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Wstêp
Wypada przed wydaniem Dziennika i Pism duchowych biskupa de Mazenoda zakoñczyæ publikacjê jego listów dotycz¹cych
Zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalanej.
Tomy od 6 do 12 kolekcji Pisma oblackie zawieraj¹ wszystkie
listy Za³o¿yciela adresowane do synów duchowych zamieszka³ych we
Francji. Jednak czêsto pisa³ o nich do swojego ojca i matki, do przyjació³, do urzêdników cywilnych i przede wszystkim do biskupów
francuskich. W tym tomie zebrano i zaprezentowano 184 listy wys³ane w latach 1815-1861 do ró¿nych korespondentów, którzy nie byli
oblatami1.
W listach tych znajdujemy podsumowanie historii Zgromadzenia we Francji: jego narodziny, problemy, które sprawiali proboszczowie w Aix, starania o zatwierdzenie Zgromadzenia przez wikariuszy generalnych w Aix, przez czynniki rz¹dowe i przez papie¿a,
w koñcu pertraktacje z episkopatem z sprawie zak³adania lub zamykania domów w ró¿nych diecezjach.
Ca³oæ tworzy równie¿ jakby fresk reasumuj¹cy ca³e ¿ycie bpa
de Mazenoda jako Za³o¿yciela i superiora generalnego, z jego radociami i trudnociami, z sukcesami i pora¿kami jego synów, i przede
wszystkim z ci¹g³ym przypominaniem o naturze ich powo³ania
w s³u¿bie biskupów, aby ewangelizowaæ najbiedniejszych. Ten temat stanowi niejako trzon tomu i ca³y czas nale¿y o tym pamiêtaæ.

1
Nie pomijamy ¿adnych znanych listów do korespondentów niebêd¹cych oblatami, a dotycz¹cych Zgromadzenia, z wyj¹tkiem tych adresowanych do Forbin-Jansona,
ju¿ opublikowanych w t. 6 Pism oblackich, i kilku pism urzêdowych wys³anych do biskupów z Gap po 1840, z powodu odwo³ania oblatów z Notre-Dame de Laus. Listy do
biskupów i innych korespondentów nieoblackic w Anglii, Kanadzie, na Cejlonie zosta³y
ju¿ opublikowane w pierwszych tomach tej¿e kolekcji.
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Ogólnie rzecz bior¹c, listy te charakteryzuj¹ siê dba³oci¹ stylu i grzecznociowym tonem, który rzadziej spotykamy w listach adresowanych do oblatów, do których Za³o¿yciel pisa³ bardziej bezporednio i prosto.
Jak zawsze, reaguje energicznie i stanowczo, gdy s¹dzi, ¿e jego
Zgromadzenie sta³o siê ofiar¹ jakiej niesprawiedliwoci. Powodów
by³o wiele, szczególnie gdy chodzi o wydalenie oblatów z Notre
Dame du Laus w latach 1841-1842 lub o sprawê seminariów z Romans z Quimper w 18572 roku. W Romans jezuici z Lyonu, z nadmiern¹ gorliwoci¹ poszli za projektem biskupa, aby zast¹piæ oblatów. Biskup de Mazenod zarzuci³ to prowincja³owi jezuitów
w licie z 20 padziernika 1857: Ta ³atwoæ  pisze w nim —
z jak¹ ojciec wszed³ w zamierzenia i punkt widzenia biskupa, który
os¹dzi³ i skaza³ jedno zgromadzenie zakonne, bez jego wys³uchania, stawia was w rzêdzie wspólników tej niesprawiedliwoci. Jeli
biskup nie liczy³by na was, zapewne dwa razy by siê zastanowi³,
zanim podj¹³by dzia³ania tak gwa³towne Jak moglicie ulec takiemu spiskowi? Nie by³o to waszym zdaniem wyeliminowanie
Zgromadzenia, które  bez w¹tpienia  jest tylko drobin¹ w porównaniu z waszym zakonem, ale które ma jednak jakie prawa,
a¿eby nie os¹dzaæ go przedwczenie, szkodz¹c jego dobrej reputacji, której potrzebuje, aby czyniæ w Kociele Bo¿ym dobro, które
jest zobowi¹zane w nim czyniæ? Nie, mój czcigodny ojcze, nie mogê
znaleæ dla ojca usprawiedliwienia Oto mój sposób dzia³ania.
Gram zawsze odkrytymi kartami. Uczciwoæ i honor s¹ cechami
mojego charakteru. Mam w nienawici dwulicowoæ wszêdzie,
gdzie j¹ spotykam, ale bardziej jeszcze tam, gdzie mo¿na by³oby siê
jej najmniej spodziewaæ. W koñcu jeli zrobi³em to, co powinienem
by³ zrobiæ, niech siê dzieje, co chce. Poddajê siê temu, co Bóg dopuci, i modlê siê za tych, którzy siê do mnie myl¹ i przypisuj¹ mi
jakiekolwiek b³êdy”. W roku 1837 o. Pachiaudi opuszcza Zgromadzenie bez konsultacji z prze³o¿onymi i wstêpuje do kartuzów, gdzie
zostaje przyjêty bez powiadomienia oblatów. Po pewnym czasie jeden z kartuzów, który zna³ biskupa de Mazenoda, napisa³ do niego
z zapytaniem, czy biskup zatwierdza postêpowanie uciekiniera
i tych, którzy go przyjêli. Za³o¿yciel odpowiada: Jeli ojciec gene2

157.

Laus, por. listy nr 96, 98, 99, listy nr 154, 160, 161, 163; Quimper, listy nr 156,
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ra³ napisa³by do mnie, jak tego wymaga zwyczaj, przes³a³bym mu
moje obserwacje, wys³ucha³bym i zastanowi³bym siê nad jego uwagami. Nic z tych rzeczy jednak siê nie sta³o, regu³y kanoniczne
i konwenanse zosta³y pogwa³cone. Zadzia³ano najpierw bez znajomoci sprawy, póniej trwano w tym mimo usilnych dzia³añ
o. Tempiera. Mam w¹tpliwoci, czy Bóg b³ogos³awi takie postêpowanie… Wszystko to jest bardzo smutne i ma³o buduj¹ce i najlepsze ¿yczenie, jakie móg³bym skierowaæ do waszego zakonu, to takie, ¿eby rozwija³o siê za pomoc¹ innych rodków
Umiem
milczeæ, ale kiedy mówiê, mówiê zawsze prawdê”.
Ostatnie zdania tego listu oddaj¹ doskonale jedn¹ z cech charakteru bpa de Mazenoda. Potrafi niekiedy znosiæ w milczeniu sytuacje, których nie lubi; jednak kiedy waga sprawy lub wydarzenia
tego wymaga, zabiera g³os z si³¹ i bezporednio bez wzglêdu na
osobê.
Co do innego punktu, Za³o¿yciel nie zmieni³ siê w ci¹gu swojego ¿ycia: duch, który go zawsze o¿ywia, to chwa³a Bo¿a, gorliwoæ o zbawienie dusz i dobre imiê jego Zgromadzenia. Listy zawarte w niniejszym tomie to potwierdzaj¹.
O. Yvon Beaudoin OMI
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1815-1818
1. [Do p. Charles’a Antoine’a de Mazenoda, w Palermo]1.
Za³o¿enie Misjonarzy Prowansji. Potrzeba pieniêdzy.
L.J.C.
Aix, 8 listopada 1815.
…Mia³bym wielk¹ ochotê napisaæ do François2, aby wspomóg³
finansowo projekt, który realizujê w Aix dla Prowansji. To zgrupowanie misjonarzy, którzy bêd¹ zobowi¹zani do obchodzenia wiosek, aby przywróciæ ludziom wiarê, któr¹ utracili. Instalujemy siê
w starym klasztorze Karmelitanek, aby stamt¹d wyruszaæ w podró¿e misyjne. Gazety zajê³y siê przekazaniem informacji o tym
i mianowa³y mnie szefem tego przedsiêwziêcia3. Dobre jest w nim
to, ¿e zak³adam je bez ziemi. Trzeba mieæ du¿e zaufanie do Bo¿ej
1
Oryg.: Aix, Biblioteka Mejanes, zbiór Boisgelin. Przedstawiamy ostatni paragraf
listu. Zaczyna siê on opisem kilku szczegó³ów o przebiegu 100 dni, zawiera pochwa³ê
Ludwika XVIII i omawia planowany powrót rodziny Mazenodów do Francji.
2
François Cannizzaro, jeden z synów ksiêcia Cannizzaro i ksiê¿nej Larderii, rodziny zaprzyjanionej z Eugeniuszem w Palermo, por. J. Leflon, Eugeniusz de Mazenod,
t. 1, 1952, s. 208-209, 211, 288.
3
Pan de Mazenod odpowiedzia³ 27 lutego 1816:  Trzeba by by³o, w miarê jak
twoi wspó³bracia bêd¹ powiêkszaæ siê liczbowo, rozszerzyæ równie¿ grono wspó³pracowników, a poniewa¿ ludzie uwa¿aj¹ ciê za twórcê tego dobrego dzie³a, powiniene siê
zachowywaæ jak prawdziwy za³o¿yciel, rezerwuj¹c sobie kierowanie, dyrygowanie
i kontrolê generaln¹, omawiaj¹c szczegó³y z tymi, którzy siê z³¹cz¹ z tob¹.
Mamy tutaj podobne zgromadzenie pobo¿nych ksiê¿y, którzy siê zbieraj¹, aby dawaæ rekolekcje w okolicach i przynosz¹ wiele dobra. Istnieje równie¿ podobne zgromadzenie misjonarzy nazywane redemptorystami. Za swojego za³o¿yciela uznaj¹ bpa Liguoriego, biskupa Ste-Agathe w Królestwie Neapolitañskim, który zmar³ w opinii
wiêtoci i nad którego beatyfikacj¹ pracuje siê obecnie w Rzymie z rozkazu papie¿a.
Obiecujê sobie, ¿e w przysz³oci kolejny papie¿ wyda podobne rozkazy odnonie do
Karola Józefa Eugeniusza, ale tymczasem chcia³bym, aby mi przes³a³ kilka dzienników,
w których pisz¹ o twoim instytucie i o tobie .
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Opatrznoci. Jeli wasi bogacze z Palermo zechcieliby je wspomóc,
by³oby to ich najpiêkniejsze dzie³o kiedykolwiek dokonane4. Nawet nie mamy wyobra¿enia, jak wielkie s¹ potrzeby naszego ludu.
¯egnam, jeszcze raz ciê ciskam
2. [Do wikariuszy generalnych kapitu³y w Aix]5.
Proba o pozwolenie utworzenia wspólnoty misjonarzy. G³ówne
punkty regulaminu.
Ni¿ej podpisani kap³ani, dotkniêci do ¿ywego op³akan¹ sytuacj¹ ma³ych miasteczek i wsi Prowansji, które prawie ca³kowicie
utraci³y wiarê;
Uznaj¹c, na podstawie dowiadczenia, ¿e zatwardzia³oæ i obojêtnoæ tych ludzi powoduj¹, i¿ zwyk³e rodki duszpasterskie, które wasza troska o ich zbawienie im zapewnia, ju¿ nie wystarczaj¹
i s¹ nawet nieskuteczne;
Bêd¹c przekonani, ¿e misje by³yby jedynym rodkiem, poprzez
który mog³oby siê wydobyæ z upoledzenia duchowego tych ludzi;
Pragn¹c jednoczenie odpowiedzieæ na powo³anie, które ich
wzywa do powiêcenia siê tej trudnej pos³udze;

W licie z 27 lutego 1816 ojciec Eugeniusza dodaje:  nie ma znaczenia, czy
za³o¿ysz swoje zgromadzenie bez posiadania róde³ finansowych, Bóg, który widzi potrzebê i który zna czystoæ twoich intencji, pomo¿e w ich zdobyciu. Ale jestem zmuszony uprzedziæ ciê, ¿e nie powiniene niczego oczekiwaæ od tych, których nazywasz
bogaczami z Palermo, poniewa¿ z wyj¹tkiem kilku bliskich osób, widzê tylko ludzi obci¹¿onych d³ugami i podatkami. Twoja myl, aby François ciê wspomóg³, jest bardziej
prawdopodobna. Maj¹c 600 funtów emerytury i posiadaj¹c 600 tysiêcy dochodu, bêdzie
w sposób naturalny bardziej móg³ uznaæ dobroæ Opatrznoci i pomóc ci w twym religijnym przedsiêwziêciu. Ale nie jestem zadowolony ze sposobu jego odnoszenia siê do
ciebie. Mogê tylko zganiæ to, ¿e spêdzi³ wiele miesiêcy w Pary¿u ze swoim bratem i nie
pofatygowa³ siê odnowiæ dawnych znajomoci i przyjani. Nic nie ryzykujesz, jeli do
niego napiszesz .
5
Oryg.: Rzym, arch. Postulacji DM IX 1. Zachowane s¹ dwa rêkopisy podpisane
przez Za³o¿yciela i jego wspó³pracowników. Jeden egzemplarz to brudnopis z wieloma
skreleniami; publikujemy tekst ostateczny, który by³ wys³any do wikariuszy kapitulnych, i z powrotem przes³any przez nich z aprobat¹, z dat¹ 29 stycznia. Nazwisko Maunier figuruje tylko w odpowiedzi.
4
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Chc¹c j¹ podj¹æ w sposób jak najbardziej u¿yteczny dla nich
samych i skuteczny dla ludzi, których pragn¹ ewangelizowaæ;
Maj¹ zaszczyt prosiæ Was o pozwolenie zgromadzenia siê
w Aix, w dawnym klasztorze Karmelitanek, który jeden z nich zakupi³, aby tam ¿yæ we wspólnocie i wed³ug Regu³y, której g³ówne
punkty maj¹ zamiar wam przedstawiæ.
Celem Stowarzyszenia jest nie tylko praca nad zbawieniem
bliniego przez oddanie siê g³oszeniu Ewangelii; Zgromadzenie ma
ponadto na celu dostarczyæ swoim cz³onkom rodków do doskonalenia cnót zakonnych, do których praktykowania czuj¹ siê mocno
powo³ani i które wiêkszoæ z nich chcia³aby zachowywaæ przez
ca³e ¿ycie w jakim zgromadzeniu zakonnym, jeliby nie mieli nadziei znaleæ we wspólnocie misjonarzy podobnych korzyci, które stan zakonny im zapewnia.
Jeli woleli utworzyæ regularn¹ wspólnotê misjonarsk¹, czyni¹
to po to, aby próbowaæ byæ u¿ytecznymi dla diecezji, pracuj¹c jednoczenie nad w³asnym uwiêceniem, w³aciwym ich powo³aniu.
¯ycie ich bêdzie wiêc podzielone pomiêdzy modlitwê, medytacjê wiêtych prawd, praktykê cnót zakonnych, studium Pisma
wiêtego, Ojców Kocio³a, teologii dogmatycznej i moralnej, g³oszeniu kazañ, odprawianiu rekolekcji i formowaniu m³odzie¿y.
Misjonarze bêd¹ podzieleni w ten sposób: gdy jedni pozostan¹
we wspólnocie, aby siê æwiczyæ w cnotach i wiedzy w³aciwej dobremu misjonarzowi, drudzy bêd¹ obje¿d¿aæ wioski i miasteczka,
aby g³osiæ S³owo Bo¿e.
Po powrocie z pracy misjonarskiej bêd¹ we wspólnocie, aby
odpocz¹æ po swojej pracy; bêd¹ tam oddawaæ siê pos³ugom duszpasterskim mniej mêcz¹cym, a poprzez medytacjê i studium przygotuj¹ siê do jeszcze bardziej owocnego g³oszenia, jeli bêd¹ powo³ani do nowych zadañ.
Misjonarze, wstêpuj¹c do Zgromadzenia, powinni w nim wytrwaæ przez ca³e ¿ycie.
Stowarzyszenie anga¿uje siê ze swojej strony, wobec ka¿dego
ze swych cz³onków, zobowi¹zuj¹c siê zachowaæ ich mimo chorób,
które mog¹ nast¹piæ wraz z wiekiem lub na skutek ich pos³ugi.
Zgromadzenie nie zaci¹ga ¿adnych zobowi¹zañ wobec tych,
którzy je opuszcz¹.
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Ka¿dy cz³onek anga¿uje siê wobec Stowarzyszenia, przyrzekaj¹c pos³uszeñstwo superiorowi, przestrzeganie statutów i Regu³.
Stowarzyszenie jest poddane superiorowi wybranemu na ca³e
¿ycie przez cz³onków, które je tworz¹, i zatwierdzonemu przez ordynariusza danego miejsca.
Kandydaci, którzy bêd¹ chcieli byæ przyjêci do Stowarzyszenia, przejd¹ przez nowicjat, nastêpnie odbêd¹ studia, a¿ bêd¹ uznani za zdolnych do pos³ugi misyjnej.
Misjonarze bêd¹ przyjêci ostatecznie do Stowarzyszenia po
dwóch latach próby.
Cz³onkowie Stowarzyszenia mog¹ byæ wydaleni tylko na probê superiora z powa¿nego powodu, na podstawie zdania innych
misjonarzy i wiêkszoci¹ 2/3 g³osów.
Jeli misjonarze bêd¹ pochodziæ z s¹siednich diecezji, prze³o¿ony bêdzie móg³  na podstawie proby biskupów i za zgod¹ ordynariusza miejscowego  wysy³aæ ich do diecezji, z których pochodz¹, i przy³¹czyæ do nich  jeli bêdzie to konieczne —
niektórych wspó³braci, nawet jeli ci pochodziliby z diecezji Aix.
Dom misyjny bêdzie ca³kowicie wy³¹czony spod jurysdykcji
proboszcza parafii; bêdzie zale¿eæ tylko od ordynariusza miejscowego. Pod tym wzglêdem bêdzie siê cieszyæ przywilejami nale¿nymi dawnym domom zakonnym.
Koció³, w którym misjonarze bêd¹ pos³ugiwaæ, znajdowaæ siê
bêdzie równie¿ pod jurysdykcj¹ i trosk¹ ordynariusza.
Taki jest  ksiê¿a wikariusze generalni — ogólny regulamin,
który ni¿ej podpisani kap³ani wam przedk³adaj¹ do zatwierdzenia,
prosz¹c was, aby mogli zgromadziæ siê we wspólnocie.
Dane zapisane w Aix, 25 stycznia 1816.
Eugeniusz de Mazenod, Tempier, Icard6, Mie, Deblieu.

6
Nazwisko Icarda by³o wymazane; Za³o¿yciel prosi³ go o wycofanie siê po misji
w Grans (11 lutego  17 marca 1816). Aby zapoznaæ siê z tym tekstem, por. Józef Pielorz, Nowe poszukiwania dotycz¹ce za³o¿enia naszego Zgromadzenia, w Missions OMI,
t. 84(1957), s. 137-154.
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3. [Do p. Charles’a Antoine’a de Mazenoda, w Palermo]7.
Nowe wiadomoci dotycz¹ce Misjonarzy Prowansji. Sukcesy na
misjach parafialnych. Proba o przes³anie Konstytucji i Regu³, itp.,
redemptorystów.
Aix, 1 maja 1816.
…Aby ci napisaæ o nas, trzeba by by³o mieæ wiêcej czasu, a ja
go nie mam, i trzeba by d³ugo opowiadaæ. Mylê, ¿e nale¿y od³o¿yæ szczegó³y a¿ do naszego pierwszego spotkania. Na pierwszy
rzut oka za³o¿yæ dom, zauwa¿yæ elementy, które siê ³¹cz¹ mimo
przeszkód, które wydawa³y siê nie do przezwyciê¿enia wed³ug
ludzkiej m¹droci, spotkaæ ludzi oddanych sprawie Bo¿ej, mimo ¿e
tysi¹ce racji  dobrych na pierwszy rzut oka  powinny odwieæ
od tych zamiarów; ci ludzie, z których jestem najstarszy8, dokonuj¹ dzie³, które zmusi³y oszczerców do uciszenia siê  tak bowiem
by³y zadziwiaj¹ce  i to wszystko, zanim samemu by³o siê przekonanym do projektu, zaledwie rozkwit³ego, sta³o siê rzeczywistoci¹: to s¹ wielkie dzie³a, których jestemy wiadkami i wykonawcami.
Nasza pierwsza próba mia³a miejsce w Pignans9. Dokona³y siê
tam wspania³e rzeczy; nie by³o mnie na miejscu, ale mia³em radoæ
i zaszczyt staæ na czele misji w Grans10. Nigdy nie widzia³em cudów, niewiele mogê wiêc o nich powiedzieæ. To byli ludzie opuszczeni, którzy pob³¹dzili. Ich wiara zgas³a. Obra¿ano tam imiê Bo¿e
w najbardziej ohydny sposób; jeli je znano i wymawiano, to po
to, aby je spotwarzaæ w najbardziej straszny sposób, i to zarówno
mê¿czyni, kobiety, jak i dzieci. Nie ma nawet potrzeby mówiæ, ¿e
nikt nie wiêtowa³ Wielkanocy. Proboszcz spowiada³ najwy¿ej
dwie osoby; kobiety, a nawet dziewczêta mia³y w tym swój udzia³,
i wkrótce mo¿na by zamkn¹æ koció³, tak by³ opuszczony i nieliczni do niego chodzili; po³owa mieszkañców nie by³a w kociele od
Yenveux I, 15-16; IV, 162; Rambert I, 180, 182, 186; Rey I, 193, 194, 197.
Ojcowie Mie (1768-1841) i Maunier (1769-1844) byli starsi od Za³o¿yciela.
9
Misja w Pignans (koniec roku 1815  pocz¹tek 1816) g³oszona niew¹tpliwie
przez ksiê¿y Mie i Icarda lub Deblieu, por. J. Pielorz, Pierwsze misje Misjonarzy Prowansji, w Missions OMI, t. 82(1955), s. 550.
10
Misja w Grans, g³oszona od 11 lutego do 17 marca 1816.
7
8
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dwudziestu piêciu lat11. Co mam wiêcej powiedzieæ? Resztê mo¿esz sobie wyobraziæ.
I w³anie misja wszystko zmieni³a; od pierwszego tygodnia
blunierstwa ca³kowicie zniknê³y, do tego stopnia, ¿e mieszkañcy
mówili do tych z Salonais, którzy przeje¿d¿ali przez Grans i wypowiadali w dalszym ci¹gu tam blunierstwa, ¿eby zarzucili równie¿ ten z³y obyczaj, jak oni, albo zmienili drogê, jeli nie chcieli
byæ ukarani za swoj¹ zuchwa³oæ. Nastêpnego dnia po naszym
przyjedzie postawilimy cztery konfesjona³y i usadzilimy czterech misjonarzy12; by³y one okupowane od trzeciej rano i powiem
tobie, poniewa¿ to mia³o miejsce, ¿e siedzielimy w nich dwadziecia osiem godzin. Rozumiesz, dwadziecia osiem godzin  trzeba, ¿ebym to powtórzy³  aby sobie nie pomyla³, ¿e siê pomyli³em, ¿e co le napisa³em. Jeli chodzi o szczegó³y tego, co siê
w czasie misji wydarzy³o, jest to niemo¿liwe do opowiedzenia.
Uci¹¿liwe zimno nie przeszkodzi³o temu, ¿e koció³ by³ zape³niony od trzeciej rano. Trzy godziny nauk nie zmêczy³y wiêtej potrzeby tych dobrych mieszkañców; wieczorami pieszyli siê, ¿eby
wróciæ z pola i zaj¹æ miejsce
Chcia³em ciebie prosiæ, aby poszed³ do redemptorystów i poprosi³ w moim imieniu o ich Konstytucje i Regu³y, modlitwy do ich
wiêtego za³o¿yciela13, jego biografiê i relikwie, jeli to mo¿liwe,
i przynajmniej jego obraz na tyle du¿y, aby mo¿na go by³o umieciæ w naszej sali wspólnotowej, oczekuj¹c, ¿e z czasem zajmie
miejsce w naszym kociele. Wnikliwie studiowa³em jego dzie³a
i uznalimy go za jednego z naszych patronów; chcielibymy iæ
jego ladami i naladowaæ jego cnoty. Popytaj i przelij mi jak najwiêcej szczegó³ów o tych dobrych ojcach, którzy s¹ jego uczniami, i ub³agaj ich o modlitwê do Boga w naszej intencji, bo bardzo
tego potrzebujemy, aby nas wspomagaæ poród trudów i przeszkód,
na jakie natrafiamy Mam czêæ jego pism, miêdzy innymi teolo11
Idziemy tutaj, jak w innych miejscach, za tekstem Yenveux; Rey i Rambert skracaj¹ lub poprawiaj¹ zdania; Rambert nawet wydaje siê tutaj dodawaæ: To w nadziei
zaradzenia temu z³u dobry proboszcz Négret Bruni postara³ siê, aby odby³a siê misja.
Widzia³ jej efekty; wszystko siê zmieni³o od pierwszego tygodnia.
12
Ojcowie de Mazenod, Mie, Deblieu i Icard.
13
Alphonse de Liguori, beatyfikowany 6 wrzenia 1816 (Bref), zosta³ kanonizowany 26 maja 1839. Pan de Mazenod odpowiedzia³ 11 listopada 1816: Nie bez trudnoci i czekania zdobylimy to, o co nas prosi³e, jeli chodzi o relikwie, obrazki, Konstytucje i krótk¹ biografiê .
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giê moraln¹, któr¹ bardzo lubiê i któr¹ dok³adnie przestudiowa³em,
kiedy mia³em na to czas, poniewa¿ w tej chwili tylko dzia³am, i to
wbrew moim potrzebom, ale jeli dobry Bóg tego wymaga, nale¿y
siê temu podporz¹dkowaæ.
4. Do ks. Arquiera, wikariusza generalnego w Aix, proboszcza
w Saint-Remi, Bouches-du-Rhône14.
¯al z powodu niemo¿liwoci wyg³oszenia misji w parafii Saint-Remi
w 1817 roku. Brak misjonarzy, aby móc odpowiedzieæ na wszystkie
wezwania.
L.J.C.
Aix, 25 grudnia 1816.
Ksiê¿e,
Jest to trudne dla mnie — bo powiêci³em siê pos³udze g³oszenia misji, aby pomóc dobrym kap³anom, którzy pragn¹ przywróciæ
ludzi do praktyk religijnych, zaniedbanych po dwudziestu piêciu
latach  nie mieæ mo¿liwoci odpowiedzieæ inaczej ni¿ przez pragnienia i obietnice oddalone w czasie, na proby, któr¹ s¹ do mnie
kierowane.
Powsta³o wielkie rozdarcie w sercu, które siê odnawia ka¿dego dnia  ale co uczyniæ — jest nas tylko czterech biednych misjonarzy, a ksi¹dz jest dwudziestym drugim proboszczem, który do
nas zwraca siê z prob¹. Jedynym moim pragnieniem by³oby móc
zgromadziæ wystarczaj¹c¹ liczbê misjonarzy, aby zwalczaæ piek³o
w jednym czasie w wielu miejscach, ale jest to tylko pobo¿ne ¿yczenie, które nigdy nie bêdzie zrealizowane. Gdybymy przynajmniej mogli utworzyæ dwa biegn¹ce ognie”, to znaczy jeli moglibymy byæ w dwóch grupach, z których jedna odpoczywa³aby,
druga dzia³a³a, wtedy, z Bo¿¹ pomoc¹, zaspokoilibymy wiêcej
potrzeb.
Jeli spodoba siê Bogu, dojdziemy do tego, ale to bêdzie wówczas, kiedy Pan wzbudzi w kilku sercach gorliwoæ i bezinteresownoæ, które s¹ konieczne do godnego oddania siê wype³nianiu na14

Oryg.: arch. parafii St-Remi, B.-du-R.
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szej wiêtej pos³ugi, a prze³o¿onym kocielnym da doæ odwagi,
aby misjonarzom pozwoli³ iæ za swoim powo³aniem.
Oczekuj¹c na to, jestem zdolny odpowiedzieæ pozytywnie tylko
na jedn¹ czwart¹ prób, które otrzymujê, i to chyba jest, poród
wszystkich trosk i przeciwnoci, ta, na któr¹ jestem najbardziej czu³y.
Nie tracê jednak nadziei, ¿e pewnego dnia bêdê móg³ wspomóc ksiêdza gorliwoæ i w³¹czyæ siê do pasterskiej troski, ale to nie
bêdzie mog³o siê staæ tego roku, bo wszystkie terminy mam ju¿
wype³nione. Wci¹gnê równie¿ na listê parafiê Mouriès, kiedy proboszcz powiadomi mnie o swoich intencjach.
Z wyrazami szczególnego szacunku, mam zaszczyt byæ ksiêdza pokornym i pos³usznym s³ug¹,
Eugeniusz de Mazenod, ksi¹dz misjonarz.
5. Do ks. Duclaux, superiora generalnego w seminarium St-Sulpice, ul. Pot de fer, nr 17, w Pary¿u15.
Liczne zajêcia. Pocieszenia w pos³udze. Sprzeciwy niektórych ksiê¿y.
L.J.C.
Aix, 1 stycznia 1817.
Och! Mój ukochany ojcze, jak¿e ten pierwszy dzieñ Nowego
Roku dobrze wypada, aby mnie wybawiæ z k³opotu  nie wiedzia³em ju¿, w jaki sposób do ojca napisaæ, tak by³o mi wstyd, ¿e od d³ugiego czasu tego nie uczyni³em, a najzabawniejszy jest w tym fakt,
¿e odk³ada³em to z dnia na dzieñ, aby siê z tego obowi¹zku jak najlepiej wywi¹zaæ. Pragn¹³em napisaæ d³ugi list, wejæ w szczegó³y,
które powinny ojca w znacznym stopniu zainteresowaæ, a nie widz¹c
przed sob¹ (to szczera prawda!) czasu, który by³ mi na to potrzebny,
odk³ada³em ci¹gle na nastêpny dzieñ, nigdy nie dochodz¹c do celu.
Dzisiaj zmieniam metodê, nie czekam, chwytam za pióro, choæby
tylko na piêæ minut, i bêdê tyle razy powraca³ do pisania, ile razy mi
przerw¹. Wczoraj zdo³a³em napisa³em tylko datê — zawsze to samo
15

