu 
i początek tzw. kwestii robotniczej. Paradoksalnie upadek państwa kościelnego 
i pozbawienie papieża władzy świeckiej przyczyniły się do wzrostu znaczenia 
papiestwa i  jego władzy duchowej. Wśród zasług Piusa IX należy wskazać 
ogłoszenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP (1854), zwołanie Soboru 
Watykańskiego  I (1869), który został przerwany w  następnym roku po 
wkroczeniu wojsk Garibaldiego do Rzymu, i ogłoszenie św. Józefa patronem 
Kościoła powszechnego (1870). 

4 B.J. Wanat, Kult św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny u Karmelitów Bo-
sych w Poznaniu, Poznań 2014, s. 21-23.

5 Tamże, s. 26-30; L. Wrona, Osoba św. Józefa w pismach św. Teresy od Jezusa, w: Święty 
Józef w duchowości Karmelu, red. J.W. Gogola, Kraków 2019, s. 81-96; Sz.T. Praśkiewicz, 
Kult św. Józefa w Zakonie i Klasztorze Karmelitańskim w Wadowicach, „Wadoviana. Prze-
gląd historyczno-kulturalny” 18(2015), s. 73-75.

6 Sobór Watykański II w Konstytucji o liturgii świętej określa, że liturgia jest szczy-
tem, do którego zmierza cała działalność Kościoła i źródłem, z którego wypływa cała jego 
moc, ale równocześnie ten sam Sobór przyznaje, że sama liturgia nie wyczerpuje całej 
działalności Kościoła (KL 10-11). W historii Kościoła można mówić o dwóch nurtach 
rozwoju życia religijnego. Jeden związany jest z liturgią, drugi z tzw. pobożnością ludo-
wą. Na temat relacji zachodzącej między liturgią a nabożeństwami ludowymi zob. m.in.: 
J. Stefański, Miejsce i rola pia exercitia w służbie Bożej, „Studia Theologica Varsaviensia” 
1986 nr 2, s. 145-170.

7 J. Bujak, Idźcie do Józefa. Nauczanie papieży o św. Józefie od bł. Piusa IX do Francisz-
ka, Poznań 2021, s. 17.
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Wśród różnych wniosków przedłożonych Piusowi IX przez ojców Soboru 
Watykańskiego I, jak przypomina papież Jan XXIII (1881-1963) w liście apostol-
skim o odnowieniu nabożeństwa do Niebiańskiego Patrona Kościoła Le voci 
z 19 marca 1961 roku, dwa dotyczyły św. Józefa. Papieża proszono o podniesie-
nie stopnia jego kultu w liturgii i o uroczyste ogłoszenie św. Józefa Patronem 
Kościoła powszechnego. Papież przyjął z radością obydwa wnioski. Już po 
zawieszeniu obrad Soboru Watykańskiego I dekretem Quemadmodum Deus 
z 8 grudnia 1870 roku proklamował św. Józefa patronem Kościoła powszech-
nego, podnosząc święto św. Józefa obchodzone 19 marca do rytu liturgicznego 
zdwojonego pierwszej klasy8. Dla podkreślenia rangi tego wydarzenia papież 
chciał, aby odbyło się ono jednocześnie w trzech wielkich bazylikach patriar-
chalnych Rzymu. W okresie wielkiego zamętu polityczno-społecznego Pius IX 
zawierzył losy Kościoła opiekunowi Jezusa. Należy zaznaczyć, że tenże papież 
dekretem Inclytus Patriarcha Joseph z 10 września 1847 roku rozszerzył święto 
św. Józefa na cały Kościół9. 

Zasługą następcy na Stolicy Piotrowej, Leona XIII (1810-1903), w rozwoju 
józefologii jest encyklika Quamquam pluries z 15 sierpnia 1889 roku. Był to 
pierwszy tak obszerny dokument Magisterium Kościoła, w którym papież 
przedstawił doktrynę Kościoła o św. Józefie. Leon XIII nakreślił główne linie 
teologii józefologicznej, wskazując na analogię pomiędzy Józefem Egipskim 
a Józefem z Nazaretu, wyjaśniając jego rolę w historii zbawienia i w odniesie-
niu do Kościoła. Encyklika wysławia również św. Józefa jako wzór dla ojców 
rodzin i dla robotników. Na końcu encykliki została umieszczona popularna 
do dnia dzisiejszego w Kościele modlitwa Do Ciebie, o święty Józefie10. Następni 
papieże odnosili się do postaci Oblubieńca Maryi, ale czynili to głównie 
w odniesieniu do kultu, co zostanie przedstawione w dalszej części.

W rozwoju józefologii ważną rolę odegrała adhortacja apostolska Jana 
Pawła II (1920-2005) Redemptoris custos z 15 sierpnia 1989 roku11, wydana 
w setną rocznicę encykliki Quamquam pluries. Wspomniany już T. Stramare 
zwraca uwagę, że adhortację należy odczytywać w ścisłym powiązaniu z papie-
skimi encyklikami: Redemptor hominis (1979), Redemptoris Mater (1987) o roli 
Maryi w życiu Kościoła i Redemptoris missio (1990) o działalności misyjnej 
Kościoła. „W tym kontekście łatwo zdać sobie sprawę ze znaczenia św. Józefa 

8 Tamże, s. 36-37, 95.
9 Tamże, s. 26, 35-36.
10 Tamże, s. 48-58.
11 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Redemptoris Custos, Watykan 1989.
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– pisze autor – który pozostaje w ścisłej relacji z tajemnicą Odkupienia, czyli 
z samym Jezusem, wobec którego spełnia rolę ojca, z Maryją, Matką Jezusa, 
której jest mężem, i z Kościołem powierzonym jego opiece. Chodzi o pozycję 
do tego stopnia wyjątkową i wspaniałą, że aż budzącą, wśród niektórych, 
zdecydowany sprzeciw wobec uznania wielkości tego Świętego”12.

