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O. Szczepan T. Praśkiewicz OCD

 Znaczenie beatyfikacji Franciszka Jordana 
dla Rodziny Salwatoriańskiej i dla Kościoła

Dzieląc radość żywotnej w Kościele Rodziny Salwatoriańskiej, którą two-
rzą Towarzystwo Boskiego Zbawiciela (SDS), Kongregacja Sióstr Boskiego 
Zbawiciela (SDS) i  Międzynarodowa Wspólnota Boskiego Zbawiciela 
(ICDS)1, chciejmy pochylić się nad wymową beatyfikacji jej Założyciela, która 
jest uwieńczeniem długoletnich starań, modlitwy i refleksji jego duchowych 
synów i córek i stanowi pieczęć Kościoła nad autentycznością charyzmatu, jaki 
Franciszek Maria od Krzyża Jordan otrzymał od Boga i im przekazał, stając się 
„apostołem bez granic”2. 

O. dr hab. Szczepan T. Praśkiewicz OCD – konsultor Kongregacji Spraw Kanoni-
zacyjnych, wykładowca w Karmelitańskim Instytucie Duchowości i w WSD Karmelitów 
Bosych, Kraków; e-mail: szczpn@gmail.com.

1 To właśnie odpowiedzialni tych organizmów, tj. przełożony generalny Milton Zonta 
SDS, przełożona generalna María Yaneth Moreno SDS i przewodniczący Christian Patzl 
ICDS, poinformowali we wspólnym oświadczeniu o dacie beatyfikacji Czcigodnego Sługi 
Bożego: https://www.sds.org/it/eventi/2020-francesco-jordan/1765-risorse#Annouce-
ment [dostęp: 23.02.2021]. 

2 Takimi słowy, najlepiej syntetyzującymi orędzie nowego błogosławionego, określa 
go logo beatyfikacyjne. Zob. https://www.sds.org/it/eventi/2020-francesco-jordan/1765-
-risorse#Logo [dostęp: 23.02.2021]. Wspaniały komentarz do wymowy tegoż loga, 
w serii „Nasze Korzenie” na łamach biuletynu salwatoriańskiej parafii pw. św. Bartło-
mieja i św. Jadwigi w Trzebnicy „Bez butów… ze św. Jadwigą do nieba, ofiaruje jeden ze 
współbraci zakonnych o. Jordana: Bogdan Giemza SDS, Ks. Franciszek Jordan – apostoł 
bez granic, tamże, 2021 nr 21, s. 10-11. Autor nazywa swego Założyciela bardzo trafnie 
„człowiekiem pasji”, pragnącego zbawienia „wszystkich” (właśnie bez granic), ale zawsze 
„w posłuszeństwie Kościołowi”. 
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Zaznaczmy już w punkcie wyjścia, że nie będziemy przedstawiać historii 
procesu beatyfikacyjnego Czcigodnego Sługi Bożego, gdyż uczyniliśmy to już 
wcześniej z okazji ogłoszenia papieskiego dekretu o jego heroicznych cnotach3. 
A ponieważ kanonicznym wymogiem do beatyfikacji po ogłoszeniu tegoż dekretu 
jest potrzeba zatwierdzenia cudu4, przedstawimy syntetycznie jedynie ten ostatni 
etap procesu uwieńczony wpisaniem o. Franciszka w poczet błogosławionych. 
Następnie skupimy naszą uwagę na znaczeniu i wymowie beatyfikacji Założyciela.

I. Zatwierdzenie cudu

Spośród wielu łask, jakie wierni otrzymywali przez wstawiennictwo Czci-
godnego Sługi Bożego Franciszka Jordana i o których informowali postulację 
w Rzymie, postulator procesu beatyfikacyjnego, ks. Adam Teneta SDS, (któ-
remu gratulujemy!) do szczegółowej analizy wybrał i przedłożył fakt domnie-
manego uzdrowienia dziewczynki z dysplazji szkieletowej kości długich w okre-
sie prenatalnym5. Wydarzenie miało miejsce 8 września 2014 roku w Jundiaí 
(São Paulo) w Brazylii. Kilka miesięcy wcześniej, dokładnie 10 czerwca, matka, 
która była w 23. tygodniu ciąży, została poddana badaniu USG, które wykazało 
nieprawidłowości. W kolejnych miesiącach liczne badania ultrasonograficzne 
potwierdziły spowolnienie wzrostu płodu, z wagą poniżej normy dla wieku cią-
żowego, z wyraźnym upośledzeniem długości wszystkich kości długich. Według 
lekarzy prowadzących badanie ultrasonograficzne było zgodne z rozpoznaniem 
dysplazji szkieletowej, czyli „wrodzonej karłowatości”. Rokowania te bardzo 
zaniepokoiły ciężarną matkę i wszystkich członków rodziny. Wszyscy, na czele 
z dziadkami, którzy – podobnie jak i wujowie – należeli do Salwatoriańskiej 
Grupy Świeckich, matka zaś była członkinią grupy „Młodzi Salwatorianie”, 
zaczęli wzywać pośrednictwa Czcigodnego Sługi Bożego – Założyciela salwa-
torianów, aby wyprosił przed Bożym tronem zdrowie dla dziewczynki. Do 