Oryg.: Pary¿, arch. St-Sulpice.
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— zobaczy ojciec przynajmniej, ¿e zajêcia tego dnia nie przeszkodzi³y mi, abym myla³ o ojcu, którego nigdy nie zapomnê i którego
zawsze bêdê kocha³ z ca³ego serca.
Nie wiem, od czego zacz¹æ, aby choæ trochê ksiêdzu przekazaæ wiadomoci o cudach, które dobry Bóg dzia³a tutaj przez nasz¹
pos³ugê. Po prawdzie na naszych oczach widzimy odnawianie siê
dzie³ z pocz¹tków chrzecijañstwa, a Bóg daje nam w ka¿dej chwili
do zrozumienia, ¿e jestemy tylko tr¹b¹, któr¹ siê pos³uguje, aby
obudziæ i odnowiæ dusze, tak Jego dzia³anie jest odczuwalne, bezporednie i  powiedzia³bym  cudowne.
21 kwietnia.
Jestem znowu zmuszony pomin¹æ szczegó³y, jakie mia³bym
przyjemnoæ przedstawiæ osobicie na temat dzie³, które spodoba³o
siê Bogu mi powierzyæ, ale na to trzeba by by³o, ¿eby dni by³y dla
mnie d³u¿sze ni¿ tylko dwadziecia cztery godziny. I w tym momencie nie mogê zrobiæ nic innego jak tylko siebie przypomnieæ
mojemu dobremu ojcu i poleciæ siê jego nieustannym modlitwom.
Ten list zostanie ojcu dostarczony przez jednego z naszych cz³onków Stowarzyszenia M³odzie¿y, który udaje siê do Pary¿a w celu
za³atwienia kilku spraw  jest on ¿o³nierzem, dobrym chrzecijaninem — i go ojcu polecam. Gdyby jego wyjazd nie nast¹pi³ tak
wczenie, to s¹dzê, ¿e wybra³bym siê w drogê razem z nim, bo
i tak bêdê siê w tê podró¿ musia³ wybraæ; jestem t¹ myl¹ przera¿ony  tak bardzo trudno jest mi siê st¹d wyrwaæ. Moja obecnoæ
wydaje siê jeszcze konieczna, poniewa¿  trudno bêdzie ojcu
w to uwierzyæ  maj¹c na uwadze tylko dobro  powiedzia³bym
wiêcej  czyni¹c rzeczywiste dobro z pomoc¹ Bo¿ej ³aski 
muszê jednak prowadziæ walkê przeciwko ci¹g³ym przeladowaniom ze strony pewnych ksiê¿y, których wysi³ki s¹ jednak nieskuteczne z powodu pozycji, w której dobry Bóg mnie umieci³. Staram
siê nie zwracaæ uwagi na ich nieskuteczne machinacje, i w³aciwie
mówi¹c, broniê siê tylko przez moj¹ powci¹gliwoæ i dalsze prowadzenie tego wszystkiego, czego dobry Bóg pragnie, ¿ebym robi³, mimo ich niecnych usi³owañ. Wydaje mi siê, ¿e wiêci  na
moim miejscu  dzia³aliby podobnie  i ca³ym moim pragnieniem jest ich naladowanie. Dokonujê ich dzie³, oczekuj¹c, ¿e osi¹gnê choæ znikom¹ czêæ ich cnót. Uznalimy, ¿e Pan nas strze¿e
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i obdarza Jego licznymi b³ogos³awieñstwami, z uwagi na dzie³a,
które podejmujemy dla Jego chwa³y. To jest dla nas wynagrodzeniem ponad wszelkie przeszkody i cierpienia, których chcieliby
nam przysporzyæ fa³szywi prorocy, ale bez powodzenia.
Odczuwam w tym momencie  wraz z przyjemnoci¹ pisania
teraz do ojca  jak jestem godny po¿a³owania, nie mog¹c pisaæ
czêciej i wiêcej, tak jak bym chcia³. Aby daæ ojcu obraz mojego
¿ycia  proszê sobie wyobraziæ, ¿e id¹c spaæ o pó³nocy — jak
mam w zwyczaju  i wstaj¹c o pi¹tej rano, w momencie, w którym teraz piszê do ojca, nie skoñczy³em jeszcze mojej modlitwy,
z której wywo³ano mnie tego ranka, i nawet nie odmówi³em jeszcze jutrzni, choæ jest ju¿ prawie dziewi¹ta rano. Jeli nie mia³bym
ci¹gle na myli s³ów w. Paw³a  my za jestemy waszymi s³ugami przez Jezusa”16  to nie wytrwa³bym w tych zajêciach, lecz
te s³owa zdaj¹ siê ³agodziæ wszystko i pokrzepiaj¹ mnie. Mimo
wszystko jednak odczuwam wielki smutek, nie mog¹c zaj¹æ siê
bardziej sob¹. Niech siê wiêc ojciec modli, aby dobry Bóg dostarczy³ mi sposobnoci do zatroszczenia siê o m¹ biedn¹ duszê.
Dostawca mojego listu wkrótce wyje¿d¿a, koñczê wiêc ten list,
ciskaj¹c ojca z ca³ego serca, i jestem z ojcem w naszym Panu.
Eugeniusz de Mazenod, kap³an, misjonarz.
6. Do ks. Forbin-Jansona, kap³ana z Misji Francji, ulica Notre-Dame des Champs, nr [8], w Pary¿u17.
Liczne prace. Charles zbyt ma³o pisze i nie zajmuje siê sprawami
Eugeniusza, który bêdzie musia³ udaæ siê do Pary¿a.
L.J.C.
Aix, 16 stycznia 1817.
Choæbym mia³ napisaæ tylko kilka s³ów, mój drogi przyjacielu
i bracie, uczyni³bym to, aby nie powsta³a przerwa nieodpowiednia,
2 Kor 4,5.
Oryg.: Pary¿, arch. wiêtego Dzieciêctwa. Pary¿ wykrelony i zast¹piony
przez biskupstwo w Tours.
16
17
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która by³aby niewybaczalna dla obu stron. Zaczynam wiêc, choæ
z pewnoci¹ nie mam zbyt du¿o wolnego czasu; ale jedz¹c w popiechu posi³ek, z wszystkiego siê wywi¹¿ê. Jeszcze mi siê jeszcze
nie zdarzy³o  od momentu kiedy wróci³em z naszej ostatniej
misji18  bym jad³ chocia¿ raz posi³ek razem ze wspólnot¹. A dzisiaj, chwila, któr¹ sobie uszczkn¹³em, jest dla ciebie i dla twojego
Collegno. Zostawi³em na biurku list do mojego ojca, zaczêty trzeciego dnia tego miesi¹ca, inny do ks. Duclaux, zaczêty pierwszego, i pozosta³e, których prawdopodobnie nigdy nie skoñczê. Wiem,
mój drogi przyjacielu, ¿e nie umar³e, bo dzienniki informuj¹ nas
o twoich czynach i ruchach, ale ty nie wiesz, czy ja jeszcze ¿yjê 
ja — biedny, zapomniany misjonarz, który g³osi ludziom niepotrafi¹cym czytaæ i pisaæ.
21 stycznia — Przed udaniem siê na spoczynek, kiedy inni
w domu ju¿ pi¹, nawet przed odmówieniem nieszporów, na które
nie ma mam ju¿ czasu, napiszê ci jeszcze tych kilka s³ów, mój drogi przyjacielu. Twoja cisza i twoje krótkie listy  kiedy tê ciszê
ju¿ przerywasz  zasmucaj¹ mnie. Nie mia³em wiêkszej przyjemnoci od tej, kiedy otrzymywa³em listy od ciebie. Ogranicz¹ siê one
wkrótce do ¿yczeñ wi¹tecznych, raz do roku. Jeli twoje misje
podobne by³yby do naszych  to znaczy jeli spêdza³by w konfesjonale resztê czasu, kiedy nie jeste na ambonie — zrozumia³bym
to. Ale wed³ug tego, co mówi³ mi Hilaire19, to wcale tak nie jest.
Dlaczego wiêc nie napiszesz mi w przerwie? K³adê ten brak w rzêdzie moich umartwieñ. Ja nie mam na nic czasu. Moja praca jest
równie wielka niezale¿nie od tego, czy g³oszê w okolicy, czy
w miecie, czy na misji. Niejednokrotnie jestem kuszony, aby pomyleæ, ¿e nadu¿ywa siê trochê mojej dobrej woli. Ale nie dopuszczam tej myli, przeciwnej uczuciu, które dawno zosta³o mocno
wyryte w moim sercu: to, ¿e powinnimy byæ s³ugami wszystkich.
Utwierdzi³em siê dzisiaj w tym postanowieniu podczas rozmylania. To pos³uszeñstwo trudne dla natury, ale jeli bêdziemy potrafili jemu sprostaæ, bêdzie to bardzo buduj¹ce. To, co mnie w tym
momencie najbardziej kosztuje, to fakt, ¿e to konieczne i zwyczajne pos³ugiwanie przeszkadza mi w wyjedzie do Pary¿a, gdzie
sprawy mojej rodziny zakonnej i naszego domu mnie wzywaj¹; ale
18
19

Misja w Arles (2 listopada  16 grudnia 1817).
Hilaire Aubert, misjonarz Francji, który g³osi³ w Aix w koñcu padziernika 1816.
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jak opuciæ tylu neofitów, biednych m³odych ludzi pomiêdzy 20
i 25 rokiem ¿ycia, którzy codziennie przychodz¹ i rzucaj¹ siê
w moje ramiona, aby pomóc im pojednaæ siê z Bogiem i powróciæ
na dobr¹ drogê. Godziny, które trzeba im koniecznie powiêciæ,
opóniaj¹ inne prace i wpêdzaj¹ mnie w chorobê. Móg³by mi
oszczêdziæ po³owê moich trosk, jeli  bêd¹c tam na miejscu 
chcia³by choæ trochê powiêciæ siê dla mnie i poza³atwiaæ ró¿ne
moje sprawy. Ale ty nigdy tego nie zrobi³e. W ten sposób niczego
nie zyskalimy, choæ obieca³e mi na pocz¹tku, ¿e masz wielkie
mo¿liwoci…
Tutaj jestemy ci¹gle w piêciu co najwy¿ej i pracujemy ponad
si³y, ale — przede wszystkim — jeli pobyt w miecie nie jest odpoczynkiem  tak trzeba! Jeli umrê z przepracowania, powiedz¹
wtedy: Jaka szkoda! — podczas gdy zabójcami s¹ ci, którzy odmawiaj¹ nam koniecznej pomocy.
¯egnaj, drogi przyjacielu, pro dobrego Boga, abym zd¹¿y³
zas³u¿yæ na niebo przed mierci¹.
7. [Do ks. Chaberta, proboszcza z Fuveau]20.
Radoæ z tego, ¿e utrzymuje siê gorliwoæ parafian. Zamiar przyjechania na zaproszenie wiernych i z³o¿enia wkrótce wizyty.
L.J.C.
Aix, 23 maja 1817.
Drogi ksiê¿e, wybiera³em siê w³anie do Mouriès21, kiedy
otrzyma³em ksiêdza mi³y list, a wszystko, co ksi¹dz tam buduj¹cego pisze na temat gorliwoci dobrych parafian, by³o dla mnie powodem wielkiego pocieszenia. B³ogos³awiê Pana za to, ¿e da³ ksiêdzu si³ê do sprostania tej ponad si³y pracy, któr¹ ksi¹dz musia³
wykonaæ22, i ucieszy³em siê, ¿e teren, który ¿emy uprawiali, po20
Kopia w M.J. Moisan, Parafia Fuveau. S³uga Bo¿y C.J.E. de Mazenod , Marsylia 1936, s. 125-126. Misja w Fuveau mia³a miejsce od 1 do 29 wrzenia 1816.
21
Za³o¿yciel jecha³ zapewne ze zwyk³¹ wizyt¹ do Mouries, poniewa¿ g³osi³ tam
rekolekcje od 9 do 15 marca.
22
Proboszcz napisa³, ¿e na oko³o 1300 parafian 750 obchodzi³o Wielkanoc.
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zosta³ w rêkach tak wiernych i pracowitych jak ksiêdza. Ta nagroda jest wynikiem ksiêdza gorliwoci dla zbawienia ksiêdza owieczek, tym bardziej ¿e by³a tym, czego jedynie pragnêlimy: aby
Bóg da³ cieszyæ siê d³ugo t¹ radoci¹, poniewa¿ to nale¿y do Dobrego Pasterza odczuwaæ to pocieszenie i doceniæ.
Zrobiê wszystko, co w mojej mocy, aby odpowiedzieæ na zaproszenie ksiêdza23, tyle przecie¿ powodów ci¹gnie mnie do was
i ksiêdza parafian — nie zapomnia³em wcale dobroci ludzi i wagi,
jak¹ zdawali siê przyk³adaæ do powiêcenia, z jakim pracowalimy
dla ich zbawienia  ale trudnoæ polega na tym, ¿e nie mogê w tej
chwili st¹d siê wyrwaæ
Z Bogiem, drogi ksiê¿e proboszczu, niech ksi¹dz nie zapomina o mnie w swoich modlitwach, ³¹czê wyrazy szacunku.
Ksiêdza pokorny s³uga,
Eugeniusz de Mazenod, kap³an misjonarz.
8. Pani Roux, z domu Bonnecorse, ulica Dominikanek, nr 34,
w Marsylii24.
Podziêkowanie za dar dla subdiakona, który wst¹pi³ do Misjonarzy Prowansji. Proba o wzajemn¹ modlitwê.
L.S.J.C.
Aix, 15 czerwca 1817.
Zanim pani podziêkujê, trzeba, abym podziêkowa³ Bo¿ej
Opatrznoci, która da³a kolejny dowód, ¿eby nie zniechêcaæ siê
zaufaniem do Niej. Teraz widzê, ¿e sam Pan podda³ mi myl, aby
nie odsy³aæ tego m³odego subdiakona — bogatego w cnoty i biednego pod wzglêdem materialnym  który przyszed³ do mnie z zamiarem s³u¿enia Bogu w dziele misyjnym25. Przyj¹³em go z otwarOdnowienie tej misji mia³o miejsce dopiero we wrzeniu 1822 przez Za³o¿yciela wspomaganego przez ojców Honorata i Suzannea; parafia by³a w tym czasie bez
ksiêdza, por. Moisan, dz. cyt., s. 20, 30-32.
24
Oryg.: Marsylia, archiwum arcybiskupstwa.
25
Jeden nowicjusz przyj¹³ habit w 1817, G. Dalmas, ale nie by³ on subdiako23
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tymi ramionami, nie przywi¹zuj¹c wagi do ubóstwa w naszym
domu. Mia³em zamiar z nim dzieliæ swoj¹ porcjê, bêd¹c jednoczenie bardzo szczêliwy — dziêki kilku powiêceniom  ¿e mogê
dostarczyæ kocio³owi wiernego s³ugê, aposto³a dla opuszczonych
wiernych, i oto dobry Bóg natchn¹³ pani¹, aby siê podzieliæ tym,
co starczy na wy¿ywienie go tego roku. Czy¿ to nie jest wspania³e? Jak¿e pani musi byæ szczêliwa, mog¹c siê przys³u¿yæ tak
wspania³emu dzie³u! Pani nagroda i ta dla mi³osiernych krewnych
i przyjació³, którzy poszli za pani przyk³adem, nie bêdzie wspó³mierna do sumy ofiarowanej ani wymierzeniem zwyk³ych materialnych potrzebnych dla cia³a  bêdzie to jednak cena dusz, o których zbawienie jedynie staraj¹ siê misjonarze.
Dziêkujê pani za gorliwoæ i za ¿yczliwoæ okazan¹ nam poprzez przes³an¹ nam pomoc. Pan Bóg wynagrodzi pani¹ stokrotnie
za owe 425 franków, ofiarowane w momencie, w którym najmniej
siê tego spodziewalimy. Zapewniam pani¹, ¿e pamiêtamy o niej
i jej bliskich w naszych prostych modlitwach. Czynimy to z jeszcze wiêksz¹ gorliwoci¹ i prosimy, aby Pan nape³ni³ pani¹ swoimi
³askami i duchowym b³ogos³awieñstwem. W dzieñ Najwiêtszego
Serca Pana Jezusa ofiarowa³em w tej intencji mszê wiêt¹. Nie
pomyli³a siê wiêc pani, licz¹c w tym dniu na szczególne wspomnienie. W koñcu pani wie, ¿e pani i jej rodzina jestecie odt¹d uczestnikami wszystkich modlitw, postów, ofiar i wszelkich dóbr zdzia³anych przez cz³onków naszego ma³ego Stowarzyszenia. Zwracam
siê do pani z prob¹ o modlitwy równie¿ za nas, szczególnie za
mnie  który ich potrzebujê bardziej ni¿ ktokolwiek inny.
Zechce pani przyj¹æ zapewnienia o szacunku. Mam zaszczyt
byæ pani pokornym s³ug¹,
Eugeniusz de Mazenod, kap³an misjonarz.
Proszê o modlitewne przypomnienie mojej osoby ca³ej szanownej rodzinie i podziêkowania im w imieniu naszego dzie³a za
to, co dobry Bóg zainspirowa³ w niej dla nas.

nem. N.F. Moreau, wywiêcony na kap³ana 19 wrzenia 1818, by³, bez w¹tpienia, subdiakonem w 1817, ale nie mo¿na potwierdziæ, ¿e chodzi o niego, poniewa¿ rozpocz¹³
nowicjat 22 kwietnia 1818.
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9. Do p. Laine’a, ministra spraw wewnêtrznych w Pary¿u26.
Ojciec de Mazenod ubiega siê o zatwierdzenie Misjonarzy Prowansji przez rz¹d.
Pary¿, 31 lipca 1817.
Szanowny panie ministrze,
¯yczliwoæ, jak¹ pan minister zechcia³ okazaæ w czasie udzielonej mi audiencji, omiela mnie do ca³kowitego otwarcia mego
serca w sprawie, która mnie do pana przywiod³a.
Trudna pos³uga, któr¹ pe³niê, jest najwy¿szej wagi w obecnych
okolicznociach, nie tylko dla dobra religii, ale równie¿ dla dobra
Króla i spokoju publicznego; i bardzo potrzeba, abym przej¹³ siê t¹
myl¹, poniewa¿ powiêci³em jej dobrowolnie wszelkie korzyci,
które by³y mi proponowane, byæ mo¿e bardziej poci¹gaj¹ce, które
mi prezentowano27.
Potwierdzenia genera³a dywizji, inspektora Stra¿y Narodowej,
zastêpcy prefekta dodaj¹ mi odwagi, aby dzia³aæ dalej28.
Ale muszê otwarcie wyznaæ panu ministrowi, ¿e aby wykonaæ
tak wielkie dobro, którego pierwsze sukcesy Opatrznoæ nam zapewni³a i które daj¹ nam umocnienie  mam potrzebê byæ popartym nie tylko przez autorytety kocielne, której mi u¿yczyli bez
zastrze¿eñ a¿ do tej pory, ale równie¿ poparcia rz¹du, dla dobra
którego, wydaje mi siê, pracujê tak jak dla dobra Kocio³a.
Wszyscy wiedz¹, ¿e przyby³em do Pary¿a w celu zatwierdzenia naszego przedsiêwziêcia, które polega na zgromadzeniu siê kilku kap³anów oddaj¹cych siê g³ównie s³u¿bie ludowi wiejskiemu.
On to bowiem z powodu braku pasterzy popada w ignorancjê. Kap³ani owi powo³ani zostali tak¿e do nauczania m³odzie¿y w miecie, jeli chodzi o obyczaje i wychowanie religijne.
Oryg.: Pary¿, archiwum narodowe F 19 5556.
Aby unikn¹æ wszelkiego karierowiczostwa, o. de Mazenod nie odwiedza³ w Pary¿u wp³ywowych osób, które zna³, takich jak ksi¹¿ê de Berry i przede wszystkim kard.
Talleyrand, g³ówny kapelan, który zawiadowa³ tek¹ beneficjów, por. J. Leflon, Biskup
de Mazenod II, s. 81-83.
28
Baron Damas, genera³ dywizji, ksi¹¿ê Panisse, inspektor stra¿y narodowej,
i markiz Foresta, zastêpca prefekta w Aix.
26
27
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Skoro powrócê do mojej diecezji bez jakiegokolwiek najmniejszego potwierdzenia ze strony rz¹du, stracê po³owê skutecznoci
i mocy, ryzykujê nawet, ¿e ksiê¿a, którzy przy³¹czyli siê do mnie,
zniechêc¹ siê i bêd¹ chcieli powróciæ do siebie. Niektórzy nawet
bêd¹ chcieli opuciæ region, czego chcieli dokonaæ, zanim przy³¹czyli siê do mnie  wiêc trzeba bêdzie zaniechaæ wszelkich wysi³ków na rzecz religii, spo³eczeñstwa i pañstwa, które mog³yby siê
dokonaæ dziêki ich gorliwoci.
Pan minister uwa¿a, ¿e potrzebne jest przepisy prawne, które
sprawi¹, i¿ nasze ma³e Stowarzyszenie bêdzie zdolne do otrzymywania darów, które mam wolê jemu przekazaæ, i darowizn, które
mog³yby jemu byæ przekazywane przez osoby ju¿ przekonane
o jego u¿ytecznoci, bo widzieli na w³asne oczy dobro przez nich
zdzia³ane.
Zbyt doceniam os¹d pana ministra, aby z nim dyskutowaæ, ale
 i tu ograniczam siê w mojej probie w tym momencie  domagam siê wynagrodzenia za moje oddanie — aby — przynajmniej
— król móg³ mo¿e przez zarz¹dzenie choæby tymczasowe  a¿ do
czasu, kiedy w³aciwe prawo definitywnie wyznaczy sposób egzystencji tego przedsiêwziêcia  upowa¿niæ ks. de Mazenoda do
zgromadzenia siê z kilkoma kap³anami dobrej woli w domu poprzednio zamieszkanym przez karmelitanki z Aix. Kap³ani owi
oddadz¹ siê nauczaniu religijnemu m³odzie¿y i wyje¿d¿aæ bêd¹
stamt¹d do parafii i miasteczek, przede wszystkim jednak wiosek,
które domagaj¹ siê ich pos³ugi.
¯a³ujê, ¿e pan minister nie zna mnie bli¿ej. W tej okolicznoci
bêdê siê odwo³ywa³ do jego religijnoci, aby zechcia³ wzi¹æ pod
uwagê racje, które w swojej wolnoci odwa¿y³em mu siê przedstawiæ. Niezale¿nie od opinii, jak¹ mo¿na mieæ na mój temat, pan
minister ma zbyt du¿o gorliwoci, dobra, zbyt du¿o m¹droci, aby
nie przeczuwaæ rezultatów, które mo¿e daæ zatwierdzenie mojej
proby i wszelkich moich zabiegów, które poczyni³em, aby je uzyskaæ.
Panie ministrze, mam nadziejê, ¿e nie bêdzie to bezu¿yteczne
zwracanie siê do pana z takim zaufaniem, z takim otwartym sercem, które pozwala panu odczytywaæ moje myli, i ¿e pan odpowie z przyjemnoci¹ na probê, któr¹ zanoszê, maj¹c na widoku
dobro, które Pan zawsze popiera i do którego chcê siê przyczyniæ
z ca³ej mocy.

 26 

Zechce pan przyj¹æ wyrazy g³êbokiego szacunku, z jakim mam
zaszczyt byæ pokornym i pos³usznym s³ug¹ Waszej Ekscelencji,
ksi¹dz Eugeniusz de Mazenod.
10. Do p. de Mazenod, ulica Papassaudy, Aix, B.-du Rhône29.
¯ycie, które Eugeniusz wiedzie w Pary¿u, jest dalekie od jego powo³ania, ale odmówi wszelkim obowi¹zkom, które oddali³yby go od
Aix.
L.J.C.
Pary¿, 21 sierpnia 1817.
Moja droga mamo, nie napisa³a mi, kiedy zamierzasz wróciæ
do St-Laurent. Dlatego mylê, ¿e niedobrze by³oby czekaæ z odpisaniem na list do twojego tam powrotu. Ryzykujê wiêc, pisz¹c ten
list, który dojdzie do ciebie zapewne po miesi¹cu. List, który sprawi ci wiêcej radoci ni¿ porednie wieci, które na mój temat otrzymujesz.
Niepotrzebnie siê martwisz o mnie. Prowadzê spokojne ¿ycie
dla mojego cia³a i dbam o odpoczynek, ale moja dusza na tym cierpi. Postanowi³a nie martwiæ siê o tê ostatni¹ sprawê, to jest o duszê, ale warto o niej trochê pomyleæ. Kiedy wrócê do Aix, nie
bêdê potrafi³ wiêcej g³osiæ ani spowiadaæ; ¿adnej z tych pos³ug tutaj nie czyniê. Od rana do wieczora zajmujê siê pisaniem dzienników, wizytami, za³atwianiem ró¿nych spraw itp. Mówi¹c miêdzy
nami, jestem w dobrej sytuacji, ale stanowczo odrzuca³em wszystkie propozycje, które oddala³yby mnie od Aix30. W tej sprawie 
jak mówi siê w wiecie  powiêci³em moj¹ fortunê i pozycjê. Nie
wiem, czy doceni siê w moich stronach to, ¿e wybra³em czynienie
niezauwa¿alnie dobra wobec moich ziomków nad stanowiska eksponowane, które mi proponowano, a które by mnie zaprowadzi³y

29
Oryg.: Zamek rodziny Boisgelin w St-Martin-des-Palliéres. W dalszym ci¹gu
tego listu o. de Mazenod pisze, ¿e jest zbyt póno, aby uzyskaæ rentê i dochody dla jego
ojca i jego wujów, i z tego powodu bêdzie trudno sprowadziæ ich do Francji.
30
Zob. supra, przyp. 27.
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do s³awy31. Tym gorzej dla tych, którzy nie bêd¹ chcieli doceniæ
mojego powiêcenia. Oby tylko inni z tego skorzystali, to wszystko, czego mi potrzeba, i bêdê z tego bardzo zadowolony…
11. [Do ojca i wujów w Palermo]32.
Wróciæ jak najszybciej do Francji. Fortuné zosta³ mianowany biskupem Marsylii. Bêdzie protektorem Misjonarzy Prowansji.
L.J.C.
[Pary¿,] 28 sierpnia [1817].
Moi drodzy przyjaciele  koñczê mój list  nie mia³em czasu wczoraj go wys³aæ33. Piszê, aby was poinformowaæ  w najwiêkszym sekrecie  ¿e król mianowa³ w³anie mojego wuja
Charles’a Fortuné’a na biskupstwo w Marsylii34. Jestem jeszcze
z tego powodu przepe³niony wdziêcznoci¹ wzglêdem Boga. Mimo
¿e mój wuj nawet w mylach nie mia³ takiego pragnienia, Pan obdarzy³ go biskupstwem najbardziej po¿¹danym w ca³ej Francji,
b¹d to z powodu jego znaczenia, b¹d z powodu dochodów, b¹d
z powodu dobrego ducha mieszkañców, b¹d te¿ z powodu doskona³ego duchowieñstwa, które siê tam znajduje
Jakiego wielkiego dokonamy dobra! Prowansja siê odrodzi.
Bêdzie jeden duch pomiêdzy biskupami Prowincji  znam ich
wszystkich. Dzie³o, które Bóg mi powierzy³, umacnia siê w zadziwiaj¹cy sposób. Przygotowujê dla biskupa Marsylii elitarn¹ grupê.
Zobaczymy na nowo piêkne dni dla Kocio³a. Ale doæ o tym…
31
Wed³ug Jeancarda (Ró¿noci historyczne, s. 165), bp de Latil mia³ mu proponowaæ stanowisko wikariusza generalnego Chartres, przed mianowaniem go biskupem, por.
równie¿ Mazenod do Tempiera, 22 padziernika 1817, i bp de Latil do o. de Mazenoda,
25 marca 1826.
32
Kopia rêkopisu Za³o¿yciela: Aix, arch. Méjanes. List na omiu stronach. Publikujemy tylko fragmenty, gdzie jest mowa o Misjonarzach Prowansji. Wród motywów
podnoszonych, aby Fortuné zaakceptowa³ biskupstwo, jest ten: bêdzie móg³ stopniowo
zlikwidowaæ swoje d³ugi i te od de Mazenodów, dziêki 15 000 franków wyp³aty, któr¹
otrzyma od rz¹du.
33
Pierwsza czêæ listu nie zachowa³a siê.
34
Wiemy, ¿e ta nominacja zrealizowa³a siê w praktyce w 1823, por. J. Leflon, Biskup de Mazenod, II, s. 75-89, 95-99, 198-207.
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6 wrzenia
Mo¿e, drodzy moi, ju¿ jestecie w podró¿y35. Jeliby tak by³o,
by³bym z tego powodu spokojny, poniewa¿ zale¿y mi, abycie jak
najszybciej dotarli do Francji. Teraz jest obojêtne, z której strony
przyjedziecie. Chcia³bym jednak, ¿ebycie uniknêli przystanku
w Marsylii; wola³bym, ¿ebycie podró¿owali przez Tulon lub
Niceê.
Od czasu mojego ostatniego listu zebra³em opinie osób najbardziej upowa¿nionych do podjêcia decyzji i nawet os¹dzenia
zobowi¹zañ, które zaci¹gnêlimy wobec Kocio³a. Tacy, jak czcigodny ks. Duclaux i inni myl¹, ¿e mój wuj jest zobowi¹zany
w sumieniu przyj¹æ biskupstwo w Marsylii. Król nie zaakceptuje
odmowy, by³by nawet ni¹ zszokowany, poniewa¿  jak twierdzi
 kiedy ¿o³nierz jest powo³any pod sztandary, to honor mu nakazuje byæ pos³usznym. Tak samo religia nakazuje cz³onkowi
Kocio³a odpowiedzieæ z ca³ej swej mocy na dobro urzêdu, który
jest mu wyznaczony. Mylê, ¿e mój stryj jest przesi¹kniêty takimi przekonaniami i ¿e bêdzie na to patrzy³ jak na g³os Opatrznoci  nominacjê, co do której ani on, ani mu bliscy nie przyczynili siê w ¿adnej mierze, o której nawet nie omielano siê marzyæ.
Zosta³a ona przygotowana przez Opatrznoæ, przez Pana serc
i w³anie zmierza do zjednoczenia lub  ¿eby lepiej siê wyraziæ
 do ocalenia dzie³a, z którym Bóg wi¹¿e zbawienie Francji36.
Jelibym s¹dzi³, ¿e waha³ siê choæ przez chwilê, to rzuci³bym
siê mu do stóp i zaklina³ go na wszystko, co jest wiête, aby odrzuci³ bardzo daleko wszelk¹ myl o niemo¿noci przyjêcia tego stanowiska i swojej s³aboci, niezale¿nie od tego, pod jak¹ postaci¹
by siê pojawi³a. Ile¿ jest racji przemawiaj¹cych za przyjêciem biskupstwa! Pierwsza z nich to ta, ¿e jeli wola Bo¿a objawia siê
w ludzkim ¿yciu, to w³anie to jest ten przypadek. Mój wuj ¿y³ 
zapomniany przez wszystkich na ziemi, w g³êbi Sycylii, tak oddalony mylami od biskupstwa jak ta wyspa jest oddalona od naszej
stolicy. Jego bratanek  jedyny, który móg³ o nim pomyleæ  by³
zatrzymany przez obowi¹zki s³u¿by, które Opatrznoæ jemu powieOpucili Sycyliê na pocz¹tku grudnia.
Proboszczowie w Aix utrudniali ¿ycie misjonarzom; o. de Mazenod pojecha³ do
Pary¿a, aby broniæ swego dzie³a i otrzymaæ potwierdzenie od Rz¹du.
35
36
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rzy³a, we wioskach Prowansji, które ewangelizowa³ ze swoimi
czcigodnymi wspó³pracownikami. Wykañczaj¹c siê w tych trudnych pracach  mówi³: ludzie zapewne obwiniaj¹ mnie bez w¹tpienia, ¿e zapomnia³em o swojej rodzinie, aby przebywaæ wród
biedoty, ale ja wiem, ¿e przede wszystkim trzeba najpierw wype³niæ zadanie, które Ojciec rodziny na³o¿y³ swoim s³ugom. Moja
obecnoæ jest tutaj konieczna, aby przeszkodziæ upadkowi dzie³a,
które siê rodzi, a któremu Piek³o podsy³a przeciwników wszelkiej
maci. Ja tutaj zostanê, a Bóg, który widzi czystoæ moich intencji
i który wie, co ka¿demu jest potrzebne, zaradzi wszystkiemu.
Co siê wydarzy³o? W miêdzyczasie zabiegi  zawsze nieudolne, jeli robi siê je z daleka  które przedsiêwzi¹³em w sprawie
mojego ojca, nie da³y niczego. Król obsadza stolice biskupie Francji; nie ma tam mojego stryja. Wszystko jest dla nas stracone. St¹d
zarzuty, ¿e nie dzia³ano wed³ug ludzkiej roztropnoci, itp. Ale Bóg
 zawsze sprawiedliwy  który nie zapomnia³, ¿e to wszystko
by³o dla chwa³y Jego imienia, i pe³en ufnoci w Niego  ¿e powiêci³em wszystko dla Niego, sprawi³, ¿e wypadki tak siê potoczy³y, i¿ musia³em jechaæ do Pary¿a broniæ swojego dzie³a atakowanego przez z³oliwców. By³em zmuszony walczyæ o prawa
pobo¿noci i sprawiedliwoci  stan¹æ najpierw przed ministrem
do spraw kultu, nastêpnie przed biskupem, którego nie zna³em, tak
jak i on mnie nie zna³37; mówi siê co o moim stryju, zostawiam na
jego biurku pisemn¹ informacjê o jego dzia³aniach; nastêpnego
dnia zostaje mianowany biskupem Marsylii. Oznacza to, ¿e Pan,
zdecydowany obroñca naszego dzie³a nauczania i nawracania biednych wieniaków, w momencie gdy szuka³em poparcia na ziemi,
poda³ najlepsze rozwi¹zanie dla obronienia spraw w prowincji,
gdzie powinno siê dokonywaæ nasze zbo¿ne dzie³o. Nie mam potrzeby wam mówiæ, co to znaczy dla naszego dzia³a, jeli stryj Za³o¿yciela dzie³a zosta³by biskupem jednej z g³ównych diecezji,
gdzie dzie³o to oddzia³uje swoim wp³ywem. Nawet nie zwracaj¹c
uwagi na dzia³anie Opatrznoci, jakie refleksje mo¿na by snuæ na
ten temat? Pozwolê sobie na jedn¹, która wystarczaj¹co dowodzi,
¿e Bóg prowadzi wszystko w swojej m¹droci. Jeli, zaniedbuj¹c
Jego chwa³ê, opuci³bym Prowansjê, aby jechaæ do Pary¿a i prosiæ