List papieża Franciszka Patris corde z 8 grudnia 2020 roku, wydany z okazji 
150. rocznicy ogłoszenia św. Józefa przez Piusa IX patronem Kościoła katolic-
kiego13, zwraca uwagę na nowe elementy w teologii św. Józefa. Papież zauważa, 
że „wszyscy mogą znaleźć w św. Józefie, mężu, który przechodzi niezauważony, 
człowieku codziennej obecności, dyskretnej i ukrytej, orędownika, pomocnika 
i przewodnika w chwilach trudnych”14. W dekrecie Penitencjarii Apostolskiej 
z 8 grudnia 2020 roku udzielającym daru odpustów z okazji Roku Jubileuszo-
wego na cześć św. Józefa znajdujemy zachętę: „Niech wszyscy wierni, poprzez 
modlitwy i dobre czyny, z pomocą Świętego Józefa, Opiekuna Świętej Rodziny 
z Nazaretu, starają się uzyskać pociechę i ulgę w ciężkich ludzkich utrapie-
niach, które dręczą współczesny świat”15.

Zwróćmy jeszcze uwagę na drugi aspekt związany ze czcią św. Józefa, jaką 
jest rozwój jego kultu. Wspomnijmy najpierw o świętach liturgicznych zwią-
zanych z omawianym patronem. Główne jego święto przypada 19 marca. 
Zapoczątkowali je benedyktyni z Winchester ok. 1030 roku. Zostało ono 
przyjęte w innych zakonach, a później rozszerzyło się za sprawą wypowiedzi 
papieża Sykstusa IV (1480) i Piusa V (1568). Jako święto obowiązkowe w całym 
Kościele wprowadził je Grzegorz VI w 1621 roku16. Papież Pius XII 1 maja 
1955 roku ustanowił święto św. Józefa Robotnika, które miało być obchodzone 
1 maja. W tym dniu przypada obchodzone od 1890 roku Święto Pracy. Ze 
względu na fakt, że nie we wszystkich krajach Święto Pracy jest obchodzone 
w tym dniu, obecnie w kalendarzu liturgicznym jest ono w randze wspo-
mnienia dowolnego. Prefację mszalną o św. Józefie zaaprobował Benedykt 
XV z datą 9 kwietnia 1919 roku17. Z kolei Jan XXIII włączył do Kanonu 
Rzymskiego imię św. Józefa zaraz po imieniu Maryi (13 listopada 1962)18. 
Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dnia 1 maja 2013 roku 

12 T. Stramare, Święty Józef – święty najbliższy Jezusowi, s. 86.
13 Franciszek, List Apostolski Patris corde, Poznań 2020.
14 Tamże, s. 8.
15 Tamże, s. 34.
16 T. Stramare, Święty Józef – święty najbliższy Jezusowi, s. 91.
17 J. Bujak, Idźcie do Józefa, s. 65.
18 Tamże, s. 92-93.
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wydała dekret dotyczący włączenia imienia św. Józefa w II, III i IV modlitwie 
eucharystycznej19.

W ciągu wieków ukształtowało się wiele praktyk pobożnościowych, w któ-
rych zwracano się do św. Józefa. Przykładowo można wymienić „Nabożeń-
stwo do siedmiu bólów i siedmiu radości św. Józefa”, „Litanię do św. Józefa”, 
„Koronkę albo Różaniec do św. Józefa”, „Pas albo sznur św. Józefa”, „Szkaplerz 
św. Józefa”. Papież Benedykt XV ponadto zalecił poświęcać czci św. Józefa 
każdą środę i cały marzec (1920). Pierwsza litania do św. Józefa została opu-
blikowana w 1597 roku w Rzymie. Ostatecznie zatwierdził ją św. Pius X (1835-
1914) w dniu 8 marca 1909 roku i zobowiązał Kongregację Obrzędów do 
włączenia jej do ksiąg liturgicznych i obdarzyć odpustami20. Z inicjatywy 
papieża Franciszka litania została uaktualniona w 2021 roku. Włączono do niej 
siedem wezwań zaczerpniętych z wypowiedzi papieży Pawła VI, Jana Pawła II 
i Franciszka21. Wskazane z konieczności wybiórczo formy kultu św. Józefa 
uświadamiają jego różnorodność i wskazują na jego ciągły rozwój. Trzeba 
mieć nadzieję, że obchodzony w Kościele Rok św. Józefa przyczyni się do 
pogłębienia i wzbogacenia form tego kultu22.

Należy mieć również na uwadze, że wiele instytutów życia konsekrowanego 
i stowarzyszeń życia apostolskiego na przestrzeni wieków wybrało św. Józefa na 
patrona lub współpatrona, a wiele zarówno męskich, jak i żeńskich nosi jego 
imię23. Wzrasta także liczba instytutów świeckich, szczególnie w Afryce i Azji, 

19 Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dekret dotyczący imienia 
św. Józefa w Modlitwach Eucharystycznych, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kon-
gregacje/kkultu/dekret_sw_jozef_01052013.html [dostęp: 19.07.2021].

20 J. Bujak, Idźcie do Józefa, s. 61; T. Stramare, Święty Józef – święty najbliższy Jezusowi, 
s. 93.

21 Nowe wezwania w Litanii do św. Józefa, https://episkopat.pl/nowe-wezwania-w-
-litanii-do-sw-jozefa/ [dostęp: 19.07.2021].

22 Interesującą syntezę różnych form kultu św. Józefa, w tym pobożności ludowej, 
zawiera opracowanie: D. Galanciak, Kult św. Józefa na podstawie współczesnych modlitew-
ników, „Sympozjum” 2021 nr 1, s. 185-210.

