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Ks. Ambroży Skorupa SDS

 Udział świeckich w misji Zgromadzenia 
według błogosławionego Franciszka Jordana

Dnia 15 maja 2021 roku w bazylice św. Jana na wzgórzu laterańskim miała 
miejsce beatyfikacja Franciszka Jordana, założyciela Towarzystwa Boskiego 
Zbawiciela i Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela. Obydwa te instytuty 
zakonne cieszą się aprobatą papieską, czyli są uznane przez najwyższą władzę 
kościelną1 i w zakresie dyscypliny są wyłącznie jej podporządkowane2. Beaty-
fikacja Założyciela sprawia, że jego osoba, dzieła oraz idee zostały uznane za 
godne polecenia przez Kościół. Beatyfikacja pozwala bowiem na oddawanie 
kultu publicznego w Kościele, a błogosławiony jest uznany za godnego odda-
wania czci nie tylko wobec Boga, ale również wobec Kościoła3. W takim 

Ks. dr hab. Ambroży Skorupa SDS – Katedra Historii, Norm Ogólnych, Prawa 
Sakramentów i Instytutów Życia Konsekrowanego w Instytucie Prawa Kanonicznego 
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego Jana Pawła II; e-mail: ambrozy.skorupa@mailsds.org.

1 Art. 6 konstytucji Towarzystwa Boskiego Zbawiciela: „Towarzystwo Boskiego Zba-
wiciela jest apostolskim kleryckim instytutem zakonnym na prawie papieskim i ma swój 
własny habit noszony zgodnie z normami powszechnego prawa Kościoła”, Kraków 2015, 
i art. 82 Konstytucji Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela: „Nasza Kongregacja jest 
apostolskim instytutem zakonnym na prawie papieskim. Przez uznanie założycielskiego 
charyzmatu oraz zaaprobowanie naszego celu apostolskiego, Stolica Apostolska obdarzyła 
Kongregację autorytetem samorządu, celem zachowania naszego salwatoriańskiego dzie-
dzictwa”. Rzym 2020.

2 Kan. 593 – Z zachowaniem w mocy kan. 586 instytuty na prawie papieskim pod-
legają bezpośrednio i wyłącznie władzy Stolicy Apostolskiej w zakresie wewnętrznego 
zarządu i dyscypliny. 

3 „Przez beatyfikację, rozumie się akt papieski zezwalający na kult publiczny sługi 
Bożego (służebnicy Bożej) w jakimś kraju, mieście, diecezji, lub rodzinie zakonnej przez 
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sensie zarówno aprobata Zgromadzenia, jak i beatyfikacja jego Założyciela 
staje się zobowiązaniem wobec Kościoła, by realizować jego misję. Do współ-
pracy w realizowaniu tej misji zaproszone są osoby konsekrowane należące 
do instytutów zakonnych oraz osoby żyjące w świecie i z tymi instytutami 
stowarzyszone. Dzieło o. Jordana powstało w Kościele katolickim, w jego 
strukturze prawno-organizacyjnej i w nim powinno działać zgodnie z misją 
zatwierdzoną przez Kościół. Świeccy mogli się organizować w stowarzyszenia, 
wśród których wyróżniały się trzecie zakony. W obecnej terminologii KPK 
1983 trzecie zakony uznawane są za stowarzyszenia, których członkowie żyjący 
w świecie realizują ducha danego instytutu zakonnego i pozostają pod władzą 
jego przełożonych4. W obecnym czasie odchodzi się od określenia „trzeci 
zakon” na rzecz określenia zakon świecki, np. Świecki Zakon Karmelitów 
Bosych, Franciszkański Zakon Świecki, Oblaci Benedyktyńscy5. 

Do zaangażowania w dziele zbawienia świata w strukturze kościelnej 
według zamiarów bł. Franciszka Jordana zaproszone są także osoby świeckie. 
W czasach błogosławionego Założyciela była pewna wizja aktywności wier-
nych. To, jak Założyciel widział ich aktywność, jaki przyjął model współpracy 
i jak on jest dzisiaj realizowany, wymaga spojrzenia w kontekście nowej rzeczy-
wistości, w kontekście wyzwań XXI wieku z uszanowaniem ciągle aktualnego 
charyzmatu Założyciela6. 