37

Biskup de Latil.
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o biskupstwo dla mojego wuja, wtedy sprzeniewierzy³bym siê swojemu sumieniu. Byæ mo¿e osi¹gn¹³bym sukces, ale z pewnoci¹
mój stryj nie zosta³by mianowany na biskupstwo w Marsylii i mielibymy sobie do zarzucenia dzia³anie tylko ludzkie w materii,
gdzie wszystko powinno byæ oceniane w sposób duchowy. Dziêki
Bogu, post¹pi³em, jak przysta³o na dobrego kap³ana: quaerite primun regnum Dei38. Mia³em na uwadze tylko Boga, i oto Bóg dokonuje prawie cudu dla mojego dobra. Bo, zauwa¿, mój drogi wuju,
¿e nie wymieniam tutaj honoru, który mo¿e dla ciebie z tego wynikn¹æ, itp.; nic z tych rzeczy, i to jest to, co czyni si³¹ niezwyciê¿on¹ mój sposób rozumowania. Mam tylko na uwadze dobro Kocio³a, chwa³ê Bo¿¹ i zbawienie dusz. Uwa¿am ciebie tylko za
wybranego, który mo¿e przyczyniaæ siê do tych wielkich dzie³,
a przez to zobowi¹zanego, i to pod grob¹ grzechu, tak grzechu
(mówiê to powa¿nie, z ca³¹ powag¹, a uchodzê za dobrego teologa), do uleg³oci i do powiêcenia siê. Odrzucenie tego, nawet tylko opónienie, sprzeciwia³oby siê w sposób bardzo przykry planom
Opatrznoci. Spowodowa³oby to najwiêksze z³o i nie zgadza³oby
siê z twoim patrzeniem na sprawy, poniewa¿ król potraktowa³by to
jako zamach i uzna³ za obelgê zrobion¹ jego trosce o dobro Kocio³a. Nie chce zatem s³yszeæ o odmowie. By³aby to wiêc rewolta
przeciw suwerenowi, zasmuci³by tylu dobrych ludzi i przyczyni³
siê do wielkiego zamieszania, którego chcesz zapewne unikn¹æ
z ca³ych si³, poniewa¿ twoje pryncypia s¹ mi znane.
Jakie s¹ teraz zastrze¿enia, które wuj chcia³by przytaczaæ? Nie
ma ¿adnych, które by³yby do zaakceptowania. Wuj nie jest m¹drzejszy od Kocio³a Jakie mia³yby byæ zastrze¿enia osobiste
i szczególne, które wuj móg³by przywo³aæ? Czy by³by to wiek stryja? Po³owa z tych, którzy zostali wybrani do biskupstwa, jest
w stryja wieku; jest wielu jeszcze starszych. Sk¹din¹d za wiek
wuja jest znany i zamiast byæ przeszkod¹, okaza³ siê atutem. Stan
zdrowia wuja to jeszcze jeden z argumentów. Wuja diecezja nie jest
rozleg³a, jej wizytowanie nie bêdzie trudne; obejmuje ona, wed³ug
nowego opisu, miasto i okolice Marsylii. Ja bêdê ze stryjem, inni
tak¿e, gorliwi tak jak i ja; jeli w przysz³oci wuja zdrowie by siê
pogorszy³o  nie bêdzie ¿adnych problemów z mianowaniem ko-
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adiutora, a wybór padnie z pewnoci¹ na kogo, kogo wuj zna.
W tym miejscu trzeba wujowi to powtórzyæ, ¿e Marsylia jest sporód wszystkich diecezji francuskich najbardziej przez Boga faworyzowana. Ludnoæ jest w odwrocie do tego, co dzia³o siê na
pocz¹tku Rewolucji. Wszyscy — zarówno biedni, jak i bogaci —
pragn¹ gor¹co mieæ biskupa. Stryj bêdzie tu przyjêty jak anio³ od
Boga. Wszyscy urzêdnicy s¹ dobrzy i s¹ naszymi przyjació³mi. Villeneuve jest prefektem, Montgrand jest burmistrzem, Panisse jest
komendantem Gwardii Narodowej, jest on moim przyjacielem, tak
samo jak komendant dywizji, baron de Damas, który przystêpuje
do komunii co osiem dni. Ksiê¿a s¹ wspaniali; g³ówni proboszczowie s¹ wychowankami z Najwiêtszego Serca, pe³ni gorliwoci
i dobrej woli; byliby wszyscy jak miêkki wosk do kszta³towania
w stryja rêkach. Seminarium jest w tym samym duchu; znam wszystkich tych kap³anów. Muszê dodaæ, ¿e w mojej wspólnocie bêdzie
wuj mia³ prawdziwych oblatów gotowych do czynienia wszelkiego
dobra, którzy bêd¹ obje¿d¿aæ wuja wioski. Jednym s³owem  bêdê
powtarza³ to wielokrotnie  nie ma we Francji diecezji, która sprawia³aby mniej k³opotów, a przysparza³a wiêcej pocieszeñ i nadziei.
Mo¿e stryj bêdzie chcia³ mówiæ, ¿e jest niegodny tak wielkiego
honoru. To dobrze tak myleæ, ale nie powinien stryj byæ sêdzi¹
w tej sprawie. Do wszystkich racji bez odpowiedzi, które wujowi
przedstawi³em, móg³bym do³¹czyæ wielk¹ liczbê innych, ale potrzebowa³bym wiêcej miejsca na papierze, aby je przedstawiæ. Jest
wród nich przede wszystkim jedna, która le¿y bardziej mi na sercu, poniewa¿ doceniam jej znaczenie, a która sama bêdzie w stanie
wuja przekonaæ, jeli pozna³by wuj j¹ dobrze, i to ta, ¿e przyjêcie
przez wuja biskupstwa jest konieczne dla rozwoju naszego dzie³a.
I jeli dobrze odczytujê wyroki Opatrznoci, dobry Bóg wyznaczy³
dla stryja Marsyliê z powodu ochrony specjalnej dla nas. Och, tak,
to dzie³o by³o godne wzglêdów Pana, ta gorliwa wspólnota, która
odnawia za naszych czasów wszystkie cnoty z piêknych czasów
chrzecijañstwa. By³oby wuja nieszczêciem, gdyby sprzeniewierzaj¹c siê swojemu powo³aniu, odrzuci³ ten szlachetny protektorat
nad dzie³em, z którym zwi¹zane jest zbawienie tylu dusz
Muszê, przed zakoñczeniem listu, postawiæ wam wszystkim
zarzut, ¿e zaniedbalicie ca³kowicie pisanie do mnie. Chyba ju¿ od
szeciu miesiêcy nie otrzyma³em od was ¿adnych wieci. Prawdê
mówi¹c, nie rozumiem, czemu tak siê dzieje. Jeli brak statków, to
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czy obawiacie siê przesy³aæ listy przez pocztê? Dlaczego pozostawiacie mnie przez swoje milczenie w smutku? Czy to nie wystarczy, ¿e jestem odseparowany od was od prawie dwudziestu lat?
Dodam do tego, czy rozpoznamy siê, kiedy siê zobaczymy; zachowajmy wiêc przynajmniej jakie mo¿liwoci kontaktu, aby siê odnaleæ w przysz³oci. Piszê to bez chêci wy¿alania siê, ale ³atwo
mi przypomnieæ sobie czas, w którym nasze relacje przesta³y byæ
tym, czym by³y do tamtej pory39. Nie czujê wiêcej zaufania; wkrad³
siê dystans i  byæ mo¿e  czu³oæ ust¹pi³a uczuciu — nie wiem
sam jakiemu — mo¿e bardziej ch³odnemu. Z mojej strony  jest
to prawda  jestem niekiedy zmêczony oporem, który wydaje mi
siê bezzasadny  pisa³em zbyt ostro. Ale od kiedy gwa³townoæ
charakteru jest przestêpstwem wród ludzi wra¿liwych i kochaj¹cych siê? Starajcie siê jak najszybciej to wszystko uregulowaæ…
12. [Do ks. Fortuné’a de Mazenoda w Palermo]40.
Nominacja Fortuné’a na biskupa Marsylii. Ta nominacja jest
opatrznociowym wydarzeniem dla Misjonarzy Prowansji.
[Aix], 16 wrzenia41 1817.
Wszystkie dzienniki og³osi³y ca³ej Francji i Europie to, o czym
wuj zapewne nie wie na wyspie, odciêtej od wiata.
Król mianowa³ wuja biskupem Marsylii i ta nominacja zosta³a
zatwierdzona przez wszystkich. Pisa³em o niej stryjowi wielokrotnie ró¿nymi drogami, piszê i w tym licie, bez potrzeby powtarza39
Korespondencja miêdzy Eugeniuszem a jego ojcem by³a rzadka w latach 1806-1807, zaniechana zosta³a w latach 1808-1812 z powodu wojen napoleoñskich, które
utrudnia³y komunikacjê z Sycyli¹, ale równie¿ z tego powodu, ¿e de Mazenodowie nie
chcieli wróciæ do Francji i p. de Mazenod niechêtnie odnosi³ siê do powo³ania syna, por.
J. Morabito, w Studia oblackie, 13(1954), 115-116. Posiadamy list Eugeniusza do swojego ojca z roku 1813, w którym pisze o swoim powo³aniu kap³añskim, nastêpnie  od
1814  pisze do niego kilka listów rocznie, zawsze b³agaj¹c o jego powrót.
40
Kopia: Rambert I, 239-240 (16 listopada); Rey I, 215 (17 wrzenia); Jeancard
170-172 (18 wrzenia). List ten podsumowuje poprzednie z 28 sierpnia i 6 wrzenia.
Publikuje siê tutaj tylko to, co dotyczy Misjonarzy Prowansji.
41
Dok³adn¹ dat¹ tego listu wydaje siê 16 wrzenia, por. Charles Antoine de Mazenod do swojego syna, 27 padziernika 1817.
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nia tego, co ju¿ poprzednio napisa³em. Sam Bóg jest autorem tego
wyboru. Ludzie mieszali siê do tego tylko w tym stopniu, w jakim
by³o potrzeba, aby byæ pos³usznym drodze wytyczonej przez Bo¿¹
Opatrznoæ. To ona wybra³a dla wuja Marsyliê, która jest  wed³ug mnie stolic¹ biskupi¹ najbardziej wartociow¹ we Francji, poniewa¿ tam bêdzie wuj móg³ chroniæ i wspomagaæ ca³e dobro, którego moja gorliwa wspólnota nie przestaje dokonywaæ, odk¹d
istnieje. To pomoc by³a dla niej potrzebna i Bóg, w którym pok³ada ona zawsze i jedynie nadziejê, jej dostarczy³. Sam stryj widzi,
¿e patrzê na wydarzenia okiem wiary; jedynie tego siê spodziewam,
kiedy czujê siê w obowi¹zku wujowi powiedzieæ, opieraj¹c siê na
opinii wszystkiego, co mamy tutaj najbardziej wartociowego, ¿e
jest stryj zobowi¹zany w sumieniu odpowiedzieæ na zaufanie Króla i powiêciæ siê z gorliwoci¹ absolutn¹ s³u¿bie Kocio³owi na
stanowisku, które jest wujowi przeznaczone… Dla mnie i dla moich zamierzeñ  którymi s¹ wychowanie m³odzie¿y i ewangelizacja wiosek; to wszystko, o co mog³em prosiæ Boga.
Przyje¿d¿aj natychmiast i drog¹ jak najkrótsz¹. Z Bogiem.
PS Nie traæ odwagi, bêdê drugim Tob¹.
13. [Do proboszcza w Salernes]42.
¯al, ¿e nie mo¿na w tym roku wyg³osiæ w tej parafii misji.
Aix, 15 czerwca 1818.
Szkoda, ¿e nie mam do swojej dyspozycji armii dobrych robotników ewangelicznych! Wówczas doczeka³by siê ksi¹dz przy
swoim boku wszystkich tych, którzy s¹ ksiêdzu potrzebni. Ale niestety! Jestemy tak nieliczni, jest nas tak niewielu. Potrzeba, jak¹
ksi¹dz odczuwa, jest potrzeb¹ ca³ej diecezji. Oto od trzech lat u¿ywamy naszych skromnych rodków, aby przychodziæ z pomoc¹
ró¿nym duszpasterzom, i spodoba³o siê Panu nape³niæ b³ogos³awieñstwem ludzi, którym g³osilimy ewangeliê. Ale co znaczy
czterech lub piêciu misjonarzy dla tak wielkiej diecezji? Serce mi
42

Yenveux V, 31.
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krwawi, kiedy czujê siê zmuszony od³o¿yæ na czas póniejszy dzie³o tak piêkne, od którego zale¿y zbawienie tylu dusz. Nie potrafiê
tego ksiêdzu wyraziæ; jest to dla mnie prawdziwe cierpienie i ono
wraca z ka¿d¹ now¹ prob¹ do mnie skierowan¹ Z prawdziwie
rozdartym sercem jestem zmuszony odpisywaæ, ¿e jest to niemo¿liwe, abymy tego roku do ksiêdza przyjechali43. Oczekuj¹c, promy Pana, który zna potrzeby swojego ludu, aby nam dostarczy³
rodków do realizacji tego dzie³a.
ród³a, które ksi¹dz ma, wydaj¹ mi siê wystarczaj¹ce, poniewa¿ my nie otrzymujemy wcale zap³aty osobistej i idziemy dok³adnie za wskazaniem Mistrza: Gratis accepistis, gratis date44. Wystarczy, ¿e zwróci siê misjonarzom koszta podró¿y i przyjmie siê ich
w gocinê, tam gdzie g³osz¹ rekolekcje. Jest to Regu³a naszego
ma³ego Zgromadzenia.
14. [Do ksiêdza proboszcza w Barjols]45.
Widz¹c potrzeby parafii, misjonarze udadz¹ siê tam, aby wyg³osiæ
misjê w Barjols.
[Aix] 20 sierpnia 1818.
Ponad piêædziesiêciu proboszczów nalega na przeprowadzenie
misji. Aby wprowadziæ pewien porz¹dek co do wyboru, wyda³o mi
siê s³uszne odwo³aæ siê do kolejnoci sk³adania prób. Sk³oni³bym
siê jednak ku temu, aby daæ ksiêdza parafii pierwszeñstwo. Wydaje mi siê, ¿e naszym obowi¹zkiem jest iæ tam, gdzie niebezpieczeñstwo dla dusz jest najwiêksze46. Proszono nas do Marsylii47;
mo¿emy tam spodziewaæ siê sukcesów, podczas gdy w Barjols jestemy przygotowani na przeciwnoci i trudy; ale mimo wszystko
bêdziemy mieli szczêcie przyjæ z pomoc¹ i trosk¹ duszpastersk¹
zb³¹kanym i zaniedbanym owieczkom. Jedynym po¿ytkiem tej mi43
44
45
46
47

Za³o¿yciel nigdy tam nie pojecha³.
Mt 10, 8.
Yenveux I, 97 i 107.
Misja w Barjols by³a g³oszona od 8 listopada do 20 grudnia 1818.
Misja w Marsylii mia³a miejsce dopiero w 1820, od 2 stycznia do 27 lutego.
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sji niech bêdzie zwalczanie mocy piekielnych pod kierownictwem
takiego dowiadczonego kap³ana jak ksi¹dz. Bêdziemy mogli sobie pogratulowaæ tego, ¿e podjêlimy siê zadania.
Wszystkie wydatki ograniczaj¹ siê do skromnego wy¿ywienia
misjonarzy; my nie otrzymujemy w ogóle zap³aty za trudy i pracê,
która mo¿e byæ wynagrodzona tylko przez Pana Boga48.
15. [Do p. Servan w Saint-Remy]49.
Wdziêcznoæ za wielki dar przekazany Misjonarzom Prowansji.
Aix, 20 sierpnia 1818.
Kiedy ¿yczliwy ks. Chausse przekaza³ mi 500 franków na misje od pewnej pobo¿nej i mi³osiernej damy z Saint-Remy, nie by³o
mi trudno domyliæ siê, ¿e t¹ dam¹ jest pani, której gorliwoæ
w propagowaniu wiary i nawracaniu grzeszników jest mi bardzo
dobrze znana  nie móg³bym siê wiêc pomyliæ. W ten sposób —
droga pani — sekret pani skromnoci chcia³ siê ukryæ, nie zosta³
jednak zdradzony; raczej zosta³ odkryty, i pozwoli pani, ¿e skorzystam z tego odkrycia, by pani podziêkowaæ i wyraziæ wdziêcznoæ
w imieniu wiêtego dzie³a, które Pan mi powierzy³, mimo mojej
g³êbokiej niegodnoci.
U¿ywaj¹c tego daru  jak pani sama proponuje  na formacjê i u¿ytek cz³onków, którzy siê powiêcaj¹ dzie³u misji  pani
dokonuje czynu bardziej zas³uguj¹cego, ni¿ pani sobie wyobra¿a 
poniewa¿ ten dar materialny ma bezporedni zwi¹zek z pomoc¹ duchow¹. Owa pomoc jest udzielana duszom najbardziej opuszczonym, które bez tej pomocy pozostawa³yby w swoich grzechach
i prawdopodobnie zosta³yby stracone.
Napisane jest w pewnym miejscu w Pimie wiêtym, ¿e ten,
kto przyjmuje proroka jako proroka, otrzyma nagrodê proroka50.
Myla³em zawsze, ¿e te pocieszaj¹ce s³owa w pierwszym rzêdzie
odnosz¹ siê do tych, którzy dostarczaj¹ rodków kap³anom, ci za
48
49
50

Tych kilka s³ów nosi datê 20 lipca, Yenveux I, 97.
Yenveux VI, 177-178.
Mt 10, 41.
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wykonuj¹ tê pos³ugê. Otrzymaj¹ oni zap³atê s³ugi; im bardziej s³uga jest godny, im bardziej rezultaty s¹ warte uwagi, im bardziej
praca jest pe³na trudów, tym wiêksza bêdzie nagroda, nie tylko dla
kap³ana, który wykonuje gorliwie swoj¹ pos³ugê, ale równie¿ dla tego, który mu u³atwia wykonanie tego zadania.
Sama pani widzi, ¿e nie staramy siê wyraziæ nasz¹ wdziêcznoæ przez proste komplementy ani przez s³owa  to by³oby nie
po chrzecijañsku uznaæ dobroczynnoæ, która wyp³ywa ze zbyt
czystego ród³a, aby mog³a byæ wynagrodzona tylko w taki sposób. To Bóg jest gwarantem naszego d³ugu. Jego nieskoñczona
dobroæ postara siê o stokrotn¹ nagrodê. Staramy siê jednak odwdziêczyæ  choæ trochê z naszej strony: modl¹c siê kilka razy
w ci¹gu dnia, z ca³ego serca, za dobroczyñców tego wiêtego dzie³a apostolskiego; modl¹c siê wraz z ludmi nawróconymi i odnowionymi w czasie misji w tej samej intencji; w koñcu ofiaruj¹c
czêsto mszê w. w ich intencji i daj¹c im pe³ny i ca³kowity udzia³
w dobrach duchowych, modlitwach, pokutach itp., czynionych
w czasie g³oszenia misji lub poza misjami przez cz³onków naszego
Zgromadzenia. Bez w¹tpienia to ma³o, ale kiedy ofiaruje siê
wszystko to, co siê ma, nie mo¿na lepiej post¹piæ. Po odkryciu,
z ca³¹ prostot¹, wszystkiego dobra, którego pani ¿yczymy, omielam siê prosiæ pani¹ o modlitwê za mnie i za moj¹ ma³¹ wspólnotê,
aby  dziêki Bogu  sz³a za Nim tak jak jej biedny prze³o¿ony,
który jest s³ug¹ niegodnym i niewiernym.
Zechce pani przyj¹æ

16. [Do ks. Arbauda, wikariusza generalnego w Digne]51.
Plan za³o¿enia domu w Notre-Dame du Laus.
Aix, 23 sierpnia 1818.
Ksiê¿e,
Moim jedynym pragnieniem jest uczyniæ trochê dobra; je¿eli
wiêc ksi¹dz uwa¿a, ¿e projekt, którego ksi¹dz jest autorem52, móg³51
52

Rambert I, 281; Rey, 229; Yenveux V, 31.
Ksi¹dz Arbaud, w licie z 16 sierpnia, zaproponowa³ Misjonarzom Prowansji
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by przynieæ choæ trochê chwa³y Bogu i przyczyniæ siê do zbawienia dusz, jestem wówczas ca³kowicie gotowy do wszelkich
dzia³añ, które bêd¹ mog³y siê zgadzaæ z moimi pracami w tej diecezji i z obowi¹zkami mojej pozycji w naszym ma³ym Zgromadzeniu. W tego rodzaju sprawach nie jest dobrze za³atwiaæ sprawy
poprzez korespondencjê. By³bym sk³onny towarzyszyæ naszemu
diakonowi53 podczas wiêceñ. Ksiêdza list utwierdzi³ mnie w niepewnoci; udam siê z nim do Digne, gdzie bêdê mia³ okazjê ksiêdza zobaczyæ i porozmawiaæ o tej sprawie. Uzgodnimy nasz¹ podró¿; bêdê mia³ w ten sposób podwójn¹ przyjemnoæ odnowienia
znajomoci z ksiêdzem54 i udowodnienia ksiêdzu mojej dobrej woli,
aby wspieraæ ksiêdza niewyczerpan¹ gorliwoæ.
17. Do bpa de Mazenoda, powo³anego na biskupstwo w Marsylii, Dom Misji, plac Karmelitanek, Aix, Bouche-du-Rhône55.
Opis podró¿y z Aix do St-Laurent. Proba o modlitwê. Pozdrowienia.
L.J.C.
St-Laurent, 4 wrzenia 1818.
Drogi stryju, nasza podró¿ nie by³a wcale mêcz¹ca, wrêcz
przeciwnie  bardzo przyjemna. Przyjechalimy do St-Paul
w doæ dobrym czasie, aby odbyæ adoracjê w kociele  podczas
gdy nasza droga rodzina56 uda³a siê na spacer. My odmówilimy ró¿aniec, przechadzaj¹c siê na g³ównej drodze — podczas gdy wspólosiedlenie siê w Laus. Jednym z przywo³anych argumentów by³ ten, na który szczególnie by³ czu³y o de Mazenod, a którego relacje z proboszczami w Aix nie polepsza³y siê:
Wydaje mi siê, ¿e jest w waszych zamiarach  pisa³ ks. Arnaud  posiadanie kierownictwa nad dwoma domami, aby dokonaæ zmian, których pewne okolicznoci mog¹
wymagaæ. Byæ obecnym w dwóch diecezjach nie jest spraw¹ obojêtn¹; w ten sposób,
gdy mog¹ powstaæ pewne komplikacje w relacjach z jedn¹ z administracji, mo¿na siê
uciec pod obronê drugiej.
53
Brat Moreau, z diecezji Digne, by³ od pewnego czasu w nowicjacie.
54
Nie wiemy, gdzie i kiedy Za³o¿yciel spotka³ siê z ks. Arnaud; bez w¹tpienia ów
ksi¹dz towarzyszy³ kilkakrotnie swojemu bpowi Miollisowi, który by³ wiele razy w Aix,
swoim rodzinnym miecie, aby udzieliæ sakramentu bierzmowania.
55
Oryg.: Aix, bibl. Méjanes.
56
Wspó³bracia z domu w Aix.
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nota jad³a kolacjê, i nastêpnego dnia bylimy ju¿ w drodze  podczas gdy wspólnota jeszcze spa³a w taki sposób, ¿e mo¿na by by³o
o niej powiedzieæ ego dormio i cor meum vigilat57, poniewa¿ by³a
obecna i uczestniczy³a w modlitwach. Przybylimy do Gréoux
o ósmej; mia³em szczêcie odprawiæ mszê i pojechalimy dalej o jedenastej, bêd¹c ju¿ tylko we trzech w dyli¿ansie, który nas zostawi³ w Niemczech, gdzie oczekiwano na nas od rana. W ci¹gu dnia
przybylimy do St-Laurent. Mama wysz³a na nasze spotkanie. Zobaczy³em, ¿e siê dobrze czuje.
Przede wszystkim nasz brat Moreau58 pragnie, abym wam
przypomnia³ o modlitwie za niego, tego samego pragnie od wspólnoty i Zgromadzenia; mimo ¿e zapewnia³em go, i¿ bêdziemy pamiêtaæ, uwa¿a³ za konieczne jeszcze przypominaæ. Ostrzeg³em
wiêc was wszystkich, b¹dcie te¿ pewni, ¿e o was bêdzie pamiêta³.
Nie zapominajcie o dwóch sprawach do za³atwienia u G[uigou].
Wa¿ne jest, aby w dokumencie zapisano o aprobacie danej naszym
Statuts et à notre règlement (Statutom i regulaminowi)59.
Nathalie60 by³a bardzo wdziêczna za twój mi³y podarunek, za
znak pamiêci, za pamiêæ. Jest ona bardzo rozs¹dna i nie nadu¿yje
go. Jej ojciec w³anie przyjecha³, wszyscy polecaj¹ siê twojej pamiêci, nasi dwaj ojcowie61 i ja przesy³amy ci wyrazy szacunku, a ja
ciskam ciê serdecznie z ca³ego serca.
Eugeniusz.
Nasi ojcowie z Aix s¹ zawsze obecni w naszych mylach;
w naszej samotnoci odprawiamy nasze æwiczenia duchowe
w ³¹cznoci z nimi.
Cant. 5, 2.
N.F. Moreau, nowicjusz od 22 kwietnia do 1 listopada 1818, wywiêcony na
kap³ana w Digne 19 wrzenia.
59
13 listopada 1818 Guigou podpisa³ dokument, poprzez który uznano definitywnie Misjonarzy Prowansji. Druga sprawa dotyczy³a Fortunéa, któremu Guigou przyzna³
wyp³atê 1200 franków za rok, por. Fortuné do swojego brata, a ojca Eugeniusza, 3 wrzenia 1818.
60
Nathalie de Boisgelin, córka Armanda i Eugénie de Mazenod.
61
Diakon Moreau i akolita Suzanne, obaj nowicjusze, których tutaj Za³o¿yciel nazywa ojcami”. Ogólnie obaj byli nazywani przez niego „pan”; na kapitule generalnej
w 1821 zdecydowano zast¹piæ „pana” „ojcem”; na kapitule w 1826 zdecydowano, ¿e
proci oblaci, niebêd¹cy kap³anami, bêd¹ siê nazywaæ bracia”.
57
58
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18. [Do proboszcza w Rougiers]62.
W tym roku nie bêdzie mo¿liwy przyjazd do Rougiers.
[Aix] 30 padziernika 1818.
Niestety! Jak bardzo mnie kosztuje odmówienie ksiêdzu63 
z trudnoci¹ bowiem mo¿emy wype³niæ tego roku przyjête trzy lata
temu misje, a proby nie przestaj¹ do nas ci¹gle nap³ywaæ. W przysz³ym roku  jeli wikariusze generalni nie okrel¹, które parafie
maj¹ priorytet  bêdziemy zmuszeni ci¹gn¹æ losy, tyle bowiem
jest prób, a mo¿liwoci ma³e, aby im zadoæuczyniæ. Powierzmy
tê sprawê Bogu, któremu  byæ mo¿e  siê spodoba wys³aæ robotników do pracy na polu na ¿niwa tak obfite, które  jak widaæ
 siê zapowiadaj¹.
19. [Do ks. Rauzana, superiora generalnego Misjonarzy Francji]64.
Dla wyg³oszenia misji w Marsylii Misjonarze Prowansji po³¹cz¹
si³y i bêd¹ dzia³ali wspólnie z Misjonarzami Francji; bêd¹ g³osili
w czêci miasta zamieszkanej przez prosty lud.
[Aix, 30 padziernika 1818.]
Ksiê¿e i drogi przyjacielu,
Jestemy szczêliwi, ¿e mo¿emy przyjæ z pomoc¹ w waszych
pracach w naszych stronach, w których bêdziemy starali siê wzi¹æ
udzia³, aby wam dopomóc w Marsylii65. W tym celu trzeba by³o
odmówiæ proboszczowi w parafii, do której mielimy siê udaæ
w tym czasie, który wyznaczylicie dla g³oszenia waszej misji. Postaram siê daæ wskazówki przez naszych wikariuszy generalnych,
którzy z pewnoci¹ pomog¹ poszukaæ rozwi¹zanie, które wam bêdzie odpowiada³o, a które bêdzie mog³o przyczyniæ siê do wiêkYenveux V, 31.
Ojcowie Deblieu, Touche i Moreau g³osili misjê w Rougiers od 14 listopada do
12 grudnia 1819.
64
Rambert I, 306-307; Yenveux I, 107.
65
Misja w Marsylii mia³a miejsce od 2 stycznia do 27 lutego 1820.
62
63
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szej chwa³y Bo¿ej. Mo¿ecie wiêc liczyæ na nas, ale trzeba wiedzieæ
 ¿e bêdziemy s³u¿yæ tylko drobn¹ pomoc¹; szczêliwie jednak
wasza gorliwoæ i talenty uzupe³ni¹ nasz¹ niewydolnoæ. Jeli pozwolicie, to zajmiemy siê, jak to robilimy w Arles66, czêci¹ miasta zamieszkan¹ przez prosty lud; nie przekroczymy w ten sposób
Regu³ naszego Zgromadzenia, które siê powiêca g³ównie nauczaniu tej czêci wspólnoty Jezusa Chrystusa. Dodam jeszcze, ¿e odczuwam wielkie pocieszenie, zbli¿aj¹c siê do spotkania z ksiêdzem
 wszystko jest w tym zawarte  o czym ksi¹dz ju¿ wie. Mam
nadziejê, ¿e ksi¹dz nigdy nie w¹tpi³ o ¿yczliwoci, któr¹ wzbudza³
we mnie, i proszê przyj¹æ o niej zapewnienie, tak jak i wyrazy szacunku i przywi¹zania, z którym, itd.…
20. [Do bpa Fortuné’a de Mazenoda w Aix]67.
Prace w czasie misji w Barjols. Sukcesy. Choroba o. de Mazenoda.
Barjols68, 22 listopada 1818.
Stryju, trzeba, aby mi wybaczy³, ¿e jeszcze nie odpowiedzia³em na twoje serdeczne listy. Nie mam potrzeby tobie dziêkowaæ
za wszystkie mi³e s³owa, które do mnie w nich skierowa³e. Sam
wiesz, jak jestem tobie wdziêczny za ca³¹ twoj¹ czu³oæ dla mnie.
pieszê tobie donieæ, ¿e czujê siê dobrze. G³os mi powróci³,
w klatce piersiowej nie czujê ju¿ bólu. Jednak staram siê byæ
ostro¿ny, uwa¿aj¹c na stan aktualny moich p³uc. Oddajê siê pos³udze w konfesjonale, ale nie jestem tym wcale zmêczony. Ludzi jest
du¿o. Mê¿czyni zajmuj¹ czas, który powinnimy powiêciæ kobietom. Nie wiem, jak z tego wybrn¹æ. Burmistrz, jego zastêpcy, sêdziowie, notariusze, adwokaci, handlowcy, rzemielnicy, mieszczanie, wszystko idzie w dobrym kierunku i jest coraz lepiej.