23 Nie licząc zgromadzeń zakonnych odwołujących się w nazwie do Świętej Rodzi-
ny, a  jedynie do św. Józefa, istnieje w Kościele 5 takowych męskich instytutów życia 
zakonnego (zob. Annuario Pontificio 2021, Città del Vaticano 2021, s. 1374-1409) i 50 
zgromadzeń zakonnych żeńskich (tamże, s. 1501-1502, 1585-1592). W Polsce znani są 
Oblaci Świętego Józefa (tamże, s. 1379) oraz Siostry Świętego Józefa, zwane potocznie 
józefitkami (tamże, s. 1587). Istnieją też zgromadzenia zakonne świętojózefowe w obrząd-
kach wschodnich, jak np. Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa Oblubieńca N.M.P. ze 
Lwowa (tamże, s. 1618).
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którym patronuje św. Józef. W tym względzie trzeba również wspomnieć 
liczne bractwa i zrzeszenia kościelne24. Wraz z rozwojem kultu św. Józefa 
dedykowano mu także kościoły i kaplice oraz parafie. Pierwszym kościołem 
w Polsce dedykowanym św. Józefowi był kościół karmelitański w Poznaniu, 
konsekrowany w 1621 roku25. W chwili obecnej najbardziej znanym ośrodkiem 
kultu w Polsce jest Narodowe Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu26, istnieje 
ponad 360 parafii, których patronem jest św. Józef27.

Zainteresowanie józefologią i jej rozwój sprawiły, że zaistniała konieczność 
tworzenia ośrodków studiów i dokumentacji, mających na celu prowadzenie 
całościowych badań naukowych na temat miejsca i roli św. Józefa w tajemnicy 
Chrystusa, Maryi i Kościoła. Pierwsze takie centrum powołali karmelici bosi 
w 1947 roku w Valladolid (Hiszpania). Od 1947 roku prace instytutu publi-
kowane są w półroczniku „Estudios Josefinos”. Tam też powstała Sociedad 
Española Josefina (1951), która przekształciła się w Sociedad Ibero Americana 
de Josefologia (1953). W następnych latach powstały podobne centra w innych 
krajach. Warto dodać, że ośrodki te, oprócz badań naukowych z zakresu józe-
fologii, organizują sympozja i kongresy międzynarodowe28. Osobie św. Józefa 
są również poświęcone rozprawy naukowe29.

Także liczni święci i błogosławieni, w tym polscy, żywili nabożeństwo 
do św. Józefa i krzewili jego kult. Wyróżniają się tutaj przede wszystkim 
św. Zygmunt Gorazdowski, założyciel sióstr józefitek30, oraz św. Rafał Kali-

24 T. Stramare, Święty Józef – święty najbliższy Jezusowi, s. 92-93.
25 B.J. Wanat, Kult św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, s. 11.
26 Strona internetowa Sanktuarium: https://www.swietyjozef.kalisz.pl/ [dostęp: 

19.07.2021].
27 W. Rozynkowski, Z dziejów kultu św. Józefa, „Kaliskie Studia Teologiczne” 4(2005), 

s. 111-113.
28 B.J. Wanat, Kult św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, s. 35; T. Stramare, 

Święty Józef – święty najbliższy Jezusowi, s. 93-94.
29 Przykładem może być rozprawa doktorska ks. Adama Mikulskiego nt. Pobożność 

świętojózefowa w dziele nowej ewangelizacji. Studium józefologiczno-pastoralne, Wrocław 
2015, napisana pod kierunkiem ks. prof. PWT dra hab. Bogusława Drożdża na Papie-
skim Wydziale Teologicznym.

30 Co podkreślił sam św. Jan Paweł II w homilii beatyfikacyjnej 26 czerwca 2001 r. 
we Lwowie, życząc siostrom józefitkom, by naśladowały swojego założyciela, „karmiąc 
swe życie duchowe (…) szczególną czcią św. Józefa, którego wiarę, pokorę, roztropność 
i odwagę starał się naśladować”. Jan Paweł II, Przyjmijcie duchowe przesłanie waszych bło-
gosławionych. 26 czerwca 2001 – Lwów. Msza św. i beatyfikacja abpa Józefa Bilczewskiego 
i ks. Zygmunta Gorazdowskiego, „L’Osservatore Romano” 2001 nr 9, s. 28.
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nowski (ze chrztu Józef, w zakonie Rafał od św. Józefa), odnowiciel karmelitów 
bosych, budowniczy sanktuarium św. Józefa w Wadowicach31, któremu św. Jan 
Paweł II (Karol Józef Wojtyła) ofiarował swój papieski pierścień, jako wotum 
dla drugiego Patrona swojego chrztu32. Do szczególnych czcicieli św. Józefa nie 
sposób nie zaliczyć nowego błogosławionego Kościoła, tj. Franciszka Jordana. 

II. Bł. Franciszek Jordan o św. Józefie

Dnia 15 maja 2021 roku w bazylice św. Jana na Lateranie w Rzymie odbyła 
się uroczystość beatyfikacji ks. Franciszka Marii od Krzyża Jordana (1848-
1918), założyciela salwatorianów i salwatorianek. Kim był nowy błogosławiony 
Kościoła i co sprawiło, że został uznany za godnego do wyniesienia do chwały 
ołtarzy?

Jan Chrzciciel Jordan33 urodził 16 czerwca 1848 roku w Gurtweil w Bade-
nii, na południu Niemiec. Jego rodzicami byli Wawrzyniec Jordan i Notburga 
z domu Peter. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Gurtweil (1855-1862) 
młody Jordan podejmuje różne prace jako pracownik fizyczny, by pomóc 
w utrzymaniu rodziny po śmierci ojca. Po okresie indywidualnego nauczania 
(1869-1870) podejmuje naukę w gimnazjum w Konstancji (1870-1874), którą 
kończy otrzymaniem świadectw dojrzałości. W latach 1874-1877 podejmuje 
studia z zakresu teologii i filozofii na uniwersytecie we Fryburgu. W czasie 
studiów, w 1875 roku, Jordan rozpoczyna prowadzenie zapisków swojego 

31 S. T. Praśkiewicz, Nabożeństwo św. Rafała Kalinowskiego do św. Józefa, „Głos Kar-
melu” 94(2021), s. 35-37; tenże, Kult św. Józefa w Zakonie i Klasztorze Karmelitańskim 
w Wadowicach, s. 70-84.

