
 
 

 

  

 
Rzym, dn. 25 marca 2021 roku 

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 
 

 
Rok dziękczynienia za Błogosławionego Franciszka Jordana 

2021 – 21 lipca – 2022 
 
Drodzy Bracia, Siostry oraz członkowie Rodziny Salwatoriańskiej,  
 
W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, pragniemy przesłać Wam pozdrowienia, płynące 
wprost z naszych serc przepełnionych radością, wdzięcznością i nadzieją. Piszemy do Was ten 
list na kilka tygodni przed beatyfikacją naszego Założyciela Ojca Franciszka Jordana. Oczywiście 
mamy świadomość, że jest to uroczystość całego Kościoła, która wykracza daleko poza naszą 
Rodzinę Salwatoriańską. Jest to uznanie świadectwa jego apostolskiej świętości wobec całego 
pielgrzymującego Ludu Bożego. Nie możemy jednak zaprzeczyć, że zarówno życie naszego 
Założyciela jak i jego beatyfikacja są dla nas wydarzeniami kierowanymi przez Ducha Bożego, 
które stały się dla nas sposbem na życie i naszą misją.  
 

Właśnie w tej uroczystej atmosferze i na znak naszej wdzięczności za 
świadectwo apostolskiej świętości naszego Ojca duchowego, pragniemy 
ogłosić „Rok dziękczynienia za Błogosławionego Franciszka Jordana”, 
który rozpocznie się 21 lipca 2021 r. i potrwa do 21 lipca 2022 r. Będzie 
on czasem łaski dla salwatorianów każdego wieku, stanu życia i kultury. 
Zachęcamy Was gorąco do zjednoczenia się w różnorodnych 
inicjatywach, które poprowadzi nas do pogłębienia naszego bezcennego 
powołania apostolskiego, umocni nasze więzi nieodzownej współpracy 

oraz odnowi naszą skromną, aczkolwiek konkretną służbę misyjną w Kościele. 
 
Przeżyjmy ten szczególny czas z radością i głębią, jako duchowi synowie i córki Ojca Franciszka 
Jordana. Bądźmy kreatywni i podejmujmy odważne inicjatywy w rytmie naszej konkretnej, 
kulturowo bogatej i różnorodnej rzeczywistości. Zachęcamy Was do maksymalnej otwartości, 
do organizowania wspólnego programu Rodziny Salwatoriańskiej, ze świadomością, iż w ten 
sposób uczcimy założycielskie inspiracje Ojca Franciszka Jordana. Jego beatyfikacja jest dla nas 
nowym źródłem inspiracji oraz momentem nawrócenia, zarówno na poziomie osobistym, 



 
 

wspólnotowym jak i apostolskim. Niech nie będzie to zatem zwyczajne wspomnienie, ale raczej 
wydarzenie należące do sfery kairos, które pozwoli nam stać się prawdziwą koinonią. 
 
Niech ten Rok Dziękczynienia będzie czasem błogosławieństwa dla całej Rodziny 
Salwatoriańskiej w najbardziej różnorodnych jej kontekstach. Aby jak najlepiej osiągnąć ten cel, 
powołaliśmy „Łączoną Międzynarodową Komisję ds. Tożsamości i Misji Salwatoriańskiej”, która 
ma nam pomóc w przeżywaniu tych uroczystości z odnowioną i twórczą synergią pomiędzy 
nami wszystkimi, dostarczając nam potrzebnych materiałów. Na naszych stronach 
internetowych od 16.06 będzie umieszczony link o nazwie „Rok Dziękczynienia za 
Błogosławionego Franciszka Jordana”. Pod tym linkiem znajdziecie propozycje modlitw, obrazy, 
podjęte dzieła oraz uroczystości w różnych wersjach językowych. Przy okazji zachęcamy Was 
do przesyłania nam materiałów, które wypracowaliście w waszych jednostkach i którymi 
chcielibyście się podzielić z innymi, aby udostępnić je całej Rodzinie Salwatoriańskiej. Razem 
możemy więcej! 
 
Dodatkowo, poza wszystkimi wymienionymi inicjatywami, naszym głębokim pranieniem jest 
to, aby beatyfikacja Założyciela nie była jedynie serią “inicjatyw zewnętrznych”, czy to 
wspólnotowych czy też instytucjonalnych, lecz aby stała się również wydarzeniem 
wewnętrznym, które wnika wgłąb i prowadzi do momentu, który jest wezwaniem nas 
wszystkich do życia naszym powołaniem do świętości. Pociągnięci świadectwem świętości 
naszego Założyciela, dążmy do tego, aby być „apostołami bez granic”, poprzez owocne, 
twórcze i ukierunkowane na niebo życie, zgodnie z tym, do czego zachęca nas sam Założyciel: 
„Stawajcie się ludźmi modlitwy, a dokonacie wielkich rzeczy.”1 
 
Pragniemy Wam już teraz z góry podziękować za te wszystkie piękne rzeczy, jakich się 
podejmiecie w czasie tego uroczystego roku, poświęcając swoje życie charyzmatowi 
apostolskiemu Błogosławionego Franciszka Jordana. Dzięki tej współpracy pomiędzy nami, 
charyzmat się rozrasta i przynosi owoce w różnych realiach naszego świata. Zapewniamy Was 
o naszej modlitwie, przyzywając Ducha Świętego, aby nas inspirował, prowadził i oświecał na 
tej drodze. To jest właśnie nasze wspólne powołanie: wszędzie mamy być apostołami Jezusa 
Chrystusa, dokładnie z taką żarliwością, jaką pałało misyjne serce Błogosławionego Franciszka 
Jordana! 

W radosnej komunii z Wami,  
 
 

  

Ks. Milton Zonta 
Przełożony generalny SDS  

S. María Yaneth Moreno R. 
 Przełożona generalna SorDS 

Pan Christian Patzl 
Koordynator generalny ICDS 

 

1 Przemówienia Ojca Franciszka Marii od Krzyża Jordana, Kapituła, dn. 5 listopada 1897 r. 



 
 

 