I. Kontekst kanoniczny w czasach Ojca Założyciela 

Ksiądz Jordan od samego początku widział osoby świeckie w  swoim 
dziele zawsze złączone z pierwszym i drugim zakonem. Dokumentem nor-

określone dekretem papieskim akty, np.: odprawianie Mszy świętej, odmawianie oficjum 
Liturgii Godzin o błogosławionym”. H. Misztal, Komentarz do Konstytucji Apostolskiej 
„Divinus perfectionis Magister”, t. 6, Prawo kanonizacyjne, Lublin 1987, s. 29.

4 Kan. 303. Szerzej: P. Szyrszeń, Stowarzyszenia własne instytutów zakonnych, „Studia 
Salvatoriana Polonica” 3(2009), s. 309-328; B. Zubert, Partycypacja wiernych w duchowo-
ści instytutu zakonnego, w: Pro iure et vita. Wybór pism, Lublin 2005, s. 435-446. 

5 https://swieckikarmel.waw.pl; https://www.kapucyni-lublin.pl/fzs/; https://www.
benedyktyni.net/.

6 Kan. 578 – „Wszyscy powinni wiernie zachowywać myśl i zamierzenia założy-
cieli, zatwierdzone przez kompetentną władzę kościelną dotyczące natury, celu, ducha 
i charakteru instytutu, jak również zdrowych jego tradycji, co stanowi dziedzictwo tegoż 
instytutu”. 
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matywnym, na którym bazował Ojciec Założyciel, były wytyczne papieża 
Leona XIII Misericors Dei Filius z 30 maja 1883 roku7. W dokumencie tym 
bardzo wyraźnie określono kryteria przynależności i działalności trzeciego 
zakonu franciszkańskiego. Do trzeciego zakonu mogli być przyjęci świeccy 
powyżej 14. roku życia. W swoim życiu powinni odznaczać się dobrymi oby-
czajami, pokojowym usposobieniem wyrażonym w posłuszeństwie wobec 
Kościoła katolickiego, a szczególnie Stolicy Apostolskiej8. Zaangażowanie 
kobiet w działalność takiego stowarzyszenia było możliwe tylko za zgodą męża. 
Jeśli uzyskanie takiej zgody nie było możliwe, wtedy na zasadzie wyjątku, 
dodatkowo wymagana była zgoda kapłana pełniącego funkcję kierownika 
duchowego9.

Przed przyjęciem do wspólnoty tercjarzy należało odbyć rok formacji, 
a przyjęcie dokonać się miało zgodnie z przepisanym prawem obrzędem, 
w czasie którego zobowiązywano się do przestrzegania Bożego prawa oraz 
posłuszeństwa nauczaniu Kościoła. Jeśli ktoś z członków takiego zobowiązania 
nie złożył, powinien uzupełnić swoje zobowiązania w przyszłości zgodnie 
z obowiązującym aktualnie prawem10.

Członkowie sodalicji zobowiązani byli do noszenia pewnych elementów 
stroju, którymi były mały szkaplerz oraz jeden sznur. Od noszenia tych 
oznak zależało korzystanie z ustalonych uprawnień i przywilejów11. Przy-
należność do trzeciego zakonu wymagała zachowania właściwej dyscypliny, 
czego zewnętrznym wyrazem było pełna skromności postawa oraz noszenie 
stroju12. Czynnościami zakazanymi dla członków trzecich zakonów były 
tańce, udział w publicznych spektaklach i gorszących przedstawieniach oraz 
protestach publicznych13. Jeśli chodzi o sposób życia i praktyki postne, wyma-
gano zachowania postów w wigilię przed świętem Niepokalanej Dziewicy 
Maryi (8 grudnia), w wigilię uroczystości św. Franciszka z Asyżu, a także 
postu piątkowego i wstrzemięźliwości w każdą środę14. Zachęcano, aby posiłki 

7 Leon XIII, Misericors Dei Filius, „Acta Apostolica Sedis” Vol. XV, Kal. 3. Iun. 1883, 
pp. 513-520. Tekst angielski: http://www.franciscan-archive.org/bullarium/mdf-e.html 
[dostęp: 31.05.2021].