32 T. Stramare, Giovanni Paolo II dona il suo anello a san Giuseppe, „L’Osservatore 
Romano”, ed. quotidiana, 2.06.2004, s. 6; Sz. T. Praśkiewicz, List okólny z zaproszeniem 
na uroczystość św. Józefa do Wadowic połączoną z przyozdobieniem jego obrazu papieskim 
pierścieniem Ojca Świętego Jana Pawła II. Refleksja teologiczno-pastoralna, „Życie Karmelu” 
66(2004), s. 20-27.

33 Szerzej na temat ks. Jordana i  jego dzieła zob. m.in. opracowania: A. Kiełbasa, 
Ksiądz Franciszek Maria od Krzyża Jordan (1848-1918) założyciel Salwatorianów. Jego idee, 
plany i realizacja, Kraków 1994; A. Pronzato, Nie możesz spocząć. Ojciec Jordan. Ten, który 
przejął ogień i rozpalił serca milionów, Kraków 2012; M. Piela, Czcigodny Sługa Boży Ojciec 
Franciszek Maria od Krzyża Jordan (1848-1918). Życie i dzieło, cz. 1: Od narodzenia do 
utworzenia pełnej struktury Towarzystwa (1848-1888), Kraków 2014; M. Piela, Czcigodny 
Sługa Boży Ojciec Franciszek Maria od Krzyża Jordan (1848-1918). Życie i dzieło, cz. 2: 
Wierni salwatoriańskiej uniwersalności (1889-1918), Kraków 2018.
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życia duchowego (Dziennika Duchowego)34, które będzie prowadził niemalże 
do swojej śmierci. Dnia 18 października 1877 roku wstępuje do seminarium 
św. Piotra w Breisgau k. Fryburga. Święcenia kapłańskie przyjął 21 lipca 
1878 roku z rąk biskupa pomocniczego Lothara von Kübel, administratora die-
cezji fryburskiej. Za zgodą biskupa odbywa w latach 1878-1880 studia językowe 
(grecki, hebrajski, aramejski, syryjski, języki koptyjskie i arabski) w Papieskim 
Instytucie św. Apolinarego w Rzymie. W tym czasie podejmuje podróż na 
Bliski Wschód (21 stycznia-14 sierpnia 1880). Dojrzewa w nim myśl założe-
nia nowego dzieła w Kościele. Swoje plany przedstawił biskupom w Ziemi 
Świętej i otrzymał ich błogosławieństwa. Po powrocie do Rzymu, uzyskał 
6 września 1880 roku prywatną audiencję u papieża Leona XIII, któremu 
przedstawił swoje plany. Formalne założenie nowego instytutu, któremu dał 
nazwę Apostolskie Towarzystwo Nauczania, miało miejsce 8 grudnia 1881 roku 
w kaplicy św. Brygidy w Rzymie. Obecnie obowiązująca nazwa: Towarzystwo 
Zbawiciela Bożego (Societatis Divini Salvatoris) została przyjęta w latach 1893-
1894. W dniu 11 marca 1883 roku ks. Jordan złożył śluby zakonne, przyjął habit 
i imię Franciszka Maryi od Krzyża, a dotychczasowy instytut został przekształ-
cony w zgromadzenie zakonne. Dnia 8 grudnia 1888 roku, wraz z bł. Teresą 
von Wüllenweber w Tivoli k. Rzymu, dał początek kongregacji sióstr pod 
nazwą Katolickie Towarzystwo Nauczania (obecna nazwa: Siostry Boskiego 
Zbawiciela, w skrócie: salwatorianki). Z powodu trwającej I wojny światowej 
ks. Jordan w dniu 7 maja 1915 roku przenosi się wraz z Generalatem Salwa-
torianów do Fryburga w neutralnej Szwajcarii. Umiera 8 września 1918 roku, 
w święto Nawiedzenia NMP, w szpitalu w Tafers, niedaleko Fryburga, i tam 
zostaje pochowany na cmentarzu parafialnym.

Proces beatyfikacyjny ks.  Jordana rozpoczął się 4 sierpnia 1942 roku. 
Po wielu latach badań związanych z  życiem i  działalnością ks.  Jordana, 
w 2011 roku, odpowiednie dykasteria watykańskie wydały dekret o heroicz-
ności jego cnót. Natomiast 19 czerwca 2020 roku papież Franciszek upo-
ważnił Kongregację ds. Spraw Kanonizacyjnych do promulgowania dekretu 
dotyczącego cudu za wstawiennictwem ks.  Jordana. Logo przygotowane 
z okazji beatyfikacji zostało opatrzone napisem: „Franciszek Jordan. Apostoł 

34 Jan Chrzciciel Jordan. Ojciec Franciszek Maria od Krzyża (1848-1918), Dzien-
nik Duchowy 1875-1918, Kraków 2008 (cyt. dalej: DD). W przedmowie od tłumacza, 
ks. Józefa Tarnówki SDS, i w jego wprowadzeniu można znaleźć podstawowe informacje 
o dzienniku, jego strukturze (tamże, s. 15-32). Głębszą analizę dziennika można znaleźć 
w pracy zbiorowej Gdy mocą człowieka jest Pan. Duchowość Ojca Franciszka Marii od 
Krzyża Jordana w świetle jego „Dziennika duchowego”, red. K. Wons, Kraków 1995.
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bez granic”. Słowa te oddają jego pasję i żarliwość apostolską w pozyskaniu 
wszystkich ludzi do współpracy w łodzi Kościoła. Z głębi doświadczenia Bożej 
miłości i żarliwości apostolskiej Jordan w dniu 20 grudnia 1894 roku notuje 
takie słowa w Dzienniku Duchowym: „Dopóki jest na świecie jeszcze jeden 
człowiek, który nie zna Boga i nie kocha Go ponad wszystko, nie możesz ani 
chwili spocząć. Dopóki Bóg nie będzie wysławiany wszędzie, nie możesz 
ani chwili spocząć” (DD II, 1). 