66
Od 2 listopada do 16 grudnia 1817 oo. Deblieu i Mie g³osili misjê w Arles, wspó³pracuj¹c z Misjonarzami Francji.
67
Kopia rêkopisu Fortunéa w jego licie z 26 listopada 1818 do o. Eugeniusza:
Rzym, arch. Postulacji, has³o Boisgelin.
68
Misja g³oszona od 8 listopada do 20 grudnia 1818 przez oo. de Mazenoda, Deblieu, Mauniera, Mie, Mariusa Auberta i Moreau.
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Pojednania dokonuj¹ siê publicznie i w sposób spontaniczny
u stóp krzy¿a. To buduj¹ce. Stryju, módl siê za nas i za nich. Och!
W jak wielkim stopniu w. Wincenty a Paulo mia³ racjê, kiedy
twierdzi³, ¿e tylko szatan jest przeciwny misjom.
¯egnam, ciskam ciebie.
21. [Do bpa Fortuné’a de Mazenoda w Aix]69.
Pozdrowienia. Sukces misji.
Barjols, 9 grudnia 1818.
Jestem ci pos³uszny, wujku, i nie piszê, ale obejmujê ciebie
z ca³ego serca. Chyba dobrze siê modlisz w domu misyjnym, bo
Pan nie przestaje tutaj czyniæ cudów. Wczoraj zosta³em wezwany
do starego cz³owieka, który skorzysta³ z naszych misji. Okaza³
wzruszaj¹ce wiadectwo tego uczestnictwa, takie, które poruszy³oby ska³y; p³aka³ i ca³owa³ mnie po rêkach. Jeszcze raz ciê ciskam.
Przeka¿ te uciski memu ojcu i wujowi.
69
Kopia rêkopisu Fortunéa w jego licie z 9 i 10 grudnia 1818 do o. Eugeniusza:
Rzym, archiwum Postulacji, has³o Boisgelin.
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1819-1826
22. [Do ks. Arbuada, wikariusza generalnego w Digne]1.
Zak³adaj¹c dom w Laus, Misjonarze Prowansji bêd¹ mieli potrzebê dbaæ o powo³ania. Aby kontynuowaæ zadania Aposto³ów, wymagana jest wiêtoæ.
[Aix,] 1 stycznia2 1819.
Potrzeba nam ludzi wolnych, gorliwych, jeli chodzi o chwa³ê
Bo¿¹ i zbawienie dusz, jednym s³owem sk³onnych naladowaæ
i praktykowaæ rady ewangeliczne. Bez tego nie bêdzie mo¿na wiele po nich siê spodziewaæ. Misje s¹ w najwy¿szym stopniu dzie³em apostolskim; potrzeba — jeli chcemy osi¹gn¹æ te same rezultaty co Aposto³owie i pierwsi uczniowie Ewangelii — u¿yæ tych
samych rodków, tym bardziej ¿e nie maj¹c mocy czynienia cudów
— trzeba — z tego powodu — przyci¹gn¹æ zab³¹kanych ludzi
i nawracaæ przez przyk³ad cnót. Wstydzê siê, pisz¹c te s³owa. Niestety! Nikt tego nie rozumie lepiej jak ja, ¿e ³atwiej jest dawaæ lekcje ni¿ wieciæ przyk³adem…
Proboszcz z Barjols informuje mnie, ¿e od osiemnastu lat ma
na mszy tylko dziesiêæ osób i ¿e teraz podczas misji3 wys³uchalimy co najmniej trzech tysiêcy spowiedzi generalnych, i ci, którzy odprawili misjê przed Bo¿ym Narodzeniem, na nowo zbli¿yli
siê do o³tarza w dzieñ Nowego Roku, aby dowieæ, ¿e mieli mocne
postanowienie uczyniæ to tak¿e na Wielkanoc.
Yenveux VIII, 12.
Yenveux pisze: 1 stycznia. Ten list móg³ byæ zaczêty 1 stycznia, ale ostatnie linijki winny byæ pisane co najmniej 3, w dzieñ wyjazdu o. Tempiera do N.-D. du Laus;
w miêdzyczasie Za³o¿yciel móg³ otrzymaæ list z Barjols, napisany 1 lub 2 stycznia.
3
Misja zakoñczy³a siê 20 grudnia 1818.
1
2
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23. [Do proboszcza w Rians]4.
¯al z powodu niemo¿noci wyg³oszenia misji w Rians.
[Aix] 4 stycznia 1819.
Niech ksi¹dz proboszcz postara siê inn¹ drog¹ zapewniæ pomoc tak potrzebn¹ owieczkom, które s¹ ksiêdzu powierzone i które s¹ mu drogie. Mimo wszystko w³¹czê ksiêdza na listê przewidzianych misji, aby — jeli w przysz³oci ksi¹dz nie bêdzie móg³
zrealizowaæ swojego projektu  ksiêdza parafia by³a ewangelizowana w swojej kolejce5.
24. [Do bpa Miollisa, biskupa w Digne]6.
Sukces misji w Remollon. Diecezja w Digne powinna dostarczyæ
powo³añ Misjonarzom Prowansji osiad³ym w Laus.
[Remollon7] 13 lutego 1819.
Mylê, ¿e nie mam nic bardziej umacniaj¹cego i podnosz¹cego na duchu do przekazania ksiêdzu biskupowi jak wiadomoci
o wielkim — szczêliwym sukcesie misji w Remollon, któr¹ mi
Ekscelencja powierzy³. To ksiêdza modlitwy i b³ogos³awieñstwo
biskupie, które otrzymalimy w czasie ksiêdza pobytu w Manosque, sprowadzi³y na nasze dzia³ania wszystkie ³aski i uczyni³y tyle
nawróceñ. ¯yczê ksiêdzu biskupowi, aby móg³ d³ugo cieszyæ siê
szczêciem, które pozwala odczuwaæ sercu, takiemu jak twoje, tego
rodzaju umocnieñ; ¿yczê sobie, abymy z naszej strony mogli byæ
zawsze gotowi dostarczaæ ksiêdzu tego rodzaju radoci. Aby tak siê
sta³o, nale¿y koniecznie zaj¹æ siê nami, dostarczaj¹c nam rodków
4
5

nia.

Yenveux V, 33.
Za³o¿yciel uda³ siê na misjê w Rians dopiero w 1822, od 11 listopada do 20 grud-

Yenveux III, 158.
Misja w Remollon, w Górnych Alpach by³a g³oszona od 12 stycznia do 14 lutego
1819. Superior misji — wed³ug zwyczaju ustanowionego od pocz¹tku przez Za³o¿yciela
— powinien wys³aæ sprawozdanie do ordynariusza miejsca na zakoñczenie ka¿dej misji.
6
7
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do dzia³ania. Do tej pory ksi¹dz biskup powierzy³ nam jednego
przeciêtnego cz³onka8 z waszej diecezji; a przecie¿ my bylimy we
czterech w Remollon. Diecezja Aix — bardziej uboga w powo³ania ni¿ diecezja Digne — daje nam jednak omiu ksiê¿y i podobn¹
liczbê nowicjuszy i nie przyjmie do wiadomoci, abymy prowadzili wojnê wraz z jej ¿o³nierzami poza jej terytorium, dopóki nie
zobaczy zwrotu kontyngentu, który powinna dostarczyæ diecezja
Digne, w tym uk³adzie wojny ofensywnej i obronnej miêdzy dwoma diecezjami przeciw piek³u.
Na pewno s¹ w waszej diecezji ksiê¿a powo³ani do pos³ugi
g³oszenia misji, tacy, dla których regularne ¿ycie i wspólnota s¹
konieczne, aby siê nie pogubiæ. Powierzaj¹c ich nam, ksi¹dz nie
czyni ofiary, ale troszcz¹c siê o ich w³asne zbawienie, bêd¹ oni
skuteczniej pracowali nad nawracaniem biskupa owieczek, z których wielka liczba ma tylko chrzest jako znak chrzecijañski. Lecz
potrzeba nam ludzi zdolnych do s³u¿by dzie³u i bêd¹cych w stanie
z godnoci¹ g³osiæ s³owo Bo¿e. W Remollon zap³acilimy za to, bo
ci z Digne nie byli zdolni g³osiæ. Sama wiadomoæ, ¿e s¹ misjonarze w Notre-Dame Laus, tam przyci¹ga, w tym czasie nawet t³um
grzeszników. Zajmuj¹ oni czas i wykañczaj¹ moich wspó³braci,
których tam zostawi³em z o. Touche’em. A co bêdzie tego lata i w jaki sposób zaradzimy takim potrzebom…?, jeli mi nie dostarczycie kilku kap³anów, którzy z pewnoci¹ bêd¹ z najwiêkszym po¿ytkiem wykorzystani w ca³ej diecezji.
Niech ksi¹dz biskup zechce przed Bogiem rozwa¿yæ te sprawy
i nie obawia siê wiêcej uczyniæ pewnych ustêpstw, za które bêdzie
ksi¹dz natychmiast i obficie wynagrodzony.
Z szacunkiem i g³êbokim wielkim powa¿aniem dla ksiêdza biskupa, ksiêdza pokorny s³uga.

8
W lutym 1819 by³o w Zgromadzeniu dwóch ksiê¿y z diecezji Digne: o. Moreau,
oblat od 1 listopada 1818, i Touche, jeszcze nowicjusz, który jednak towarzyszy³ ojcom
w czasie misji. Ojciec Moreau pochodzi³ z diecezji Aix, ale nale¿a³ do diecezji Digne,
por. ks. Arbaud do Mazenoda, 16 sierpnia 1818.
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25. [Do ksiêcia Féliksa d’Albertasa]9.
Pozdrowienia i wyrazy ¿yczliwoci. Przes³ane dzie³o jest po¿yteczne dla przysz³ych misjonarzy. Eugeniusz pragnie samotnoci.
Aix, 21 czerwca 1819.
Czujê siê zmieszany, drogi Féliksie, za ka¿dym razem, kiedy
siê do mnie zwracasz, abym ci doradzi³ w sprawach, na których siê
znasz tak dobrze jak ja, a mo¿e i lepiej. Wiesz, ¿e dwa lata temu
twoje dobre przeczucie wyprzedzi³o os¹d, którego domaga³e siê
ode mnie10. Wyznajê, ¿e bardzo du¿o mnie kosztowa³o wydaæ decyzjê, która nie sprzyja³a twoim sprawom, ale wiedzia³e, w jaki
sposób z³agodziæ to, co by³o trudne w mojej sytuacji, przez okazanie ¿yczliwoci. Nie odczuwa³em potrzeby tego nowego dowodu
twojego przywi¹zania, aby doceniæ twoj¹ postawê. Nie wiem za
bardzo, po co ci o tym piszê, mo¿e dlatego, ¿e odczuwam pewn¹
przyjemnoæ, i¿ przeczytasz te linijki i poznasz moje myli. Wydaje mi siê, i¿ siê lêkam, ¿e nie jeste doæ przekonany o moim przywi¹zaniu do ciebie i znaczeniu, jakie ty masz dla mnie. Wybacz mi
tê uwagê, ale niech to bêdzie zadoæuczynienie za to, czego nie
mogê ci wyraziæ, kiedy, bêd¹c bli¿ej ciebie, nie jest mo¿liwe nasze
spotkanie…11.
Twój Bonald12 zrobi³ wiele dobrego moim m³odym filozofom;
chc¹ oni zostaæ chrzecijanami, ale wcale nie s¹ uchronieni od zarazy tym morowym powietrzem, które zatruwa wszystko wokó³.
Jeli otrzymujesz co dobrego w tej dziedzinie — o polityce,
o ¿yciu moralnym, o religii — co móg³by przeczytaæ, daæ do czytania i przeczytaæ ponownie — przelij mi to, a przyczynisz siê do
9
Oryg.: Aix, arch. DAlbertas, Félix dAlbertas (1789-1872) by³ przyjacielem
Eugeniusza de Mazenoda. Jego ojciec by³ prezydentem w s¹dzie z Charlesem Antoineem,
ojcem Za³o¿yciela.
10
List Eugeniusza z 6 lipca 1817 zosta³ wys³any z Gémenos, gdzie Albertasowie
mieli zamek.
11
Nastêpuje paragraf, którego nie drukujemy, dotycz¹cy sprawy sumienia zwi¹zany z afer¹ pieniê¿n¹.
12
Ksi¹¿ê Louis de Bonald (1754-1840), pisarz i obroñca zasad monarchistycznych
i katolickich, opublikowa³ wiele dzie³, a wród nich Filozoficzne poszukiwania pierwszych znamion poznania moralnego…
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wielkiego dobra. Zawsze jestem bardzo wzburzony tendencjami,
które jawi¹ siê we wszystkich m³odych g³owach, a które sk³aniaj¹
ich do akceptowania systemów, które proponuj¹ rozprzê¿enie. Czy
nale¿y siê temu dziwiæ, skoro tylu doros³ych, bez wy³¹czania niektórych z twojego i mojego krêgu, ma niewiele wiêcej zdrowego
rozs¹dku, mimo ich dowiadczenia. Wtedy, jeli nie by³oby to
moim powo³aniem, sta³bym siê mizantropem do tego stopnia, ¿e
schroni³bym siê w samotnoci i nie zajmowa³bym siê wiêcej niczym innym jak tylko wiecznoci¹. Tracê si³y witalne, chc¹c zrobiæ co dobrego dla ludzi. U¿al siê nade mn¹, bo od rana do wieczora muszê powiêcaæ moje pragnienia i moje aspiracje temu, co
uwa¿am za swój obowi¹zek.
¯egnam ciê, wybacz mi d³ugoæ tego listu. A to dlatego, ¿e
z przyjemnoci¹ rozmawiam z tob¹, bo jeste wród tej ma³ej liczby osób, które kocham i ceniê.
E. de Mazenod.
26. Do p. Roux-Bonnecorse, w Marsylii13.
Wdziêcznoæ. Proba o modlitwê za przysz³¹ misjê w Marsylii i za
misjonarzy.
L.J.C
Aix, 27 lipca 1819.
Szanowna pani,
Na pocz¹tku proszê o wybaczenie, ¿e tak póno odpowiadam
na list, który pani do mnie napisa³a. Wina le¿y po stronie tych, którzy domagaj¹ siê mojej zwyczajnej pos³ugi — natychmiast, bez
jakiejkolwiek zw³oki. Dziêkujê pani za powierzone jej sprawy, które pani zechcia³a za³atwiæ — i po sprawiedliwoci nale¿y siê, abym
i ja wywi¹za³ siê z tych, które mi pani poleci³a — ale có¿ mo¿e
13
Oryg.: Marsylia, arch. arcybiskupstwa. Pani Roux, z domu de Bonnecorse, pochodzi³a z rodziny z Aix i mieszka³a w Marsylii. By³a dobrodziejk¹ Zgromadzenia i pracowa³a nad za³o¿eniem domu w Kalwarii (dzielnica Marsylii, wzgórze Notre-Dame de
la Garde). Potomkowie rodziny podarowali arcybiskupowi Marsylii, w 1975, 18 listów
napisanych przez Za³o¿yciela do p. Roux od 1817 do 1843.
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zdzia³aæ taki ma³y wiêty. Mam przynajmniej wiadomoæ moich
niedoskona³oci, a przede wszystkim zdajê sobie sprawê z niedostatecznoci moich cnót; z tego powodu nie przestajê modliæ siê za
tych, którzy maj¹ mniejsze potrzeby ni¿ ja, a którym powierzam
z ca³¹ ufnoci¹ moj¹ biedn¹ duszê obci¹¿on¹ s³abociami.
Wszystko wskazuje na to, ¿e udamy siê do was w styczniu
i lutym na g³oszenie misji, które by³y planowane od bardzo dawna
— wtedy w³anie bêdziemy potrzebowali modlitw pani i wszystkich pobo¿nych dusz, które obchodzi chwa³a Bo¿a i zbawienie
dusz. Jednakowo¿ niech pani nie czeka do tego czasu, aby siê za
mnie modliæ do Pana.
Niech pani zechce przyj¹æ zapewnienie o moim szacunku —
pani pokorny s³uga.
Eugeniusz de Mazenod, kap³an misjonarz.
27. [Do bpa de Bausseta, arcybiskupa w Aix]14.
Rys historyczny pocz¹tków Zgromadzenia Misjonarzy Prowansji
i proba o pomoc finansow¹ dla ojców i zapomogi studenckie dla
nowicjuszy.
Aix, 16 grudnia 1819.
Ksiê¿e biskupie,
W ci¹gu roku 1815 ksiê¿a Janson i Rauzan zmobilizowali siê,
aby odpowiedzieæ na ¿yczenie Ojca wiêtego, który pragn¹³ g³oszenia misji we Francji — otó¿ ci kap³ani przeczuwaj¹c moj¹ dobr¹
wolê, zwrócili siê do mnie, abym siê przy³¹czy³ do nich w realizacji tego wiêtego dzie³a. Ich nalegania by³y tak usilne, a motywy,
które przedstawiali, tak przekonuj¹ce, ¿e by³o niemo¿liwe, abym
nie odpowiedzia³ pozytywnie.
Nie odby³o siê to jednak bez wielkiego powiêcenia — do tego
stopnia, ¿e czu³em siê prawie zmuszony opuciæ moj¹ diecezjê. Od
List przepisany przez Fortunéa w licie do o. Eugeniusza, a swojego brata,
z 30 grudnia 1819: Rzym, arch. Postulacji, ród³o Boisgelin II, 2. Biskup de Bausset-Roquefort, przeniesiony z Vannes 8 sierpnia 1817, by³ zainstalowany dopiero 13 listopada 1819.
14
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momentu, kiedy wst¹pi³em do stanu duchownego, powiêci³em siê
w duszy s³u¿bie Kocio³owi. Kiedy mia³em to szczêcie zostaæ
kap³anem, bêd¹c wierny tej myli, odrzuci³em uprzejme propozycje biskupa z Amiens, który chcia³ mnie zatrzymaæ przy sobie
w charakterze wikariusza generalnego, aby powiêciæ siê tego rodzaju pracy, który mnie poci¹ga³, i pracowaæ w mojej diecezji.
Wiele mnie to kosztowa³o, aby zrezygnowaæ z tych propozycji
i nigdy ju¿ do nich nie wracaæ.
Kiedy czu³em siê bezradny, Pan wzbudzi³ we mnie pragnienie
za³o¿enia w Aix zgromadzenia misjonarzy, którzy oddaliby siê
przede wszystkim g³oszeniu misji wród biednych ch³opów, mieszkañców wiosek, od najwiêkszych a¿ do najmniejszych wiosek
w Prowansji. Tymi zamierzeniami podzieli³em siê z wikariuszami
generalnymi, którzy na to przystali; w tym samym czasie zacz¹³em
realizowaæ swój projekt, k³ad¹c podwaliny pod ma³e zgromadzenie, od piêciu lat bez przerwy pracuj¹ce nad nawracaniem dusz
z sukcesem, który zawdziêczmy tylko Bogu i który mo¿emy uznaæ
za cudowny.
Wtedy mog³em odpowiedzieæ ksiê¿om Jansonowi i Rauzanowi, ¿e niemo¿liwe by³o przyjêcie ich zaproszenia, bo potrzeby
mojej diecezji domaga³y siê mojej obecnoci. Tê sam¹ pos³ugê, do
której chcieli mnie przy³¹czyæ, zacz¹³em niezw³ocznie z kilkoma
gorliwymi towarzyszami — pos³ugê wobec dusz opuszczonych,
którymi bylimy otoczeni. Ci kap³ani powrócili do tematu, wierz¹c,
¿e mogê byæ u¿yteczny dla ich przedsiêwziêcia. Nigdy nie zniechêci³o ich naleganie na mnie, abym siê do nich przy³¹czy³, i przedstawiali zawsze bardzo dobre argumenty. Racje te nie odpowiada³y
mojemu argumentowi, który opiera³ siê na wielkich potrzebach diecezji pozbawionej ksiê¿y, a wype³nionej biednymi ignorantami,
którym nie mo¿na by³o inaczej pomóc, jak przez miejscowych misjonarzy mówi¹cych tym samym jêzykiem i mog¹cych powróciæ do
nich wiêcej ni¿ jeden raz na rok, jeli by³aby potrzeba, aby umocniæ dzie³o nawrócenia. Trwa³em wiêc przy pierwszym moim projekcie.
By³em wyj¹tkowo zadowolony z zainteresowania i zaufania,
których dowiadczy³em ze strony wikariuszy generalnych w czasie
zak³adania tego domu. Wziêli to dzie³o pod swoj¹ opiekê i bronili
go ci¹gle jako m¹drzy administratorzy przeciw wszystkim poczy-
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naniom, jakie szatan próbowa³ wznieciæ, aby je zniszczyæ. Uwa¿a³em za swój obowi¹zek przedstawienie tym kap³anom mojego planu, który u³o¿y³em, aby uczyniæ skuteczniejszym wysi³ek misjonarzy w diecezji. Zatwierdzili go i zosta³ wprowadzony natychmiast
w ¿ycie.
Zobowi¹za³em siê do pokrycia kosztów nabycia lokalu, który
bêdzie s³u¿y³ za mieszkanie dla nowej wspólnoty. Jednak¿e diecezja powinna przyj¹æ na siebie — racjonalnie rozumuj¹c — koszty
utrzymania misjonarzy. Zdecydowano, ¿e te koszta bêd¹ pokrywane z wakuj¹cych wikariatów i rektoratów, z powodu braków innych
rodków, które jednak mo¿na by by³o znaleæ w przychodach przypisanych stanowiskom, z których nadwy¿ka nie mog³aby byæ lepiej
wykorzystana. Wikariusze generalni woleli mi obiecaæ to, co nieod¿a³owanej pamiêci ks. de Cicé nazywa³ custodi nos (zabezpieczeniem) dla ka¿dego misjonarza, to znaczy dochodu nale¿nego
rektorowi wakuj¹cej parafii. Nie wiem jednak z jakiego powodu,
ale ten warunek nigdy nie zosta³ zrealizowany. To zapomnienie
przypisujê wikariuszom generalnym, którzy widocznie byli przekonani, ¿e bêdê móg³ znaleæ innymi sposobami rodki na utrzymanie misjonarzy, i by³oby to tym samym z korzyci¹ dla diecezji.
Tak przynajmniej staram siê to sobie wyt³umaczyæ. Jestem daleki
od podejrzewania ich o z³¹ wolê, rozbawia mnie ten sposób mylenia, i aby odpowiedzieæ na tê skryt¹ intencjê, któr¹ u nich widzê,
zrobi³em wszystko, co by³o w mojej mocy, aby ul¿yæ diecezji.
Aktualnie jednak wszystkie nasze ród³a s¹ wyczerpane; i to nawet
nie tylko od dzisiaj jest taka sytuacja. A jak¿e mog³oby byæ inaczej? Od lat piêciu, kiedy powstalimy, uzyskalimy ogó³em od
diecezji sumê 1162 franków, która jest podzielona na piêæ osób
i u¿yta na siedem — taka jest liczba misjonarzy — daje to na ka¿dego misjonarza roczn¹ kwotê 33 franków i kilka centymów. Jedyne ród³o, aby siê odziaæ i wy¿ywiæ, bo nie s¹dzê, ¿e ubli¿am moim
wspó³braciom, zapewniaj¹c, ¿e s¹ tak bogaci w cnoty jak ubodzy
materialnie. A¿ dot¹d wiêc by³em zobowi¹zany dodawaæ im to, co
siê im nale¿a³o, b¹d to z moich dóbr osobistych, b¹d z darów,
które otrzymywa³em od kilku ludzi o dobrych sercach. Te ród³a
ju¿ siê wyczerpa³y. Op³aty za³o¿enia domu, które wynios³y ponad
20 tysiêcy franków, a których jeszcze nie sp³aci³em, powoduj¹, ¿e
nie mogê utrzymywaæ i ¿ywiæ moich wspó³braci d³u¿ej z moich
róde³. Moi przyjaciele s¹ ju¿ zmêczeni, widz¹c mnie ci¹gle
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w potrzebie i nie widz¹c koñca naszych potrzeb. W tej sytuacji misjonarze zbli¿aj¹ siê do dnia, w którym nie bêd¹ ju¿ mieli za co
¿yæ. Znajdujê siê wiêc w koniecznoci zwrócenia siê o pomoc do
arcybiskupa zbyt sprawiedliwego, aby dopuciæ, ¿eby kap³ani, którzy siê powiêcaj¹ w trudnej s³u¿bie misyjnej, s¹ ci¹gle gotowi stawiaæ siê na najmniejszy znak w duchu pos³uszeñstwa tam, gdzie
mo¿na czyniæ dobro, do ich cierpieñ z tego powodu, ¿e nie maj¹
rzeczy koniecznych do ¿ycia. S¹ oni dalecy od tego, aby siê wzbogacaæ. Tym samym proszê dla nich tylko o wystarczaj¹ce wynagrodzenie, aby mieli na jedzenie i na ¿ycie codzienne, co bêdzie wynosiæ 400 franków na osobê15.
Do tej pomocy dla kap³anów pozwolê sobie dorzuciæ probê
o szeæ zapomóg dla tych, których nazywamy nowicjuszami. To s¹
m³odzi, których formujemy do pos³ugi, a inaczej byliby na utrzymaniu diecezji w jakim seminarium, jeli nie byliby na misji.
Gdybym mia³ wydaæ o nich wiadectwo, to wszyscy daj¹ du¿e nadzieje i wielu przez swoj¹ wielk¹ pobo¿noæ i talenty ma szanse
s³u¿by w diecezji w wartociowy sposób. Na nasz nowicjat trzeba
spogl¹daæ jak na prawdziwe seminarium; i w³anie dlatego — przyznaj¹c szeæ zapomóg, o które proszê, ksi¹dz biskup nie musi siê
obawiaæ, ¿e przeznacza pieni¹dze na inny cel, tym bardziej ¿e jestem przekonany o wytrwa³oci tych sporód naszych uczniów, dla
których proszê o pomoc.
Mam zaszczyt byæ itd.
28. [Do bpa de Bausseta, arcybiskupa w Aix w Toulonie]16.
Wydarzenia, które mia³y miejsce w katedrze w dniu zakoñczenia
misji.
[Aix, 1 maja 1820].
…W niedzielê przypada³o zakoñczenie misji17. Przygotowalimy do komunii mê¿czyzn, którzy pozostali, i kilka kobiet. Liczba
22 grudnia 1819 Fortuné napisa³ do o. Eugeniusza: Proba twojego syna zosta³a wys³uchana i otrzyma³ 1500 franków, które natychmiast wybra³.
16
Rambert I, 317-319.
17
Zakoñczenie misji by³o przewidziane na 24 kwietnia. Z powodu wys³uchania
15
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tych gorliwych nawróconych by³a zdumiewaj¹ca: by³o ponad 900
osób. Wed³ug naszego zwyczaju powinnimy zrobiæ tego samego
dnia procesjê z Najwiêtszym Sakramentem.
Ksiê¿a kapitulni tym siê nie przejêli i chc¹c porednio temu
przeszkodziæ, zmienili godzinê swoich nieszporów, któr¹ wyznaczyli na pi¹t¹.
By³em u wikariusza generalnego, ks. Beyleta; zaproponowa³em przeniesienie procesji na nastêpny dzieñ; wikariusz generalny
by³ innego zdania i radzi³ mi zrobiæ procesjê w po³udnie.
Mimo ¿e godzina nie by³a zbyt odpowiednia z powodu panuj¹cego upa³u, liczy³em jednak na gorliwoæ wiernych, ¿e znios¹
promienie gor¹cego s³oñca. Procesja odby³a siê, ale poniewa¿ kap³ani kapitulni zdecydowali siê niczego nie dostarczyæ, kiedy trzeba by³o wyruszyæ, nie by³o ¿adnych sztandarów, nawet wieczników akolitów. Bylimy zmuszeni szukaæ kolejno: baldachimu, kap,
ornatów, dalmatyk, pochodni, wieczników, alb, kadzid³a itp.
W biednym misjonarskim kociele. Spónienie spowodowane tymi
poszukiwaniami skutkowa³o opónieniem procesji o dwie godziny.
Trasa, któr¹ mia³a przejæ, by³a doæ d³uga, liczba wiernych znacz¹ca; krótko mówi¹c, wrócilimy doæ póno, bardzo zmêczeni
z powodu upa³u. Zdaj¹c sobie sprawê, ¿e nie bêdê móg³ wyg³osiæ
przemówienia koñcowego, wola³em odes³aæ wiernych, aby odpoczêli, i zapowiedzia³em im kazanie i og³oszenia maj¹ce temu towarzyszyæ na godzinê przewidzian¹ dla naszych spotkañ.
Takie za³atwienie sprawy siê nie spodoba³o. Ksi¹dz Rey18
chcia³ zmusiæ wiernych do pójcia do domów po b³ogos³awieñstwie, które koñczy³o modlitwy kanoników. Ksi¹dz Beylet wyda³
polecenie, ksi¹dz proboszcz og³osi³ z ambony, ¿e misja jest zakoñczona i ¿e nie mielimy ju¿ nic do powiedzenia. Ludzie nie ruszali
siê z miejsc, czekaj¹c na dalszy ci¹g, wed³ug og³oszenia, które
poda³em kilka godzin wczeniej. Ksi¹dz Rey pozwoli³ sobie na
czynienie im zarzutów; da³o siê s³yszeæ doæ g³one pomruki;
chcia³ zatem odmówiæ jedno Ojcze nasz i Zdrowa Maryja, aby
za³agodziæ to, co nazywa³ skandalem; nie spieszono siê z podjêspowiedzi spónialskich Misjonarze Prowansji przed³u¿yli o jeden tydzieñ nauki, które
skoñczy³y siê w niedzielê 30 kwietnia. Za³o¿yciel napisa³ nazajutrz rano.
18
Ksi¹dz Claude Rey, którego Ludwik-Filip mianowa³ biskupem w Dijon 9 lipca
1831. Zosta³ wprowadzony na stanowisko 24 lutego 1832.
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ciem modlitwy — lub — aby lepiej to wyraziæ — du¿a liczba osób
okazywa³a mu niezadowolenie i dawa³a do zrozumienia, ¿e nie
przyjmuj¹ tego do wiadomoci. W czasie tych wydarzeñ przyby³
o. Deblieu19, aby piewaæ pieni. Zaledwie ludzie ujrzeli misjonarza, zaczêli klaskaæ i krzyczeli: Niech ¿yj¹ misjonarze. Po og³oszeniu przez o. Deblieu, ¿e misje zakoñcz¹ siê kazaniem koñcowym, zaczêto piewaæ i oczekiwaæ na moje przybycie. To
og³oszenie wzbudzi³o ponownie radoæ, któr¹ stonowa³, piewaj¹c
pieni. Przyby³em, niczego nie podejrzewaj¹c; wchodzê do kocio³a, gdzie spokój zosta³ ca³kowicie przywrócony. Przygotowujê siê
do wejcia na ambonê, kiedy mnie informuj¹, ¿e ks. Beylet zabroni³ mi cokolwiek g³osiæ. Odwo³ujê siê do proboszcza, pytaj¹c, czy
ta wiadomoæ jest prawdziwa20. Ojciec Honorat mi przekazuje, ¿e
wikariusz generalny go zobowi¹za³, aby mi owiadczyæ stanowczo,
¿e zabrania mi wyg³oszenia mowy koñcowej i zakoñczenia misji.
Zdenerwowa³em siê w tym momencie na tak niespodziewany zakaz, ale uwa¿aj¹c przed Bogiem, ¿e lepiej bêdzie okazaæ pos³uszeñstwo, wszed³em na ambonê, by og³osiæ ludziom wiadomoæ, któr¹
tak siê obawia³em im przekazaæ.
Stara³em siê mówiæ ³agodnie. Pocz¹tkowo ma³e oburzenie
z czasem narasta³o i zaczê³o siêgaæ zenitu. Oblegano mnie ze
wszystkich stron. Stara³em siê uwolniæ, ale mnie nie odstêpowano.
Krzyki siê wzmog³y, kiedy opuci³em koció³; wielu podchodzi³o,
t³oczy³o siê, aby mnie uciskaæ. Mê¿czyni wyrywali mnie sobie,
wykrzykuj¹c: Niech ¿yje ojciec de Mazenod, niech ¿yj¹ misjonarze!. Z ka¿d¹ chwil¹ t³um siê powiêksza³ i z najwy¿szym trudem
mog³em iæ w kierunku naszego domu, ci¹gle oblegany przez ten
t³um, który wype³ni³ nasz koció³, nasz dom i plac Karmelitanek.
Na nieszczêcie niezadowolenie wobec autorów tego ba³aganu,
który mia³ miejsce, miesza³o siê z okrzykami ¿yczliwoci wobec
nas. W rodku tego zamieszania uda³o mi siê przemówiæ ze schodów naszego kocio³a. Usilnie prosi³em ludzi, aby siê uspokoili,
aby uszanowali w³adzê kocieln¹ i aby zachowali pokój. Prosi³em
19
Ojcowie de Mazenod i Deblieu g³osili w katedrze, Maunier i Mie u w. Jana (za
murami), Tempier i Moreau w kociele misjonarzy.
20
Yenveux (III, 156) cytuje fragment tego listu; ten tekst ró¿ni siê w tym miejscu
od relacji Ramberta: Na tê dziwn¹ wiadomoæ zadr¿a³em waha³em siê nawet, czy
podj¹æ decyzjê; kusi³o mnie nie byæ pos³usznym, aby unikn¹æ strasznego skandalu, który przeczuwa³em ; uzna³em jednak przed Bogiem, ¿e nale¿y byæ pos³usznym…”.
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ich o to w imiê przywi¹zania do mnie. Wydawa³o mi siê, ¿e zostali
poruszeni moimi s³owami i obiecali siê rozejæ, wykrzykuj¹c jednak co chwilê: Niech ¿yj¹ misjonarze”, itp. Najbardziej gorliwi
weszli do domu, który siê zape³nia³, mimo moich nalegañ, a¿ do
pónego wieczora. Tego ranka wszystko siê rozpoczê³o na nowo.
29. Do p. de Mazenod, ulica Papassaudy, nr 2, w Aix, B.-du-Rhône21.
Pokój i samotnoæ w N.-D. du Laus.
L.J.C.
W Notre-Dame du Laus, w dzieñ w. Piotra [29 czerwca 1820].
Droga mamo, jeli wszystkie bliskie osoby by³yby tutaj ze
mn¹, z chêci¹ bym siê zgodzi³ na to, aby tego miejsca nigdy nie
opuszczaæ, tak pobyt tutaj jest przyjemny. Trzeba tu byæ, aby tego
dowiadczyæ. Oddzielony od ca³ego wiata, w tej samotni spotykam tylko gorliwych chrzecijan, którzy troszcz¹ siê tylko o swoje
zbawienie, i za ich przyk³adem a¿ cz³owiek chce siê zajmowaæ tym
samym.
¯ycie, które prowadzê, jest tak spokojne i przyjemne, ¿e
mocno odczuwam jego piêkno i nie mogê, bez pewnej dozy smutku, nie myleæ o tym, ¿e bêdê wkrótce musia³ je opuciæ22, aby
wróciæ do kieratu tak bardzo nu¿¹cego, którego tak bardzo nienawidzê i któremu siê powiêcam jako ofiara. Jeliby podró¿ nie
by³a w tym momencie tak uci¹¿liwa, zaprosi³bym ciê do odbycia
tej pielgrzymki23…