8 Tamże, rozdział I §1.
9 Tamże, rozdział I §2.
10 Tamże, rozdział I §4.
11 Tamże, rozdział I §3.
12 Tamże, rozdział II §1.
13 Tamże, rozdział II §2.
14 Tamże, rozdział II §4.
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były skromne i zawsze poprzedzone modlitwą15. Do obowiązków duchowych 
w trzecim zakonie należało przystępowanie do sakramentu pokuty w każdym 
miesiącu i przynajmniej co miesiąc należało przyjmować komunię świętą16. 
Członkowie duchowni byli zobowiązani do odmawiania brewiarza zgodnie 
z przepisami kanonicznymi. Natomiast osoby, które nie przyjęły sakramentu 
święceń, powinny dwanaście razy dziennie odmawiać Ojcze nasz, Zdrowaś 
Maryjo i Chwała Ojcu17. Od członków trzecich zakonów wymagano także 
sporządzenia w odpowiednim czasie testamentu18.

Apostolstwo członków trzecich zakonów dotyczyło także otoczenia, 
szczególnie rodziny. To w rodzinie należało się troszczyć o praktyki reli-
gijne. Oprócz tego ich obowiązkiem było czuwanie, aby w ich rodzinach 
nie czytano gorszących treści, które obniżałyby poziom życia moralnego19. 
Zagrożeniem dla życia moralnego i przykładu chrześcijańskiego życia byłaby 
wulgarna mowa, obelżywe żarty, przysięga składana w sprawach niekoniecz-
nych. Postawę swoją osoby należące do stowarzyszenia powinny weryfikować 
w rachunku sumienia przeżywanym podczas każdych nieszporów. Wszel-
kie uchybienia i błędy powinny być eliminowane przez pokutę20. Praktyki 
pobożne należało odprawiać codziennie. Obowiązkowe było organizowanie 
i uczestniczenie w comiesięcznych spotkaniach, których terminy wyznaczał 
prefekt21. Praktyką tercjarza powinny być także uczynki miłosierdzia, takie jak 
odwiedzanie  chorych i zachęcanie do przyjmowania sakramentów świętych 
zgodnie z ówczesną dyscypliną22. Do obowiązkowych praktyk należała także 
modlitwa za zmarłych przez udział w nabożeństwach i przyjęcie komunii 
świętej w ich intencji23.

Wytyczne papieża Leona XIII zawierają także jasną strukturę trzecich 
zakonów franciszkańskich. Wspólnoty te powinny mieć swoich moderato-
rów zwanych wizytatorami, którymi powinni być członkowie pierwszego lub 

15 Tamże, rozdział II §3.
16 Tamże, rozdział II §5.
17 Tamże, rozdział II §6.
18 Tamże, rozdział II §7.
19 Tamże, rozdział II §8.
20 Tamże, rozdział II §10.
21 Tamże, rozdział II §11.
22 Tamże, rozdział II §12.
23 Tamże, rozdział II §14. 
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trzeciego zakonu franciszkańskiego regularnego24. Wizytatorów tych mianują 
przełożeni pierwszego lub trzeciego zakonu regularnego po uprzednio przed-
stawionej prośbie. Wizytatorem powinien być zawsze duchowny25. Tej funkcji 
nie można było powierzyć osobie, która nie miała święceń. Obowiązkiem 
wizytatorów było czuwanie nad zachowaniem dyscypliny członków przez 
upomnienie i przypominanie o obowiązkach. Jeśli upomnienie nie przyno-
siło oczekiwanego skutku, należało nakazać opuszczenie wspólnoty trzeciego 
zakonu26. Wizytatorzy zwani też kuratorami powinni byli gorliwie czuwać nad 
zachowaniem przepisów.