Wśród wielu cech osobowości charakterystycznych dla Jordana na jedną 
należy szczególnie zwrócić uwagę. Chodzi o  posłuszeństwo Kościołowi 
w chwilach próby i niezrozumienia ze strony władzy kościelnej. Lista tych 
prób jest wyjątkowo długa. Począwszy od trudności z zatwierdzeniem reguł 
zakonnych, przez wizytację kanoniczną nakazaną przez Stolicę Apostolską, 
pozbawienie praw do pierwszej zakonnej wspólnoty żeńskiej, łącznie z obawą 
o pozbawienie również kierownictwa męską gałęzią swego instytutu. To były 
próby, które dotykały wprost rdzenia jego oddania się Bożej sprawie. W takich 
doświadczeniach dojrzewała w nim ufność w Bożą Opatrzność i posłuszeństwo 
Kościołowi. Znamienne są słowa, które zanotował w 1901 roku na początku 
swojego Dziennika: „Aprobuję to, co aprobuje Kościół święty, i odrzucam to, 
co odrzuca Kościół święty” (DD I, 1).

W interesującej nas kwestii obecności kultu św. Józefa w życiu bł. Franciszka 
Jordana należy zauważyć, że lata jego życia przypadają w okresie wzmożonego 
rozwoju kultu tego świętego, co zostało przedstawione w pierwszej części 
opracowania. Należy więc zakładać, że Jordan był zorientowany w kolejnych 
decyzjach Magisterium Kościoła. Jednocześnie należy zaznaczyć, że nie ma 
informacji czy notatek, które by świadczyły o jego bliższym zainteresowaniu 
teologią św. Józefa. Można zatem mówić bardziej o aspekcie kultycznym 
w zachowanych tekstach. Podstawowymi źródłami, z których czerpiemy 
informacje o jego osobistej czci dla św. Józefa, jest wspomniany Dziennik 
duchowy i przemówienia wygłaszane do salwatorianów w domu macierzystym 
w Rzymie35. Sposobnością do przemówień były praktykowane wówczas coty-
godniowe kapituły win, jak również uroczystości związane z obłóczynami lub 
profesją zakonną, pożegnania wyjeżdżających misjonarzy czy też przypadające 
4 października imieniny Założyciela.

Lektura Dziennika duchowego uświadamia nam, że większość zapisków 
Jordana (ok. 50%) stanowią cytaty zaczerpnięte z literatury duchowej, którą 
czytał. Drugą grupę (30%) stanowią cytaty z Pisma Świętego. Pozostaje więc 

35 Przemówienia o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, Kraków 2010.
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20% na własne przemyślenia. Nie można jednak mierzyć oryginalności Dzien-
nika samymi statystykami, gdyż to może prowadzić do błędnych wniosków. 
Jordan nie starał się wymyślać własnej oryginalnej duchowości, ale obficie 
korzystał z duchowego bogactwa Kościoła. Lektura pism ojców Kościoła czy 
dzieł wielkich świętych pozwalała mu na poznawanie żywotów świętych, ich 
drogi oddania się i służenia Bogu i Kościołowi. Myśli wynotowane w Dzien-
niku stawały się niejako jego własnymi. Wśród znanych ojców Kościoła cytuje 
m.in.: Ambrożego, Augustyna, Hieronima, Jana Chryzostoma, Benedykta 
i Grzegorza Wielkiego. Natomiast spośród świętych ze średniowiecza mamy 
odniesienia do dzieł Bernarda z Clairvaux, Franciszka, Bonawentury, Domi-
nika, Tomasza z Akwinu, Angeli z Foligno i Katarzyny ze Sieny. Z kolei wśród 
świętych i wielkich pisarzy duchowych znajdziemy odniesienia do Tomasza 
à Kempis, Ignacego z Loyoli, Franciszka Ksawerego, Teresy z Avila, Jana od 
Krzyża, Magdaleny z Piazzi, Wincentego à Paulo, Franciszka Salezego, Fran-
ciszki de Chantal, Alfonsa Liguoriego, Benedykta Józefa Labre i Jana Marii 
Vianneya36.

Po tych uwagach łatwiej będzie nam zrozumieć odniesienia do św. Józefa 
w Dzienniku duchowym Jordana. Zawiera on dziesięć notatek związanych ze 
św. Józefem, przy czym jedno dotyczy zgromadzenia zakonnego św. Józefa 
w Ameryce Południowej (DD II, 13). Jordan zanotował je w różnych okresach 
swojego życia. Pierwsze wpisy znajdujemy w początkach prowadzenia Dzien-
nika (przypomnijmy, że zaczął go pisać w 1875 roku), ostatni w 1916 roku. 
Tylko przy niektórych jest podana dokładna data. Trzeba jednocześnie zazna-
czyć, że nie są to długie wpisy ani rozważania o roli św. Józefa, ale krótkie jed-
nozdaniowe wezwania. Dla uporządkowania możemy je pogrupować. Kilka 
notatek jest wewnętrzną mobilizacją do pielęgnowania osobistej więzi i czci 
dla św. Józefa: „Pielęgnuj zawsze szczególną cześć do św. Józefa!” (DD I, 16); 
„Czcij z wielką miłością Najświętszą Dziewicę, św. Józefa, św. Jana Chrzciciela, 
św. Wincentego z Ferrary i pozostałych świętych i aniołów nieba!” (DD I, 
59); „Żyj zawsze w świętej zażyłości z Jezusem, Maryją, Józefem!” (DD I, 61); 
„Wzywaj także częściej ufnie św. Józefa, aby on uzyskał dla ciebie wielką łaskę. 
19.3.1905” (DD II, 87). Kolejna grupa to wezwania modlitewne wyrażające 
ufność: „Pamiętaj więc o nas, święty Józefie, i wstawiaj się Twoją modlitwą 
u twego przybranego Syna, lecz nakłoń nam łaskawie także Najświętszą Dzie-
wicę, Twoją Oblubienicę (św. Bernardyn ze Sieny)” (DD I, 161); „Święty 

