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 O. Franciszek Maria od Krzyża Jordan, 
założyciel salwatorianów i salwatorianek – 
droga do beatyfikacji 

W dniu 15 maja 2021 roku w bazylice św. Jana na Lateranie miała miejsce 
uroczystość beatyfikacji o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, założyciela 
Towarzystwa Boskiego Zbawiciela (salwatorianów) i  Kongregacji Sióstr 
Boskiego Zbawiciela (salwatorianek). W kulminacyjnym momencie ceremo-
nii beatyfikacyjnej zabrzmiały słowa Listu Apostolskiego papieża Franciszka, 
odczytane przez głównego celebransa, kard. Angela De Donatisa: „Naszą 
władzą apostolską zezwalamy, aby Czcigodnemu Słudze Bożemu Franciszkowi 
Marii od Krzyża (w życiu świeckim Janowi Chrzcicielowi Jordanowi), prezbi-
terowi, założycielowi Towarzystwa Boskiego Zbawiciela i Kongregacji Sióstr 
Boskiego Zbawiciela, który pełen gorliwości apostolskiej był niestrudzonym 
głosicielem Ewangelii, przy użyciu wszystkich środków, które mu podpowia-
dała miłość Chrystusa, przysługiwał odtąd tytuł błogosławionego”1.

Był to historyczny moment, oczekiwany przez pokolenia duchowych 
synów i córek o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana2: salwatorianów, salwato-

Ks. mgr lic. Adam Teneta SDS – od 2014 r. postulator generalny procesu beatyfika-
cyjnego o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, od 2018 wikariusz generalny Towarzy-
stwa Boskiego Zbawiciela; e-mail: adam.teneta@mailsds.org.

1 Beatyfikacja, „Informationes Societatis Divini Salvatroris” 12(2021) nr 16 specjalny, 
s. 8-14.

2 Bł. Franciszek Maria od Krzyża (w życiu świeckim Jan Chrzciciel) Jordan urodził 
się 16.06.1848 r. w Gurtweil w archidiecezji fryburskiej w Badenii, zmarł 8.09.1918 r. 
w Tafers w Szwajcarii, założyciel zgromadzeń zakonnych salwatorianów i salwatorianek, 
beatyfikowany 15.05.2021 r. Na temat życia i dzieła o. Franciszka Jordana zob. m.in: 
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rianek i salwatorianów świeckich, a także przez bardzo wiele osób związanych 
ze wspólnotami powołanymi do życia przez nowego błogosławionego.

W dniu 3 stycznia 1878 roku, w czasie przygotowania do przyjęcia święceń 
kapłańskich, Jan Chrzciciel Jordan napisał w swoim Dzienniku duchowym: 
„Pierwsze i najważniejsze jest, i powinno być zawsze dla ciebie, stać się, żyć 
i umrzeć świętym i miłym Bogu. Stań się wielki przed Bogiem, a nie przed 
światem!”3. Możemy powiedzieć, że pozostał on zawsze wierny temu posta-
nowieniu, zabiegając o osobistą świętość apostolską i wzrost w swojej relacji 
z Jezusem Zbawicielem oraz praktykując na co dzień cnoty chrześcijańskie 
w stopniu heroicznym4. 

I. Początki i proces informacyjny

Naturalną konsekwencją opinii świętości założyciela salwatorianów i salwa-
torianek była myśl o rozpoczęciu jego procesu beatyfikacyjnego5. Zaledwie sześć 

J. Drozd, Pod znakiem Krzyża, Kraków 1991; A. Kiełbasa, Ksiądz Franciszek Maria od 
Krzyża Jordan 1848-1918. Jego idee, plany i realizacja, Kraków 1994; 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). 
Życie i dzieło. Część 1. Od narodzin do utworzenia pełnej struktury Towarzystwa (1848-
1888), Kraków 2014; Tenże, Czcigodny Sługa Boży (Venerabilis Dei Servus) Ojciec Fran-
ciszek Maria od Krzyża Jordan. Założyciel Towarzystwa Boskiego Zbawiciela i Kongregacji 
Sióstr Boskiego Zbawiciela (1848-1918). Życie i dzieło. Część 2. Wierni salwatoriańskiej 
uniwersalności (1889-1918), Kraków 2019.

3 O. Franciszek Maria od Krzyża Jordan (1848-1918), Dziennik Duchowy 1875-
1918, tłum. J. F. Tarnówka, Kraków 2008, I/31.

4 Congregatio de Causis Sanctorum, Romana seu Friburgensis Helvetiorum, Beatifi-
cationis et Canonizationis Servi Dei Francisci Mariae a Cruce (in saec.: Ioannis Baptistae 
Jordan), Sacerdotis et Fundatoris Societatis Divini Salvatoris et Congregationis Sororum 
Divini Salvatoris (1848-1918) Decretum Super Virtutibus, „Acta Apostolicae Sedis” (cyt. 
dalej: AAS) 104(2012), s. 449-452.

5 W języku polskim historia procesu beatyfikacyjnego do 2011 roku została obszernie 
przedstawiona przez ks. Michała Pielę: M. Piela, Ojciec Franciszek, cz. 1, s. 23-48. Temat 
podjął też o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD, prezentując znaczenie i wymowę kanoniczną 
ogłoszenia dekretu o heroiczności cnót o. Jordana: S. T. Praśkiewicz, Znaczenie i kano-
niczna wymowa ogłoszenia dekretu o heroiczności cnót Założyciela dla Towarzystwa Boskiego 
Zbawiciela, „Studia Salvatoriana Polonica” 5(2011), s. 99-108.
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lat po jego śmierci jego następca, ks. Pankracy Pfeiffer6, wysłał salwatorianina, 
ks. Camillusa Mohra do Gurtweil z zadaniem zbierania świadectw na temat 
wczesnego okresu życia Jana Chrzciciela Jordana i jego rodziny. Owocem jego 
misji są spisane relacje7, które zostały później wykorzystane przez ks. Pfeiffera 
podczas pisania biografii Założyciela, opublikowanej w 1930 roku8. Kontynuując 
przygotowania do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego, w 1935 r. przełożony 
generalny wysłał list okólny do wszystkich członków zgromadzenia, w którym 
wyraził swoją wolę, aby zarówno o. Franciszek Jordan, jak i ks. Bonawentura 
Lüthen9 zostali ogłoszeni błogosławionymi. Poprosił również o udzielenie 
odpowiedzi na pytania zawarte w dołączonym kwestionariuszu, dotyczące życia 
kandydatów i praktykowania przez nich cnót chrześcijańskich, opinii świętości 
i łask otrzymanych za ich wstawiennictwem oraz ewentualnych cudów10. Swoje 
odpowiedzi przesłały pięćdziesiąt dwie osoby11.

6 Marek (imię zakonne: Pankracy) Pfeiffer, ur. 17.10.1872 w Brunnen (Niemcy), 
w 1889 r. przybył do Rzymu i wstąpił do Katolickiego Towarzystwa Nauczania (później-
sza nazwa: Towarzystwo Boskiego Zbawiciela), profesja zakonna 4.10.1890; święcenia 
kapłańskie 30.05.1896 w Rzymie. Po święceniach pełnił funkcję prywatnego sekretarza 
o. Jordana, w 1902 i ponownie w 1908 r. wybrany na urząd prokuratora generalnego 
Towarzystwa. W 1915, podczas III Kapituły Generalnej, wybrany na urząd przełożonego 
generalnego, który pełnił do swojej śmierci 12.05.1945. Przyczynił się w znacznym stop-
niu do rozwoju Towarzystwa Boskiego Zbawiciela; w czasie niemieckiej okupacji Rzymu 
(10.09.1943-4.04.1944) pośredniczył między papieżem Piusem XII a władzami niemiec-
kimi, doprowadzając do uwolnienia wielu więźniów i ocalenia niektórych miast włoskich 
przed zniszczeniami. B. Giemza, Ks. Pankracy Pfeiffer – świadek zakonnej  wierności i głębo-
kiego człowieczeństwa, „Studia Salvatoriana Polonica” 12(2018), s. 101-112.

7 Nachforschungen über P. Jordans Jugendzeit (von P. Camillus Mohr SDS), Archiwum 
Generalne Salwatorianów w Rzymie (cyt. dalej: AGS) 0100.01/G 18.

8 P. Pfeiffer, P. Franziskus Maria vom Kreuze Jordan. Gründer und erster Generalsupe-
rior der Gesellschaft des Göttlichen Heilandes, Berlin 1930.

9 Bernard (imię zakonne: Bonawentura) Lüthen, ur. 5.05.1846 w Paderborn, święcenia 
kapłańskie 15.03.1872 tamże, 1872-1877 kapelan w domu barona von Brenkena w We-
wer, od 1877 r. współpracownik Ludwiga Auera w instytucie Cassianeum w Donauwörth, 
w 1881 r. poznał ks. Jana Chrzciciela Jordana, dołączył do jego Apostolskiego Towarzystwa 
Nauczania i stał się jego najbliższym współpracownikiem i powiernikiem. Zmarł 10.12.1911 
w Rzymie. M. Cerletty, Eldest Son: the Life of Fr. Bonaventure Lüthen, Milwaukee 1998.