II. Zaangażowanie apostolskie współpracowników Towarzystwa 
według koncepcji o. Jordana 

Przedstawiony w skrócie dokument był inspiracją dla o. Jordana. Doku-
ment ten już w czerwcu 1893 roku na łamach czasopisma „Der Missionär” 
zaprezentował ks. Bonawentura Lüthen. Do trzeciego zakonu franciszkań-
skiego należały Franciszka Streitel oraz Teresa von Wüllenweber27. Nato-
miast sam Jordan zwrócił się do przełożonego generalnego Zakonu Braci 
mniejszych, aby mógł wraz z księdzem Lüthenem przyjmować członków 
Towarzystwa do Trzeciego Zakonu św. Franciszka28. Ojciec Jordan jednak nie 
ograniczył się do wykonywania przepisów zawartych w nauczaniu Kościoła. 
Wierny temu nauczaniu realizował własny sposób zaangażowania świeckich 
w dzieło zbawienia. W strukturze swojego dzieła o. Jordan umieścił ich jako 
współpracowników. W roku 1883 Jordan napisał statuty dla współpracowni-
ków i współpracowniczek Towarzystwa, które zawierały tożsame przepisy, do 
tych, które zostały przedstawione powyżej, i dotyczyły wieku, obowiązków, 

24 Tamże, rozdział III §3. Zgodnie z przyjętą tradycją pierwszy zakon stanowi za-
wsze gałąź męska, drugi zakon stanowią siostry klauzurowe, trzeci zakon regularny to 
instytut zakonny powstały na bazie reguły pierwszego zakonu ze zmodyfikowanymi 
konstytucjami. Wynika z tego przepisu jasno, że mniszka z drugiego zakonu nie może 
być wizytatorem. 

25 Leon XIII, Misericors Dei Filius, rozdział III §3.
26 Tamże, rozdział III §4.
27 M. Piela, Czcigodny Sługa Boży (Venerabilis Dei Servus) Ojciec Franciszek Maria od 

Krzyża Jordan, Założyciel Towarzystwa Boskiego Zbawiciela i Kongregacji Sióstr Boskiego 
Zbawiciela (1848-1918), cz. 1, Kraków 2014, s. 575.

28 Tamże.
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struktury, życia duchowego29. Statuty te zawierały normy bardzo zbliżone do 
przedstawionego wyżej dokumentu. Dodatkowym obowiązkiem współpra-
cowników była partycypacja w finansowaniu dzieł instytutu. Przynależność do 
stowarzyszenia miała miejsce po przyjęciu przez zarząd centralny bądź przez 
dyrektora lokalnego upoważnionego przez Założyciela. 

W 1885 roku Jordan przygotował regułę dla trzeciego zakonu Katolickiego 
Towarzystwa Nauczania30. Przepisy tam zawarte również pokrywały się z tre-
ścią Misericors Dei Filius i dotyczyły praktyk sakramentalnych, medytacji, 
miesięcznych dni skupienia, rocznych rekolekcji, stroju właściwego członkom 
stowarzyszenia, rocznej próby. Na uwagę zasługuje fakt, że do zobowiązań 
członkowie mogą być dopuszczeni decyzją przełożonego. 

Przedstawiony wyżej dokument papieża Leona XIII wskazywał na apostol-
ską aktywność członków trzecich zakonów w sposób bardzo ogólny i ramowy. 
Ojciec Jordan natomiast wskazał cel, miejsce i formę tego apostolatu. Zada-
niem współpracowników Towarzystwa było propagowanie prasy i  literatury 
katolickiej. W publikacjach czy ulotkach zachęcano, aby dobrodzieje i współ-
pracownicy wynajdywali kandydatów do stanu zakonnego i kapłańskiego. Jor-
dan zachęcał dobrodziejów do zbierania środków na rzecz formacji kapłańskiej 
i zakonnej oraz na zakup domu dla Towarzystwa w Rzymie31.

Kolejnym etapem rozwoju świeckich współpracowników było wydruko-
wanie reguły tercjarzy Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, jednak wspólnota 
ta nieco zmieniła swoją strukturę, przekształcając się w pobożny związek 
współpracowników (Pia unio)32. W regule dla tego pobożnego stowarzyszenia 
wyraźnie wymieniono obowiązek troski o rozwój męskiej gałęzi Zgromadze-
nia. Jego dyrektorem był sam przełożony generalny.