36 Zob. komentarze tłumacza w: Jan Chrzciciel Jordan. Ojciec Franciszek Maria od 
Krzyża (1848-1918), Dziennik Duchowy 1875-1918, s. 19-21, 65-66.
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Józefie, bądź moim potężnym Orędownikiem! 6.5.1906” (DD II, 97); „Święty 
Józefie, módl się za mną! 7.1.1916” (DD IV, 14). W tym kluczu notuje kilka 
intencji modlitewnych za siebie i za bliskich: „1 «Zdrowaś Maryjo» na cześć 
św. Józefa w tej samej intencji [poprzednia intencja odnosiła się do modlitwy 
o dobrą śmierć]” (DD I, 89). Jest też notatka wyrażająca swego rodzaju skargę 
i ufność: „Święty Józefie, dlaczego mi nie pomagasz w takiej opresji? Przecież 
możesz mi pomóc. 19.3.1908” (DD II, 113).

Jordan starał się cześć dla św. Józefa zaszczepić także wśród swoich ducho-
wych synów. Wśród przemówień Błogosławionego skierowanych do członków 
założonego przez siebie zgromadzenia zakonnego dwa wyraźnie to potwier-
dzają. Zostały one wygłoszone 10 marca 1899 roku i 8 marca 1901 roku, a więc 
przed uroczystością św. Józefa. 

Przywołajmy w całości pierwsze przemówienie i zobaczmy, jak ks. Jordan 
mobilizował do czci Patrona: „Święty Józef należy do naszych szczególnych 
patronów i dlatego wypada, abyśmy oddawali mu szczególną cześć. Odpra-
wiamy już comiesięczne nabożeństwo ku czci świętego Józefa, jutro zaś rozpo-
czynamy nowennę. Jak mamy go czcić? Odpowiadam: po pierwsze, modlitwą, 
zwłaszcza teraz, przez pobożne uczestnictwo w nabożeństwach, a po drugie 
przez to, iż w tym czasie będziemy starali się przyswoić sobie jego miłość, 
zwłaszcza te cnoty, które są tak ważne dla zakonnika. Najpierw powinniście 
sobie przyswoić gorącą miłość do Jezusa i Maryi! Następnie ubóstwo i posłu-
szeństwo, milczenie. Uczcie się od świętego Józefa milczenia, posłuszeństwa, 
pokory, a zwłaszcza miłości do Jezusa i Maryi! Ponadto podczas nowenny 
powinniście pamiętać o szczegółowych celach, potrzebach i intencjach. Każdy 
ma się o co modlić! Módlcie się też za Towarzystwo, za jego potrzeby, zwłasz-
cza aby umacniało się wewnątrz i rozszerzało się na zewnątrz i aby ponownie 
było w stanie przyjmować większą liczbę członków. Proście o to świętego 
Józefa, który jest przecież patronem ubogich i tak chętnie pomaga, proście, 
aby dopomógł nam w zdobyciu niezbędnych środków. Na koniec chciałbym 
wam jeszcze zalecić na całe życie cześć dla świętego Józefa – przedstawiajcie 
mu wasze osobiste sprawy i sprawy Towarzystwa, a – jak mam nadzieję – nie 
będziecie tego żałować! Przypomnijcie sobie słowa świętej Teresy, która mówi, 
że nigdy nie prosiła świętego Józefa bez skutku. Naśladujmy ją, a również my 
doświadczymy potężnej opieki tego niebieskiego patrona”37.

Z kolei w przemówieniu z 8 marca 1901 roku zachęcając do czci i wzy-
wania orędownictwa św. Józefa jako patrona salwatorianów, wskazywał na 

37 Przemówienia o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, s. 289-290.
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trzy powody pielęgnowania tego nabożeństwa: związek Józefa z Chrystusem, 
Zbawicielem świata, jego związek z Matką Bożą i jego związek z Kościołem. 
Odnosząc się do więzi Józefa z Jezusem, mówił: „Święty Józef jest zastępczym 
ojcem, opiekunem Boskiego Zbawiciela; jest z Nim blisko związany, obcuje 
z Nim na co dzień. Dlatego jest on z pewnością podobny do osób zakonnych, 
zwłaszcza do kapłanów, którzy również znajdują się blisko Zbawiciela, dotykają 
Go i przebywają z Nim. Święty Józef uczy nas – przez swoje życie, przez swoją 
pobożność, przez swoją modlitwę i przez swoją świętość – jak powinniśmy 
odnosić się do Boskiego Zbawiciela. Powinniśmy go zatem w tym wszystkim 
naśladować”38. 