Oryg.: Rzym, arch. Postulacji, ród³o Boisgelin I, 8.
Ojciec de Mazenod przyby³ do Laus z nowicjuszami 21 czerwca 1821; musia³
tam pozostaæ a¿ do po³owy sierpnia, aby zast¹piæ o. Tempiera, który zosta³ w Aix z powodu choroby i mierci swojego ojca.
23
W dalszym ci¹gu listu Za³o¿yciel prosi swoj¹ mamê, by troszczy³a siê o swoje
zdrowie.
21
22
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30. [Do p. Adolphe’a Taverniera w Aix]24.
Pos³uga o. de Mazenoda przy pielgrzymach. Oznaki przyjani.
Notre-Dame-du-Laus, 2 lipca 1820.
Mój drogi Adolphie, oto jestem przyparty do muru, do czego
sam siê przyczyni³em. Zarezerwowa³em sobie czas, aby do ciebie
dzisiaj napisaæ i w ten sposób porozmawiaæ z tob¹ nieco d³u¿ej po
za³atwieniu wszystkich ma³ych spraw, i okazuje siê, ¿e nie mam ani
minuty. Od wczesnego rana t³umy ludzi przyby³y na to odludzie
i postanowiono, ¿e bêd¹ dwie procesje, to znaczy dwie grupy pielgrzymów przyby³y do sanktuarium, aby wed³ug swoich zwyczajów
oddaæ czeæ wiêtej Dziewicy. Trzeba by³o od rana spowiadaæ tych
licznych pielgrzymów, nastêpnie g³osiæ kazania, aby zaspokoiæ ich
oczekiwania.
Przerywam pisanie, bo nie jestem w stanie dalej tego robiæ.
Rêka mi dr¿y tak bardzo, ¿e nie mogê utrzymaæ pióra. Nie dziw
siê temu zjawisku, bo ja znam jego przyczynê. Nerwy ramienia s¹
nadwyrê¿one mêcz¹c¹ czynnoci¹, któr¹ trzeba by³o wykonywaæ
przez dwie godziny. Wszyscy przybywaj¹cy tutaj wierni nie odejd¹ st¹d usatysfakcjonowani, jeli nie uca³uj¹ relikwii prawdziwego
krzy¿a wiêtego — a relikwiarz jest bardzo ciê¿ki. Krótko mówi¹c,
nie mogê dalej pisaæ i wolê ci przes³aæ tych kilka krzywo napisanych linijek ni¿ zostawiæ ciê w przekonaniu, ¿e zaniedba³em pisanie do ciebie. ¯egnaj, ciskam ciê wiele razy i jestem dla ciebie
tym, kim wiesz, ¿e jestem.
Zakoñczy³a siê modlitwa wieczorna. Koció³, podobnie jak
rano, nie mieci³ t³umu ludzi. piewy rozlega³y siê ze wszystkich
stron. Ludzie rozchodz¹ siê. Jest osiemnasta. Wiêkszoæ z nich ma
jeszcze przed sob¹ cztery godziny marszu. Bêd¹ piewaæ na chwa³ê Pana, a¿ dotr¹ do domu. To, co siê tu dzieje, trzeba zobaczyæ
samemu, aby wyrobiæ sobie jakie przekonanie o tym. ¯egnaj, dobrego wieczoru i dobrej nocy. ciskam ciê jeszcze raz

24

s. 76.

Kopia w A. Tavernier, Kilka wspomnieñ o biskupie de Mazenod, Aix, 1872,
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31. [Do p. Adriena Chappuisa, w Aix]25.
Opowiadanie o mszy prymicyjnej o. Courtèsa. Wzruszenie wspólnoty. ¯al, ¿e Adrien opiera siê ³asce.
[N.-D. du Laus] 31 lipca 1820.
Odszed³em od o³tarza, gdzie asystowa³em naszemu pobo¿nemu o. Courtèsowi, który sprawowa³ swoj¹ pierwsz¹ mszê wiêt¹.
O, mój drogi przyjacielu, szkoda, ¿e nie uczestniczy³e w tym
wydarzeniu! Bra³by udzia³ w tym szczêciu, w wielkiej radoci,
w szczególnym uniesieniu wszystkich, których pobo¿noæ przywiod³a do naszego sanktuarium26.
Nawet nie usi³ujê opowiedzieæ ci tego, co siê wydarzy³o —
tego rodzaju wydarzenia nie daj¹ siê wyraziæ s³owami — a wszystko, co mam do powiedzenia, to wyraziæ ¿al, ¿e ciê tutaj nie by³o
— poniewa¿ — jeszcze w tym momencie jestem pewny, ¿e niebo
otworzy³o siê nad nami, aby rozlaæ na nas wszelkie ³aski i pocieszenie — twoja dusza wznios³aby siê ku Bogu, by³aby wch³oniêta
przez Niego — jak nasze dusze — i pokocha³by, drogi Adrienie,
tak, pokocha³by nieskoñczenie kochaj¹cego27.
Msza trwa³a pó³torej godziny, i uwa¿am, ¿e nie za d³ugo, wszyscy s¹dzili, ¿e by³a zbyt krótka. Wyobra sobie cherubina ca³kowicie poch³oniêtego przez najczystsz¹ mi³oæ Boga, przenikniêtego
wielkoci¹ tego, co siê dzieje dla jego dobra i przez jego pos³ugê,
a którego dusza oddzia³ywa³a w sposób widoczny na s³abe cia³o,
które znasz, a ceremonia ta ca³kowicie go przemienia³a; nie, tego
Yenveux IV, 77; V, 45; Rambert I, 324-327.
Ojciec Courtès by³ wywiêcony w Gap 30 lipca. Ojciec Rambert napisa³ na ten
temat: By³o to wielkie wydarzenie dla ma³ego Zgromadzenia Misjonarzy Prowansji —
wiêcenia i prymicje nowego ksiêdza-kap³ana. Zgromadzenie by³o tak nieliczne, powo³ania rzadkie, formacja kleryków powolna i trudna. A ponadto bylimy tak scaleni w tej
ma³ej rodzinie, ¿e stanowilimy jedn¹ duszê i jedno cia³o, i radoæ by³a naprawdê radoci¹ wszystkich, i ³aska, której dowiadczy³ nowy kap³an, by³a odczuwana jako ³aska
dla wszystkich braci .
27
Adrien Chappuis, urodzony w roku 1800, by³ cz³onkiem kongregacji m³odych
i myla³ o zostaniu misjonarzem; w roku 1820 jego prowadzenie siê budzi³o zaniepokojenie o. de Mazenoda; wykorzysta³ wiêc okazjê, aby poruszyæ serce jednego ze swoich
duchowych synów. Kiedy Adrien zosta³ adwokatem i inspektorem generalnym finansów
w Pary¿u, zawsze utrzymywa³ doskona³e relacje z bpem de Mazenodem.
25
26
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nie mo¿na oddaæ. To przemieszanie skupienia, ³agodnoci, pobo¿noci, mi³oci, skupienia widocznego na jego twarzy, zaznaczaj¹cego siê w postawie ca³ego cia³a; te ³zy, westchnienia, ten moment
wahania w najwa¿niejszym momencie, kiedy Jezus Chrystus po raz
pierwszy by³ pos³uszny na b³agaj¹cy g³os nowego s³ugi — jeszcze
raz powtarzam — tego nie mo¿na opisaæ, tego trzeba dowiadczyæ.
Nie chodzi w tym szczêliwym momencie o wiarê, nie myli siê
o tym, ale widzi siê, czuje siê i dotyka. Och!, nie, nie dotyka siê wtedy ziemi, znajduje siê wtedy bezwiednie jakby w pe³nej ³¹cznoci
z niebem. Jednym s³owem, jest siê w Bogu, jak bêdziemy w Nim,
kiedy pozbêdziemy siê tej cielesnej pow³oki i kiedy bêdzie nam
dane kontemplowaæ Go twarz¹ w twarz. W³anie w takim uniesieniu bylimy wszyscy! By³ to rodzaj ekstazy! P³ynê³y ³zy, lepiej jest
powiedzieæ — lecia³y potokiem ze wszystkich oczu. Nawet Ignace28, który nigdy w swoim ¿yciu nie p³aka³, mia³ wilgotne oczy
i zanosi³ siê od wzruszeñ. To dlatego, ¿e ten wiêty ogieñ, który p³on¹³ na o³tarzu i by³ tak skutecznie podsycany przez gorliwoæ i zapa³ nowego ksiêdza, tego anio³a, który sk³ada³ wiêt¹ Ofiarê —
ogarnia³ nas wszystkich. Nie uk³adam zdañ, usi³ujê tylko wyraziæ
to, co jest niemo¿liwe do wyra¿enia, co jednak odczuwam bardzo
mocno. Moje uniesienie nie trwa³o tylko w czasie tej niezapomnianej mszy Courtèsa, moja dusza by³a jakby wype³niona szczêciem,
którego dowiadczy³a. Uczestniczy³em jeszcze we mszy dziêkczynnej, któr¹ odprawia³ ks. Touche; pozosta³em na klêczkach w czasie
jej trwania, i uczucia, których dowiadczy³em, by³y tak mocne, tak
g³êbokie, ¿e trwa³em w tym stanie a¿ do koñca, i trwa³oby to jeszcze d³u¿ej, gdyby mnie nie odwo³ano.
Drogi Adrienie, czy dasz temu wiarê? W najwa¿niejszych
momentach nie przestawa³e byæ obecny w moich mylach; i prawdê mówi¹c, to nie by³o — jak siê to czêsto zdarza — z dominuj¹cym uczuciem ¿alu i troski; nie, by³e obecny w moich mylach,
jeli dobrze to odczuwam, jakbymy byli wiêtymi obecnymi
w niebie, którzy ciesz¹ siê szczêciem niebieskim, które nie mo¿e
byæ zak³ócone wiadomoci¹ naszych ograniczeñ, którym jednak
chc¹ zaradziæ skutecznie. To uczucie ciebie dotycz¹ce trwa³o tylko
w czasie mszy wiêtej Courtèsa. Nie omieszka³em du¿o siê za cie28
Ignace Voitot, dawny ¿o³nierz, wst¹pi³ do nowicjatu 30 maja 1822 jako brat.
Wyst¹pi³ w 1823.
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bie modliæ i ofiarowaæ w tym samym celu za ciebie skutecznej modlitwy nowego kap³ana, który modli³ siê w powierzonej jemu intencji, bo nie pojmiesz nigdy intensywnoci mojej mi³oci do ciebie.
Podczas tej mszy i w czasie nastêpnej moja dusza, ca³y czas
wype³niona intensywn¹ obecnoci¹ Boga, który nam siê objawi³,
dowiadczy³a uczucia bólu, którego wczeniej nie odczuwa³a.
wiadomoæ moich grzechów pokry³a mnie najpierw wstydem boleci, szczególnie maj¹c na uwadze ³aski Bo¿e za moje niewdziêcznoci, p³aka³em nad nimi gorzko i prosi³em ze ³zami o przebaczenie.
Wkrótce ty by³e znowu obecny w moich mylach i odczuwa³em
ca³y ciê¿ar mojej samotnoci i gor¹ce pragnienie twojego szczêcia
— zawstydzony, obci¹¿ony ci¹g³ymi przeszkodami, które stawiasz.
wiadomoæ ogromnych ³ask, którymi Bóg ciê obdarzy³, odk¹d mi
ciebie powierzy³, i dowiadczenie g³uchoty — aby nie powiedzieæ
odrzucenia — z jakim wobec nich post¹pi³e Courtès, twój towarzysz z dzieciñstwa, twój wspó³uczeñ, nape³niony pociechami,
podniesiony a¿ do nieba — poniewa¿ by³ pos³uszny moim radom,
wierny ³asce; i ty, który — co prawda w innym stanie — mog³e
— proporcjonalnie cieszyæ siê tym samym szczêciem — wydany
na rozproszenia, pusty w dobre dzie³a i zas³ugi, siej¹cy tylko wiatr,
zbieraj¹cy tylko burze — poniewa¿ — zawsze odrzucaj¹c moje
czu³e intuicje, rady wyp³ywaj¹ce z przyjani — ty wola³e iæ inn¹
drog¹ ni¿ ta, któr¹ ci nakreli³em. To rozdzieraj¹ce przeciwieñstwo
przygnêbienia, które mnie pobudza³o do wznoszenia jeszcze wiêkszych modlitw o twoje zbawienie — a¿ do ofiarowania Bogu —
co czyni³em wiele razy — mojego ¿ycia w zamian za twoje wytrwanie w ³asce uwiêcaj¹cej. Odnajdujê trochê pocieszenia w tej
postawie, poniewa¿ majorem charitatem nemo habet ut animam
suam ponat quis pro Amicis suis29.
¯egnaj, oby móg³ wreszcie zrozumieæ moje serce i mnie pocieszyæ.
Eugeniusz.

29
J 15, 13 (Nikt nie ma wiêkszej mi³oci od tej, gdy kto ¿ycie swoje oddaje za
przyjació³ swoich).
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32. Do p. Roux, z domu Bonnecorse, ulica Dominikanów, Marsylia30.
Misjonarze byliby szczêliwi, gdyby mogli pracowaæ na rzecz biednych w Marsylii.
L.J.C.
Aix, 3 stycznia 1821.
Droga pani,
Mój stryj i p. Deblieu poinformowali mnie o wszystkim, co
pani dobre serce i pragnienie dobra pani podpowiada uczyniæ mimo
trudnych czasów i stanu pani zdrowia — dziêkujê za to pani z ca³ego serca i zostawiam Bogu, jak wiele innych spraw, troskê wynagrodzenia pani za to. W tym samym czasie mój stryj mnie poinformowa³ o projekcie Panów od Opatrznoci”. Ci panowie — jeli
dobrze zrozumia³em — chcieliby wiedzieæ, czy moglibymy obj¹æ
opiek¹ biednych, którzy s¹ powierzeni ich trosce, ich mi³osierdziu,
mi³oci i którzy znajduj¹ siê w dawnym lokalu p. Allemanda. Ten
rodzaj pos³ugi mieci siê doskonale w naszym powo³aniu; by³em
o tym tak przekonany, ¿e trzy lata temu poczyni³em pewne kroki,
aby zebraæ biednych z miasta Aix i ich pouczyæ o obowi¹zkach religijnych. Pewne trudnoci zmusi³y mnie do prze³o¿enia tego projektu na póniej. Ale oto wszystko zrealizowane w Marsylii. Jeli ci
panowie uwa¿aj¹, ¿e mo¿emy ich wspomóc w wy¿ej wymienionym
dziele — to jestemy na ich rozkazy. Nasze dobre zamiary domagaj¹ siê tylko tego, ¿eby nam dostarczono rodków do czynienia
dobra — to wszystko, czego pragniemy — i prawdê mówi¹c —
poniewa¿ uznajemy nasz¹ niewystarczalnoæ — liczymy tylko na
pomoc Bo¿¹, która nie opuszcza nigdy tych, którzy pok³adaj¹
w niej ca³kowit¹ ufnoæ.
Proszê, niech pani przyjmie wyrazy szacunku, najlepsze ¿yczenia, szczere i ¿ywe, które przesy³am pani i rodzinie na pocz¹tku
roku.
Eugeniusz de Mazenod, kap³an misjonarz.

30

Oryg.: Marsylia, archiwum arcybiskupstwa.
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33. Do arcybiskupa w Aix, w Marsylii31.
Proba o b³ogos³awieñstwo na dobry przebieg misji w Brignoles.
Ojciec de Mazenod odpowie ks. Rauzanowi, ¿e proboszczowie
w Marsylii wol¹ Misjonarzy Prowansji od Misjonarzy Francji.
Aix, 12 stycznia 1821.
Ksiê¿e biskupie,
Wyruszamy wkrótce na misjê do Brignoles32, a nieobecnoæ
ksiêdza biskupa pozbawia nas mo¿liwoci uzyskania b³ogos³awieñstwa, które uznawalimy zawsze jako pewny zadatek na powodzenie misji. Niech wiêc ksi¹dz biskup zechce temu zaradziæ przez
wys³anie nam tego b³ogos³awieñstwa od o³tarza, przy najbli¿szej
sprawowanej mszy wiêtej. Nie ukrywam wszystkich trudnoci,
jakich spodziewamy siê w czasie tego trudnego przedsiêwziêcia,
które planujemy rozpocz¹æ, ale modlitwy naszego pierwszego pasterza bêd¹ wys³uchane i ³aska zwyciê¿y nad s³aboci¹ ludzk¹.
Mam tak¹ pewnoæ, tym bardziej ¿e zawsze obawia³em siê bardzo
tej misji, a Opatrznoæ tak pokierowa³a wydarzeniami, aby ju¿ wiêcej jej nie odk³adaæ w czasie.
Ksiê¿e biskupie, uwa¿am za swój obowi¹zek podj¹æ temat,
który do tej pory z powodu delikatnoci waha³em siê podejmowaæ.
Mimo ¿e nie uda³o mi siê zdobyæ zaufania Ekscelencji i z tego
powodu moje zdanie nie ma nale¿ytej wagi — obawiam siê, ¿e
mam obowi¹zek je wyraziæ, bo mog³oby to spowodowaæ, ¿e odwróci³yby siê zamiary ksiêdza biskupa od tego projektu, który na
pierwszy rzut oka uwa¿a³by ksi¹dz za po¿yteczny dla swojej diecezji. Obecnie, kiedy przypatrzono siê sprawie bli¿ej i zasiêgniêto
opinii dowiadczonych ludzi — musia³o to spowodowaæ, ¿e ksi¹dz
biskup doceni³ niedogodnoci tego ciekawego projektu. Pozwalam
wiêc sobie ksiêdzu ju¿ o tym napisaæ; i wcale nie po to, aby mówiæ, co o tym mylê, ale ¿eby wyjaniæ moj¹ pozycjê wzglêdem
ks. Rauzana. Wzywa mnie, abym wyrazi³ swoje zdanie, a tak¿e
tych, którzy s¹ uwa¿ani w diecezji za dowiadczonych. I okazuje
siê, ¿e moje zdanie zgodne z mêdrcami w diecezji jest przeciwne
31
32

Oryg.: Aix, archiwum arcybiskupstwa.
Misja g³oszona od 14 stycznia do 25 lutego 1821.
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jego zdaniu. Tym bardziej jestem zak³opotany, bo jeli mam mu
powiedzieæ prawdê, nale¿a³oby daæ mu do zrozumienia, ¿e nie tylko proboszczowie nie ¿ycz¹ sobie misjonarzy ze Stowarzyszenia,
ale wyrazili gor¹ce ¿yczenie, aby mieæ w swoim miecie dom
misjonarzy z naszego Zgromadzenia. I to naszym misjonarzom
chcieliby powierzyæ troskê o swoje owieczki najbardziej opuszczone. Odczuli ogromn¹ potrzebê33 takiego domu nie tylko dla licznej
ludnoci tego ogromnego miasta, ale równie¿ dla wszystkich dzielnic na obrze¿ach, które mog³yby byæ sukcesywnie ewangelizowane i które mo¿na by prowadziæ ku ewangelii z ³atwoci¹. Osoby
najbardziej godne zaufania by³y daleko, proponuj¹c mi formalnie
zgodê najszybsz¹ na rych³e za³o¿enie tego domu; odes³a³em ich do
ksiêdza biskupa, który podejmie decyzjê, bêd¹c na miejscu, poniewa¿ chcê przystaæ tylko na to, co ksi¹dz bêdzie uwa¿a³ za odpowiednie. To do ksiêdza biskupa nale¿y podjêcie decyzji. Ja nie
mogê naciskaæ na przypieszenie ksiêdza troski pasterskiej. Pragnienie dobra waszych ludzi jest mi zbyt dobrze znane, abym czu³
siê zobligowany do przedstawienia inaczej tej sprawy ni¿ tylko
przez podanie faktycznego stanu rzeczy. £atwe bêdzie dla Ekscelencji osobiste poznanie opinii proboszczów w Marsylii, a nastêpnie proszê Ekscelencjê o zakomunikowanie mi swoich intencji, do
których dok³adnie siê dostosujê. Oczekuj¹c, postaram siê odpowiedzieæ ks. Rauzanowi, choæ zrobienie tego du¿o mnie kosztuje.
Uwa¿am jednak, ¿e powinno siê go przygotowaæ na to, co bêdê
zobowi¹zany mu zakomunikowaæ, jeli zda mu siê relacjê z tego,
co uwa¿aj¹ proboszczowie w Marsylii. List nie bêdzie mia³ wiêkszej wagi.
Niech ksi¹dz biskup przyjmie wyrazy najwiêkszego szacunku
od pokornego s³ugi, Eugeniusz de Mazenod.

33
Biskup Bausset da³ pozwolenie na osiedlenie siê w Marsylii obu Zgromadzeniom, por. J. Leflon, Biskup de Mazenod, t. 2, s. 186-197.
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34. [Do ks. Rauzana, w Pary¿u]34.
Ojciec de Mazenod poddaje siê decyzji biskupa w sprawie za³o¿enia domu misjonarzy w Marsylii.
[Aix, 12 stycznia 1821]35.
…Jedni i drudzy pracujemy dla chwa³y Bo¿ej. Wszystko, czego pragnê, to tego, aby chwa³a Bo¿a siê rozprzestrzenia³a. Ma³o
wa¿ne, czy stanie siê to przez wasz¹, czy nasz¹ pos³ugê. Jeli chodzi o mnie, to zawsze bêdê siê cieszy³ z ka¿dego dobra, które czynicie, i z ka¿dego dobra, które jest waszym udzia³em. Idê tam,
gdzie siê mnie wysy³a, jestem tam, gdzie mnie stawiaj¹; do tego,
kto reprezentuje ojca rodziny, nale¿y wyznaczyæ rodzaj pracy i daæ
cz¹stkê winnicy, gdzie taki lub inny robotnik mo¿e uczyniæ najwiêcej dobra, wykonaæ je bardziej lub mniej u¿ytecznie. Obojêtnie, co
siê stanie, nie przestanê nigdy byæ wam oddany i bêdê bardzo sobie ceni³ przyjañ, któr¹ ksi¹dz chcia³ mi okazaæ.
35. Do p. de Mazenod, [w Aix]36.
¯al, ¿e nie móg³ spotkaæ mamy przed wyjazdem na misje do Brignoles. Proba o modlitwê.
L.S.J.C.
Brignoles, 16, stycznia 1821.
Moja droga mamo, nie wiesz, jak mi by³o smutno, ¿e nie mog³em ciê uciskaæ przed moim wyjazdem. Kiedy siê pyta³em, gdzie
jeste, zdziwi³em siê bardzo, ¿e wyjecha³a do Grans. Wprawdzie
przypomnia³em sobie, ¿e mi o tym wspomina³a, ale nie wiedzia³em, ¿e to bêdzie tego dnia. Mój smutek siê zwiêkszy³, kiedy mi
Rey I, 261; Rambert I, 329.
Wyci¹g kopii bez daty wg Reya i Ramberta. Za³o¿yciel pisa³ to zapewne w tym
samym czasie co list poprzedni do bpa de Baausseta; nastêpnego dnia wyjecha³ do Brignoles, gdzie pozostawa³ a¿ do koñca lutego (Rey I, 261). Zachowa³a siê tylko koñcówka tego listu.
36
Oryg.: Rzym, arch. Postulacji, ród³o Boisgelin I, 8.
34
35
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powiedziano, ¿e puka³a do moich drzwi; ale zdaje siê, ¿e by³em
w g³êbi drugiego pokoju, gdzie nic nie s³ysza³em. I tak siê sta³o, ¿e
mama jest w Grans, a ja w Brignoles. Ale choæ jestemy oddaleni
cielenie, mo¿emy byæ po³¹czeni duchowo. I na pewno jest mi
potrzebne, aby mama wspomog³a mnie przed dobrym Bogiem, bo
nie jest to b³aha sprawa byæ obarczonym takim zadaniem jak to,
które zosta³o na mnie na³o¿one: g³osiæ licznym t³umom, ludowi
oddalonemu od Boga i odpowiadaæ w pewnym sensie za wielki
skarb, który powinien byæ rozdawany ze szczodrobliwoci¹ bez
w¹tpienia. I jeszcze dodatkowo obawiaæ siê, czy z powodu braku
cnoty, niedoskona³oci pos³uguj¹cego pasterza nie stanê siê przeszkod¹ w przep³ywie cennych zbawczych ³ask, tych o¿ywczych
wód, które powinny dotrzeæ do wiernych przez ten kana³. Jest czym
siê niepokoiæ; i nie chodzi o brak mi³osierdzia Bo¿ego i jego wspó³czucia, ale o niezdolnoæ i s³aboæ jego wys³anników do ludu, który chce bez w¹tpienia zbawiæ — mo¿na wiêc straciæ odwagê. Ale
wszystko tu przebiega ponad nasze oczekiwania, i Bóg bêdzie wielce pochwalony. ciskam ciê, mamo, tak samo jak i stryja.
36. Do p. Roux-Bonnecorse, u braci Roux, Marsylia37.
Trudnoci napotkane w projekcie za³o¿enia domu w Marsylii. Wola
Bo¿a.
L.J.C.
Brignoles, 11 lutego 1821.
Pani,
Pani zna zajêcia podczas g³oszenia misji; te w Brignoles przechodz¹ wszystkie; jeli chodzi o mnie, jest to ponad si³y, dlatego
nie mam na nic czasu, nawet na odpisywanie na bie¿¹ce listy
w ró¿nych sprawach ani na podziêkowania osobom takim jak pani,
które okazuj¹ tyle dowodów sympatii. Pani wie, czego siê trzymaæ,
i tu koñczê w tym temacie. Z chêci¹ bym za³o¿y³ dom w Marsylii;
jeli wyrachowanie i mi³oæ w³asna k³ad¹ siê cieniem na tym projekcie, nie mam ¿alu o to do nikogo ani nie ¿alê siê na nikogo.
37

Oryg.: Marsylia, archiwa arcybiskupstwa.
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Mylê, ¿e dobrze dostrzegam w pani determinacjê, któr¹ pani okazuje w swoim ostatnim licie, ¿e to mog³y byæ ma³e pod³oci tych,
którym zale¿y na przybyciu misjonarzy z Pary¿a. Wydawa³o im siê,
¿e gdybymy osiedlili siê w Marsylii przed przybyciem misjonarzy
z Pary¿a, mog³oby to pos³u¿yæ za pretekst do wycofania siê z projektu, i dlatego proponuj¹ to rozwi¹zanie tak nietypowe, aby udzieliæ im czasu nieokrelonego na zastanowienie siê. W miêdzyczasie
przybêd¹ misjonarze z Pary¿a i wtedy wysunie siê zastrze¿enia,
które bêd¹ przedstawione przez Radê Arcybiskupstwa, ¿e dwa
domy misjonarskie w miecie… itd., i wszystko zostanie powiedziane. Dobry Bóg zna nasz¹ dobr¹ wolê i zamiary, które mamy
odnonie do szerzenia Jego chwa³y i dla dobra ludzi w Marsylii
i okolicach. Byæ mo¿e nie zas³ugujemy na bycie narzêdziami Jego
mi³osierdzia, byæ mo¿e ludzie nie zas³uguj¹ na dowiadczanie jego
owoców. Jestemy bardzo wdziêczni pani i panu Roux, którego
dobrego ducha i przyjañ rozpozna³em w tych okolicznociach.
Wymaga siê od ks. Père’a, aby ksiê¿a z Marsylii zaczêli dzisiaj rekolekcje generalne, itd. — a to oznacza doæ jasno, ¿e nie
jest siê pewnym tych rekolekcji, które chcia³ zorganizowaæ arcybiskup z pomoc¹ misjonarzy z Pary¿a i co nam zosta³o oznajmione
przez wa¿nego ks. Damico38, który przeje¿d¿aj¹c przez Brignoles,
nie chcia³ podobno mi przeszkadzaæ i zadowoli³ siê spotkaniem
i rozmow¹ z ks. Père’em, który by³ dziesiêæ kroków ode mnie i by³
tak samo zajêty jak ja.
Proszê Boga, aby zachowa³ pani¹ i ca³¹ rodzinê w zdrowiu.
Niewa¿ne, czy urodzi pani córki, jeli s¹ one przeznaczone do posiadania Boga w wiecznoci. Bêdzie pani zawsze szczêliw¹ matk¹ i mam nadziejê szczêliw¹ dziêki swoim dzieciom.
Piszê do pani obwiniêty w swój p³aszcz, po zejciu z ambony,
pilnuj¹c, aby nie odjecha³ dyli¿ans pocztowy. Wybaczy wiêc pani
moje pismo, bo czyni³em to w popiechu.
Mam zaszczyt byæ pani pokornym s³ug¹,
Eugeniusz de Mazenod.