Świadomość łączności Zgromadzenia ze świeckimi w zakresie wspólnie 
realizowanej aktywności apostolskiej była także obecna u współbraci salwa-
torianów na pierwszej Kapitule Generalnej. Świeccy współpracownicy mieli 
swoją strukturę zaakceptowaną przez tę Kapitułę. Osoby zakonne były zachę-
cane do propagowania Związku Współpracowników i Związku Anielskiego 
– apostolskich dzieł o. Jordana33.

29 Tamże, s. 574.
30 Tamże, s. 577, Documenta et Studia Salvatoriana, t. I, Romae 1972, s. 253-255. 
31 M. Piela, Czcigodny Sługa Boży, s. 578.
32 Tamże, s. 579; A. Skorupa, Pobożne stowarzyszenia, w: Encyklopedia Katolicka, 

t. 15, Lublin 2015, kol. 893.
33 M. Piela, Czcigodny Sługa Boży, s. 579-580. 
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III. Obowiązek realizacji zamiarów bł. Franciszka Jordana dzisiaj

Wizja Franciszka Jordana dotycząca zaangażowania świeckich w zbawienie 
charakteryzuje się uniwersalizmem i otwartością na innych. W przytoczonych 
dokumentach Kościoła wydaje się dominować obowiązek troski o ich własne 
zbawienie oraz o zbawienie ich rodzin34. W działalności Jordana widać troskę 
o zbawienie innych. To zaangażowanie współpracowników Towarzystwa doty-
czyło przekazywania słowa Bożego przez rozpowszechnianie treści katolickich 
i modlitwy w intencji rozwoju mających przynosić owoce dzieł apostolskich. 
Taka aktywność świeckich może być realizowana w jedności ze Zgromadzeniem 
i jedności z Kościołem. Dlatego struktury działania współpracowników Towa-
rzystwa są oparte na dokumentach Kościoła dotyczących dyscypliny członków 
takich stowarzyszeń. Według obowiązującego prawa kościelnego z instytutem 
zakonnym mogą być złączone stowarzyszenia wiernych świeckich. Zgodnie 
z kanonem 303 KPK 1983 „członkowie stowarzyszeń, których członkowie, żyjąc 
w świecie, uczestniczą w duchu jakiegoś instytutu zakonnego i prowadzą życie 
apostolskie, pozostają pod kierownictwem instytutu zakonnego”. Aktywność 
apostolska takich stowarzyszeń może mieć miejsce przy domach lub kościo-
łach zakonnych. Na podstawie przedstawionych dokumentów trzeba jasno 
powiedzieć, że błogosławiony Franciszek Jordan w działalności założonego 
zgromadzenia zakonnego widział aktywność świeckich. Zaangażowanie świec-
kich w dzieło zbawienia świata było jego wyraźnym zamiarem, co zobowiązuje 
wszystkich członków do jego realizowania. W sposób jednoznaczny jest to 
unormowane w kanonie 578: „Wszyscy powinni wiernie zachowywać myśl 
i zamierzenia założycieli, zatwierdzone przez kompetentną władzę kościelną 
dotyczące natury, celu, ducha i charakteru instytutu, jak również zdrowych 
jego tradycji, co stanowi dziedzictwo tegoż instytutu”. Trzeba powiedzieć, że 
zamiar zaangażowania świeckich współpracowników został zaakceptowany 
przez kompetentną władzę kościelną i był także kontynuowany przez Towa-
rzystwo Boskiego Zbawiciela. Wyrazem tej kontynuacji były uchwały Kapituł 
Generalnych jeszcze z udziałem Założyciela.