3 Zob. Sz. T. Praśkiewicz, Znaczenie i kanoniczna wymowa ogłoszenia dekretu o he-
roiczności cnót Założyciela dla Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, „Studia Salvatoriana 
Polonica” 5(2011), s. 99-108.

4 Congregazione delle Cause dei Santi, Regolamento [del 21.03.1983], art. 26 § 1; 
por. M. Bartolucci, Dove c’è il ditto di Dio, „L’Osservatore Romano” 24.09.2016, s. 8.

5 Congregatio de Causis Sanctorum, Romana seu Friburgensis Helvetiorum, Beatifica-
tionis seu canonizationis Venerabilis Servi Dei Francisci Mariae a Cruce Jordan, Sacerdotis 
et Fundatoris Societatis Divini Salvatoris et Congregationis Divini Salvatoris, Positio super 
miro, Romae 2019, s. 5-22.
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modlitwy dołączył także salwatorianin, asystent duchowy wspomnianej grupy 
świeckich, który zachęcił do włączenia się w  łańcuch modlitw liczne grupy 
świeckie, a także zakonne wspólnoty salwatoriańskie.

Ku radości wszystkich 8 września 2014 roku, w uroczystość Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny i w samą rocznicę śmierci Czcigodnego Sługi Bożego 
dziecko urodziło się zupełnie zdrowe i wzrastało bez żadnych komplikacji. 
W następnych latach stwierdzono dobry wzrost dziewczynki, jej odpowiadającą 
wzrostowi wagę i brak jakichkolwiek problemów neurologicznych. Wydarzenie 
stało się przedmiotem dochodzenia w Kurii Diecezjalnej w Jundiaí, którego 
ważność kanoniczną potwierdziła Stolica Apostolska6. Także dochodzenie pod-
jęte przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych po zaczerpnięciu opinii lekarzy 
światowej sławy wykazało, że uzdrowienie jest niewytłumaczalne z punktu 
widzenia medycyny7. Konsultorzy teolodzy Kongregacji na podstawie zeznań 
świadków wykazali też związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy uzdrowie-
niem a modlitwą do Czcigodnego Sługi Bożego8. Opinie teologów potwierdzili 
kardynałowie i biskupi, członkowie Kongregacji, a następnie Ojciec Święty 
Franciszek, który 19 czerwca 2020 roku uznał uzdrowienie za cud do beaty-
fikacji o. Franciszka Jordana i nakazał to podać do publicznej wiadomości 
specjalnym dekretem9. Tym samym zapaliło się zielone światło do beatyfikacji 
Założyciela Rodziny Salwatoriańskiej, wyznaczono jej datę i miejsce: 15 maja 
2021 roku w arcybazylice św. Jana na Lateranie w Rzymie10.

II. Wydarzenie bardzo oczekiwane

To, że salwatorianie bardzo oczekiwali na beatyfikację swego Założyciela, 
jest faktem bardziej niż oczywistym. I moglibyśmy tutaj przywoływać roz-

6 Congregatio de Causis Sanctorum, Romana seu Friburgensis Helvetiorum, (…) 
Positio, s. 23.

7 Relazione sulla seduta della Consulta Medica, w: Congregatio de Causis Sanctorum, 
Romana seu Friburgensis Helvetiorum, (…) Positio, s. 501-516.

8 Congregatio de Causis Sanctorum, Romana seu Friburgensis Helvetiorum, Beatifica-
tionis seu canonizationis Venerabilis Servi Dei Francisci Mariae a Cruce Jordan, Sacerdotis 
et Fundatoris Societatis Divini Salvatoris et Congregationis Divini Salvatoris, Relatio et vota 
Congressus peculiaris super miro, Romae 2019. 