Drugi powód czci i naśladownictwa św. Józefa to jego więź z Maryją: „Jest 
on powiernikiem, oblubieńcem Matki Bożej. Jest Jej opiekunem. Jest z Nią 
związany świętą miłością. Jest Jej przyjacielem i uczy nas, jak powinniśmy 
się zwracać do Matki Bożej, zwłaszcza przez to, że udziela nam tej delikatnej 
czystości, która sprawia, że Matka Boża szczególnie nas kocha; jest w tym dla 
nas wzorem. A zatem ze względu na jego relację do Boskiego Zbawiciela i ze 
względu na jego relację do Matki Bożej powinniśmy go naśladować”39.

Gdy chodzi o trzecią przyczynę, relację Józefa z Kościołem, ks. Jordan 
mówił: „Święty Józef jest patronem Kościoła, jest opiekunem Kościoła świę-
tego i zakonów. To on pomaga nam w zdobywaniu środków. Prośmy go 
zatem, zwłaszcza podczas tej nowenny, aby nam w tym pomagał, aby posyłał 
Towarzystwu dobrych członków i wspomagał nas przez środki materialne, 
tak abyśmy nie odczuwali ich braku, który tak często staje się przeszkodą 
w naszym rozwoju. Módlmy się, aby święty Józef posłał nam wielu pożytecz-
nych członków oraz niezbędne środki”40. Na koniec wskazywał na św. Teresę 
z Avila jako przykład ufności w moc orędownictwa św. Józefa i podkreślał, że 
„dzięki niemu wiele otrzymała i że nigdy nie wzywała go na próżno”41.

Wyrazem troski o rozwój zgromadzenia i poszczególnych jego człon-
ków są liczne listy ks. Jordana. W jednym z nich, datowanym na 13 marca 
1911 roku, informuje z radością, że „Ojciec Święty, papież Pius X, dekretem 
z dnia 8 marca br. łaskawie udzielił ostatecznej aprobaty naszemu Towarzystwu 
i zatwierdził na okres pięciu lat «ad experimentum» Konstytucje Towarzy-
stwa, zredagowane według potrzeb erygowanych prowincji”. Wzywając do 

38 Tamże, s. 406.
39 Tamże, s. 406-407.
40 Tamże, s. 407.
41 Tamże.
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wdzięczności „za ten wielki dar Bogu i świętym naszym Patronom”, zaznaczał, 
że najlepszym podziękowaniem będzie fakt, jeśli „nasze życie i dobre obyczaje 
będą zgodne z naszym świętym powołaniem”. Znaczące jest też zarządzenie 
Założyciela, aby w uroczystość św. Józefa odprawić we wszystkich domach 
nabożeństwo z uroczystym błogosławieństwem eucharystycznym i odśpiewać 
hymn Te Deum laudamus42.

Wymownymi znakami związków bł. Franciszka Jordana ze św. Józefem 
jest fakt, że zmarł 8 września 1918 roku w szpitalu w Tafers, który nosił imię 
św. Józefa. Z kolei w uroczystość św. Józefa, 19 marca 1999 roku, św. Jan Paweł II 
nawiedził dom generalny salwatorianów w Rzymie, modlił się w kaplicy, gdzie 
spoczywały doczesne szczątki Założyciela, i wygłosił okolicznościowe przemó-
wienie43. Nadto promulgacja dekretu o heroiczności cnót ks. Jordana przez 
kard. Angela Amata, prefekta Kongregacji ds. Kanonizacyjnych, miała miejsce 
19 marca 2011 roku w domu generalnym salwatorianów w Rzymie.

Dla pełności obrazu należy jeszcze dodać, że ks. Jordan pielęgnował szcze-
gólną cześć wobec Maryi. Większość domów, które zakładał, otrzymywały 
imię Maryi (Collegium Marianum). Dla rozsławiania imienia Maryi nosił się 
nawet przez długi czas z zamiarem założenia jeszcze jednego zgromadzenia 
zakonnego o profilu wybitnie maryjnym. Wyrazem szczególnej i zarazem 
naturalnej pobożności maryjnej Jordana była figurka Matki Bożej z Lour-
des, która stała na biurku w jego pokoju. Swoje różne intencje spisywał na 
karteczkach i wkładał w ręce Maryi. Zachowało się ok. 120 takich notatek 
modlitewnych.

III. Św. Józef w duchowości salwatoriańskiej

Należy również, chociaż w skrócie, wskazać na ślady obecności kultu 
św. Józefa w duchowości salwatoriańskiej. Za sprawą ks. Jordana od początku 
był czczony jako patron zgromadzenia. Poświadczają to kolejne reguły zakonne 
salwatorianów, począwszy od 1882 roku44. W  aktualnie obowiązujących 
konstytucjach Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, w artykule 109, czytamy: 

42 Documenta et Studia Salvatoriana, t. X: Littere P. Fr. M. Jordan (1878-1918), Ro-
mae 1974, s. 681.

43 Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II, Rzym – dom generalny Salwatorianów, 
19 marca 1999, „Informationes Towarzystwa Boskiego Zbawiciela” nr 51 (1.04.1999), s. 1.

44 Zob. Documenta et Studia Salvatoriana, t. I, Romae 1972. Tom zawiera wydania 
konstytucji salwatorianów od 1882 r. do 1911 r.
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„Towarzystwo jest poświęcone Boskiemu Zbawicielowi. Patronami naszymi 
są: Najświętsza Maryja Panna Matka Zbawiciela, Apostołowie, święty Michał 
i święty Józef”45. Potwierdzenie i uszczegółowienie znajdujemy w Dyrektorium 
generalnym (art. 1.4)46 i Statutach prowincjalnych Polskiej Prowincji Salwato-
rianów, w których w art. 1:02 czytamy m.in.: „Przed świętami patronów zgro-
madzenia odprawiamy nowenny lub triduua”47. Ufność we wstawiennictwo 
świętych patronów zgromadzenia zawiera również formuła profesji zakonnej 
salwatorianów (art. 305 Konstytucji)48. Od początku powołania do istnienia 
zgromadzenia salwatorianów, św. Józef był czczony jako patron. Głównymi 
patronami byli Maryja i Apostołowie, a drugorzędnymi św. Józef wraz ze 
św. Michałem Archaniołem. Informacje takie możemy znaleźć w schematy-
zmach zakonnych wydawanych od 1893 roku49.