Towarzystwo Boskiego Zbawiciela stara się kontynuować realizację zaan-
gażowania świeckich. Zgodnie z kan. 578 w połączeniu kan. 587 KPK 198335 

34 Por. Tamże, s. 583.
35 Kan. 587 – § 1. Dla lepszej ochrony własnego powołania oraz identyczności po-

szczególnych instytutów, kodeks fundamentalny, czyli konstytucje każdego instytutu, 
oprócz tego, co nakazuje zachować kan. 578, powinny zawierać także normy fundamen-
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w Konstytucjach Towarzystwa Boskiego Zbawiciela wyraźnie zapisano zaan-
gażowanie świeckich w jego apostolstwo. Tekst 108 artykułu tych Konstytucji 
zatwierdzony przez Stolicę Apostolską jest kontynuacją myśli i zamiarów bło-
gosławionego Założyciela, Franciszka Marii od Krzyża Jordana: „Stosownie 
do pierwotnego zamiaru naszego Założyciela, staramy się popierać współpracę 
z jednostkami i grupami, złączonymi z nami w jego Duchu i celu apostolskim. 
Współdziałają oni w pracach apostolskich Towarzystwa bez prawa udziału 
w jego życiu wewnętrznym czy strukturach zarządzania”36. Zaangażowanie 
Współpracowników i Dobrodziejów Towarzystwa Boskiego Zbawiciela przy-
nosi błogosławione owoce w obszarze formacji, misji, szeroko rozumianej 
posługi apostolskiej. Kościół dostrzega potencjał apostolski w działalności 
świeckich. Instytuty zakonne także powinny korzystać z bogatych inicjatyw 
osób świeckich w obszarze apostolstwa. Z kolei świeccy chcą uczestniczyć 
w duchowości Zgromadzenia, której to źródłem jest właśnie duchowość Zało-
życiela. Zarówno osoby zakonne, jak i osoby świeckie mogą czerpać z bogac-
twa błogosławionego Franciszka od Krzyża w  łączności z Towarzystwem 
Boskiego Zbawiciela i w łączności z Kościołem. Obecnie trwają poszukiwania, 
rozeznanie miejsca świeckich w realizacji charyzmatu bł. Franciszka Jordana. 
Salwatorianie i salwatorianki są zobowiązani do zachowania i realizacji myśli 
i zamierzenia Założyciela. Decyzje kapituł generalnych obydwu instytutów 
zakonnych są owocem pewnej refleksji. Niestety, dotychczas nie udało się 
wypracować ani statusu prawnego, ani też sposobu partycypacji w ducho-
wości, które można by przedstawić Stolicy Apostolskiej do zatwierdzenia 
w przepisach konstytucji. Zgodnie z nauczaniem Kościoła osoby stowarzy-
szone wzbogacają i ożywiają działalność instytutów w świecie. Dostrzega się 
możliwość ich zaangażowania apostolskiego, a także modlitewnego. Ramowe 
ujęcie w artykule 108 konstytucji Towarzystwa Boskiego Zbawiciela pozwala 
i zobowiązuje do opracowania bardziej szczegółowych struktur ich zaangażo-
wania pod nazwą Salwatorianów Świeckich lub inną37.

talne odnośnie do zarządzania instytutem i dyscypliny członków, włączania członków 
oraz ich formacji, jak również przedmiotu podejmowanych świętych zobowiązań. 

36 Analogicznego zapisu nie znajdujemy w Konstytucjach Kongregacji Sióstr Boskie-
go Zbawiciela. 

37 Zob. Jan Paweł II, Vita consecrata, 56; Statuty Prowincjalne Polskiej Prowincji Towa-
rzystwa Boskiego Zbawiciela, art. 2.21 f, art. 2.43, 2,49, Kraków 2015. Działalność Wo-
lontariatu Misyjnego Salvator została zauważona w związku ze śmiercią Heleny Kmieć. 
Szczegółowo na tę osobę i wolontariat Salvator zwrócił uwagę M. Inglot, Ofiarowanie 
życia jako droga do świętości kanonizowanej według motu proprio papieża Franciszka „Ma-
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Oprócz dzieła współpracowników i dobrodziejów Towarzystwa Boskiego 
Zbawiciela oraz Salwatorianów Świeckich trzeba także zauważyć działalność 
wolontariatów, do których należy Wolontariat Misyjny Salvator, działający 
aktywnie w strukturach Polskiej Prowincji Towarzystwa Boskiego Zbawi-
ciela38. „Wolontariat Misyjny Salvator to grupa młodych ludzi skupiona przy 
zgromadzeniu salwatorianów, którzy pragną w sposób autentyczny żyć wiarą 
w Jezusa Chrystusa – Zbawiciela świata. Misją Wolontariatu Misyjnego Salva-
tor jest pomaganie ludziom potrzebującym, w czym urzeczywistnia przesłanie, 
które pozostawił założyciel salwatorianów, o. Franciszek Maria od Krzyża 
Jordan”39. Podstawę takiej działalności apostolskiej w łączności z instytutem 
pozytywnie ocenił św. Jan Paweł II w adhortacji Vita consecrata. Aktywność 
wolontariuszy, którzy czerpią z bogactwa życia konsekrowanego, jest bar-
dzo cenna. Każde zaangażowanie powstające na bazie charyzmatu instytutu 
zakonnego wymaga jasnej odpowiedzi z jego strony. Obowiązkiem instytutu 
jest troska o ich właściwą formację, by odznaczali się kompetencją i profesjo-
nalizmem w działaniu. Mając jednak na uwadze podstawy działalności takich 
wolontariatów, należy zwrócić uwagę na ich formację duchową, wypracowanie 
i rozwój motywacji nadprzyrodzonej oraz postawę łączności z Kościołem 
i Zgromadzeniem40.