9 http://www.causesanti.va/it/notizie/notizie-2020/promulgazione-nuovi-decreti11.
html [dostęp: 28.02.2021].

10 http://www.sds.pl/beatyfikacja-ojca-franciszka-jordana [dostęp: 27.02.2021].
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liczne tego dowody, wśród których należałoby wyliczyć nie tylko inicjatywy 
podejmowane przez generalat i postulację i czynione niejako „z urzędu”, ale 
raczej różnorodne działania spontaniczne i oddolne, czynione „w terenie”, jak 
sesje i sympozja prezentujące duchowość o. Jordana, publikacje jego dotyczące, 
środki audiowizualne i wystawy, a przede wszystkim zachęcanie wiernych do 
modlitwy o tę łaskę i przodowanie w niej przez wszystkich noszących salwa-
toriański habit zakonny.

Przeglądając w tym kluczu niektóre materiały, chcę przywołać reflek-
sję tylko jednego z duchowych synów o. Franciszka Jordana, ks. Stephana 
Horna SDS (ur. 1934), który już w 2008 roku miał odwagę pisać o znacze-
niu przyszłej beatyfikacji Założyciela11. Najpierw podkreślił, że na przełomie 
XIX i XX wieku Bóg dał poprzez niego Kościołowi „żywotny ruch, który 
przyczynił się do odnowy wiary, a zwłaszcza do odnowy gorliwości apostol-
skiej”12. Następnie pisał, że wystarczy tylko zapoznać się z zeznaniami świad-
ków w procesie beatyfikacyjnym Założyciela, „aby zauważyć ich przekonanie 
o jego duchowej gorliwości i świętości. Czcili go oni jako swego duchowego 
ojca, któremu tak wiele zawdzięczali”13, co powinno dodawać odwagi także 
współczesnemu pokoleniu salwatorianów. I dalej ks. Horn odważnie i proro-
czo kontynuował: „Beatyfikacja o. Franciszka i ofiarne przygotowanie się do 
niej może rozpalić w nas ogień naszej pierwszej miłości”14. 

Nietrudno w refleksji autora dostrzec echo Instrukcji Kongregacji Instytutów 
Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Rozpocząć na nowo 
od Chrystusa, wydanej kilka lat wcześniej (2002), gdzie jest mowa o potrzebie 
powrotu przez osoby konsekrowane właśnie do owej „pierwszej miłości, do tej 
wewnętrznej iskry, od której rozpoczęło się ich pójście za Chrystusem”15.

Oddajmy jednak nadal głos ks. Stephanowi: „Jeżeli cała rodzina salwato-
riańska włączy się w to przygotowanie, to może stać się to ruchem wzbogaca-
jącym Kościół jak za czasów swego Założyciela (…). Potwierdzenie świętości 
o. Jordana powiększy naszą radość płynącą z pójścia za Jezusem jego duchową 
drogą i ze służby Królestwu Bożemu”16. 

11 S. Horn, O. Jordan należy do Kościoła! Ku beatyfikacji o. Franciszka Jordana, „Salwa-
toriański Biuletyn Postulacyjny” 20(2008), s. 14-16.

12 Tamże, s. 15.
13 Tamże.
14 Tamże.
15 Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskie-

go, Instrukcja „Rozpocząć na nowo od Chrystusa”, Città del Vaticano 2002, nr 22.
16 S. Horn, O. Jordan należy do Kościoła!, s. 15.
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III. Wymiar eklezjalny

Zauważmy, iż w powyższych słowach światły ks. Horn zauważył słusznie, 
że już samo przygotowanie do beatyfikacji Założyciela „może stać się ruchem 
wzbogacającym Kościół”. Tym bardziej wymiar eklezjalny i ubogacający 
wspólnotę Kościoła ma każda nowa beatyfikacja.

Wiemy, że za naszych dni nie tylko środowiska wrogie Kościołowi, ale nie-
kiedy także niektóre środowiska eklezjalne wysuwają obiekcje co do potrzeby 
wynoszenia na ołtarze nowych błogosławionych i świętych17. Pomimo tego 
rodzaju obiekcji Kościół, mater et magistra (matka i mistrzyni) – żeby posłużyć 
się tytułem pamiętnej encykliki św. Jana XXIII – a nade wszystko stróż obja-
wienia i całego depositum fidei nie tylko kontynuuje wynoszenie zasługujących 
na to osób na ołtarze, ale odnawia, usprawnia i przeprowadza procedury 
prowadzące do beatyfikacji i kanonizacji. Nadto zachęca wspólnoty lokalne do 
zachowania od zapomnienia i do ukazywania wspólnocie wierzących i światu, 
tych wiernych, którzy za życia odznaczali się heroicznością cnót lub ponieśli 
dobrowolne męczeństwo za wiarę, i stawia ich jako wzory do naśladowania18.