Ksi¹dz Damico, wikariusz u w. Marcina, zorganizowa³ wraz z pani¹ Emerigon
kampaniê, aby jak najszybciej osadziæ Misjonarzy Francji w Pary¿u.
38
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37. [Do p. Roux-Bonnecorse, w Marsylii]39.
Misjonarze Prowansji osiedl¹ siê w siedzibie Dzie³a Opatrznoci,
ale nie przyjm¹ warunków ma³o przychylnych, które mniejszoæ
administratorów chcia³aby narzuciæ.
L.J.C.
St-Chamas, 11 kwietnia [1821].
Czcigodna pani,
Proboszcz z St-Laurent poinformowa³ mnie w sam dzieñ zebrania40 o swoim postanowieniu wzglêdem nas, ale aby nie spóniæ siê z poczt¹, napisa³ mi tylko dwa s³owa; szczegó³y, o których
mi pani pisze, sprawi³y mi wielk¹ przyjemnoæ, poniewa¿ zale¿y
mi na tym, aby niczego nie pomin¹æ z tego, co siê dzieje, i byæ
o wszystkim poinformowanym.
Wydaje siê, ¿e istnieje wród tych ksiê¿y mniejszoæ41, kilku
z administratorów, którzy narzucili Braciom do w. Jana Bo¿ego
warunki, czyni¹ce z nich lokajów dzie³a, któremu chcieli s³u¿yæ.
Zawsze myla³em, ¿e ludzie Kocio³a powinni byæ ludmi najbardziej bezinteresownymi na wiecie, ale nikt nie jest bardziej
przekonany ode mnie, ¿e nie bêd¹ mogli czyniæ dobra, jeli nie
uwiêcaj¹ najpierw swojej pos³ugi poprzez cnoty, które powinni
praktykowaæ, i nie dopuszczaj¹, aby oczerniano ich jako stawiaj¹cych upokarzaj¹ce warunki, które pozbawiaj¹ ich szacunku w oczach
tych, którym je zaproponowali.
To ju¿ jest du¿¹ niestosownoci¹, okolicznoci¹ upokarzaj¹c¹,
¿e nie zostalimy zaproszeni przez jednog³one g³osowanie — nie
mówi¹c o tym, ¿e ta mniejszoæ, jednoczenie ma³o gorliwa, tak
nieprzejednana — chce jeszcze narzuciæ warunki, które pozwalaj¹
s¹dziæ, ¿e to jest ³aska, której nam siê udziela, z której powinnimy siê cieszyæ i byæ zadowoleni.
Oryg.: Marsylia, archiwum Arcybiskupstwa.
Zebranie ogólne zarz¹dzaj¹cych Dzie³em Opatrznoci dla sierot.
41
Mniejszoæ, ograniczona, ale aktywna, zwalcza³a projekt powierzenia Misjonarzom troski duchowej za Dzie³o, zarzucaj¹c, ¿e ta opieka duchowa przyczyni³aby siê do
zwiêkszania wydatków na rzecz w³adzy cywilnej i wgl¹du w dzie³o w³adzy cywilnej,
por. J. Leflon, Mgr de Mazenod, t. 2, s. 195.
39
40
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Niech pani zauwa¿y tê niestosownoæ. W momencie, kiedy siê
klêczy przed ksiê¿mi z Pary¿a (piszê to tylko pani i jej mê¿owi),
aby ich prosiæ o zaakceptowanie domu na w³asnoæ z ca³¹ reszt¹,
z ca³ym otoczeniem, sprawiaj¹ wra¿enie, jakby gardzili naszymi
misjonarzami, a¿ do na³o¿enia im hañbi¹cych warunków. Pozwalaj¹ zaj¹æ im czêæ domu dzieci z Dzie³a Opatrznoci, zostawiaj¹c
osobom prywatnym obowi¹zek zabezpieczenia ich wy¿ywienia,
dostarczenia krzese³ i ³ó¿ek. Wyznam, ¿e na ich miejscu tak bym
nie post¹pi³. Ca³e Stowarzyszenie powinno traktowaæ jako szczêliw¹ okolicznoæ za³o¿enie domu uwa¿anego za po¿yteczny przez
proboszczów z miasta, i powinno siê to zrobiæ w sposób delikatny
i tak jak nakazuj¹ cywilizowane obyczaje. Jakkolwiek bêdzie, jestem
zdecydowany przejæ ponad tym, co sobie by ¿yczono, i oczekiwaæ
na zebranie ludzi religijnych i dobrze wychowanych, zapomnê
wszystko, co by³o nieuprzejme w przyjêciu projektu, w którym szukam tylko Bo¿ej chwa³y i po¿ytku dla bliniego. Jeli jednak chodzi o warunki — nie zgodzê siê nigdy na przyjêcie ma³o godnych
dla Zgromadzenia, którego jestem Superiorem, a przez to stra¿nikiem i obroñc¹.
Nie odpowiem na uwagi tych sporód ksiê¿y, którzy uwa¿aj¹,
¿e to nie ja bêdê tym, który za³o¿y dom w Marsylii, ale jaki m³ody niedowiadczony misjonarz. Có¿ oni o tym wiedz¹? Jeli ta fundacja przybra³aby formê tak¹, o jak¹ modlê siê do Boga, bêdê za
ni¹ odpowiedzialny w du¿ej czêci. Czy znaj¹ wartoæ tych wszystkich ludzi, których mamy, aby pogardzaæ ka¿dym innym, jak na
przyk³ad mn¹ lub ks. Deblieu? A nade wszystko czy wierz¹, ¿e
ksiê¿a Rauzan lub Guion osiedl¹ siê w Marsylii?
Bêdê w Aix w poniedzia³ek, niech pani to za³atwi, aby mi napisaæ. Niech pani nie daje do czytania mojego listu, mogliby go le
zinterpretowaæ, nie znaj¹c mnie, ale pani muszê napisaæ prawdê.
Eugeniusz.
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38. Do ksiê¿y dyrektorów Dzie³a Opatrznoci w Marsylii42.
Misjonarze Prowansji osiedl¹ siê przy Dziele Opatrznoci, aby zaj¹æ siê kierownictwem duchowym sierot.
Aix, 20 kwietnia 1821.
Czcigodni ksiê¿a,
Gdy jeden z waszych godnych uszanowania wspólników43
przyszed³ do mnie, z waszego polecenia, aby wybadaæ, jakie bêd¹
moje myli wobec projektu za³o¿enia domu, który przygotowujecie — musia³em mu odpowiedzieæ, ¿e wejdê w to chêtnie zgodnie
z waszym planem, poniewa¿ zgadza³ siê on idealnie z duchem naszego ustawodawstwa i z pragnieniem, które mamy, aby wspó³pracowaæ ze wszystkich naszych si³ dla dobra miasta, którego mieszkañcy s¹ nam drodzy.
Chodzi³o o za³o¿enie domu naszego Zgromadzenia pod dachem44, który s³u¿y za schronienie dla dzieci od Dzie³a Opatrznoci, aby mieszkañcy tego domu — oddaj¹c siê ró¿nym pracom w³aciwym ich pos³udze — mogli jednoczenie zapewniæ opiekê
duchow¹ tym dzieciom.
Tym bardziej nie mia³em problemu w³¹czyæ siê od razu w tê
inicjatywê — jak mnie bowiem zapewniono — przystaj¹c na to,
do³¹czam siê do pragnienia wszystkich ludzi dobrej woli w Marsylii, a szczególnie do³¹czam do ¿yczeñ wyra¿anych przez proboszczów tego miasta, kiedy pytani na temat za³o¿enia domu misjonarzy w Marsylii, zaszczycili nasze Zgromadzenie jednog³on¹
zgod¹.
Odpowiadaj¹c dzisiaj na ksiêdza list, który mia³em zaszczyt
otrzymaæ 17 tego miesi¹ca, z odpisem waszego zebrania z 16 kwietnia, w którym proponuje mi ksi¹dz za³o¿enie domu naszego Zgromadzenia w waszym budynku — nie pozostaje mi nic innego jak
przystaæ na to, na co wczeniej siê zgodzi³em.

Oryg.: Aix, Muzeum Arbaud, 2687  A 3.
Bez w¹tpienia chodzi o ks. Dugasa, przyjaciela o. de Mazenoda, por. J. Leflon,
dz. cyt., s. 195.
44
Plac Lenche, w dawnym hotelu Riqueti de Mirabeau.
42
43
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Przyjmujê wiêc z wdziêcznoci¹ ksiêdza propozycjê i czêæ domu,
któr¹ oddajecie, abymy mogli zamieszkaæ w waszym budynku.
Podziwiam ksiêdza delikatnoæ i sposób za³atwiania, nie wspomina siê bowiem nic o warunku, który mo¿ecie uwa¿aæ za niedogodny dla nas — ja nie mogê jednak przejæ nad tym obojêtnie. Nie
tylko dlatego — ¿e to s³uszne, i¿ kiedy wzywa siê misjonarzy tak
blisko dzieci, które wasza mi³oæ otacza opiek¹ — aby owi misjonarze pomogli wam w waszej pracy i odpowiedzialnoci, która
powinna te¿ spaæ na nich — poniewa¿ wchodzi w zakres ich obowi¹zków, ale równie¿ dlatego, ¿e takie by³o formalne ¿yczenie arcybiskupa, który wyda³ mi w tej sprawie polecenie — nalegaj¹c,
abym przysta³ na wasz¹ propozycjê. Sk¹din¹d zwyczaje zdaj¹ siê
doæ wyrane w tym temacie, aby odczuwaæ wystarczaj¹co ich
koniecznoæ, niezale¿nie od ostatecznych racji, które dopiero co
wyrazi³em, a które to racje okrelaj¹ zakres naszych obowi¹zków
i w konsekwencji powinny byæ regu³¹ naszego postêpowania. Kiedy mówi³em o prowadzeniu dzieci, mówi³em tylko o opiece duchowej i katechezie, które Koció³ przewiduje dla swoich kap³anów.
Nie ma nic piêkniejszego, kiedy widzi siê dobrych chrzecijan
wieckich nauczaj¹cych dzieci prawd wiary chrzecijañskiej. Takie
dobre dzie³o mo¿na tylko popieraæ i dodawaæ odwagi, i zas³uguje
ono na najwy¿sze pochwa³y.
W poniedzia³ek planujê wyjazd do Marsylii. Omielam siê ufaæ,
¿e w tym moim popiechu, aby odpowiedzieæ na ksiêdza zaproszenie, uzna ksi¹dz szczere pragnienie bycia zawsze w zgodzie z ksiêdza zapatrywaniami i wspó³pracy z ksiêdzem w jego dobrym dziele.
Drodzy ksiê¿a, z wyrazami szacunku, wasz pokorny i pos³uszny s³uga,
Eugeniusz de Mazenod, kap³an misjonarz.
39. [Do ksiêdza proboszcza z Brignoles]45.
Zarzuty i ¿ale do proboszcza, który nie doceni³ i le mówi³ o misji
g³oszonej przez Misjonarzy Prowansji.
45
Yenveux (I, 132-136; V, 66) nie mówi, o jakiego proboszcza chodzi. Brignoles
jednak¿e by³o jedyn¹ du¿¹ parafi¹ ewangelizowan¹ w czasie kampanii misjonarzy
w latach 1820-1821.
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Aix, 23 sierpnia 1821.
Ksiê¿e proboszczu, mo¿e zareagowa³em zbyt emocjonalnie na
ksiêdza postêpowanie; mo¿e wyrazi³em za bardzo dos³ownie. Jeli
tak by³o, nie mylê siê usprawiedliwiaæ. Ale któ¿ nie by³by dotkniêty do ¿ywego, widz¹c ksiêdza usi³uj¹cego odgrodziæ nas, misjonarzy, od swoich parafian — przy okazji odnowienia misji —
w sytuacji, kiedy ka¿dy inny ksi¹dz w podobnych okolicznociach
w³o¿y³by tyle starania, ¿eby zbli¿yæ misjonarzy do parafian. Czy
nie uwa¿a ksi¹dz, ¿e uzasadnione niezadowolenie, które wyra¿am,
wynika tylko z obowi¹zku, który nasza praca nam narzuca. Mówi¹c
po ludzku, ma³o nam zale¿a³o pojawiæ siê ponownie w ksiêdza
parafii na odnowienie misji, chcielimy tylko umocniæ przez nowe
dzia³anie duszpasterskie dzie³o tak szczêliwie rozpoczête. Jeli
o to prosi³em, to ze wzglêdu na wiêksze dobro, a wbrew sobie i potrzebie odpoczynku. Jeli ksi¹dz proboszcz mia³ uzasadnione racje,
¿e trzeba od³o¿yæ odnowienie misji, uwa¿ane wszêdzie indziej za
konieczne po pierwszej misji, na inny termin, wystarczy³o grzecznie mnie o tym poinformowaæ, bez uciekania siê do prawdziwego
oczerniania. Czy¿ nie na wyrane nalegania przybylimy podczas
pe³nych dwóch miesiêcy, aby powiêciæ nasz odpoczynek i nasze
zdrowie i byæ u¿ytecznymi ksiêdza parafianom? Móg³ ksi¹dz zauwa¿yæ nasze ci¹g³e staranie, aby ksiêdzu — nie mówiê tylko
o wzglêdach, których grzecznoæ wymaga³a, ale zwyczajnym szacunku, który wymaga³a w pewnych okolicznociach odmawiania
sobie naszych codziennych praktyk — wy³¹cznie ksiêdzu, jak dalece to by³o mo¿liwe, nie zmieniaæ zwyczajów. I jak ksi¹dz nie
móg³ byæ wra¿liwy na uczucia naszej szczerej przyjani, której nie
przestawa³em dawaæ dowodów przez ca³y czas, kiedy przebywa³em
u ksiêdza, tak samo jak oznak respektu, poszanowania, które mia³em wzglêdem ksiêdza, i uwa¿ny by³em przy wszystkich naszych
spotkaniach na to, aby te uczucia by³y ksiêdzu okazywane. Ksi¹dz
mi zarzuca ma³ostkowoæ, urazy, uczucia tak niskie, które nigdy nie
zamieszka³y w moim sercu — nawet wzglêdem tych, którzy chcieli uczyniæ mi wiele z³a. Do tego stopnia, ¿e jest mi trudno wybaczyæ oszczerstwa.
Tym, którzy chc¹ s³uchaæ, ksi¹dz mówi, ¿e: Po¿ar pozostawi³
tylko popió³. Jeli tak by³o w rzeczywistoci, to uda³oby siê ksiêdzu wzbudziæ w naszych duszach najwiêksze cierpienie. I chocia¿
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to pewne, ¿e nie bylibymy odpowiedzialni za tê pora¿kê, bylibymy równie¿ z tego powodu bardzo zasmuceni, ale, dziêki Bogu,
znajdujê w ksiêdza w³asnym licie treci, które mnie uspokajaj¹.
Najpierw informuje mnie ksi¹dz, ¿e nie ma ju¿ dziewcz¹t, które id¹
na tañce w wiêto; to ju¿ jest ma³y sukces, ¿e po³owa ludnoci
przypomnia³a sobie, czego ich nauczylimy, i stara siê o tym pamiêtaæ. Kto wie, czy wiêksza czêæ m³odych nie posz³aby za przyk³adem dziewcz¹t, jeli nie mieliby wsparcia, jak to powinno byæ
ze strony Kongregacji? Takie jest nasze zdanie. Ponadto ksi¹dz
twierdzi, ¿e rozwi¹z³oæ spowodowa³a du¿o mniej z³a, ni¿ siê obawia³em, co nale¿y przypisaæ dobrym skutkom misji.
Co do kalkulacji, któr¹ ksi¹dz czyni odnonie do liczby komunikuj¹cych na Wielkanoc, trzeba sobie przypomnieæ, ¿e pojednanie w sakramencie spowiedzi, nie wiêcej jak oczyszczenie w sakramencie chrztu — nie czyni¹ nieskazitelnym. Nad tym mo¿emy
tylko gorzko zap³akaæ, bior¹c pod uwagê niesta³oæ postanowieñ
i wielk¹ s³aboæ natury ludzkiej. Niestety! Szczêliwie dla nas! Nasz
Pan zna³ smutek naszej grzesznej ludzkiej natury; i dlatego ustanawiaj¹c sakrament pokuty w sposób, aby móg³ byæ godnie przyjmowany wiele razy przez tego samego cz³owieka, zapewni³ uprzednio kap³ana, który sprawuje go zgodnie z przepisami, i przywiód³
w tym samym czasie biednego grzesznika od beznadziei — do której by³by siê sk³ania³ — bez tego uprzedzaj¹cego mi³osierdzia. W ten
sposób ksiêdza uwaga nie powoduje skrupu³ów w moim sercu
i dalej jestem przekonany, ¿e nawet to, co nie mog³o byæ trwa³e,
by³o rzeczywiste; nie tylko wydawa³o siê, jak ksi¹dz uwa¿a.
Niech mi ksi¹dz pozwoli, ¿e zacytujê nastêpuj¹cy przyk³ad,
który z³agodzi karê, nakazuj¹c¹ ksiêdzu dowiadczaæ niesprawiedliwego odejcia tak wielkiej liczby parafian. Jeden z najbardziej
szanowanych proboszczów w Marsylii — zauwa¿aj¹c ca³e dobro,
które siê dokona³o podczas misji — powiedzia³ do naszych misjonarzy: Cieszê siê z dobra obecnego; ale bêd¹ bardzo zadowolony,
jeli mi pozostanie piêæ procent parafian; nie bêdê uwa¿a³ naszych
trudów za bezowocne. Szeæ miesiêcy póniej, wielce rozradowany, powiedzia³ nam: Jestem bardziej szczêliwy, ni¿ mog³em siê
spodziewaæ: przy odnowieniu misji zastalicie wiêcej ni¿ piêtnacie
procent. I wiele ¿emy dokonali, aby osi¹gn¹æ ten rezultat”. W ten
sposób, wed³ug ksiêdza obliczeñ, jest ksi¹dz jeszcze bardziej uprzywilejowany ni¿ ten proboszcz — poniewa¿ — z ksiêdza wyznania
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wynika, ¿e na Wielkanoc mia³ ksi¹dz piêædziesi¹t procent; i bez
w¹tpienia mia³by ksi¹dz jeszcze wiêcej, jeli by³by szósty ksi¹dz,
o którego ksi¹dz prosi³ w tym czasie, nie mog¹c sprostaæ zadaniom
z ksiêdza czterema wikarymi z powodu nat³oku penitentów.
Pozostaje mi odeprzeæ ksiêdza oskar¿enie, do mnie skierowane, ¿e za ma³o mówi³em o mszy niedzielnej. Jeli ksiêdza wiek
i choroby pozwoli³yby uczestniczyæ w naukach porannych, powiêconych Bo¿ym przykazaniom, móg³by ksi¹dz dowiadczyæ, ¿e
w tym temacie powiedziano to, co nale¿a³o powiedzieæ.
Ksiêdza list pozostanie u nas jako dowód niewdziêcznoci
ludzkiej. Nauczy naszych misjonarzy, ¿e nie nale¿y oczekiwaæ za
ich prace wdziêcznoci od ludzi, ale odrzucenia i oszczerstw, i po³o¿yæ ufnoæ tylko w Bogu. Odnoszê tê naukê równie¿ do siebie
samego; mylê, ¿e mogê powiedzieæ o sobie, i¿ jestem nieczu³y na
wszystkie pochwa³y, poniewa¿ krytycznie oceniam samego siebie.
Odk¹d wykonujê tê wiêt¹ pos³ugê, liczy³em tylko na ksiêdza uznanie. Liczy³em równie¿ na ksiêdza ¿yczliwoæ i przyjañ. Bóg mnie
owieci³; za to Jemu dziêkujê.
Ten list wyda siê ksiêdzu surowy, jeli ksi¹dz zapomnia³ o treci swojego; ale nic nie szkodzi, powinien go ksi¹dz uwa¿aæ jako
konieczn¹ odpowied na list, który otrzyma³em od ksiêdza. Czu³em siê w obowi¹zku odrzuciæ oskar¿enia, które obra¿a³y moj¹
pos³ugê i tych, których jestem czêci¹; ale uczyni³em to tylko
w trosce o prawdê W niczym to nie umniejsza czci dla ksiêdza,
którego zas³ugi znam, i teraz, i zawsze jestem gotowy udowodniæ
ksiêdzu, ¿e nie ma ksi¹dz bardziej oddanego przyjaciela. Te uczucia s¹ szczere i nie s¹ sprzeczne we mnie z wol¹ u¿ycia w wolny
sposób wyra¿enia mojej myli, kiedy atakuje siê niesprawiedliwie
nasze prowadzenie siê i nasze intencje 46.

Proboszcz przeprosi³ i Za³o¿yciel odpowiedzia³ 29 sierpnia: Ksiê¿e, ksi¹dz
wyci¹ga do mnie rêkê, ciskam j¹ z popiechem i obejmujê ksiêdza na znak doskona³ego pojednania, jeli mimo wszystko prawd¹ jest, ¿e bylimy sk³óceni przez chwilê. List,
który ksi¹dz napisa³, a w którym ksi¹dz nie chcia³ napisaæ tego, co odczyta³em  bêdzie spalony, a zachowam ten, w którym ksi¹dz wyrazi³ przekonanie o przyjani. Zrobi³em wszystko, co ode mnie zale¿a³o, aby na ni¹ zas³u¿yæ, i byæ mo¿e by³em za ma³o
wra¿liwy z obawy, ¿e siê pomylê. Niech wiêc ksi¹dz przyjmie na nowo zapewnienie,
którym odnawiam moje uczucia, i niech ksi¹dz zachowa dla mnie miejsce, które zechcia³
mi daæ w swoim sercu. Mam zaszczyt byæ ksiêdza itd.
46
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40. Do p. de Mazenod, ulica Papassaudy, nr 2, Aix, B. du
Rhône47.
Dobry pocz¹tek misji. Wieci.
L.J.C.
La Ciotat, 6 listopada 1821.
Droga mamo, jeli nie napisa³bym listu, by³aby pewnie niespokojna. Piszê wiêc tobie tych kilka s³ów, aby donieæ, ¿e szczêliwie dojechalimy na miejsce i ¿e czujemy siê dobrze48.
Z pocz¹tku misji jestemy bardzo zadowoleni. Módl siê za nas,
aby dokona³o siê dobro i aby wszyscy skorzystali z tak cennej ³aski, która jest ofiarowana w tym momencie mieszkañcom tego miasta. I — poniewa¿ trzeba do ciebie pisaæ jako do mamy — nie
omieszkam ci powiedzieæ, ¿e jemy tutaj wspania³e ryby i ¿e niczego nam dla cia³a nie brakuje.
Wczoraj nie mia³em czasu, aby napisaæ wiêcej, a dzisiaj muszê odbyæ pewn¹ drogê, która przeszkadza mi pisaæ na misji, jak
sobie zaplanowa³em. ciskam ciê i ca³¹ rodzinê z ca³ego serca.
Eugeniusz.
41. [Do p. Adolphe’a Taverniera w Aix]49.
Wyrazy sympatii. Misja.
[La Ciotat, listopad–grudzieñ 1821]50.
Jelibym nie da³ znaku ¿ycia mojemu Adolpheowi, có¿ by
o mnie pomyla³? Uzna³by mnie za nieczu³ego, za niewdziêcznika,
Oryg.: Rzym, arch. Postulacji, ród³o Boisgelin, I, 8.
Misja w Ciotat by³a g³oszona od 4 listopada do 23 grudnia.
49
Kopia w A. Tavernier, Kilka wspomnieñ o biskupie K.-E. de Mazenod , Aix,
1872, s. 81.
50
List bez daty; jest umieszczony po tym z dat¹ 29 lipca 1821. Wydaje siê, ¿e jest
pisany w czasie pierwszej misji g³oszonej przez Za³o¿yciela na jesieni w Ciotat, od
4 listopada do 23 grudnia. Jest prawdopodobnie odpowiedzi¹ na ostatni list od A. Taverniera, napisany 9 padziernika 1821, w którym Adolphe opisuje stan swojej duszy i u¿ywa s³ów bardzo wychwalaj¹cych cnoty Za³o¿yciela: Chcesz, drogi przyjacielu, abymy
47
48
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gdy tymczasem pisz¹c mu choæ tych kilka s³ów, bêdzie wiedzia³,
¿e mu nie odpowiadam, poniewa¿ nie ufam swojemu sercu, ¿e by³oby kuszone uszczkn¹æ zajêciom wynikaj¹cym z obowi¹zku trochê czasu, który uzna³by za mi³y, aby do niego napisaæ. ciskam
go z ca³ego serca. Niech ten dobry przyjaciel przyjmie to krótkie
s³owo, które piszê porodku walki na polu bitwy, uzbrojony we
wszelk¹ broñ przeciw piek³u — któremu, z Bo¿¹ pomoc¹, zadajemy wielkie ciosy.
42. [Do ks. Figona, proboszcza w Aubagne]51.
Misjonarze Prowansji wyg³osz¹ misjê w Aubagne podczas przysz³ego Wielkiego Postu. Szczegó³y i rady.
Aix, 5 padziernika 1822.
Ksiê¿e,
To wystarczaj¹ce, ¿e ¿yczliwie ksi¹dz zrezygnowa³ zesz³ego
roku z przys³uguj¹cego mu prawa i nie sprzeciwi³ siê wykonaniu
wspólnie op³akiwali nieod³¹czne smutki naszej ludzkiej natury? Moje serce nigdy nie
by³o bardziej gotowe, aby siê ¿aliæ nad ca³ym z³em, które wci¹¿ spotykamy na naszej
drodze; i tutaj mówiê bardziej o tym, które daje niebo, jako wsparcie na drodze cnoty,
ni¿ do przyjaciela, którego moje serce wybra³o. Dlaczego zdarza siê w ¿yciu tak, ¿e to,
czego nienawidzilimy, to, co ukazywa³o siê naszym oczom, jako co najbardziej odpychaj¹cego, pojawia siê znowu w myli z wdziêkiem, którego jemu nie przypisywalimy,
i wyzwala w g³êbi serca co, co ju¿ uznalimy za niemo¿liwe? Dlaczego to moc z³a?
Dlaczego przyci¹ganie do cnoty jest czêsto mniej odczuwane w porównaniu z przyci¹ganiem ku z³u? Dlaczego czêsto jestemy ograniczeni w odczuwaniu, nawet w modlitwie, odpoczynku, którego siê szuka³o? Na wszystkie te pytania ju¿ odpowiedzia³em,
a teraz twego g³osu siê spodziewam. Wiesz, jaki ma wp³yw na moj¹ duszê. Mo¿e w³anie od Ciebie powinien przyjæ pokój, którego oczekujê. Ach, ile razy zdarza³o mi siê,
¿e przywo³ywa³em Twoj¹ osobê przed oczy, widzia³em Ciê takim, jaki by³e, szczodrobliwy, silny, rozsiewaj¹cy swoj¹ wielk¹ duszê porodku pokus, które tak odrzuca³e. Przed
tak wielkim przyk³adem któ¿ by siê nie zawstydzi³ i nie powiêci³? Któ¿ nie zawstydzi³by siê, id¹c tak wolno tam, gdzie ty pobieg³e tak szybko? Któ¿ nie chcia³by byæ tam,
gdzie ty jeste? Moja dusza nie potrafi siê oprzeæ przyk³adowi, którym jest ca³e twoje
¿ycie, gdzie si³a pierwszych dni jest równa tym prze¿ytym w s³u¿bie misyjnej.
I tego, którego podziwiam, mogê nazywaæ swoim przyjacielem! Zatrzymaj siê przy tej
ostatniej myli, jeli inni ciê zawiedli; przypomnij sobie, ¿e jeli moje serce odczuwa³o
czêsto potrzebê powiedzenia ci, ¿e ciê kocha, czêsto równie¿ potrafi³o opisaæ ciebie takim, jaki jeste. ¯egnaj! ¯egnaj! (tam¿e, s. 67-68).
51
Oryg. Aubagne, arch. parafialne.
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zobowi¹zañ, które arcybiskup powzi¹³ wzglêdem innej parafii.
Mo¿e ksi¹dz na nas liczyæ, w czasie, który wybra³, to znaczy na
Wielki Post w 1823 roku. Pozwoli mi ksi¹dz prze³o¿yæ na czas po
misjach, które powinny poprzedzaæ tê z Aubagne, aby wyznaczyæ
dok³adny dzieñ rozpoczêcia misji. Okolicznoci, których nie mo¿emy przewidzieæ, mog¹ wymagaæ opónienia o jeden tydzieñ52.
Ksi¹dz nam bardzo utrudni pracê, jeli nie powierzy komu
¿ywienia misjonarzy. La Fabrique znajdzie sposób, aby wybraæ
dzieln¹ kobietê, która podejmie siê tego obowi¹zku za niewielk¹
zap³atê i w sposób najbardziej odpowiedni. Drób, dziczyzna i ciasta s¹ to dania zakazane dla nas. W ten sposób nie bêdzie trudno
znaleæ kogo, kto bêdzie potrafi³ postawiæ garnek na ogniu i przygotowaæ to, co nazywamy w Prowansji la Carbonade.
By³bym bardzo zobowi¹zany, gdybym zna³ dok³adnie, ilu bêdzie wiernych parafii, aby wyznaczyæ liczbê misjonarzy. Poniewa¿
stosujemy przy spowiadaniu metodê waszego wiêtego patriarchy,
w. Wincentego a Paulo53, spowiadaj¹c bez przerwy, nie posuwamy siê zbyt szybko. Mam nadziejê, ¿e ksiêdza wikarzy zechc¹ nas
wspomóc w tej trudnej pos³udze, wtedy bêdziemy mogli ich w³¹czyæ w naszym planowaniu. Ponad wszystko gratulujê sobie, ¿e
wszyscy bêdziemy tworzyæ jedn¹ rodzinê, której ksi¹dz bêdzie ojcem, i ¿e bêdziemy mieli jedno serce i jedn¹ wolê. Niech ksi¹dz
nie wydaje za du¿o na nasze ulokowanie i umeblowanie pokojów,
które nam przeznaczy. Proste ³ó¿ko, krzes³o i stó³ wystarcz¹ dla
ka¿dego misjonarza. Sam superior ma potrzebê biurka, aby czytaæ
listy, które otrzymuje.
Z nale¿nym szacunkiem, ksiê¿e, pokorny i pos³uszny s³uga
Eugeniusz de Mazenod.