IV. Podsumowanie

Na przestrzeni wieków wierni świecy włączali się w zaangażowanie apo-
stolskie zakonów czy zgromadzeń zakonnych. Wielu założycieli widziało we 
współpracy ze świeckimi możliwość relacji ich zamiarów. Błogosławiony Fran-
ciszek od Krzyża Jordan dostrzegał, że zaangażowanie świeckich daje szerokie 
możliwości realizacji dzieła zbawienia świata. Założyciel to zaangażowanie 
widział w strukturach Kościoła. Szczególne znaczenie dla niego miał doku-
ment papieża Leona XIII. Obowiązujące Konstytucje Towarzystwa Boskiego 
Zbawiciela przewidują taką współpracę ze świeckimi. Zakres tej działalno-

iorem hac dilectionem” z 11 lipca 2017 r.; w: Prawo i praktyka kanonizacyjna za pontyfikatu 
papieża Franciszka, red. L. Fejdasz-Buczek, Lublin 2019, s. 57-71. W artykule tym czy-
tamy: „Myślimy o Helenie Kmieć, dziewczynie z Libiąża, woluntariuszce Wolontariatu 
Misyjnego „Salvator”, prowadzonego przez polskich salwatorianów” (s. 58).

38 Statuty Prowincjalne, art. 2.43, 2.49.
39 http://wms.sds.pl/wolontariat/.
40 Jan Paweł II, Vita consecrata, 56. 
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ści oraz ich koordynacja powinna podlegać, zgodnie z dzisiejszą dyscypliną 
Kościoła, przełożonym Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. Organizacja tej 
współpracy oraz jasne ustanowienie regulacji prawnych jest wezwaniem dla 
kapituł generalnych oraz jednostek administracyjnych Towarzystwa. Dzieło 
współpracowników Towarzystwa Boskiego Zbawiciela zgodnie z  myślą 
i zamiarem bł. Franciszka Jordana może być realizowane w różnych formach. 
Kościół daje szerokie możliwości zaangażowania świeckich w apostolstwo, 
a także w korzystaniu z duchowości instytutu zakonnego. To stanowi szansę 
zaangażowania świeckich, aby poznawali i sami uczestniczyli w bogactwie 
duchowym Zgromadzenia.

LAY PARTICIPATION IN THE MISSION OF THE SOCIETY  
ACCORDING TO THE BLESSED FRANCIS JORDAN

Summary

Blessed Francis Jordan discerned a need for engaging laity in the activities of his 
Institute. He wanted them to take part in the mission of salvation. His wish was real-
ized in full accord with the discipline of the Church, as the laity found its place in 
the confines of the Society of the Divine Savior. The currently binding Constitution 
regulates the participation of coworkers. This formal law enables the laity to take part 
in the spiritual resources of the Society and in its apostolic work. Clear regulation in 
the Constitution also describes the level of participation of the Society of Lay Sal-
vatorians in the spirituality of the Society of the Divine Savior and the Church. The 
founder’s wishes in contemporary times find their concrete realization in the activities 
of the Salvator Missionary Volunteers.
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