Błogosławiony Franciszek Jordan od początku zabiegał o zaangażowanie 
ludzi świeckich w działalność apostolską tworzonego przez siebie instytutu50. 
W specjalnych statutach dla współpracowników salwatoriańskich, jak okre-
ślano osoby świeckie angażujące się we współpracę z salwatorianami, jednym 
z patronów jest również św. Józef51.

Duchowość wyraża się również w różnych formach nabożeństw, tzw. 
pia exercitia. Wspomniano już, że także pobożność świętojezefowa cechuje 
się dużą różnorodnością takich form. Jedną z nich są modlitwy adresowane 
do św. Józefa i wzywające jego wstawiennictwa52. Czerpie z nich również 
duchowość salwatoriańska. Nie zawiera ona jakichś oryginalnych modlitw 
do św. Józefa, ale czerpie ze skarbca Kościoła. Zbiory modlitw dla członków 
zgromadzenia salwatorianów, jak również dla świeckich współpracowników, 

45 Konstytucje i Dyrektorium generalne Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, Kraków 
2015, s. 16.

46 Tamże, s. 57.
47 Statuty Prowincjalne Prowincji Polskiej Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, Kraków 

2015, s. 5.
48 Konstytucje i Dyrektorium generalne Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, s. 20.
49 Zob. Documenta et Studia Salvatoriana, t. VII, Romae 1973. Tom zawiera schema-

tyzmy wydawane w latach 1893-1905.
50 Międzynarodowa Komisja Historyczna, Ojciec Jordan i  ludzie świeccy. Przegląd 

historyczny, „Annales Societas Divini Salvatoris” vol. XIII(1989), nr 2, s. 15-29.
51 Zob. Documenta et Studia Salvatoriana, t. II, Romae 1972; Documenta et Studia 

Salvatoriana, t. XI, Romae 1981. Tomy zawierają statuty współpracowników z różnych 
lat, opracowywane w różnych językach, m.in. w jęz. polskim.

52 Zob. D. Galanciak, Kult św. Józefa na podstawie współczesnych modlitewników, 
s. 185-210.
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od początku zawierały modlitwy do św. Józefa w postaci aktów strzelistych, 
modlitw, litanii i nowenny do św. Józefa53. Potwierdza to używany w Polskiej 
Prowincji Salwatorianów modlitewnik Ukaż mi drogę54. Stosownie do cyto-
wanych dyspozycji ze Statutów Prowincjalnych przed uroczystością św. Józefa 
we wspólnotach salwatoriańskich jest odprawiana nowenna. Składają się na 
nią Litania do św. Józefa, modlitwa „Do Ciebie, o święty Józefie” i modlitwa 
przewidziana na każdy dzień nowenny55.

Zakończenie

W przeprowadzonej analizie chodziło o ukazanie kultu św. Józefa w życiu 
bł. Franciszka Jordana i w duchowości salwatoriańskiej. Nowy błogosławiony 
Kościoła żył w okresie ogłoszenia św. Józefa Patronem Kościoła powszechnego 
i wielu oficjalnych wypowiedzi Magisterium Kościoła na jego temat. Dlatego 
dla lepszego i pełniejszego zrozumienia założonych celów został przedstawiony 
w skrócie rozwój teologii i kultu św. Józefa. Na konieczność uwzględnienia 
tych dwóch aspektów zwraca uwagę o. Tarcisio Stramare, wybitny znawca 
problematyki związanej ze św. Józefem. Analiza notatek Jordana zawartych 
w jego Dzienniku duchowym, jego słów zachęty skierowanych do członków 
zgromadzenia salwatorianów, jak również reguł zakonnych i praktyk pobożno-
ściowych obowiązujących we wspomnianej wspólnocie zakonnej, pozwoliła na 
stwierdzenie, że dominuje w nich aspekt kultyczny, związany z nabożeństwem 
ku czci św. Józefa. Zarówno ks. Jordan, jak i salwatorianie korzystają z przyję-
tych w Kościele form czci opiekuna Jezusa i Patrona Kościoła. W przebadanej 
literaturze źródłowej nie znajdujemy natomiast teologicznych rozważań odno-
szących się do doktryny o św. Józefie.

53 Zob. Documenta et Studia Salvatoriana, t. XXI: Preces Salvatorianae (1880-1962), 
Romae 1997.

54 Ukaż mi drogę. Modlitewnik salwatorianina, red. S. Kłaput, H. Skupień, Rzym-
-Kraków 1980.

55 Tamże, s. 296-301.
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PERSON OF SAINT JOSEPH IN THE WRITINGS OF BLESSED FRANCIS 
JORDAN AND IN SALVATORIAN SPIRITUALITY

Summary

The concurrence of two recent initiatives in the Catholic Church – the „Year of 
Saint Joseph” (2020-2021) and beatification of Father Francis Mary of the Cross Jor-
dan (May 15, 2021) – became an inspiration to study the role of St. Joseph in the writ-
ings of the recent Blessed and in the Salvatorian spirituality. The study contains three 
points: the development of theology and cult of St. Joseph in the Catholic Church, 
the analysis of personal notes and speeches of Fr. Jordan about St. Joseph, and com-
pilation of various forms of worship in the spirituality of the Salvatorian Society.

Słowa kluczowe: 
 bł. Franciszek Maria od Krzyża Jordan, św. Józef, józefologia, kult św. Józefa, 
salwatorianie, praktyki pobożnościowe.

Keywords: 
 blessed Francis Mary of the Cross Jordan, St. Joseph, the cult of St. Joseph, Sal-
vatorians, devotion.
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