10 List okólny ks. P. Pfeiffera do członków Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, Rzym 
1.10.1935, AGS 0100.01/N 3.1.2.1 A i kwestionariusz, AGS 0100.01/N 3.1.2.1 B.

11 Odpowiedzi te zebrane są w: Testimonianze sul Servo di Dio, AGS 0100.01/N 
3.1.2.1-52. Zostały przepisane i opracowane przez ks. Józefa Brauchlego: J. Brauchle, 
Antworten zum Fragebogen, Passau 2000, AGS 0100.01/N 3.1.2.

Ks. Adam Teneta SDS | O. Franciszek Maria od Krzyża Jordan…



 Studia Salvatoriana Polonica | T. 15 – 202118

W dniu 20 maja 1938 roku zarząd Towarzystwa zadecydował o rozpo-
częciu procesu beatyfikacyjnego o. Franciszka Jordana i ks. Bonawentury 
Lüthena12. Jednocześnie postanowiono mianować postulatora tych dwóch 
procesów w osobie ks. Dorotheusa Bruggera13, co nastąpiło 6 czerwca 1938 
roku14. Nominacja ta została zatwierdzona przez Kongregację Obrzędów 
6 czerwca 1941 roku. Zmieniono też nieco jej zakres: ks. Brugger został osta-
tecznie  mianowany na urząd postulatora generalnego Towarzystwa Boskiego 
Zbawiciela15.

Kiedy rozpoczynał się proces o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, postę-
powanie beatyfikacyjne i kanonizacyjne regulowane było przepisami zawartymi 
w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku. Cześć druga Księgi IV Kodeksu 
O procesach, zatytułowana była O sprawach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych 
i obejmowała poświęcone tym kwestiom kanony od 1999 do 214116. Postępo-
wanie obejmowało dwa etapy: na terenie diecezji i w Kongregacji Obrzędów, 
której kompetencji podlegały także sprawy kanonizacyjne17. Postępowanie 
na terenie diecezji obejmowało trzy części: 1. proces informacyjny na temat 
opinii świętości życia, cnót i cudów w ogólności; 2. proces zbierania pism kan-
dydata; 3. proces dotyczący braku kultu. Akta tych procesów były przesyłane 
do Kongregacji, gdzie następowała ich tzw. publikacja. W tym czasie przepro-
wadzano cenzurę pism kandydata na ołtarze pod względem czystości wiary 
i obyczajów. Przygotowywano Positio na wprowadzenie sprawy, a następnie 

12 Liber Actorum Consilii Generalis S.D.S. a die 17 m. Augusti 1936 usque ad diem 
30 m. Augusti 1962, s. 91-92, AGS 0410.

13 Dorotheus Brugger, ur. 6.08.1877 w Lindau; profesja zakonna 4.10.1893; świę-
cenia kapłańskie 9.06.1900 w Rzymie; 1927-1953 konsultor generalny, 1927-1933 
sekretarz generalny i 1931-1937 ekonom generalny; 1941-1955 postulator generalny. 
Zmarł 3.11.1955 w Rzymie. Fratres Defuncti, Pater Dorotheus Brugger, „Annales Societatis 
Divini Salvatoris” 6(1955) nr 2, s. 291-293.

14 Mandatum ks. P. Pfeiffera dla ks. D. Bruggera, 6.06.1938, AGS 0100.01/N 1.1.1.
15 Copia Publica Mandati Procurationis Gen. pro Rev.mo P. Dorotheo Brugger in 

Postulatorem adiecto Societatis Divini Salvatoris, 6.06.1941, AGS 0100.01/N 1.1.2.
16 Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auc-

toritate promulgatus (CIC/17), Romae 1948.
17 Na mocy bulli papieża Sykstusa V Immensa aeterni dei z 22 stycznia 1588 r. po-

wstało piętnaście kongregacji, wśród nich Kongregacja Obrzędów (Congregatio pro sacris 
ritibus et caeremoniis), której powierzono odpowiedzialność za wszystko, co dotyczyło 
udzielania sakramentów, kultu Bożego oraz kultu świętych i kanonizacji. Congregatio de 
Causis Sanctorum, Le Cause dei Santi. Sussidio per lo Studium, red. V. Criscuolo, C. Pel-
legrino, R. J. Sarno, wyd. 4, Città del Vaticano 2018, s. 209.
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promotor sprawiedliwości przedstawiał swoje zastrzeżenia i zarzuty, na które 
należało odpowiedzieć. Całość materiału dyskutowana była na posiedzeniu 
Kongregacji i jeśli wynik dyskusji był pozytywny, papież wyznaczał komisję do 
wprowadzenia sprawy. Od tego momentu sprawa podlegała wyłącznie Stolicy 
Apostolskiej18.

W dniu 4 sierpnia 1942 roku na prośbę postulatora Stolica Apostolska 
wyraziła zgodę, aby diecezjalny proces informacyjny o. Franciszka Jordana 
rozpocząć w Rzymie, gdzie spędził on niemal 37 lat życia, a nie w diecezji 
fryburskiej w Szwajcarii, na terenie której zmarł19. Dokładnie w 24. rocznicę 
śmierci o. Jordana, 8 września 1942 roku, postulator przedstawił oficjalną 
prośbę o rozpoczęcie procesu informacyjnego w Rzymie, tzw. supplex libel-
lus20. W dniu 21 grudnia 1942 roku zostali mianowani członkowie trybunału: 
abp Luigi Traglia, wikariusz generalny diecezji rzymskiej jako delegat kard. 
wikariusza Francesca Marchetti-Selvaggianiego, ks. prał. Pietro Mattioli, 
sędzia delegowany, o. Thimotheus Schaeffer OFMCap., sędzia pomocniczy, 
o. Gerardus Oesterle OSB, sędzia pomocniczy, ks. Marcellus Magliocchetti, 
promotor sprawiedliwości, Augustinus Grego, notariusz główny, Vinicius 
Cartacci, notariusz pomocniczy21.

Trybunał odbył swoje pierwsze posiedzenie 30 grudnia 1942 roku w sie-
dzibie Wikariatu Diecezji Rzymskiej. Było ono poświęcone wstępnym 
formalnościom oraz zaprzysiężeniu członków trybunału oraz postulatora22. 
Pierwsza sesja poświęcona przesłuchaniu świadków miała miejsce 22 maja 
1943 roku w domu macierzystym Towarzystwa. Najobszerniejsze świadec-
two złożył ks. Pankracy Pfeiffer, który zeznawał w czasie dziewięciu sesji: od 
22 maja do 13 lipca 1943 roku23. Ponieważ nie wszyscy świadkowie mogli się 
stawić w Rzymie osobiście, dodatkowe procesy w celu zebrania ich świadectw 

18 H. Misztal, Prawo kanonizacyjne. Instytucje prawa materialnego, zarys historii, pro-
cedura, wyd. 2, Lublin 2003, s. 176-177.

19 Reskrypt Kongregacji Obrzędów, 4.08.1942, N. 502-1/942, AGS 0100.01/N 
2.2.1.

20 Supplex libellus ks. D. Bruggera do Kardynała Wikariusza Francesco Marchetti-
-Selvaggianiego, 8.09.1942, AGS 0100.01/N 3.2.3.

21 Sacra Congregatio Rituum, Copia publica transumpti Processus ordinaria auctori-
tate in Tribunali Vicariatus Urbis super fama sanctitatis vitae, virtutum et miraculorum 
S.D. P. Francisci Mariae a Cruce Jordan, Volumen unicum, Romae 1951, k. 11v-13r, 
AGS 0100.01/N 3.2.9.

22 Tamże, k. 6v-21r.
23 Tamże, k. 21r-77v.
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odbyły się w następujących diecezjach: Passau (3.11.1943-15.12.1944), Paderborn 
(9.10.1943-20.04.1944), Wiedeń (11.10.-13.11.1944), Rio de Janeiro (18.01.1944-
17.07.1948), Ołomuniec (11.11.1948-29.01.1949) Fryburg (3.12.1943-15.05.1944) 
oraz Green Bay (19-05.-22.10.1948). Łącznie 105 osób złożyło swoje świadectwa 
dotyczące życia i praktykowania cnót przez o. Franciszka Jordana. Ten etap 
procesu zakończył się 17 czerwca 1949 roku i wszystkie dokumenty zostały 
przesłane do Kongregacji Obrzędów24.

W tym samym czasie, w latach 1945-1956, w Rzymie prowadzono odrębne 
postepowanie, w czasie którego zebrano, a następnie poddano analizie pisma 
o. Franciszka Jordana w celu potwierdzenia, że nie zawierają niczego przeciw-
nego wierze i moralności. Proces ten zakończył się z pozytywnym wynikiem 
13 maja 1956 roku. Dekret Kongregacji Obrzędów, wydany tego dnia, zawierał 
pozwolenie na dalsze prowadzenie całego procesu beatyfikacyjnego25.