52
Ta misja zosta³a wyg³oszona dopiero w Wielkim Pocie 1826 przez oo. Mie
i Suzanne. Nominacja Fortunéa na biskupa Marsylii przez zarz¹dzenie królewskie
z 13 stycznia przeszkodzi³a o. Mazenodowi w dotrzymaniu obietnicy.
53
Proboszcz Figon by³ dawnym lazaryst¹, profesorem teologii moralnej w Arles
i w Marsylii przed rewolucj¹. Zmar³ w Aubagne w 1824.
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43. Do p. François Roux, prezydenta Stowarzyszenia Religijnego Mê¿czyzn od Opatrznoci, w Marsylii54.
Misjonarze Prowansji bêd¹ zawsze gotowi wspieraæ projekty Ksiê¿y z Dzie³a Opatrznoci. Superior bêdzie nieobecny w czasie dwóch
najbli¿szych misji.
L.S.J.C.

Rians55, 2 grudnia 1822.

Nie powinien byæ ksi¹dz zdziwiony, ¿e ze wszystkich si³ chêtnie wspieram wspania³e projekty ksiê¿y z Dzie³a Opatrznoci.
Mimo wszystko duch naszego powo³ania zobowi¹zuje mnie do
uchwycenia z zapa³em ca³ego dobra, które nam siê proponuje dokonaæ, szczególnie kiedy widzimy okazjê do wype³nienia go tak
jak trzeba. Wdziêcznoæ, jak¹ winnimy waszemu Dzie³u za przy³¹czenie naszego Zgromadzenia do waszej troski o biedne dzieci,
które ¿ywi i które chce formowaæ do cnoty56, czynimy naszym obowi¹zkiem, który bêdziemy zawsze z przyjemnoci¹ wype³niaæ.
Wyrzucam sobie jednak, ksiê¿e, ¿e mu nie przypomnia³em
tego, co powiedzia³em ks. Bonnafoux, ¿e wczeniejsze zobowi¹zania zmusi³y mnie prawdopodobnie do odrzucenia — podczas
dwóch pierwszych tegorocznych misji — planu, który ksi¹dz zaproponowa³ i który chêtnie zaakceptowa³em z poprawk¹ dyktowan¹ racjonaln¹ wolnoci¹, która zostawi temu, któremu powierzê tê
s³u¿bê, mo¿liwoæ bycia nieobecnym jaki czas — bêd¹c jednoczenie zast¹pionym, jak to czyni¹ ksiê¿a, którzy maj¹ duszpasterskie
zobowi¹zania. Pocz¹tki s¹ zawsze trudne, ale jeli spodoba siê
Bogu w swojej dobroci daæ naszemu Zgromadzeniu wzrost liczebny, a wymagaj¹ tego potrzeby ludu — wtedy nie tylko kap³an, który bêdzie wyznaczony do waszych dzieci, ale wszyscy ci z naszych, którzy zamieszkaj¹ w waszym miecie, bêd¹ siê uwa¿ali za
szczêliwych byæ do dyspozycji waszego Dzie³a.
Z uszanowaniem, ksiê¿e, wasz pokorny i pos³uszny s³uga,
Eugeniusz de Mazenod.
Oryg.: Aix, muzeum Arbaud 2687 A 3.
Za³o¿yciel kierowa³ misj¹ w Rians od 11 listopada do 20 grudnia.
56
Osiedlenie siê misjonarzy mia³o miejsce 6 maja w Kalwarii i 13 maja przy Dziele Opatrznoci, gdzie mieszkali.
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44. [Do bpa C.A. de Richery’ego, biskupa Frejus]57.
Regu³y Misjonarzy Prowansji nie sprzeciwiaj¹ siê prawom biskupów. Oni za nie mog¹ anulowaæ lubów z ich domylnym pozwoleniem. Zgromadzenie istnieje przez i dla biskupów.
Marsylia, 12 listopada 1823.
Ksiê¿e biskupie,
Umocniony przez ¿yczliwoæ ksiêdza biskupa, której dowiadcza³em, oraz przez protekcjê, której ksi¹dz zechcia³ u¿yczyæ naszemu Zgromadzeniu, kiedy prosi³em o ksiêdza b³ogos³awieñstwo dla
niego i dla siebie — zachowa³em milczenie, kiedy ksiêdza rada
przez surow¹ decyzjê zabra³a bez ogródek trzech cz³onków naszego Zgromadzenia, którzy ca³kowicie i stale byli w s³u¿bie ksiêdza
diecezji58. Szacunek, jaki mam dla ksiêdza biskupa, po³¹czony
z obaw¹, aby siê nie naraziæ, uniemo¿liwi³ mi udzielenie ksiêdzu
wyjanieñ, które prawdopodobnie zmieni³yby decyzje rady, jeli
by³yby dostarczone na czas, o anulowaniu niektórych postanowieñ
powziêtych dobrowolnie, dla wiêkszego dobra osób i dla rozwoju
poszczególnych diecezji, w których zostali pos³ani do ewangelizowania. Te wyjanienia udowodni³yby ksiêdzu biskupowi, ¿e kap³ani, którzy sk³adaj¹ profesjê zakonn¹, przyrzekaj¹ absolutne oddanie swoim pierwszym pasterzom i dzia³aj¹ w ich imieniu i wed³ug
ich zaleceñ, nie mieli intencji wy³amania siê z ich jurysdykcji. Aby
dowieæ tego, wystarczy³oby mi pokazaæ ksiêdzu biskupowi jeden
z artyku³ów naszych Regu³ wyra¿ony w s³owach nastêpuj¹cych:
Cz³onkowie tego Zgromadzenia pracuj¹ pod jurysdykcj¹ ordynariuszy, od których zawsze zale¿¹, przynosz¹c pomoc duchow¹
biednym ludziom rozproszonym po wioskach i mieszkañcom ma³ych
okolic wiejskich, najbardziej pozbawionych duchowej pomocy”.
Nie chcê przez to powiedzieæ, ¿e ksi¹dz biskup nie ma prawa
— u¿ywaj¹c cis³ego prawa — dyspensowaæ tych sporód swoich
diecezjan, którym rodzaj naszego ¿ycia nie odpowiada. Nigdy nie
mylelimy o tym, by podawaæ w w¹tpliwoæ prawa biskupów w tym
Rambert I, 383-386; Rey I, 319.
E. Maunier, S. Deblieu i F. Jeancard, którzy opucili Zgromadzenie, kiedy oo.
de Mazenod i Tempier zostali wikariuszami generalnymi w Marsylii na pocz¹tku 1823.
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wzglêdzie; wszystko, co chcielimy osi¹gn¹æ, to powstrzymaæ siebie
samych dobrowolnie od ³atwoci uciekania siê do tego rodka.
Obietnica ¿ycia do koñca swych dni w Zgromadzeniu — która
sta³a siê problemem dla ksiêdza biskupa rady — jest sposobem na
przetrwanie — który nie jest, w tym znaczeniu, w jakim my go
sk³adamy, w opozycji do prawa biskupów w tym wzglêdzie. Jestemy gotowi udaæ siê wszêdzie tam, gdzie nas wezw¹, otrzymujemy
wszak¿e nasz¹ misjê od nich i powstrzymujemy siê od wszelkiego
dzia³ania, które nie by³oby dok³adnie zgodne z ich intencjami.
W tym duchu dotychczas praktykowalimy tê zasadê i nigdy nie
przysz³o na myl ¿adnemu z nas, by oddaliæ siê od tego sposobu
postêpowania. Jakim¿e wiêc sposobem mo¿na by³o zdecydowaæ
o niewa¿noci lubów z³o¿onych za wiedz¹ kompetentnej w³adzy,
która sprawuje w³adzê nad zebranymi diecezjami? Zosta³y one
przecie¿ z³o¿one dobrowolnie, bez przymusu, odnowione i potwierdzone wiele razy i nie s¹ pod ¿adnym wzglêdem przeciwne prawom biskupów, których prawa uznajemy. Gdyby nas z nich dyspensowano — to by³oby jeszcze w porz¹dku, jeli ksi¹dz biskup
uzna³by za wystarczaj¹ce powody, które doprowadzi³y do tej ostatecznoci, ale je anulowaæ! Zabrak³o dok³adnych informacji, rzetelna wiedza zapobieg³aby takiemu postêpowaniu.
A tymczasem przez nieroztropnoæ tych, którzy podjêli tê decyzjê, mówi siê teraz o tym w ka¿dym domu, wszyscy siê tym zajmuj¹, a ka¿dy wypowiada swoje zdanie bez znajomoci sprawy.
Oczernia siê nas, nie wys³uchawszy naszych opinii, poniewa¿ powstrzymujemy siê od jakiekolwiek mówienia. Obmawia siê nas,
rzuca siê na nas cieñ, co powoduje umniejszanie nas samych i naszej s³u¿by. I to wszystko po omiu latach dobrego, spokojnego
¿ycia wype³nionego profesjonalnym dzia³aniem. Ta burza z gromami, ten straszny cios spada na nas ze strony autorytetu, na którym
wy³¹cznie siê opieramy, pod ochron¹ którego formowalimy siê
i wzrastalimy, i pod ochron¹ którego pozostajemy! Czy¿ biskupi
nie s¹ w rzeczywistoci naszymi pierwszymi protektorami, naszymi ojcami i tymi, których szanujemy i obdarzamy mi³oci¹?
Tak, ksiê¿e biskupie, ich wola jest nasz¹ regu³¹, ich autorytet
dusz¹ naszego Zgromadzenia, rdzeniem wszystkich naszych przedsiêwziêæ; istniejemy dziêki nim i dla nich, aby pracowaæ — bez
wytchnienia — pod ich rozkazami, dla zbawienia ludu, który jest
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im powierzony, i aby ul¿yæ ich trosce przez wszystkie nasze gorliwe wysi³ki.
Osiem lat ju¿ up³ynê³o i nie skierowano pod naszym adresem
najmniejszych zarzutów odnonie do pe³nienia naszych wiêtych
obowi¹zków. Nasz sposób ¿ycia, nasze prowadzenie siê — mogê
powiedzieæ to z ca³¹ uczciwoci¹ — by³y powodem zbudowania
dla wszystkich tych, którzy mieli nas naladowaæ i dla których
mielimy byæ wzorem.
Nasi kocielni prze³o¿eni, pod których okiem pracujemy, nieustannie dodawali nam odwagi i zawsze zatwierdzali wszystkie
nasze sposoby dzia³ania. Bylimy w trakcie rozszerzania dobrych
dzie³ naszej s³u¿by, rozprzestrzeniaj¹c nasze prace przez zak³adanie ró¿nych domów w diecezjach, w których ewangelizowalimy.
Biskupi z Gap, Digne, Marsylii, z Nimes, staj¹c siê naszymi protektorami i daj¹c nam najlepsze wiadectwo, domagali siê naszej
pos³ugi, któr¹ gotowi bylimy spe³niæ, tak jak zrobilimy to na
pierwsze ksiêdza biskupa zawo³anie. I oto z waszej strony ciê¿ki
cios spada na nas, krzy¿uje nasze plany, w konsekwencji wstrz¹sa
naszymi instytucjami, upokarza nasz personel i — krótko mówi¹c
— wydaje nas na ¿er naszych przeciwników. A s¹ oni tymi, których upodobaniom nie sprostalimy, mimo ¿e dok³adnie wype³nialimy wiête obowi¹zki s³u¿by nam powierzonej.
Niech ksi¹dz biskup uzna, ¿e tu w³anie jest rdzeñ prawdziwego bólu i smutku. Ponadto, jeli mam wierzyæ pog³oskom, które
kr¹¿¹, jest to tylko pocz¹tek boleci i przygotowujecie nam cios
jeszcze bardziej dotkliwy.
A w koñcu ci, którzy sprowokowali decyzjê ksiêdza biskupa
rady, chc¹ nas opuciæ. Niech odchodz¹, ale czy¿ by³oby mo¿liwe, by ksi¹dz biskup — którego dobroæ i ³agodnoæ s¹ szeroko
znane — chcia³by pogwa³ciæ wolê tych z naszych braci, którzy
poch³oniêci pragnieniem wiêtoci ¿ycia, prowadzonego w naszych domach, poci¹gniêci specjalnym powo³aniem do praktykowania szlachetniejszych cnót, w wielkiej regularnoci ¿ycia, chc¹cy skorzystaæ z nieocenionych po¿ytków ¿ycia wspólnotowego,
jednak bez odrzucania pos³ugi, uwa¿aj¹cy za najwy¿sze szczêcie
¿ycie wród nas — by ksi¹dz biskup chcia³ ich wyrwaæ z azylu,
który Opatrznoæ im przygotowa³a? Nie jestem o tym przekonany…
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Koñcz¹c, zapytujê siebie, czy to do ksiêdza biskupa by³em
zmuszony napisaæ tego rodzaju apologiê? Pogratulowa³bym sobie
i by³bym dumny, jelibym móg³ zas³u¿yæ na ksiêdza ¿yczliwoæ
przez mój szacunek i moje przywi¹zanie do ksiêdza biskupa osoby. Czu³bym siê wolny do prezentowania nowych dowodów; trzeba by³o tego ha³asu, który uczyniono wokó³ mojej osoby, aby obudziæ moj¹ czujnoæ i zobowi¹zaæ mnie do zareagowania w obronie
w³asnej i Zgromadzenia, które do ksiêdza nale¿y, i domagaæ siê
uczuæ, o których nigdy nie mia³em powodu w¹tpiæ.
Niech ksi¹dz biskup pozwoli, ¿e odnowiê zapewnienie o moim
szacunku i oddaniu, z którymi to mam zaszczyt byæ ksiêdza biskupa pokornym i pos³usznym s³ug¹,
E. de Mazenod.

45. Do p. de Mazenod, ulica Papassaudy, nr 2, w Aix, Bouches-du-Rhône59.
Przekazaæ o. Courtèsowi, ¿eby misjonarze nie wyje¿d¿ali natychmiast na otwarcie misji oblackiej w Nimes.
L.J.C.
Lyon, 13 maja 182560.
Proszê ciê, przeka¿ wieci ode mnie na misjê i powiedz
o. Courtèsowi, ¿e napisa³em do Marsylii do o. Tempiera. Jeli jest
jeszcze czas i jeli nie widzia³by przeszkód, mo¿na by prze³o¿yæ
a¿ do drugiego wiêta Zes³ania Ducha wiêtego wyjazd do Nimes
z jego powodu i z nag³ego braku, który mog³aby spowodowaæ nieobecnoæ o. Honorata przy zbli¿aj¹cym siê wiêcie61. Ksi¹dz LareOryg.: Aix, hotel Boisgelin MJ I-1.
Ojciec de Mazenod i jego stryj bp Fortuné wyjechali do Aix 9 maja. Mieli uczestniczyæ w uroczystociach objêcia w³adzy przez Karola X — 29 maja. Podró¿ do Pary¿a
siê przed³u¿y³a z powodu choroby i mierci — 26 czerwca — Caroline de Boisgelin,
która by³a pensjonariuszk¹ u Sióstr Najwiêtszego Serca.
61
Za³o¿yciel pojecha³ do Nîmes na pocz¹tku kwietnia i zgodzi³ siê tam wys³aæ kilku misjonarzy (Mie, Honorat i Guibert), którzy mieszkali w domu blisko wy¿szego seminarium.
59
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sche62, do którego napisa³em i spodziewa³em siê wymijaj¹cej odpowiedzi i co mnie sk³oni³o do przypieszenia wyjazdu, jest w podró¿y z biskupem63. Co do spraw pozosta³ych, decyzje pozostawiam na póniej, mo¿na je bêdzie poczyniæ na miejscu. To moja
myl, któr¹ przekazujê.
Przeka¿, proszê, tê czêæ listu o. Courtèsowi, zaznaczaj¹c, ¿e
nie mo¿e nic zrobiæ, nie powiadamiaj¹c o tym o. Tempiera. Bo to
on mo¿e zarezerwowaæ miejsca lub uk³ady, co do których nie bêdzie ju¿ mo¿liwe wycofanie siê 64.
46. [Do bpa Miollisa, biskupa w Digne]65.
Misjonarze Prowansji nie omijaj¹ niczego, aby kszta³towaæ dobrych ksiê¿y, nawet jeli niektórzy s¹ niewierni ³asce.
[Pary¿] 22 czerwca 1825.
Niech ksi¹dz biskup bêdzie przekonany, ¿e nie opuszczamy
niczego, aby przygotowaæ Kocio³owi kap³anów, którzy byliby
godni Jemu s³u¿yæ. Mamy radoæ widzieæ, ¿e Pan b³ogos³awi nasz¹ gorliwoæ dla Jego chwa³y, ale to by³oby zbyt du¿o szczêcia,
jelibymy nie mieli op³akiwaæ niewiernoci ³asce niektórych66.
Trzeba, ¿ebymy uczestniczyli w zgryzocie i bólu, które musia³o
odczuwaæ Najwiêtsze Serce Jezusa z powodu zdrady Judasza. Jeli to oceniaæ przez boleæ, któr¹ odczuwam na widok niewiernych,
musia³a byæ ona ponad miarê. To krwawa poprawka do radoci,
której mi dostarcza doskona³oæ ¿ycia, prowadzonego przez
wszystkich tych, którzy s¹ wierni naszym Regu³om.

Kanonik i sekretarz na biskupstwie.
Biskup Chaffoy.
64
Ojcowie Honorat i kleryk Guibert byli z domu w Aix i dlatego Za³o¿yciel prosi³
o. Courtésa, by nie pozwoli³ im wyjechaæ bez uprzedzenia o. Tempiera w Marsylii.
65
Yenveux IV, 128.
66
Nie znamy szczegó³owych okolicznoci napisania tego listu. Kilku nowicjuszy
opuci³o Zgromadzenie w 1825; przede wszystkim dwóch ojców, pochodz¹cych z diecezji Digne; nie dali satysfakcji i opucili Zgromadzenie: Vachon i Touche, por. Mazenod do Tempiera, 22 czerwca 1825 i Mazenod do Touchea, 11 wrzenia 1825.
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47. [Do proboszczów w Aix]67.
Misjonarze Prowansji pojad¹ chêtnie g³osiæ jubileusz w parafiach
miasta Aix.
[Marsylia] 20 padziernika 1825.
Nie mo¿na byæ bardziej wzruszonym listem, który ksi¹dz do
mnie napisa³. Jeli jest prawd¹ — jak ksi¹dz pisze — ¿e uczynilimy ju¿ trochê dobra wród ksiêdza owieczek, dziêkujemy za to
z ca³ego serca Panu, który nie móg³ nam wywiadczyæ wiêkszej ³aski. Przywi¹zujemy do niej wielk¹ wartoæ i ci¹gle zastanawiamy
siê, jak przyczyniæ siê do uwiêcenia miasta, które jest kolebk¹
naszego Zgromadzenia i z którym ³¹cz¹ nas tak liczne wiêzy. Nie
tylko wszyscy nasi misjonarze s¹ na wasze rozkazy na ten czas jubileuszu, ale nie ma ¿adnego, który nie by³by ci¹gle gotowy wam
dowieæ przez wszystkie pos³ugi, które zawiera nasza wiêta s³u¿ba, pragnienia naszego Zgromadzenia, aby wam pomagaæ w ka¿dym czasie w dobru, którym wasza gorliwoæ nie przestaje nas inspirowaæ dla zbawienia waszych owieczek68.
Do ksiê¿y proboszczów nale¿y decyzja, co bêdzie najlepsze do
zrobienia, aby zapewniæ, za pomoc¹ Bo¿ej ³aski, powodzenie tych
wiêtych æwiczeñ jubileuszowych. Przyjadê do Aix w przysz³ym
tygodniu, aby uzgodniæ z wami porz¹dek i program, który uznacie
za w³aciwy do wykonania. To, co mogê wam teraz powiedzieæ —
mo¿ecie liczyæ na dziesiêciu misjonarzy, którzy bêd¹ mogli wam
us³u¿yæ w piêciu parafiach podczas ca³ego miesi¹ca trwania jubileuszu. Potrzebne jednak do tego bêdzie, ¿eby ksi¹dz arcybiskup
— na wasz¹ probê do niego skierowan¹ — og³osi³ jego otwarcie
na koniec stycznia lub pocz¹tek lutego. Spowodowane jest to tym,
Yenveux I, 110-111.
Relacje z proboszczami w Aix by³y bardzo z³e podczas pierwszych 10 lat istnienia Zgromadzenia, por. J. Pielorz, Relacje Za³o¿yciela z proboszczami w Aix (1823-1826), w Studia oblackie, t. 19(1960), s. 147-171, 328-367, i t. 20(1961), s. 39-60.
To wyjania, dlaczego Za³o¿yciel by³ wzruszony zaproszeniem proboszczów, aby
obs³u¿yæ jubileusz, i dlaczego daje 10 misjonarzy do ich dyspozycji. Jednak¿e wola³by
widzieæ swoich synów zajêtych tylko g³oszeniem misji. Napisa³ do o. Courtésa 22 lipca
1826: ¯al mi by³o, ¿e przywi¹zano tak¹ wagê do odbycia jubileuszu w Aix. Jeli,
w miejsce tych uroczystoci, ewangelizowano by ubogich bardzo opuszczonych, Bóg
by³by pochwalony, a my bylibymy nape³nieni b³ogos³awieñstwami .
67
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¿e praca naszych czterech domów i misja, któr¹ biskup Nimes zarz¹dzi³ w swoim miecie w grudniu i w styczniu i w której udzia³u
nie moglimy odmówiæ, nie zostawi³aby nam odpowiedniej liczby
ojców. A jeli jubileusz zbieg³by siê z misj¹ w Nimes, nie moglibymy, wed³ug naszego pragnienia, zabezpieczyæ stacji we wszystkich waszych kocio³ach i daæ ka¿demu z was dowód szacunku
i oddania naszego Zgromadzenia.
Pozwoli ksi¹dz, ¿e dorzucê do tych uczuæ wspólnych wszystkim naszym misjonarzom wyrazy powa¿ania i szacunku, pozostaj¹c waszym pokornym i pos³usznym s³ug¹,
E. de Mazenod.
48. [Do Jego wi¹tobliwoci papie¿a Leona XII]69.
Krótki rys historyczny za³o¿enia i rozwoju Zgromadzenia. Cele.
Proba o zatwierdzenie Regu³, Instytutu i imienia oblatów — Najwiêtszej i Niepokalanej Dziewicy Maryi.
.

Rzym, 8 grudnia 182570.

Ojcze wiêty,
Ksi¹dz de Mazenod, wikariusz generalny z Marsylii, klêkaj¹cy do stóp Waszej wi¹tobliwoci, ma zaszczyt Jemu przedstawiæ,
¿e od roku 1815 najwy¿szy kap³an Pius VII, wyra¿aj¹c pragnienie,
aby g³oszono we Francji misje dla zdemoralizowanego przez rewolucjê ludu, postawi³ sobie za cel powiêciæ siê z kilkoma wybranymi towarzyszami temu wiêtemu pos³ugiwaniu w diecezji Aix
w Prowansji.
Nadzwyczajne b³ogos³awieñstwa, których Bóg zechcia³ udzieliæ ich gorliwoci, wzbudzi³y pragnienie okolicznych biskupów,
aby zapewniæ swoim owieczkom podobne zyski duchowe. Powtarzali proby kierowane do ks. de Mazenoda, aby ewangelizowa³ ze
swoimi towarzyszami ludzi w ich diecezjach. Ksi¹dz de Mazenod
by³ szczêliwy, mog¹c przyjæ z pomoc¹ trosce pasterskiej tych
Oryg.: Rzym, A.S.V., Biskupi i Zakonnicy: Marsylia 1846.
Za³o¿yciel napisa³ lub co najmniej skoñczy³ tê probê 8 grudnia, por. Dziennik
8 grudnia i list Mazenoda do Tempiera, 9 grudnia 1825.
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czcigodnych biskupów, zachwycony równie¿ mo¿liwoci¹ rozprzestrzeniania w wiêkszym stopniu znajomoci Jezusa Chrystusa i zapewnienia powrotu do dobrych zasad wiary du¿ej liczby b³¹dz¹cych. Misjonarze uwa¿aj¹ — nie bez racji — ¿e aby pracowaæ
i rozwijaæ siê w ró¿nych diecezjach, konieczne jest ustalenie
wspólnych zasad, które by³yby ³¹cznikiem ich rodz¹cego siê Stowarzyszenia.
Sami urzeczeni cudami, które ³aska Bo¿a zdzia³a³a przez ich
pos³ugê, czuli, ¿e aby godnie odpowiedzieæ na swoje powo³anie,
trzeba by³o iæ po ladach wiêtych i zdobyæ dla cz³onków Zgromadzenia ³atwoæ doskona³ej pracy, i w tym samym czasie dawaliby ludziom rodki zbawienia, g³osz¹c im pokutê.
By³o postanowione, aby przyj¹æ rady ewangeliczne i oddaæ siê
z powiêceniem bez granic wszystkiemu, co mog³oby s³u¿yæ wiêkszej chwale Bo¿ej, zbawieniu dusz najbardziej opuszczonych
i s³u¿bie Kocio³owi.
Regu³y i Konstytucje Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów w.
Karola (to imiê, które przyjêli), których nazwano potocznie Misjonarzami Prowansji, zosta³y napisane w tym duchu.
Przede wszystkim oddaj¹ siê g³oszeniu misji, co jest celem
g³ównym ich Instytutu i zasadniczo w okolicach najbardziej opuszczonych — g³osz¹c tam w jêzyku zrozumia³ym — to znaczy
w narzeczu, jêzyku codziennym ludzi, którzy nie rozumiej¹ zbyt
dobrze francuskiego w tych oddalonych okolicach. Ofiarowali oni
pomoc ksiê¿om w odnowie obyczajów przez rekolekcje i dobre
wychowanie kleryków w seminariach. Powiêcaj¹ czas m³odzie¿y,
wród której zak³adaj¹ kongregacje chrzecijañskie, aby ich uchroniæ od zepsucia obyczajów. W koñcu powiêcaj¹ siê pos³udze
wród biednych wiêniów, których pouczaj¹, którym udzielaj¹ sakramentów i którym towarzysz¹ na miejsce straceñ, jeli s¹ skazani na mieræ.
Papie¿ Pius VII udzieli³ szerokich ³ask Zgromadzeniu Misjonarzy, a biskupi nie przestawali dodawaæ odwagi ich dobrym dzie³om. Trzeba by³o wkrótce przekroczyæ granice Prowansji i udaæ siê
do Dauphiné i Langwedocji, aby odpowiedzieæ na ¿yczenia i proby biskupów. Wszyscy oni w diecezjach, w których misjonarze
pracuj¹, zatwierdzili ich Regu³y w pochwalnych zdaniach. Jest ich
siedmiu. Wielu chcia³o na pimie potwierdziæ swoj¹ akceptacjê,
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aby dodaæ temu znaczenia. Wszyscy dodali do tego najbardziej
wzruszaj¹ce ¿ywe i uczciwe zainteresowanie.
W ten sposób ukonstytuowani Misjonarze w. Karola posiadaj¹
aktualnie cztery domy i jeden szpital-przytu³ek. Pos³uguj¹ w szeciu
du¿ych diecezjach. Pos³uguj¹ w szpitalach w Aix, w wiêzieniach
w Marsylii, w wiêzieniach Aix, w sanktuarium w Notre-Dame du
Laus. Biskupi odwo³uj¹ siê do nich, aby prowadzili ich seminaria.
Ponadto ciesz¹ siê powa¿aniem i ¿yczliwoci¹ swoich prze³o¿onych i ich wspó³obywateli.
Brakuje im jednak tego, czego gor¹co pragn¹, tego, czego ka¿dy z nich domaga siê natarczywie przez porednictwo ks. de Mazenoda, ich superiora — brakuje im jeszcze aprobaty Waszej wi¹tobliwoci.
Prawd¹ jest, ¿e Wasza wi¹tobliwoæ zechcia³ domylnie
uznaæ ich Zgromadzenie, przyznaj¹c im bardzo cenne przywileje
i odpusty i dozwalaj¹c przez swój reskrypt z 22 lutego 1825 r. na
odmawianie oficjum i celebrowanie wiêta b³ogos³awionego Alphonsea Marii Liguoriego w ka¿dym kociele lub domu Stowarzyszenia. Zechcia³ równie¿ daæ dowód swojej ojcowskiej dobroci,
zobowi¹zuj¹c kardyna³a wielkiego penitencjariusza71 do okazania
im ¿yczliwoci, któr¹ zechcia³ ich zaszczyciæ w licie napisanym
przez tego kardyna³a na ten temat do biskupa Marsylii. Wyrazy
dobroci ojcowskiej Waszej wi¹tobliwoci i zapewnienia o Jego
protekcji wyry³y w sercach misjonarzy trwa³e lady, o których nigdy nie zapomn¹.
Tak wzruszaj¹ce wyrazy opieki Waszej wi¹tobliwoci s¹ ju¿
wyrazem pewnej aprobaty zatwierdzenia; tak samo Zgromadzenie
Misjonarzy uwa¿a je za tytu³ niezbywalny, z którego jest dumne
i z pomoc¹ Bo¿ej ³aski chce siê okazaæ go godnym. Ale ta rodzina,
której Wasza wi¹tobliwoæ jest ukochanym Ojcem, ta rodzina ca³kowicie oddana Kocio³owi, Stolicy Apostolskiej i wiêtej osobie
papie¿a, prosi o dodanie do poprzednio udzielonych ³ask, których
mo¿e oczekiwaæ tylko od Waszej wi¹tobliwoci, formalnego zatwierdzenia ich Regu³.
Dowiadczenie prawie dziesiêciu lat dowodzi, ¿e Regu³y mog¹
pomóc osi¹gn¹æ cele, które zak³adaj¹ sobie cz³onkowie Zgroma71