Tak więc i beatyfikacja o. Franciszka Jordana winna być postrzegana w tym 
właśnie kluczu eklezjalnym. To też zauważył już przed laty ks. Horn. Najpierw 
i słusznie, snuje on refleksje o znaczeniu beatyfikacji dla Rodziny Salwato-
riańskiej, ale od pierwszych słów nadaje temu wyczekiwanemu wydarzeniu 
wymiar o wiele szerszy, kościelny. Zacytujmy: „Może zbyt długo patrzyliśmy 
na beatyfikację przez pryzmat pierwszorzędnego pytania o to, co beatyfikacja 
Założyciela mogłaby oznaczać dla naszych obydwu rodzin zakonnych i dla 
całej rodziny salwatoriańskiej. Z pewnością było to i jest bardzo ważne, nawet 
niezastąpione. Bo czy nie przyniesie nam ona wielkiej radości, kiedy doświad-
czymy, jak umocni nasz tożsamość i jedność wewnętrzną, umożliwi nabranie 
nowych sił duchowych i zwiększenie gorliwości apostolskiej i misyjnej, zyska-
nie nowej atrakcyjności i  jak, z tym wszystkim, umożliwi napływ nowych, 
dobrych powołań”19.

17 S. T. Praśkiewicz, Wprowadzenie w tematykę świętości kanonizowanej, w: Świętość 
kanonizowana, t. 1: Postępowanie kanonizacyjne, red. S. T. Praśkiewicz, Kraków 2008, 
s. 19-20.

18 W. Kiwior, Dlaczego beatyfikacja i kanonizacja, „Męczennicy. Biuletyn Informacyj-
ny Postulacji Procesu beatyfikacyjnego II Grupy Polskich Męczenników z okresu II wojny 
światowej” 1(2006), s. 33-38.

19 S. Horn, O. Jordan należy do Kościoła!, s. 15-16.
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Ale równocześnie ks. Horn, prawdziwie godny syn duchowy o. Jordana, 
rozumiejący w pełni jego apostolski charyzmat, dodaje, że trzeba poszerzyć 
horyzont i podkreślić jeszcze jeden motyw beatyfikacji, tj. uświadomić sobie, 
że będzie ona potwierdzeniem, że „o. Jordan ma coś do powiedzenia nie 
tylko do wspólnoty salwatoriańskiej, lecz że jego charyzmat udzielony mu 
przez Ducha Świętego, jego życie i jego duchowość są przeznaczone dla wiele 
większej rzeszy wierzących w Kościele. Rzeczywiście o. Franciszek może rzucić 
nowe światło na powołanie chrześcijan w Kościele do współpracy w Bożej 
trosce o zbawienie”20. 

Słowem, beatyfikacja Założyciela – jak swojego czasu pisał o. Claudio 
Massimiliano Papa z okazji wpisania w poczet błogosławionych Antoniego 
Rosminiego, fundatora Instytutu Miłości (8 listopada 2007) – oznacza, że 
Kościół potwierdza autentyczność jego charyzmatu i jego duchowość, i uro-
czyście oświadcza, że   droga, którą podążał, jest drogą Ewangelii i prowadzi do 
Chrystusa21. Podobnie z racji beatyfikacji swoich założycieli wypowiadają się 
liczni inni wyżsi przełożeni zakonni czy postulatorzy. Przywołajmy chociażby 
słowa ks. Jana M. Rokosza MIC, przełożonego generalnego marianów, z okazji 
beatyfikacji św. Stanisława Papczyńskiego (16.09.2007). Pisał on z radością do 
swoich współbraci przed beatyfikacją Założyciela, dziś już kanonizowanego: 
„Mamy głęboką świadomość, że zbliżająca się beatyfikacja o. Papczyńskiego 
jest radosnym zwieńczeniem starań i marzeń pokoleń marianów oraz wielu 
osób związanych z naszym Założycielem. Jest też potwierdzeniem drogi jego 
życia, będącej wzorem ciągle aktualnym nie tylko dla nas, marianów, ale także 
dla tych, którzy z duchowości Ojca Stanisława czerpią inspirację w dążeniu 
ku świętości. Beatyfikacja jest wydarzeniem kościelno-liturgicznym, a zarazem 
szczególnym wyróżnieniem Sługi Bożego, by wszystkim ukazać jego ewange-
liczne życie w Bogu i z Bogiem”22.