Oprócz tego w latach 1951-1953 w Rzymie i we Fryburgu prowadzony był 
osobny proces w celu stwierdzenia, że kandydat do beatyfikacji nie odbiera 
kultu publicznego. Proces ten został oficjalnie zakończony, z pozytywną sen-
tencją, w diecezji rzymskiej w dniu 3 lutego 1953 roku i tego samego dnia akta 
przekazano Kongregacji26. Dwa lata później Kongregacja Obrzędów zezwo-
liła na otwarcie akt27, dokonano niezbędnych tłumaczeń i powstała kopia 
publiczna, którą przekazano postulatorowi. Dalsza dyskusja w Kongregacji 
Obrzędów na temat procesu o braku kultu miała się odbyć po ustanowieniu 
komisji na wprowadzenie sprawy28.

24 Congregatio de Causis Sanctorum, Romana seu Friburgen. Beatificationis et Cano-
nizationis Servi Dei Francisci Mariae a Cruce (in saec. Joannis Baptistae Jordan), sacerdotis 
et fundatoris Societatis Divini Salvatoris et Congregationis Sororum Divini Salvatoris. Positio 
super vita, virtutibus et fama sanctitatis, Romae 2007, vol. I, Summarium, s. 46-353.

25 Dekret Kongregacji Obrzędów, 13.05.1956, Prot. N. 502-5/956, AGS 0100.01/N 
2.2.10; opublikowany: „Annales Societatis Divini Salvatoris” 6(1956) nr 7, s. 312.

26 Sacra Congregatio Rituum, Copia publica transumpt. processuum ordinaria auc-
toritate in Tribunali Vicariatus Urbis delegata vero in Curia Friburgen. Helvetiorum 
constructorum super Cultu numquam praestito Servo Dei Francisco Mariae de Cruce 
Jordan Fundatori Societatis Divini Salvatoris, Vol. unic., Anno 1956, k. 58r-61r. AGS 
0100.01/N 3.12.7; Potwierdzenie przyjęcia akt procesu o braku kultu przez Kongregację 
Obrzędów, 6.02.1953, no. 946, AGS 0100.01/N 2.2.4.

27 Dekret Kongregacji Obrzędów, 24.05.1955, Prot. N. 502-3/955, AGS 0100.01/N 
2.2.8, opublikowany: „Annales Societatis Divini Salvatoris” 6(1955) nr 6, s. 283.

28 Can. 2085 CIC/17. 
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II. Animadversiones i trudności

W czasie VIII Kapituły Generalnej Towarzystwa w Rzymie w 1953 roku 
ks. Dorotheus przedstawił sprawozdanie z postępów procesu beatyfikacyjnego. 
Kapituła jednogłośnie uchwaliła zarządzenie dotyczące szerzenia wiedzy na 
temat życia i cnót Założyciela oraz zachęciła do modlitwy za jego wstawien-
nictwem. Podjęto również decyzję, że doczesne szczątki o. Franciszka Jordana 
powinny zostać przeniesione z Tafers w Szwajcarii do domu generalnego 
w Rzymie29.

Po śmierci ks. Bruggera mianowano w dniu 16 listopada 1955 roku nowego 
postulatora. Został nim ks. Michael Dürr30. Jego nominacja została zatwier-
dzona 5 grudnia 1955 roku31.

Wszystkie materiały zebrane w trakcie wcześniejszych postępowań, po 
koniecznych tłumaczeniach i wypełnieniu wymaganych formalności, były 
gotowe w kwietniu 1956 roku. Dnia 18 czerwca tegoż roku Positio obejmujące 
560 stron tekstu zostało przedłożone Kongregacji Obrzędów. Teraz promotor 
generalny wiary miał za zadanie przygotowanie swoich zastrzeżeń, tak zwa-
nych Animadversiones, dotyczących treści Positio i możliwości kontynuowania 
procesu32.

Również w 1956 roku podjęto decyzję o realizacji uchwały VIII Kapituły 
Generalnej o przeniesieniu doczesnych szczątków o. Jordana do Rzymu33. 
Założyciel salwatorianów i salwatorianek zmarł w Tafers, niedaleko Fryburga 
w Szwajcarii, 8 września 1918 roku i trzy dni później za zgodą biskupa die-
cezjalnego został pochowany w kościele parafialnym w podwójnej trumnie: 

29 Ordinationes et Acta octavi Capituli Generalis cum brevi commentario historico, „An-
nales Societatis Divini Salvatoris” 6(1953) nr 1, s. 31.

30 Michael Dürr, ur. 31.05.1909 w Mittelbuch. Do nowicjatu Towarzystwa wstąpił 
w 1930 r. w Heinzendorf (obecnie Bagno); profesja zakonna 12.09.1931; święcenia 
kapłańskie 19.07.1936 w Rzymie; 1947-1953 przełożony prowincjalny prowincji bra-
zylijskiej; 1953-1959 konsultor generalny i sekretarz generalny; 1955-1970 postulator 
generalny. Zmarł 7.11.2001 w Niemczech. Fr. Michael Dürr, „Annales Societatis Divini 
Salvatoris” 15(2006) nr 5, s. 69-70.

31 Mandatum ks. B. Schweizera dla ks. M. Dürra, 16.11.1955; aprobata Kongregacji 
Obrzędów 5.12.1955, AGS 0100.01/N 1.1.3.

32 M. Dürr, The Beatification Process for our Founder the Servant of God, Fr. Francis 
Mary of the Cross Jordan, „Annales Societatis Divini Salvatoris” 6(1956) nr 8, s. 362-369.

33 Liber Actorum Consilii Generalis S.D.S. a die 17 m. Augusti 1936 usque ad diem 
30 m. Augusti 1962, s. 790, AGS 0410.
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metalowej i dębowej34. Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń władz 
państwowych i kościelnych zarówno w Szwajcarii, jak i we Włoszech, 12 wrze-
śnia 1956 roku miała miejsce ekshumacja. Po Eucharystii, której przewodniczył 
ks. Bonawentura Schweizer, przełożony generalny, doczesne szczątki Sługi 
Bożego zostały umieszczone w nowej trumnie metalowej, którą zalutowano 
i umieszczono w nowej trumnie drewnianej. Pod opieką ks. Dürra została 
ona przetransportowana pociągiem do Rzymu, gdzie dotarła przed połu-
dniem 13 września. Została przewieziona do domu generalnego salwatoria-
nów i umieszczona w jednej z sal na parterze, tzw. sali kapitulnej. W dniu 
15 września w domu generalnym odprawiono specjalną Mszę św., w której 
uczestniczyli salwatorianie i salwatorianki, z zarządami obydwu instytutów 
zakonnych, po której przy trumnie Założyciela miało miejsce odnowienie 
ślubów zakonnych.

W dniu 29 września 1956 roku trumna została przeniesiona do pomiesz-
czenia na drugim piętrze, gdzie przez pewien czas mieścił się pokój o. Jor-
dana. Tutaj doczesne szczątki Założyciela miały oczekiwać na rozpoznanie 
kanoniczne w ramach toczącego się procesu beatyfikacyjnego, a później miały 
być złożone w kaplicy domu generalnego35. Te plany jednak nie zostały zreali-
zowane, najprawdopodobniej dlatego, że ostatecznie postanowiono odłożyć 
rozpoznanie kanoniczne do rozpoczęcia procesu apostolskiego36. W dniu 
27 marca 1957 roku zarząd Towarzystwa podjął decyzję o  złożeniu ciała 
o. Franciszka Jordana w grobie w kaplicy bocznej na pierwszym piętrze domu 
generalnego37. Uroczystość odbyła się 31 maja 1957 roku, w święto Matki 
Bożej Królowej Świata. Metalową trumnę wydobytą z drewnianej obudowy 
przeniesiono w procesji i umieszczono w grobie przygotowanym centralnie 
w ścianie po prawej stronie kaplicy. Ołtarz, który znajdował się w kaplicy, był 
tym samym, przy którym o. Franciszek sprawował przez wiele lat Msze św. 

34 Sprawozdanie ks. P. Pfeiffera na temat ostatnich tygodni życia, śmierci i pogrzebu 
o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, „Salvatorianerchronik” 3(1918) nr 2, s. 179-192.

35 Protokoll über die Exhumation der Leiche von Hochwürden Herrn Pater Fran-
ziskus Jordan, Tafers 12.09.1956, AGS 0100.01/C 87; B. Schweizer, Exhumation of the 
Remains of the Servant of God, Father Francis Mary of the Cross Jordan, „Annales Societatis 
Divini Salvatoris” 6(1956) nr 8, s. 347-356.

36 M. Dürr do Promotora Generalnego Wiary, Rzym 14.03.1957, AGS 0100.01/N 
1.5.3; zob. can. 2096 CIC/17.

37 Liber Actorum Consilii Generalis S.D.S. a die 17 m. Augusti 1936 usque ad diem 
30 m. Augusti 1962, s. 845, AGS 0410.
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W uroczystości, oprócz wspólnoty domu generalnego uczestniczył również 
cały zarząd Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela38.

W tych latach postępowanie kanoniczne w procesie beatyfikacyjnym 
o. Jordana uległo znacznemu spowolnieniu. Miało na to wpływ kilka czyn-
ników.

Jak pisze ks. Michał Piela: „Aby zrozumieć dalszy przebieg procesu beaty-
fikacyjnego Założyciela Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, musimy wziąć 
pod uwagę wszystkie jego przedsięwzięcia związane z założeniem żeńskiej 
gałęzi jego dzieła apostolskiego. (...) Zainicjowanie procesów beatyfikacyjnych 
m. Franciszki Streitel39, a przede wszystkim m. Marii od Apostołów, miało 
negatywny wpływ na rozwój procesu beatyfikacyjnego o. F. Jordana”40.

Proces beatyfikacyjny M. Marii od Apostołów41 rozpoczął się w 1943 roku: 
proces informacyjny, wraz z procesami rogatoryjnymi, trwał od 4 grudnia tego 
roku do 12 grudnia 1952 roku. W dniu 8 czerwca 1955 roku otwarto proces 

38 B. Schweizer, Entombment of the Remains of the Servant of God, Father Francis Mary 
of the Cross Jordan, „Annales Societatis Divini Salvatoris” 6(1957) nr 10, s. 436-439.

39 M. Franciszka od Krzyża (Amalia Streitel) ur. 24.11.1844 w Mellrichstadt, 1866-
1882 pobyt w konwencie sióstr franciszkanek w Augsburgu; 1882 pobyt w konwencie 
karmelitańskim Himmelspforten w Würzburgu; 18.03.1883 obłóczyny, przyjęcie imienia 
zakonnego i profesja zakonna na ręce o. Franciszka Jordana – fundacja żeńskiej wspól-
noty zakonnej Katolickiego Towarzystwa Nauczania; 17.09-13.10.1883 oddzielenie 
wspólnoty sióstr od Katolickiego Towarzystwa Nauczania i powstanie Kongregacji Sióstr 
NMP Bolesnej z A. Streitel jako przełożoną; 1896 pozbawiona urzędu przełożonej; 
zmarła 6.03.1911 w Castel Sant’Elia. M. Piela, Ojciec Franciszek Jordan, cz. 1, s. 259-
324; Congregazione delle Suore della SS.ma Madre Addolorata, La Fondatrice, [on-line], 
https://www.ssmgen.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1658&Ite-
mid=321&lang= it [dostęp: 28.06.2021].

40 M. Piela, Ojciec Franciszek Jordan, cz. 1, s. 27.
41 Bł. Maria od Apostołów (Teresa von Wüllenweber) ur. 19.02.1833 na zamku 

Myllendonk niedaleko Mönchengladbach. Po ukończeniu edukacji kierowana duchem 
misyjnym poszukuje możliwości realizacji powołania: 1857-1863 Zgromadzenie Naj-
świętszego Serca Jezusa (Sacré Coeur); 1863 konwent Zakonu Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny (wizytek) w Mülheim; 1868-1871 Siostry Wieczystej Adoracji; 1875 pry-
watny ślub misyjny i założenie fundacji misyjnej Instytut Świętej Barbary w Neuwerk. 
W 1882 r. dowiaduje się o Apostolskim Towarzystwie Nauczania założonym przez o. Jor-
dana, 5.09.1882 składa śluby w I stopniu dzieła i pozostaje w kontakcie z Założycielem. 
8.12.1888 fundacja Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela przez o. Franciszka Jordana: 
Teresa przyjmuje habit zakonny i  imię Marii od Apostołów. 25.03.1889 składa śluby 
zakonne, zostaje przełożoną generalną i mistrzynią nowicjatu. W 1894 r. przenosi się 
do Rzymu. Zmarła 25.12.1907 w Rzymie. Beatyfikowana 13.10.1968. U. Musick, Stu-
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apostolski, w 1959 powstało Positio dotyczące heroiczności cnót, a 15 lipca 
1965 roku promulgowano dekret o heroiczności cnót. W następnych latach 
miało miejsce kanoniczne badanie dwóch cudów, które zostały zaaprobo-
wane dekretem z 4 lipca 1968. W dniu 13 października 1968 roku odbyła 
się beatyfikacja m. Marii od Apostołów w bazylice św. Piotra w Rzymie42. 
W czasie procesu, szczególnie w czasie przygotowania materiałów do orze-
czenia dotyczącego heroiczności cnót, prowadzący sprawę posunęli się do 
nieuprawnionych historycznie twierdzeń, dyskredytujących o. Franciszka 
Jordana i ks. Pankracego Pfeiffera, który był jednym ze świadków w procesie 
informacyjnym. Zdecydowano się też przedstawić m. Marię jako założycielkę 
wspólnoty sióstr, pomniejszając rolę o. Jordana przy jej powstawaniu, a nawet 
posunięto się do oskarżeń o nadużycia finansowe z jego strony43.

Jak wiemy, po złożeniu przez ks. M. Dürra Positio na temat wprowadzenia 
sprawy o. Jordana w Kongregacji rozpoczęło się oczekiwanie na Animadver-
siones promotora generalnego wiary. Ten dokument został przedstawiony 
pięć lat później, 5 czerwca 1961 roku, przez o. Ferdinanda Antonellego OFM 
i zawierał poważne zarzuty pod adresem o. Franciszka Jordana44. Wśród nich 
znalazły się oskarżenia formułowane przez prowadzących proces m. Marii. Sal-
watorianie, nie negując świętości jej osoby, interweniowali w obronie dobrego 
imienia Założyciela i całego Instytutu, a także proponowali odpowiedzialnym 
za jej proces wykorzystanie źródeł historycznych z archiwów Towarzystwa 
w celu właściwego przedstawienia wzajemnych relacji o. Jordana z m. Marią45. 
Chociaż kontrowersja ta rzuciła cień na stosunki między wspólnotami zakon-
nymi salwatorianów i salwatorianek na poziomie międzynarodowym, po 
obu stronach nie brakowało dobrej woli, co owocowało dobrym kontaktem, 
serdecznymi relacjami i współpracą w wielu miejscach, a wreszcie dopro-
wadziło do symbolicznego pojednania u progu nowego millenium w czasie 
kapituł generalnych: Towarzystwa w 1999 roku i Kongregacji dwa lata później. 
Efektem nowego spojrzenia na wspólną historię był między innymi powrót do 

diengruppe Maria von den Aposteln, Therese von Wüllenveber – Maria von den Aposteln, 
Kurzbiographie, Studia de Historia Salvatoriana, nr 1, Rom 1989.

42 M. Piela, Ojciec Franciszek Jordan, cz. 1, s. 29, 36.
43 Tamże, s. 35-38.
44 Congregatio de Causis Sanctorum, Romana seu Friburgen. Beatificationis et Cano-

nizationis Servi Dei Francisci Mariae a Cruce Jordan, sacerdotis fundatoris Societatis Divini 
Salvatoris necnon Congregationis Sororum Divini Salvatoris. Positio super Causae Introduc-
tione, Roma 1982, Animadversiones Promotoris Generalis Fidei, 5.06.1961.

45 M. Piela, Ojciec Franciszek Jordan, cz. 1, s. 35-42.
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używania tytułu „współzałożycielka” w odniesieniu do bł. Marii od Apostołów, 
wspólna troska o jej kult i o postępy w procesie o. Jordana czy wzorowa 
współpraca z siostrami salwatoriankami na polu historycznym46.

III. Badania historyczne i zmiany w prawie kanonizacyjnym

Po Soborze Watykańskim II Towarzystwo Boskiego Zbawiciela zapocząt-
kowało proces odnowy, powrotu do źródeł, do pierwotnego ducha i chary-
zmatu Założyciela, a  jednocześnie rozpoczęło prace nad redakcją nowych 
Konstytucji. Był to proces czasochłonny i wymagający dużego wysiłku47.

W dniu 14 maja 1970 roku przełożony generalny ks. Earl Donald Swor 
mianował ks. Leonarda Gerke48 nowym postulatorem. Kongregacja zatwier-
dziła tę nominację 29 maja49. Jego następca ks. Aloysius Filthaut50 został ofi-
cjalnie mianowany postulatorem 1 maja 1974 roku, a Kongregacja zatwierdziła 
jego nominację 5 czerwca51.

W tym okresie postulacja skupiała się zgodnie z zaleceniem Kongregacji 
na gromadzeniu materiałów historycznych, ich porządkowaniu i organizo-
waniu archiwów oraz na badaniach akademickich, które pozwoliłyby zdobyć 
pełniejszą wiedzę na temat osoby Założyciela i jego dzieła, przyczyniły się do 
przezwyciężenia trudności i do postępu procesu beatyfikacyjnego, a także 
pozwoliły na opracowanie jego obszernej biografii. Działalności tej gorliwie 

46 Tamże, s. 44-45.
47 Tamże, s. 42.
48 Leonard Gerke, ur. 24.10.1911 w Allendorf (Niemcy); profesja zakonna 28.08.1932; 

święcenia kapłańskie 17.07.1938 w Rzymie; 1967-1969 konsultor generalny oraz sekre-
tarz generalny ds. misji; od 1970 r. postulator generalny. Zmarł 3.10.1973 w Rzymie. 
P. Leonardus (Fredericus) Gerke, Curriculum vitae, 20.05.1970, AGS 0100.01/N 1.1.9.; 
P. Leonhard Gerke, „Annales Societatis Divini Salvatoris” 10(1976) nr 2, s. 32.