IV. Sugestie dla Rodziny Salwatoriańskiej

Jakkolwiek radość z beatyfikacji Założyciela wyrażą wyżsi przełożeni Towa-
rzystwa Boskiego Zbawiciela i oni też wskażą konkretne ukierunkowania dla 

20 Tamże, s. 16.
21 https://www.rosmini.it/Resource/Causa/2007%2006%2026%20Lettera%20Po-

stulatore%20Beatificazio ne.pdf [dostęp: 28.02.2021].
22 https://www.stanislawpapczynski.org/pl/news/article.php?NID=4159 [dostęp: 

28.02.2021].
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Rodziny Salwatoriańskiej, aby beatyfikacja ta przyniosła konkretne inicjatywy 
zmierzające do odnowy życia w wierności charyzmatowi nowego Błogosławio-
nego w Kościele, wolno nam podzielić się niektórymi przemyśleniami w tym 
względzie, a mianowicie trzema skromnymi poniższymi sugestiami.

Otóż gratulując Rodzinie Salwatoriańskiej beatyfikacji o. Franciszka Jor-
dana, chcielibyśmy życzyć wszystkim jej członkom przede wszystkim wzrostu 
w miłości do własnej rodziny zakonnej i pogłębienia tejże miłości. O tym 
umiłowaniu własnej rodziny zakonnej pisał niegdyś swym lekkim piórem 
ks. Krzysztof Wons SDS. Czynił to jako młody salwatoriański prezbiter, przy-
wołując znaną pieśń „Matko ma, zakonie mój”. Ubolewał, że zaniedbuje 
się jej śpiewania w ważnych momentach wspólnotowego życia zakonnego23. 
Natchniony jego artykułem i dzielący wszystkie jego przemyślenia, sam 
podjąłem się podobnej refleksji i podzieliłem się nią z moimi współbraćmi 
zakonnymi24, cytując w przypisie artykuł ks. Krzysztofa25, z którym mogłem 
też się zaprzyjaźnić podczas studiów rzymskich. W kontekście beatyfikacji 
Założyciela warto byłoby sięgnąć do myśli ks. Krzysztofa sprzed prawie trzy-
dziestu lat, uczynić rachunek sumienia i odnowić swą miłość do Towarzystwa 
Boskiego Zbawiciela. Myśli te nie straciły nic ze swej aktualności, przeciwnie, 
w kontekście beatyfikacji Założyciela Rodziny Zakonnej nabierają one szcze-
gólnego znaczenia. 

Drugim wątkiem, na który chciałbym zwrócić uwagę, natchniony jedną 
z wypowiedzi św. Jana Pawła do nas, karmelitów bosych, jest zachęta do 
tego, aby beatyfikacja Założyciela nie stała się przypadkiem dla członków 
Rodziny Salwatoriańskiej powodem do pychy czy próżnej chwały, ale by była 
ona wezwaniem do poważnej odpowiedzialności26. Jestem przekonany, że 

23 K. Wons, Jakie masz imię?, „Wezwani na żniwo” (numer specjalny) 1993 nr 1/52, 
s. 72 nn. 

24 S. T. Praśkiewicz, Umiłowanie własnej rodziny zakonnej, „Karmel” 1994 nr 3, 
s. 57-62. 

25 Tamże, s. 57, przypis 1.
26 Św. Jan Paweł II 18 listopada 1991 r. podczas audiencji nazajutrz po kanoniza-

cji św. Rafała Kalinowskiego OCD, gratulując tego faktu polskiemu prowincjałowi, 
o. Benignusowi Wanatowi OCD, który wraz z przełożonym generalnym, o. Kamilem 
Maccise OCD, dziękował Papieżowi za wpisanie o. Rafała w poczet świętych, powiedział 
po łacinie: „Provincia Polona exaltata est”. Równocześnie dodał jednak po polsku: „Ale 
niech to nie będzie dla was powodem do pychy czy próżnej chwały, lecz wezwaniem do 
poważnej odpowiedzialności w służbie Ludowi Bożemu”. Opowiadam to z autopsji, 
będąc naocznym świadkiem wydarzenia (por. S. T. Praśkiewicz, Prof. dr hab. Benignus 
Józef Wanat OCD jako propagator kultu św. Rafała Kalinowskiego, „Folia Historica Craco-
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stanie się właśnie tak, że salwatorianie, wdzięczni za beatyfikację Założyciela, 
bardzo chętnie uczynią ze zwielokrotnioną mocą wszystko, aby bł. Franciszek 
był najpierw dla nich samych duchowym towarzyszem życia w całkowitym 
poświęceniu się Bogu, a nadto dołożą jeszcze większych starań, by wszędzie 
tam, gdzie posługują, nie tylko znane było jego życie i jego heroiczne cnoty, 
ale by cnoty te były bodźcem do pogłębiania życia duchowego wszystkich, co 
będzie najlepszym owocem beatyfikacji. Wszak od jej dnia o. Jordan nie należy 
wyłącznie do Rodziny Salwatoriańskiej, ale do całego Kościoła. 