49 Mandatum ks. Earla Skwora dla ks. Leonarda Gerke, 14.05.1970; aprobata Kon-
gregacji Spraw Kanonizacyjnych 29.05.1970, AGS 0100.01/N 1.1.8.

50 Aloysius Filthaut, ur. 24.02.1912 w  Menden (Niemcy); profesja zakonna 
8.09.1938; święcenia kapłańskie 22.06.1941 w São Paulo (Brazylia); 1956-1959 prze-
łożony prowincjalny prowincji brazylijskiej; 1959-1969 konsultor oraz sekretarz gene-
ralny, pracował także jako archiwista generalny; 1974-1979 postulator generalny. Zmarł 
23.10.1986 w Niemczech. „Annales Societatis Divini Salvatoris” 12(1987) nr 10 (wyda-
nie polskie), s. 67-68.

51 Mandatum ks. Earla Skwora dla ks. Aloisiusa Filthauta, 1.05.1974; aprobata Kon-
gregacji Spraw Kanonizacyjnych 5.06.1974, AGS 0100.01/N 1.1.11.
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poświęcił się zarówno ks. Michael Dürr, jak i  jego następcy52. W 1971 roku 
ustanowiono Międzynarodową Komisję Historyczną, której priorytetowym 
zadaniem było zebranie i wydanie źródeł historycznych dotyczących osoby 
o. Franciszka Jordana oraz historii Towarzystwa. Praca tej komisji, która trwała 
ponad 40 lat, zaowocowała 24 tomami Documenta et Studia Salvatoriana 
i był to znaczący wkład w odnowę Towarzystwa oraz w prace nad procesem 
beatyfikacyjnym Założyciela53.

W okresie posoborowym wprowadzono również ważne zmiany w prawie 
beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W dniu 19 marca 1969 papież Paweł VI 
ogłosił motu proprio Sanctitas Clarior54, dokonując połączenia procesu zwykłego 
i apostolskiego w jeden tzw. proces kognicyjny i przyznając kompetencję bisku-
pom diecezjalnym po uzyskaniu nihil obstat Stolicy Świętej. Niecałe dwa mie-
siące później, 8 maja 1969 roku, na mocy Konstytucji Apostolskiej Sacra Rituum 
Congregatio55 tego samego papieża dokonał się podział Kongregacji Obrzędów, 
w wyniku którego powstała Kongregacja Kultu Bożego i Kongregacja Spraw 
Kanonizacyjnych. Ta ostatnia przejęła kompetencje dotyczące procesów beaty-
fikacyjnych i kanonizacyjnych56. Dalszej gruntownej reformy prawodawstwa 
dokonał papież Jan Pawel II Konstytucją apostolską Divinus perfectionis Magister 
z 25 stycznia 1983 roku57. Według nowego prawa postępowanie podzielone jest 
na trzy fazy: dochodzenie diecezjalne, które rozpoczyna kompetentny biskup; 
krytyczne studium akt sprawy przez Kongregację i przygotowanie Positio; dys-
kusje w Kongregacji na posiedzeniach teologicznych, najpierw ze strony kon-
sultorów, a następnie kardynałów i biskupów, członków Kongregacji. Wkrótce 
też – 7 lutego 1983 roku – zostały wydane przez Kongregację normy wykonawcze 
do wspomnianej Konstytucji apostolskiej: Normy, jakie należy zachować przy 
prowadzeniu dochodzenia przez biskupów w sprawach kanonizacyjnych58, a także 

52 A. Filthaut, Bericht über den Stand des Seiligsprechungsprozesses unseres Stifters 
P. Franziskus M. vom Kreuze Jordan, 31.05.1975, AGS 0100.01/N 2.5.8.

53 Spis zawartości całej serii Documenta et Studia Salvatoriana (cyt. dalej: DSS) 
umieszczono jako Appendix 4. w ostatnim, dotąd wydanym, t. 24: W. Węglarz, Salvato-
rian Motherhouse in Rome 1882-1995, DSS vol. XXIV, Rome 2015, s. 277.

54 AAS 61(1969), s. 149-153.
55 AAS 61(1969), s. 297-305.
56 Congregatio de Causis Sanctorum, Le Cause, s. 217-218.
57 AAS 73(1983), s. 349-355.
58 Sacra Congregatio pro Causis Sanctorum, Normae servandae in inquisitionibus ab 

Episcopis faciendis in Causis Sanctorum, AAS 75(1983) s. 396-403.
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Dekret generalny59 na temat Sług Bożych, których sprawy aktualnie są rozpa-
trywane w Kongregacji. Przepisy te, wraz z nowym Regulaminem Kongregacji 
pozwoliły na skuteczną aplikację norm nowego prawa60.

W dniu 15 stycznia 1979 roku przełożony generalny ks. Gerard Rogowski 
mianował na urząd postulatora ks. Tymoteusza Edweina61. Niewątpliwym 
sukcesem nowego postulatora było przygotowanie odpowiedzi na Animadver-
siones i przedłożenie nowego Positio na wprowadzenie sprawy w 1982 roku62.

Niedługo potem, na skutek zmian w prawie kanonizacyjnym, pojawiła się 
konieczność przygotowania nowego Positio dotyczącego życia, cnót i opinii 
świętości o. Franciszka Jordana, które miało zawierać obszerną, krytyczną 
i udokumentowaną biografię Założyciela63. Ze strony Kongregacji za przygo-
towanie Positio odpowiedzialny był relator o. Peter Gumpel SJ, mianowany 
20 stycznia 1984 roku, który bardzo przyczynił się do postępu procesu64. 
Najbardziej pracochłonnym i wymagającym najwięcej czasu zadaniem oka-
zało się przygotowanie wyczerpującej biografii o. Franciszka Jordana. Ksiądz 
Edwein poświęcił się gorliwie tej pracy i w ciągu następnych lat powstało 
obszerne, zawierające prawie 3000 stron dzieło, prezentujące życie Założy-
ciela do roku 1909. Biografia ta została wydana w kolejnych tomach serii 

59 Sacra Congregatio pro Causis Sanctorum, Decretum Generale de Servorum Dei 
Causis, quarum iudicium in praesens apud sacram Congregationem pendet, AAS 75(1983) 
s. 403-404.

60 A. Scąber, Procedury kanonizacyjne do pontyfikatu Jana Pawła II, w: Świętość kano-
nizowana, t. 2, red. S. T. Praśkiewicz, Kraków 2008, s. 69-71.

61 Mandatum ks. Gerarda Rogowskiego dla ks. Tymoteusza Edweina, 15.01.1979; 
aprobata Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych 19.01.1979, AGS 0100.01/N 1.1.13. 
Timotheus Edwein ur. 30.04.1915 w Berlinie; profesja zakonna 8.12.1937; po przerwie 
w formacji ze względu na II wojnę światową święcenia kapłańskie 24.07.1949 we Frybur-
gu w Szwajcarii; 1969-1975 przełożony prowincjalny prowincji szwajcarskiej; 1979-1986 
postulator generalny. Zmarł 9.04.1986. „Annales Societatis Divini Salvatoris” 12(1987) 
nr 10 (wydanie polskie), s. 58.

62 Sacra Congregatio pro Causis Sanctorum, Romana seu Friburgen. Beatificationis et 
Canonizationis Servi Dei Francisci Mariae a Cruce Jordan, sacerdotis fundatoris Societatis 
Divini Salvatoris necnon Congregationis Sororum Divini Salvatoris. Positio super Causae 
Introductione, Roma 1982.

63 T. Edwein, Seiligsprechungsprozess des Gründers. An die Generalsynode SDS 
(Rom, Juni 1983), 14.05.1983, AGS 0100.01/N 2.5.15.

64 Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych do T. Edweina, 24.01.1984, AGS 0100.01/N 
1.6.1.
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Documenta et Studia Salvatoriana65. Niestety, autorowi nie udało się dzieła 
ukończyć, ponieważ zmarł 9 kwietnia 1986 roku.

Po śmierci ks. Timotheusa Edweina ks. Peter van Meijl został mianowany 
nowym postulatorem. Miało to miejsce 22 listopada 1986 roku i jeszcze tego 
samego dnia Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych zatwierdziła jego nomi-
nację66. Przebywając w Rzymie, ks. van Meijl kontynuował dzieło swojego 
poprzednika, przygotowując biografię Założyciela do Positio. Ważnym wkła-
dem w jej przygotowanie była jego praca doktorska, przedłożona w 1990 roku 
na Katolickim Uniwersytecie w Lowanium, poświęcona wizytacji apostolskiej 
Instytutu o. Jordana w latach 1894-191367. Kontynuował on również badania 
historyczne dotyczące życia o. Franciszka Jordana oraz historii Towarzystwa 
Boskiego Zbawiciela. W czasie swojej kwerendy w archiwach zdołał zebrać 
wiele wartościowych materiałów, które wcześniej nie były dostępne.

IV. Heroiczność cnót

W wyniku decyzji XVI Kapituły Generalnej Towarzystwa Boskiego Zba-
wiciela, która odbyła się w 1999 roku, nastąpiła reorganizacja biura postula-
cyjnego w Rzymie68. W dniu 3 czerwca 2000 roku ks. Michał Piela został mia-
nowany nowym postulatorem procesu o. Franciszka Jordana, a Kongregacja 

65 Franziskus M. v. Kreuze Jordan, Johann Baptist Jordan, Wachsen und Reifen 1848-
1878, DSS XIII, vol. 1-2, Rom-Zug-Steinfeld 1981; Der junge Gründer 1878-1886, DSS 
XIV, Rom-Zug-Steinfeld 1983; Der Gründer und sein Werk in der Bewährung 1887-1898, 
DSS XV, vol. 1-2, Rom-Zug-Steinfeld 1984; Der Gründer und sein Werk in der Bewäh-
rung: Ausbreitung und Krise 1898-1906, DSS XVI, vol. 1-2, Rom-Zug-Steinfeld 1985; 
Der Gründer und sein Werk in der Bewährung: Krise und Reifung 1907-1909, DSS XVII, 
vol. 1, Rom-Zug-Steinfeld 1986.

66 Mandatum ks. Gerarda Rogowskiego dla ks. Petera van Meijla, 22.11.1986; apro-
bata Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych 22.11.1986, AGS 0100.01/N 1.1.15-16. Peter 
van Meijl ur. 22.10.1946 w Valkenswaard (Holandia); profesja zakonna 8.09.1966; świę-
cenia kapłańskie 2.10.1976; 1986-2000 postulator generalny. P. van Meijl, Curriculum 
vitae, 24.10.1986, AGS 0100.01/N 1.1.17.

67 P. van Meijl, Die Apostolische Visitation im Institut P. Jordans (1894-1913), DSS XX, 
vol. 1-2, Romae 1993.

68 XVI General Chapter, Ordinance 09: The Postulation of Father Jordan’s Cause and 
Reorganization of the Postualtion Office, „Annales Societatis Divini Salvatoris” 15(1999) 
nr 1, s. 19.
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Spraw Kanonizacyjnych zatwierdziła tę nominację 6 czerwca69. Jednocześnie 
ks. Stephan Horn został mianowany wicepostulatorem procesu70.

Oprócz zaangażowania w przygotowanie Positio dotyczącego życia, cnót 
i opinii świętości o. Franciszka Jordana, wraz z obszerną biografią kandydata 
na ołtarze, nowy zespół postulacyjny zajął się wymaganym przez Kongre-
gację Spraw Kanonizacyjnych uzupełnieniem formalności. Między innymi, 
w dniach od 13 styczna do 10 kwietnia 2006 roku odbyło się dodatkowe 
dochodzenie w Wikariacie Diecezji Rzymskiej w sprawie kontynuacji opinii 
świętości o. Jordana, a także miało miejsce postępowanie dotyczące braku 
kultu publicznego. Ponadto została mianowana przez kardynała wikariusza 
komisja biegłych w zakresie historii i archiwistyki, która przygotowała relację 
na temat poszukiwań materiałów źródłowych w archiwach, sporządziła listę 
archiwów, w których prowadzono kwerendę, i materiałów, które zebrano od 
1918 roku, a także opracowała na ich podstawie profil duchowy o. Jordana71. 
W dniu 24 listopada 2006 roku Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wydała 
dekret Super validitate Processuum – o ważności dotychczasowych postępowań 
kanonicznych w diecezjach72.

W międzyczasie po pięciu latach pracy ukończono czterotomowe Positio, 
liczące wraz z biografią o. Jordana prawie 4000 stron, które zostało 14 grudnia 
2006 przedłożone do studium i oceny Kongregacji73.

69 Mandatum ks. Andrzeja Urbańskiego dla ks. Michała Pieli, 3.06.2000; aprobata 
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych 6.06.2000, Ufficio di Postulazione, Beatificationis 
et Canonizationis Francisci Mariae a Cruce Jordan – Personae 2000-2021. Michał Piela, 
ur. 26.05.1958 w Lipowej (Polska); profesja zakonna 8.09.1978; święcenia kapłańskie 
31.05.1984 w Krakowie; 2000-2009 postulator procesu o. Franciszka Marii od Krzyża 
Jordana. M. Piela, Curriculum vitae, „Annales Societatis Divini Salvatoris” 15(2001) 
nr 2, s. 6-7.

70 Stephan Horn, ur. 7.09.1934 w Isny (Niemcy); profesja zakonna 1.05.1955; świę-
cenia kapłańskie 29.06.1960; 2000-2009 wicepostulator i 2009-2014 postulator procesu 
o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana. S. Horn, Curriculum vitae, Tamże, s. 8-9.

71 Congregatio de Causis Sanctorum, Romana seu Friburgen. Beatificationis et Canoni-
zationis Servi Dei Francisci Mariae a Cruce (in saec. Joannis Baptistae Jordan), sacerdotis et 
fundatoris Societatis Divini Salvatoris et Congregationis Sororum Divini Salvatoris. Positio 
super vita, virtutibus et fama sanctitatis, Romae 2007, vol. I, Inchiesta diocesana istruita nel 
Vicariato di Roma sulla prosecuzione della fama di santità.

72 Congregatio de Causis Sanctorum, Romana seu Friburgen., vol. 1, Decretum super 
validitate Processuum.

73 M. Piela, Ojciec Franciszek Jordan, cz. 1, s. 47.
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W czasie swojego spotkania 5 czerwca 2007 roku konsultorzy historycy 
Kongregacji wydali pozytywną opinię dotyczącą jakości i rzetelności naukowej 
biografii zawartej w Positio74. Teraz cała dokumentacja oczekiwała na studium 
konsultorów teologów.

Dnia 13 marca 2009 roku, ks. Stephan Horn zastąpił ks. Michała Pielę 
jako postulator. Kongregacja zatwierdziła jego nominację 2 kwietnia 2009 
roku75. Na początku następnego roku, 22 stycznia 2010, odbył się kongres 
szczególny konsultorów teologów. Wydali oni – po wyjaśnieniu przez postu-
latora wątpliwości jednego z nich – jednomyślnie pozytywną opinię dotyczącą 
heroicznej praktyki cnót chrześcijańskich przez o. Jordana76. Taka sama opinia 
została wydana przez kardynałów i biskupów, członków Kongregacji, w cza-
sie ich sesji zwyczajnej, która miała miejsce 11 stycznia 2011 roku. W dniu 
14 stycznia 2011 roku papież Benedykt XVI oficjalnie uznał heroiczność 
cnót o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana i zlecił Kongregacji publikację 
odpowiedniego dekretu77. W ten sposób proces dotyczący życia, cnót i opinii 
świętości o. Franciszka Jordana, rozpoczęty w 1942 roku, znalazł swoje zwień-
czenie. Dnia 19 marca 2011 roku dekret został oficjalnie promulgowany przez 
kard. Angela Amata, prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, w domu 
generalnym Towarzystwa78.

74 Congregatio de Causis Sanctorum, Romana seu Friburgen., vol. 1, Relatio et vota 
sulla seduta dei Consultori Storici, tenuta il 5 giugno 2007, s. 72.

75 Mandatum ks. Andrzeja Urbańskiego dla ks. Stephana Horna, 13.03.2009; aproba-
ta Kongregacji 2.04.2009, Ufficio di Postulazione SDS, Beatificationis et Canonizationis 
Francisci Mariae a Cruce Jordan – Personae 2000-2021.

76 S. Horn, The cause of Fr. Francis – Report, Consideration, Proposals. The present Status 
of the Cause of Fr. Francis Jordan, „Postulation Salvatorian Press” 2010 nr 22; Congregatio 
de Causis Sanctorum, Romana seu Friburgen. Beatificationis et Canonizationis Servi Dei 
Francisci Mariae a Cruce (in saec. Joannis Baptistae Jordan), sacerdotis et Fundatoris Societa-
tis Divini Salvatoris et Congregationis Sororum Divini Salvatoris. Relatio et vota Congressus 
peculiaris super virtutibus, die 22 Ianuarii A.D. 2010 habiti, Roma 2010, s. 160.

77 Romana seu Friburgensis Helvetiorum, Beatificationis et Canonizationis Servi Dei 
Francisci Mariae a Cruce (in saec.: Ioannis Baptistae Jordan), Sacerdotis et Fundatoris Socie-
tatis Divini Salvatoris et Congregationis Sororum Divini Salvatoris (1848-1918) Decretum 
Super Virtutibus, AAS 104(2012), s. 449-452.