Członkowie i członkinie Rodziny Salwatoriańskiej mają prawo radować 
się darem beatyfikacji Założyciela, ale będąc dojrzałymi w swej wierze zechcą 
wystrzegać się z jej powodu jakiegokolwiek przejawu niezdrowego tryumfa-
lizmu, który jest obcy duchowi Ewangelii i którego nie pochwaliłby nowy 
Błogosławiony, wierny sługa tejże Ewangelii. Beatyfikacja Założycieli nie jest 
uhonorowaniem zgromadzeń, które były dziełem ich życia, ale jest darem łaski 
Bożej, który trzeba z wdzięcznością przyjąć, tak aby mógł wydawać owoce 
coraz to większego przylgnięcia do Chrystusa i wzrostu w łasce powołania. 

* * *

Zakończmy nasze refleksje przypomnieniem, że cześć, jaką otaczamy 
błogosławionych i świętych, odnosi się ostatecznie do samego Chrystusa, 
Boskiego Zbawiciela (tytuł tak bardzo drogi salwatorianom, członkom Towa-
rzystwa Boskiego Zbawiciela), którego świętość objawia się w życiu ludzi. 
Dlatego beatyfikację o. Jordana, jak i każdą inną beatyfikację czy kanonizację, 
przeżywajmy w wierze jako świadectwo obecności i działania żywego Jezusa 
Chrystusa w Jego Kościele, oraz jako wezwanie do tego, by ciągle kroczyć 
drogą zawierzenia Jemu samemu. Niech właśnie ta moc świętości Chrystusa, 
którą możemy widzieć w życiu bł. Franciszka Jordana, objawia się także 
w naszym życiu i czyni z nas wiernych świadków Chrystusa i Ewangelii we 
współczesnym świecie.

viensia” 22(2016), s. 50). Podobne słowa, tym razem opatrzone autorytetem papieskiego 
dokumentu, Jan Paweł II napisał w Liście Apostolskim Magister in fide, wydanym z okazji 
400-lecia śmierci św. Jana od Krzyża. Snując refleksję o żywotności duchowości karmeli-
tańskiej, Ojciec Święty nie omieszkał przypomnieć karmelitom bosym: „Wszystkim wam, 
którzy jesteście synami i braćmi, uczniami i naśladowcami św. Teresy od Jezusa i św. Jana 
od Krzyża, przypominam, że wasze powołanie jest dla was, bardziej niż powodem do 
chwały, źródłem poważnej odpowiedzialności” („Acta Apostolicae Sedis” 83(1991) 573-
574, nr 19). 
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MEANING OF THE BEATIFICATION OF FRANCIS JORDAN  
FOR THE SALVATORIAN FAMILY AND THE CHURCH

Summary

Father Francis Mary of the Cross Jordan was beatified in Rome on the 15th of 
May 2021. This article presents the meaning of this event for the Salvatorian Family 
and the whole Church. The first part describes the healing of a girl diagnosed with 
a severe form of skeletal dysplasia before birth, which was recognized by the Apostolic 
See as an authentic miracle. The next part shows the meaning of the beatification 
for the whole Church since all beatifications have an essential ecclesiastical quality. 
The last part of this article shows the specific meaning of this event for the Salvatorian 
Family.

Słowa kluczowe: 
 salwatorianie, salwatorianki, rodzina salwatoriańska, bł. Franciszek Maria od 
Krzyża Jordan, beatyfikacja Franciszka Marii od Krzyża Jordana.

Keywords: 
 Salvatorians, Salvatorian Sisters, Salvatorian Family, blessed Francis Mary of the 
Cross Jordan, beatification of Francis Mary of the Cross Jordan.
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