78 Generalat: U grobu heroicznie cnotliwego, http://www.sds.pl/generalat-u-grobu-he-
roicznie-cnotliwego [dostęp: 28.06.2021].
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V. Łaski otrzymane i cud

Wraz z zatwierdzeniem heroiczności cnót kandydat do beatyfikacji otrzy-
muje tytuł: „Czcigodny Sługa Boży”. Jednakże aby mogła się odbyć beaty-
fikacja osoby niebędącej męczennikiem, wymagany jest cud dokonany za 
jej wstawiennictwem79. Założyciel salwatorianów i salwatorianek cieszył się 
nieprzerwanie opinią świętości i wiele osób modliło się za jego wstawiennic-
twem: od 1921 roku biuro postulacyjne w Rzymie zarejestrowało prawie 500 
przypadków otrzymanych łask80. W 2001 roku, kiedy trwały jeszcze prace 
nad Positio, zainicjowano dokładną analizę zapisów otrzymanych łask przez 
wstawiennictwo o. Franciszka Jordana, aby wybrać te, które można byłoby 
udowodnić jako cud. Tutaj bierze się pod uwagę nadzwyczajne wydarzenia 
o charakterze fizycznym, najczęściej uzdrowienia. W postępowaniu kano-
nicznym należy udowodnić za pomocą dokumentów, zeznań świadków 
i opinii biegłych, że danego wydarzenia nie da się wytłumaczyć naukowo 
i że miało ono miejsce po wezwaniu wstawiennictwa konkretnego kandydata 
do beatyfikacji lub kanonizacji81. Ostatecznie do dalszego badania kanonicz-
nego wybrano sprawę uleczenia z nowotworu, która miała miejsce w Stanach 
Zjednoczonych w 1975 roku. Dochodzenie na poziomie diecezjalnym miało 
miejsce w diecezji Savannah w stanie Georgia w USA i odbyło się w latach 
2006-2007 oraz 2009-2010. W 2007 roku przeprowadzono dodatkowy pro-
ces w diecezji Orange w stanie Kalifornia. We wszystkich postępowaniach 
diecezjalnych Towarzystwo reprezentował ks. Józef Musioł, wicepostulator82. 
Materiały zostały przesłane do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, gdzie po 
wstępnych formalnościach zostały one przeanalizowane przez lekarzy ex officio. 

79 S. T. Praśkiewicz, Znaczenie i kanoniczna wymowa ogłoszenia dekretu, s. 105.
80 AGS 0100.01/P.1-450; Ufficio di Postulazione SDS, Grazie ricevute (dal 2006).
81 S. T. Praśkiewicz, Pojęcie cudu i wstępne przygotowanie do dochodzenia diecezjalnego 

dotyczącego cudu, w: Zagadnienie cudu w postępowaniu kanonizacyjnym. Świętość kano-
nizowana, t. 5, red. tenże, Kraków 2010, s. 19-20; Congregatio de Causis Sanctorum, 
Le Cause, s. 425-426.

82 Nominacja ks. J. Musioła przez ks. M. Pielę, Rzym 31.08.2006, Ufficio di Postula-
zione SDS, Beatificationis et Canonizationis Francisci Mariae a Cruce Jordan – Personae 
2000-2021. Józef Musioł, ur. 12.04.1947 w Mysłowicach-Brzezince; profesja zakonna 
15.08.1964; święcenia kapłańskie 17.06.1972 w Krakowie; 2006-2010 wicepostulator 
procesu diecezjalnego o domniemanym cudzie przez wstawiennictwo o. Franciszka Marii 
od Krzyża Jordana. 
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Jednakże ostatecznie omawiany przypadek nie został zaakceptowany jako 
niewyjaśnialne naukowo uzdrowienie83.

Dnia 15 października 2014 roku ks. Adam Teneta został mianowany postu-
latorem, zastępując ks. Stephana Horna, który osiągnął wiek emerytalny. 
Kongregacja zatwierdziła nominację 7 listopada84. 

Niedługo potem biuro postulacyjne otrzymało informację o innej łasce 
otrzymanej przez wstawiennictwo Założyciela, która miała miejsce w Brazylii 
i którą można było traktować jako potencjalny cud.

Młode małżeństwo, Gisele Cardoso Santos Silva i Fernando Ferreira Da 
Silva, oczekujące pierwszego dziecka po badaniach lekarskich zostało poin-
formowane, że ich mająca przyjść na świat córka urodzi się z poważną wadą, 
zdiagnozowano dysplazję szkieletową. W tym trudnym momencie rodzice 
postanowili podjąć modlitwę przez wstawiennictwo o.  Jordana wspólnie 
z grupą salwatorianów świeckich, do której należą, a także z salwatorianami 
i siostrami salwatoriankami. Ich córka Lívia Maria urodziła się całkowicie 
zdrowa 8 września 2014 roku.

Zarówno lekarze, którzy opiekowali się Lívią Marią i  jej mamą, a także 
inni, z którymi się konsultowano, wyrazili opinię, że przypadku tego nie 
da się wyjaśnić z medycznego punktu widzenia. Wobec tego została podjęta 
decyzja o rozpoczęciu procedury kanonicznej mającej na celu oficjalne uznanie 
tego wydarzenia za cud za wstawiennictwem Założyciela. Po skompletowa-
niu wymaganej dokumentacji mianowano ks. Francisca Sydneya de Macedo 
Gonçalvesa SDS wicepostulatorem85, a proces na poziomie diecezjalnym doty-
czący domniemanego cudu otwarto 11 listopada 2015 w Jundiaí w Brazylii. 
Oprócz wspomnianych wcześniej aktów prawnych regulujących postępowanie 
beatyfikacyjne i kanonizacyjne w czasie dochodzenia diecezjalnego korzystano 
z wydanej w 2007 roku przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych Instrukcji 

83 A. Teneta, Current State of the Beatification Process, „Postulation Salvatorian Press” 
2014 nr 23, s. 3.

84 Mandatum ks. Miltona Zonty dla ks. Adama Tenety, 15.10.2014; aprobata Kon-
gregacji Spraw Kanonizacyjnych 7.11.2014, Ufficio di Postulazione SDS, Beatificationis 
et Canonizationis Francisci Mariae a Cruce Jordan – Personae 2000-2021. Adam Teneta, 
ur. 6.05.1972 w Siemianowicach Śl.; profesja zakonna 8.9.1992; święcenia kapłańskie 
30.05.1998 w Trzebnicy; od 2014 postulator generalny; od 2018 r. wikariusz generalny. 
A. Teneta, Curriculum Vitae, tamże.

85 Nominacja ks. Francisco Sydney de Macedo Gonçalvesa przez ks. Adama Tenetę, 
Rzym 21.09.2015, Ufficio di Postulazione SDS, Beatificationis et Canonizationis Fran-
cisci Mariae a Cruce Jordan – Personae 2000-2021.



33

Sanctorum Mater86. Trybunał oficjalnie zebrał wszystkie dokumenty dotyczące 
uzdrowienia (m.in. dokumentację medyczną, opinie lekarzy, relacje osób 
uczestniczących w wydarzeniach) oraz w czasie kolejnych sesji przesłuchał 
świadków. Proces diecezjalny zakończyła ostatnia sesja w dniu 12 sierpnia 
2016 roku, po której kopia wszystkich materiałów została przesłana do Kon-
gregacji Spraw Kanonizacyjnych87.

W Rzymie pierwszym elementem studium przedłożonej dokumentacji 
po oficjalnym otwarciu akt była ocena, czy w dochodzeniu diecezjalnym 
zostały zachowane wszystkie niezbędne formalności. Kongregacja wydała 
pozytywną opinię w tej kwestii – 16 marca 2017 roku został podpisany dekret 
o ważności procesu w diecezji Jundiaí. Po przetłumaczeniu materiałów z ory-
ginalnego portugalskiego na język włoski postulator skompletował i przed-
łożył Kongregacji tzw. Summarium prezentujące przypadek uzdrowienia 
wraz z dokumentami i zeznaniami świadków. W tej formie dokumentacja 
została przesłana osobno dwom lekarzom ex officio, których zadaniem było 
sporządzenie opinii, czy uzdrowienie może być uznane za niemożliwe do 
wyjaśnienia z naukowego punktu widzenia. Uzyskawszy ich pozytywną opi-
nię, Kongregacja przedłożyła materiał członkom konsulty medycznej, którzy 
na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2019 orzekli, że uzdrowienia Lívii Marii 
nie da się wytłumaczyć naukowo. Następnie przygotowano Positio dotyczące 
cudu, które zawiera oprócz Summarium wszystkie relacje oraz nową doku-
mentację, a także zredagowane przez postulatora Informatio ukazujące kwestię 
niewytłumaczalności przypadku uzdrowienia przy pomocy dzisiejszej wiedzy 
naukowej oraz jego powiązanie z wezwaniem wstawiennictwa danego kandy-
data na ołtarze – w tym przypadku o. Franciszka Jordana88. Wydrukowane 
Positio zostało przekazane do studium konsultorom teologom, którzy w czasie 
kongresu szczególnego 5 grudnia 2019 roku wyrazili opinię, że niewytłuma-

86 Congregazione delle Cause dei Santi, Sanctorum Mater. Istruzione per lo svolgimento 
delle inchieste diocesane o eparchiali nelle Cause dei Santi, AAS 99(2007), s. 465-510.

87 Dobra wiadomość z biura postulacyjnego – postęp w procesie beatyfikacyjnym Zało-
życiela, „Informationes Societatis Divini Salvatroris” 11(2015) nr 18, s. 6; Proces beaty-
fikacyjny Założyciela, „Informationes Societatis Divini Salvatroris” 11(2016) nr 21, s. 8; 
Postępy w procesie beatyfikacyjnym Założyciela, „Informationes Societatis Divini Salvatro-
ris” 11(2016) nr 23, s. 8.

88 Congregatio de Causis Sanctorum, Romana seu Friburgensis Helvetiorum, Beatifi-
cationis et Canonizationis Ven. Servi Dei Francisci Mariae a Cruce (in saeculo: Joannis Bap-
tistae Jordan), sacerdotis et fundatoris Societatis Divini Salvatoris et Congregationis Sororum 
Divini Salvatoris (1848-1918), Positio super miro, Romae 2019.
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czalne z punktu widzenia naukowego uzdrowienie nastąpiło po modlitwie za 
przyczyną o. Jordana89. Stanowisko to potwierdzili kardynałowie i biskupi, 
członkowie Kongregacji, zebrani na sesji zwyczajnej 16 czerwca 2020 roku. 
Trzy dni później, 19 czerwca, papież Franciszek zatwierdził cud dokonany za 
wstawiennictwem o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana i zlecił Kongregacji 
publikację dekretu, a następnie – dwa miesiące później – ustalił datę i miejsce 
beatyfikacji90.

Przed uroczystością beatyfikacyjną miała miejsce jeszcze jedna procedura: 
kanoniczne rozpoznanie doczesnych szczątków przyszłego błogosławionego. 
Zgodnie z przepisami instrukcji dotyczącej relikwii: Relikwie w Kościele. Auten-
tyczność i przechowywanie z 8 grudnia 2017 roku91, po uzyskaniu potrzebnych 
pozwoleń 29 marca 2021 roku nastąpiło otwarcie grobu o. Franciszka Jordana 
w bocznej kaplicy domu generalnego salwatorianów. W obecności członków 
trybunału ustanowionego przez kardynała wikariusza Diecezji Rzymskiej, 
zarządu Towarzystwa i wyznaczonych techników pracownicy zakładu pogrze-
bowego wyjęli marmurową płytę i wydobyli metalową trumnę zamkniętą po 
ekshumacji w Tafers w 1956 roku i złożoną w grobie w ostatnim dniu maja 
1957. Trumna została otwarta i po kanonicznym rozpoznaniu rozpoczął się 
proces oczyszczenia i konserwacji doczesnych szczątków Założyciela salwato-
rianów i salwatorianek. Pobrano także fragmenty ciała w celu przygotowania 
relikwii92. W dniu 30 kwietnia 2021 roku zamknięto i zapieczętowano nową 
urnę-relikwiarz, w której umieszczono doczesne szczątki o. Franciszka Jordana. 
Urna została złożona w marmurowej obudowie w świeżo wyremontowanej 
kaplicy głównej domu generalnego93.

89 Congregatio de Causis Sanctorum, Romana seu Friburgensis Helvetiorum, Beati-
ficationis et Canonizationis Ven. Servi Dei Francisci Mariae a Cruce (in saeculo: Joannis 
Baptistae Jordan), sacerdotis et fundatoris Societatis Divini Salvatoris et Congregationis So-
rorum Divini Salvatoris (1848-1918), Relatio et vota Congressus Peculiaris die 5 decembris 
an. 2019 habiti.

90 Bolletino Sala Stampa della Santa Sede, Promulgazione di Decreti della Congregazione 
delle Cause dei Santi, 19.06.2020, https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bolletti-
no/pubblico/2020/06/19/0348/00799.html [dostęp: 28.06.2021].

91 Congregazione delle Cause dei Santi, Le Reliquie nella Chiesa: Autenticità e Conse-
rvazione, Città del Vaticano 2018. 

92 Ekshumacja szczątków naszego błogosławionego Założyciela, „Informationes Societa-
tis Divini Salvatroris” 12(2021) nr 16 specjalny, s. 2-4.

93 Ponowny pochówek, tamże, s. 6-7.
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* * * 
W 2007 roku podczas audiencji dla postulatorów papież Benedykt XVI 

powiedział: „Kiedy świętych i błogosławionych ukazuje się właściwie w ich 
duchowym dynamizmie i kontekście historycznym, przyczyniają się oni do 
większej wiarygodności Ewangelii i misji Kościoła. Kontakt z nimi otwiera 
drogę do prawdziwych duchowych zmartwychwstań, do trwałych nawró-
ceń i do narodzin nowych świętych. Święci zazwyczaj rodzą nowych świętych 
i bliskość z nimi, czy choćby ich ślad, jest zawsze ozdrowieńczy: oczysz-
cza i wynosi umysł, otwiera serce na miłość do Boga i braci”94.

Ojciec Franciszek Jordan ofiarował swoje życie Bogu, przezwyciężając 
trudności dzięki swojemu bezgranicznemu zaufaniu w Bożą Opatrzność. 
Zainspirowany słowami Ewangelii św. Jana: „A to jest życie wieczne: aby 
znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa 
Chrystusa” (J 17,3), poprzez swój wielki zapał apostolski rozwijał ideę zaan-
gażowania wszystkich ludzi w misję Kościoła, aby każdy mógł poznać Jezusa 
Chrystusa Zbawiciela, pokochać Go i służyć Mu. W tym wszystkim ukazuje 
postawy i wartości, które są ważne i potrzebne dla dzisiejszego Kościoła. Daje 
propozycję życia chrześcijańskiego oraz apostolskiego oddania, które są war-
tościowe i  istotne nie tylko dla jego duchowych synów i córek, członków 
różnych gałęzi rodziny salwatoriańskiej, ale również dla wszystkich chrześcijan. 
Jednocześnie, wskazując na Chrystusa jako Zbawiciela i źródło pełni życia, 
o. Franciszek Jordan zachęca wszystkich do podjęcia osobistej drogi świę-
tości, aby coraz lepiej poznawać Jezusa i zaangażować się w osobistą z Nim 
relację. W tym kontekście bardzo aktualne są słowa homilii kard. Angela De 
Donatisa, wygłoszonej w czasie uroczystości beatyfikacyjnych: „W ten sposób 
od momentu powstania do dnia dzisiejszego charyzmatyczna intuicja błogo-
sławionego Franciszka prowadziła wiele kobiet i mężczyzn różnych narodów 
i języków do naśladowania Ewangelii, a dzięki pracy rodziny salwatoriańskiej 
przyczyniła się do rozpowszechnienia orędzia zbawienia w ponad 50 krajach. 
(...) Drodzy Siostry i Bracia, niech beatyfikacja Franciszka od Krzyża Jor-
dana będzie radosnym momentem prawdziwej celebracji Kościoła! Niech ta 
celebracja eucharystyczna uczyni nas jednością w Chrystusie i obudzi w nas 
świadomość, że dzisiaj świadectwo świętości bł. o. Jordana przechodzi w ręce 
każdego z nas, jest powierzone wam, Rodzinie Salwatoriańskiej! Wszystkim 

94 Benedykt XVI, Przemówienie do Postulatorów wygłoszone podczas audiencji 17 grud-
nia 2007 r., w: Postępowanie kanonizacyjne. Świętość kanonizowana, t. 1, red. T. Sz. Praś-
kiewicz, Kraków 2008, s. 8.
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więc powierzone jest zadanie strzeżenia ognia głoszenia i miłości, aby nie był 
on ukryty pod korcem, ale płonął i jaśniał w ciemnościach, niosąc wszystkim 
światło Zmartwychwstałego Pana”95.

FATHER FRANCIS MARY OF THE CROSS JORDAN,  
FOUNDER OF THE SALVATORIANS AND SALVATORIAN SISTERS – 

ROAD TO BEATIFICATION

Summary

The ceremony of beatification of Father Francis Mary of the Cross Jordan, the 
founder of the Society of the Divine Savior (Salvatorians) and the Congregation of 
the Sisters of the Divine Savior (Salvatorian Sisters) was held on May 15, 2021, in the 
Archbasilica of Saint John Lateran in Rome. It was a historic moment long-awaited 
by the entire Salvatorian Family. This article describes the process that led from the 
prevalent conviction of the sanctity of Father Jordan to its official confirmation by 
the Church. This road started several years after the death of our blessed founder 
and ended with the decision of Pope Francis, who approved the miracle through the 
intercession of Father Francis Mary of the Cross Jordan and proclaimed the time and 
place of the beatification ceremony.
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