Kardyna³ F.X. Castiglioni, wielki penitencjarz.
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dzenia. Zatwierdzenie ze strony siedmiu biskupów tak szanowanych, jak arcybiskup Aix, biskupi Marsylii, Gap, Digne, Fréjus,
Nimes i Nicei, jest kolejn¹ gwarancj¹ wcale nie mniej wa¿n¹, ¿e
misjonarze omielaj¹ siê prosiæ Wasz¹ wi¹tobliwoæ.
Niech Wasza wi¹tobliwoæ zechce przy³o¿yæ ostatni¹ pieczêæ,
aby potwierdziæ na zawsze dzie³o takiej wagi, zabezpieczaj¹c je
w³adz¹ pontyfikaln¹ i b³ogos³awieñstwem apostolskim.
Prosimy jednoczenie Wasz¹ wi¹tobliwoæ, aby w krótkim
brewe zatwierdzaj¹cym, o które prosz¹ misjonarze, zechcia³ nadaæ
im imiê Oblatów Najwiêtszej i Niepokalanej Dziewicy Maryi
w miejsce Oblatów wiêtego Karola, aby unikn¹æ pomieszania
z nazw¹ innych zgromadzeñ i potwierdziæ — jeli taka jest Jego
wola — ¿e ks. de Mazenod, który zosta³ jednog³onie mianowany
przez wspó³braci, jest i pozostaje superiorem Stowarzyszenia Misjonarzy, odt¹d nazywanych — jeli taka bêdzie wola Waszej wi¹tobliwoci — Zgromadzeniem Oblatów Najwiêtszej i Niepokalanej Panny Maryi.
Pokorny, wierny i oddany syn, ks. de Mazenod, wikariusz generalny w Marsylii.
49. Do archiprezbitera Pietro Adinolfiego, podsekretarza
w Kongregacji do spraw Biskupów i Zakonów, [w Rzymie]72.
Wdziêcznoæ za przyjêcie. Sukces misji parafialnych wród biednych. Niebezpieczeñstwo gro¿¹ce Zgromadzeniu, jeli Regu³y nie
zostan¹ zatwierdzone przez Rzym.
Rzym, 23 grudnia 1825.
Wiem, ¿e ksi¹dz nie lubi komplementów. Nie czyniê wiêc tego,
a nie jest komplementem stwierdzenie, ¿e by³em wzruszony pe³nym ¿yczliwoci przyjêciem, które ksi¹dz mi zgotowa³, i zainteresowaniem okazanym wiêtemu dzie³u, które ksiêdzu powierzy³em
z ca³ym zaufaniem. Eminencja rozumie, jak bardzo ono le¿y mi na
sercu. Ksi¹dz odczu³by to jeszcze bardziej, jeliby móg³ wiedzieæ
— tak jak ja wiem — o wielkim dobru, które czyni Zgromadzenie
72

Oryg.: Rzym, arch. Postulacji DM XII 2a.
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od lat dziesiêciu w naszych po³udniowych prowincjach. Potwierdza to ogólnie wiadectwo naszych biskupów, a wyra¿enia, których
u¿ywaj¹, oddaj¹ ich prawdziwe uczucia. Szczegó³y — jeli mo¿liwe by by³o ich opisanie — sprawi³yby, ¿e Eminencja chwali³by
Boga, widz¹c cuda nawróceñ jak u pocz¹tków chrzecijañstwa.
Nasze Zgromadzenie pracuje w miastach, jak ksi¹dz móg³ to
zauwa¿yæ w Regu³ach, i pracuje tam w ró¿nych dobrych dzie³ach,
ale oddaje siê przede wszystkim — z ca³ym zapa³em, do którego
jest zdolne — ewangelizacji biednych, najbardziej opuszczonych.
Szukamy ich w miejscach najbardziej oddalonych, w najwy¿szych
górach Prowansji i Dauphine, blisko lodowców, które pamiêtaj¹
powszechny potop. Bóg zna potrzeby, jakie mia³y te ludy, i dlatego
odwiedzili ich nasi robotnicy ewangeliczni! W czasie drogi przywracali Kocio³owi odstêpców, którzy nie chcieli siê poddaæ konkordatowi z 1801 r., a którzy oddaleni w tych górach, ¿yli od tego
czasu w ca³kowitej schizmie. Obecnie pracuj¹ oni w Cévennes,
gdzie — byæ mo¿e — od czasu w. François Régisa nie g³oszono
misji; a protestanci z tamtych terenów zaczynaj¹ powracaæ na ³ono
Kocio³a. Ich wêdrówka jest — jednym s³owem — nieprzerwanym
pasmem cudów, które dzia³a ³aska Bo¿a dla dobra tych biednych
dusz. Mogê ksiêdza o tym bez przesady uroczycie zapewniæ jako
naoczny wiadek. Przypominam Eminencji zwiêle ten artyku³
szczególny naszej misji, któremu oddaje siê nasze Zgromadzenie,
aby zosta³o dobrze zrozumiane znaczenie, które powinno nadaæ
prawdziwie chrzecijañskiego ducha, a jest nim upowszechnianie
znajomoci Jezusa Chrystusa i rozprzestrzenianie w duszach Jego
duchowego królestwa.
Dodam do tego, ¿e nasze Zgromadzenie jest grup¹ kap³anów
najbardziej przywi¹zan¹ we Francji do Stolicy wiêtej. Ten, którym dobry Bóg siê pos³u¿y³, aby je za³o¿yæ, da³ tego dowody.
Obecnie znajdujemy siê w sytuacji krytycznej. Przychodzimy
szukaæ pomocy i potwierdzenia do Stolicy wiêtej, z ufnoci¹ podobn¹ do tej, z jak¹ dziecko zwraca siê do swojego kochaj¹cego
ojca. Jeli Stolica wiêta nas nie zatwierdzi — otrzymamy miertelny cios. Jeli nie zostaniemy zatwierdzeni, to tak jakby nas
rozwi¹zano. Pozwoli³em ju¿ sobie poinformowaæ o tym Jego
wi¹tobliwoæ, wy³uszczaj¹c motywy mojej proby. Proszê Eminencjê o przedstawienie jej na nowo z ksiêdzu w³aciw¹ przenikliwoci¹.
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Biskupi wiedz¹, ¿e uda³em siê do Rzymu w celu zatwierdzenia naszego Zgromadzenia. To tak¿e ich pragnienie, ¿eby tak siê
sta³o. Jeli nie zostanie zatwierdzone, bêd¹ doszukiwaæ siê sekretnego motywu, który ich samych wprowadzi w podejrzenia. A zak³adaj¹c nawet, ¿e ta nieufnoæ nie bêdzie z powodu szacunku, który chêtnie nam okazuj¹, to nale¿y siê obawiaæ czego innego. Mo¿e
siê bowiem okazaæ, ¿e w trudnym momencie, kiedy bêd¹ odczuwaæ potrzebê kap³anów, aby ich zatrudniæ w pos³ugach niezgodnych z naszymi funkcjami i przeciwnymi naszemu Instytutowi,
przypomn¹ sobie, ¿e nie jestemy zatwierdzeni, odwo³aj¹ swoich
ksiê¿y bez chwili wahania — a wtedy nasze Zgromadzenie zostanie zniszczone.
Z drugiej strony, sami cz³onkowie naszego Zgromadzenia,
oczekuj¹cy na to zatwierdzenie — strac¹ przywi¹zanie, które do tej
pory maj¹, nie bêd¹ siê wiêcej odnosiæ do swoich Regu³, bo nie
zosta³y one zatwierdzone. Bêd¹ kuszeni, aby ju¿ wiêcej nie uwa¿aæ swojego zaanga¿owania jako nieodwo³alnego. Jeli tylko napotkaj¹ najmniejsz¹ przeszkodê i pokusê, pójd¹ za wygod¹, stylem
¿ycia kap³anów diecezjalnych przeciwnym wiêtemu samozaparciu
regularnego ¿ycia. A wtedy wszystko jest skoñczone: przestaniemy istnieæ.
Proszê na nowo przedstawiæ nasze s³uszne obawy Ojcu wiêtemu i uzyskaæ od Jego dobroci, któr¹ okazuje Zgromadzeniu, nie
tylko pochwa³y, ale i zatwierdzenia. Wyra¿one w ten sposób pragnienie Jego wi¹tobliwoci bêdzie uwa¿ane za rozkaz, od którego nie bêdzie odwrotu. Niech ksi¹dz uwierzy, ¿e zas³ugujemy na
ten przywilej, na ten wyj¹tek, jeli takim siê stanie z powodu naszego udowodnionego oddania dla Stolicy wiêtej, przez rodzaj
naszej pos³ugi i wielkich cnót, które wszyscy cz³onkowie naszego
Zgromadzenia — z wyj¹tkiem mnie samego — ustawicznie praktykuj¹, ¿yj¹c zgodnie z Regu³ami, o których zatwierdzenie z takim
naciskiem prosimy.
¯yczliwoæ, jak¹ ksi¹dz archiprezbiter zechcia³ nam dot¹d ju¿
okazaæ, zas³uguje na wdziêcznoæ naszego Zgromadzenia i sta³o siê
moim obowi¹zkiem przy³¹czenie ksiêdza do zas³ug p³yn¹cych
z naszych dzie³. Zechce ksi¹dz przyj¹æ tê ofiarê itd.
Notabene. Ten list nie by³ potrzebny. Zanim doszed³ pod swój
adres, Ojciec wiêty wypowiedzia³ siê pozytywnie przed archipre-
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zbiterem, ¿e kocha nasze Zgromadzenie, ¿e pragnie je uprzywilejowaæ i ¿e jest Jego intencj¹, aby nasze Regu³y zosta³y nie tylko
pochwalone, ale i zatwierdzone. Zobowi¹za³ ks. Adinolfiego udaæ
siê do kardyna³a zajmuj¹cego siê t¹ spraw¹73, aby go o tym powiadomiæ.
50. Do archiprezbitera Adinolfiego, podsekretarza w wiêtej
Kongregacji do spraw Biskupów i Zakonników74.
W czasie audiencji 20 grudnia udzielonej o. de Mazenodowi Ojciec
wiêty przyzna wiele przywilejów Zgromadzeniu.
Rzym, 26 grudnia 1825.
Eminencjo,
rozmowa z ksiêdzem jest tak interesuj¹ca i znajdujê w niej tyle
przyjemnoci, ¿e muszê uwa¿aæ, aby nie byæ dla ksiêdza ciê¿arem,
sk³adaj¹c w krótkim czasie zbyt czêsto wizyty. To, co mnie przekonuje dzisiaj, aby napisaæ do ksiêdza, to przedstawienie jednej
bardzo wa¿nej okolicznoci w naszej sprawie, na któr¹ — wydaje
mi — trzeba zwróciæ wielk¹ uwagê kardyna³owi prowadz¹cemu
sprawê i innym kardyna³om w Kongregacji.
Oto ta sprawa.
Nasz Ojciec wiêty, przez rezolucjê, która bardzo przypomina
to, co nazywamy vivae vocis oraculum, w czasie audiencji, której
mi udzieli³ 20 tego miesi¹ca:
1) upowa¿ni³ cz³onków naszego Zgromadzenia do kontynuowania ¿ycia w Stowarzyszeniu zgodnie z Regu³ami, które wczeniej by³y zatwierdzone przez siedmiu biskupów;
2) zatwierdzi³, ¿e dyspensa od lubów prostych czystoci, ubóstwa i pos³uszeñstwa, podobnie jak od przysiêgi i lubu wytrwa³oci, które z³o¿y³o siê w Zgromadzeniu, by³a zarezerwowana superiorowi generalnemu i papie¿owi;
3) zgodzi³ siê, ¿e ten, który zosta³ mianowany przez Zgromadzenie superiorem generalnym, takim pozosta³.
73
74

Kardyna³ Pedicini.
Oryg.: Rzym, archiwum Postulacji, DM 12 2a.
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Ponadto Jego wi¹tobliwoæ poprzez reskrypt w odpowiedniej
i w³aciwej formie przyzna³ odpust zupe³ny ka¿demu cz³onkowi
Stowarzyszenia, kiedy z³o¿y luby, podobnie jak ka¿dego roku w dzieñ
rocznicy z³o¿enia tej oblacji; to nazwa, jakiej u¿ywamy poród nas
co do lubów zakonnych
¯yczê dobrej koñcówki wi¹t i trochê odpoczynku. Przyjdê do
ksiêdza po instrukcje w czwartek rano, aby Eminencji nie niepokoiæ w czasie wi¹t.
Niech ksi¹dz zechce przyj¹æ itd.

51. [Do kard. Carlo Marii Pediciniego, prowadz¹cego sprawê
w Rzymie]75.
Zatwierdzenie Zgromadzenia powinno byæ wa¿ne we wszystkich
krajach wiata katolickiego. Imiê Oblatów Najwiêtszej i Niepokalanej Dziewicy Maryi.
[Rzym, 2 stycznia 1826]76.
Eminencjo,
Ostatnim razem, kiedy mia³em zaszczyt rozmawiaæ z Eminencj¹ — zrozumia³em, wydaje mi siê — ¿e ksi¹dz s¹dzi³, i¿ prosilimy o zatwierdzenie specyficzne naszego Zgromadzenia tylko na
terytorium Francji. By³by to b³¹d zbyt szkodz¹cy dobru naszego
Zgromadzenia, które zak³ada sobie czyniæ z Bo¿¹ pomoc¹ dobro
naszej s³u¿by w obojêtnie jakiej czêci wiata katolickiego. Uwa¿am za swój obowi¹zek zapewniæ ksiêdza przez ten list, ¿e jedn¹
z g³ównych racji, która nami powodowa³a, aby prosiæ o aprobacjê
Stolicê wiêt¹, jest w³anie gor¹ce pragnienie rozprzestrzeniania
przez cz³onków naszego Stowarzyszenia s³u¿by wszêdzie, gdziekolwiek by siê znaleli.

75
Oryg. w³oski: Rzym, A.S.V., archiwa Kongregacji do spraw Biskupów i Zakonników, Marsylia 1846(2119/2-4993/2.
Znajdujemy to t³umaczenie w Missions OMI, t. 70(1936), s. 502-503.
76
Nie ma daty na autografie. Ta jest proponowana przez o. Duvala, por. Missions
OMI, t. 79(1952), s. 82-83.
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Eminencja bêdzie móg³ przeczytaæ, poród aprobacji, które
znajduj¹ siê ad calcem Konstytucji, tê od biskupa Colonna z Nicei,
w której ten zacny biskup wyra¿a swoje zaniepokojenie z powodu
za³o¿enia domu Zgromadzenia w swojej diecezji, która ju¿ dowiadczy³a dobra z ewangelicznego przepowiadania naszych misjonarzy. Chodzi o za³o¿enie domu dla nich w okolicach miasta
biskupiego. Stosowne pismo zosta³o w tym celu wys³ane do króla
Sardynii. Muszê siê zaj¹æ tym tematem, przeje¿d¿aj¹c przez Turyn,
kiedy bêdê wraca³ do Francji.
Diecezje Sabaudii równie¿ bêd¹ w³¹czone w troskê robotników
ewangelicznych, którzy szukaj¹ zagubionych owiec. Bóg wie, kiedy to ziarno gorczycy zacznie wydawaæ plony. Nieszczêliwi
mieszkañcy Sardynii i innych regionów, nie mniej zaniedbanych,
nie mniej grzesznych, bêd¹ mogli korzystaæ z wysi³ków tych misjonarzy, którzy — od kiedy s¹ powiêceni Bogu — nie maj¹ innej
ojczyzny jak Koció³ katolicki, apostolski i rzymski.
Wielu cz³onków Zgromadzenia wyrazi³o wolê g³oszenia poród niewiernych; i kiedy bêdzie ich wiêcej, mo¿e siê zdarzyæ, ¿e
prze³o¿eni wyl¹ ich do Ameryki — aby s³u¿yæ biednym katolikom
pozbawionym dobra duchowego b¹d zdobywaæ nowe tereny dla
wiary.
Wobec tego wszystkiego Wasza Eminencja rozumie, ¿e zatwierdzenie winno byæ rozci¹gniête na ca³y Koció³. O to prosilimy Ojca wiêtego i oczekujemy spe³nienia tego dla wiêkszej
chwa³y Bo¿ej i wiêkszego po¿ytku dla dusz.
Proszê równie¿ Eminencjê o zwrócenie uwagi, ¿e jedna z prób
skierowana do Ojca wiêtego dotyczy tego, ¿eby nadaæ Zgromadzeniu nazwê Oblatów Najwiêtszej i Niepokalanej Dziewicy Maryi w miejsce Oblatów wiêtego Karola.
Z wielkim respektem, ca³uj¹c rêce, pozostajê Waszej Eminencji pokornym i pos³usznym s³ug¹,
Karol Józef Eugeniusz de Mazenod,
wikariusz generalny w Marsylii.
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52. [Do kard. Bartolomeo Paccy, prefekta wiêtej Kongregacji
do spraw Biskupów i Zakonników, w Rzymie]77.
Proba o skrócenie procedury aprobacji. Sprawa powo³ania tylko
dwóch kardyna³ów do przeczytania Konstytucji.
Rzym, 7 stycznia 1826.
Eminencjo,
Zwracam siê do Eminencji z zaufaniem, aby prosiæ o zaprezentowanie naszemu Ojcu wiêtemu pokornej proby, do której z³o¿enia zobowi¹zuj¹ mnie okolicznoci.
W czasie audiencji, której Jego wi¹tobliwoæ zechcia³ mi
udzieliæ, po okazaniu mi wzruszaj¹cych dowodów swojej opieki —
Ojciec wiêty zechcia³ mi osobicie wskazaæ postêpowanie, jakie
powinienem powzi¹æ w wa¿nej sprawie, któr¹ przedstawi³em. Zastosowa³em siê dok³adnie do niej i gratulujê sobie tego, co zosta³o
do tej chwili za³atwione.
Dostrzegam jednak ze smutkiem, ¿e na skutek zwyczajnego
biegu spraw up³ynie wiele miesiêcy, zanim czcigodni kardyna³owie, którzy tworz¹ Kongregacjê do spraw Biskupów i Zakonników,
przeczytaj¹ doæ obszerne Regu³y, które aktualnie s¹ w rêkach
kard. Pediciniego.
W innych okolicznociach oczekiwa³bym cierpliwie na odleg³y rezultat tej d³ugiej procedury; ale oto we Francji rozpoczyna siê
jubileusz. Jego Eminencja wie, ¿e w tym królestwie tego rodzaju
jubileusze bywaj¹ poprzedzane g³oszeniem misji, to znaczy, ¿e g³osi siê je dwa razy w ci¹gu dnia przez jeden miesi¹c, sukcesywnie
wszêdzie tam, gdzie odbêdzie siê jubileusz. W tym stanie rzeczy,
w diecezji, gdzie jestem wikariuszem generalnym — domagaj¹ siê
mojej obecnoci. Brak ksiê¿y, a przede wszystkim kap³anów zdolnych g³osiæ s³owo Bo¿e, wymaga, aby ci, których Pan obdarowa³
t¹ ³atwoci¹, dali dowód dobrej woli. Jestem poród nich, a z powodu mojego stanowiska moja obecnoæ by³aby zapewne konieczna, aby zmobilizowaæ innych, którzy z³¹czeni ze mn¹, bêd¹ mogli
byæ po¿yteczni — podczas gdy sami nie bêd¹ u¿yteczni.
77

Kopia autografu: Rzym, archiwum Postulacji DM 12 2a.
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Z drugiej strony, ledzenie zasadniczej sprawy, dla której przyjecha³em do Stolicy wiêtej, zbyt jest wa¿ne dla religii, abym j¹
móg³ zaniechaæ. Jestem winny naszemu spo³eczeñstwu i wszystkim
dzie³o, które wprowadzam w ¿ycie, aby wspomóc Bo¿¹ Opatrznoæ.
Nasz Ojciec wiêty mo¿e wszystko za³atwiæ przez jedn¹ decyzjê, która nie jest precedensowa, a która zale¿y od Jego woli, aby
j¹ wykonaæ. W ten sposób Jego Eminencja kardyna³ Pedicini — po
przestudiowaniu Regu³ i Konstytucji z najwiêksz¹ uwag¹ i dok³adnoci¹ — móg³by z tego zrobiæ raport Waszej Eminencji jako prefektowi wiêtej kongregacji, a Wasza Eminencja — po dodaniu
swoich refleksji — przed³o¿y³by je Jego wi¹tobliwoci i Ojciec
wiêty wówczas wypowiedzia³by siê definitywnie78.
Niech ksi¹dz zechce przyj¹æ zapewnienie o moim szacunku
itd.
53. [Do kard. Bartolomeo Paccy, prefekta wiêtej Kongregacji
do spraw Biskupów i Zakonników, w Rzymie]79.
Kardyna³owie Pedicini i Pallotta, podobnie jak bp Marchetti, oczekuj¹ zwo³ania kongregacji specjalnej w sprawie aprobacji Regu³.
Rzym, 31 stycznia 1826.
Tego ranka poszed³em do kard. Pediciniego, który poleci³ mi
czekaæ na wskazówki Waszej Eminencji, poniewa¿ jego zadanie
zosta³o zakoñczone piêtnacie dni temu. Powiedzia³ mi tak¿e, ¿e
kard. Pallotta, który prowadzi³ nasz¹ sprawê, ju¿ czuje siê dobrze
i ¿e na pierwszy znak Waszej Eminencji pójdzie do bpa Marchettiego, którego równie¿ rano widzia³em, i przeka¿e rozkazy Waszej
Eminencji.
Wasza Eminencja wyrazi³ pragnienie, ¿e mi wyle to wszystko
jak najszybciej. I oto wszystkie dokumenty s¹ gotowe. Pozostaje
78
Za³o¿yciel dorzuca, w nastêpstwie kopii tego listu, ¿e Ojciec wiêty pozwoli³
uformowaæ komisjê z³o¿on¹ z trzech kardyna³ów i bpa Marchettiego, sekretarza wiêtej
Kongregacji do spraw Biskupów i Zakonników.
79
Kopia autografu: Rzym, archiwum Postulacji, DM 12 2 a.
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tylko poddaæ je procedurze. Proszê wiêc napisaæ s³owo do bpa
Marchettiego, aby ten poinformowa³ kardyna³ów Pediciniego i Palottê o dniu, w którym Wasza Eminencja zechce ich zebraæ u siebie. Proszê równie¿ wybaczyæ mi moj¹ natarczywoæ. Wasza Eminencja zna jej przyczynê i to rozumie.
Z wyrazami szacunku… itd.
54. [Do kard. Carla Marii Pediciniego, prowadz¹cego sprawê
w Rzymie]80.
W sprawie kilku modyfikacji Regu³ zaproponowanych przez kard.
Pallottiego przed zebraniem specjalnym 15 lutego.
[Rzym, 14 i 15 lutego 1826]81.
Od kiedy widzia³em kard. Pallottiego, nie mia³em czasu zdobyæ Regu³y Braci Szkolnych. Wiem jednak od nich samych, i¿ kiedy sk³adaj¹ pierwsze luby, sk³adaj¹ je na czas okrelony — a po
jego zakoñczeniu sk³adaj¹ luby wieczyste.
Jeli chodzi o przysiêgê dodan¹ do lubu wytrwania, to w Regule b³ogos³awionego Alphonsea Marie Ligouriego znajduj¹ siê
w³aciwe s³owa, które wypisa³em wiernie z tej Regu³y. Zdoby³em
j¹ sam dzisiejszego wieczoru:
Jeli nowicjusze bêd¹ siê dobrze sprawowali w czasie tego
roku próby, to za pozwoleniem wy¿szego prze³o¿onego bêd¹ przyjêci do oblacji przez z³o¿enie lubów prostych czystoci, ubóstwa
i pos³uszeñstwa, wraz ze lubem i przysiêg¹ wytrwania na korzyæ
zgromadzenia przyjmuj¹cego. luby te i przysiêga mog¹ byæ zniesione i dyspensowane tylko przez papie¿a albo wy¿szego prze³o¿onego, i tylko pod takimi warunkami mog¹ byæ uczynione”.
Jeli chodzi o wolnoæ, któr¹ ka¿dy winien siê cieszyæ, nale¿y
uprzedziæ superiora o b³êdach, które mogliby wspó³bracia zauwa80
Oryg. w³oski: Rzym, A.S.V, archiwa Kongregacji do spraw Biskupów i Zakonników, Marsylia 1846 (2119/2-4993/2).
81
List bez daty, ale od 14 do 15 lutego, wed³ug wskazówek dostarczonych przez
Za³o¿yciela w tym samym licie. T³umaczenie znajduje siê w Missions OMI, t. 79(1952),
s. 115-116.
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¿yæ u sk³adaj¹cego luby. Mogê zapewniæ, ¿e znajduje siê ona
w Regule w. Ignacego. Nie mogê w tej chwili zacytowaæ dok³adnie tekstu, poniewa¿ nie mam tych Regu³ pod rêk¹, jednak¿e mogê
zaprezentowaæ Eminencji tekst trochê podobny z Regu³y w. Wincentego a Paulo, które mam przed oczami. […]
Refleksja czcigodnego kardyna³a uczyniona na temat odnowienia lubów, które powinni czyniæ kap³ani w dzieñ profesji, aby
przyj¹æ komuniê w czasie swojej mszy — jest pe³na m¹droci
i godna swojej wiat³oci. Mo¿na by by³o rzeczywicie pomyleæ,
i¿ ta odnowa mia³a siê dokonaæ wraz z wypowiedzianymi s³owami. Jednak¿e to nie jest w ten sposób: ona siê odbywa — jak mia³em zaszczyt Eminencji to powiedzieæ — bez wypowiadania s³owa; to tylko odnowienie lubów w myli uczynione krótko
wczeniej. Nie mam obecnie tekstu naszych Regu³; ale suponuj¹c,
¿e rzeczy nie pojmuje siê w ten sposób, bêdzie ³atwiej j¹ wyznaczyæ, do³¹czaj¹c s³owo: mylowo.
Ni¿ej podpisany deklaruje siê, ca³uj¹c Eminencji rêce, z du¿ym
respektem, pokornym i oddanym s³ug¹,
E. de Mazenod, wikariusz generalny z Marsylii.

55. [Do o. Celestino Coclea, superiora redemptorystów w Neapolu]82.
Czeæ dla b³ogos³awionego Alphonsea de Liguoriego. Proba o biografiê i relikwie.
[Rzym, luty 1826]83.
Czcigodny ojcze,
Na pewno ojciec siê dowiedzia³ od jednego ze swoich asystentów i od o. Mautone’a, ¿e mia³em w Rzymie szczêcie dowiedzieæ
siê, jak wielka jest pobo¿noæ wzglêdem waszego b³ogos³awione82

na³u.

Kopia: Rzym, arch. Postulacji OMI. Ojcowie redemptoryci nie znaleli orygi-

83
Niedok³adna data, ale prawdopodobnie chodzi o luty 1826, por. A. Sampers,
Contatti tra il p. Eugenio de Mazenod e il p. Giuseppe Mautone… dans Spicilegium historicum Cong. SS. Redemptoris, t. 23(1975), s. 112-113.

 94 

go Za³o¿yciela i jak bardzo pragnê, aby go bardziej znano we Francji — zarówno jego osobê, jak i znakomite i wiête dzie³a. Nie bêdê
powtarza³ wszystkiego, co zrobi³em w tym celu. Ju¿ ojciec w czêci o tym wie. Wszak¿e nie czyniê z tego powodu do wywy¿szania
siê, raczej czujê siê szczêliwy, ¿e jestem w pewnym sensie wybrany przez Bo¿¹ Opatrznoæ, aby rozpowszechniaæ chwa³ê b³ogos³awionego i przynieæ trochê po¿ytku duszom, które bêd¹ chcia³y
inspirowaæ siê jego przyk³adem i byæ owieconymi jego wiat³em.
Jeli o tym piszê, to chcê przez to dowieæ, ¿e oprócz mi³oci
i okazywanego przywi¹zania móg³bym równie¿ uwa¿aæ siê za syna
waszego b³ogos³awionego ojca. To w³anie jako taki i maj¹c na
uwadze jeszcze wiêksze dobro, pragn¹³bym mieæ pierwsz¹ biografiê napisan¹ przez o. Tannoiê84. Ojciec mo¿e byæ pewny, ¿e to —
w ¿adnym wypadku — nie w celu publikowania pewnych spraw,
których — rozumiem to dok³adnie — wasze Zgromadzenie nie
¿yczy³oby sobie, aby by³y rozpowszechniane. Ale moje przywi¹zanie do b³ogos³awionego ¿ywi siê najmniejszymi szczegó³ami,
które s¹ dla ogó³u czytelników bez znaczenia: s³owa, porady, ogó³em wszystko to, co od niego pochodzi, dla mnie ma wielkie znaczenie. Ta ksi¹¿ka sta³aby siê moj¹ ulubion¹ lektur¹. S¹ równie¿
pewne detale, które móg³bym dodaæ do t³umaczenia jego biografii,
któr¹ poczynilimy. Ale te szczegó³y — powtarzam jeszcze raz —
s¹ jedynie potrzebne do jeszcze wiêkszego uwydatnienia heroicznoci cnót b³ogos³awionego. Proszê wiêc ojca, aby zdoby³ dla
mnie, za wszelk¹ cenê, tê biografiê w trzech egzemplarzach, które
bêdê chcia³ zabraæ do Francji wraz z kilkoma relikwiami. Ojciec
Mautone obieca³ mi ma³y kawa³ek, ale chcia³bym tych relikwii
wiêcej. Najpierw dlatego, ¿e katedra w Marsylii jest pierwszym kocio³em we Francji, który obchodzi, dziêki gorliwoci mojego wuja,
biskupa tej diecezji, wiêto b³ogos³awionego. Jest wiêc oczywiste,
¿ebymy zdobyli dla niego relikwiê wiêcej ni¿ zwyczajn¹. Biskup
powinien mieæ równie¿ jedn¹. Nastêpnie koció³ misjonarzy, gdzie
równie¿ obchodzi siê uroczycie wiêto b³ogos³awionego, nie powinien byæ pozbawiony relikwii. Powinien mieæ nawet wiêksz¹ ni¿ te,
które zwyczajowo przydziela siê osobom prywatnym. W koñcu trzy
pozosta³e domy misjonarzy, którzy obchodz¹ równie¿ wiêto na
84
[A. Tannoia], Della Vita Ed iustituto del ven. S. di D. Alfonso M. Liguori, t. 3,
Neapol, 1798-1802.
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mocy tego samego reskryptu pontyfikalnego85, by³yby zazdrosne,
jeliby nie mia³y udzia³u w ³askach waszego Zgromadzenia.
Czcigodny ojciec widzi wiêc, ¿e mam powody zwróciæ siê do
ojca jako do ród³a, i choæ nie uwa¿am, ¿eby moja proba by³a
wymagaj¹ca, wyznam przynajmniej, ¿e dotyczy kilku rzeczy naraz.
Myla³em w pewnym momencie, ¿e bêdê móg³ osobicie pojechaæ do Grobu wiêtego, aby tam uczciæ cenne relikwie, ale obawiam siê, ¿e nie bêdzie mo¿liwe zrealizowanie tego pragnienia, pomimo moich wielkich chêci. Nie straci³em jeszcze ca³kiem nadziei,
ale aby to siê spe³ni³o — trzeba by by³o wys³aæ moje baga¿e w tym
tygodniu, czego raczej siê nie spodziewam. Muszê wracaæ do Marsylii zaraz po Wielkanocy, tu¿ po wiêtach, chcê byæ w Rzymie podczas Wielkiego Tygodnia, widzi wiêc ojciec, jak trudno zaplanowaæ
podró¿ do Nocera pomiêdzy tymi dwoma wydarzeniami.
Jeli nie bêdê mia³ okazji poznaæ ojca osobicie, niech ojciec
pamiêta o mnie w swoich modlitwach i poleca mnie Bogu przez
wstawiennictwo waszego b³ogos³awionego ojca, a ja zapewniam
o szacunku dla czcigodnego ojca z mojej strony.
E. de Mazenod, wik. gen. w Marsylii.
56. Do ks. Lanteriego w Turynie86.
Proba o wybaczenie i t³umaczenie opónienia tego listu. Dziêki
¿yczliwoci Leona XII Zgromadzenie o. de Mazenoda zosta³o zatwierdzone. Wizyta w Turynie, aby przebadaæ, czy mo¿liwe jest po³¹czenie dwóch Zgromadzeñ. Sprawa kanonizacji b³ogos³awionego
Alphonse’a.
Rzym, 1 marca 1826.
Ksiê¿e i czcigodny przyjacielu,
Musia³ byæ ksi¹dz bardzo zaskoczony, nie maj¹c ode mnie
jeszcze ¿adnego listu. Jeli poszed³bym za swoim przeczuciem,
85
Reskrypt wiêtej Kongregacji do spraw Rytów z 10 sierpnia 1824, por. Missions
OMI, t. 79(1952), 264. Za³o¿yciel otrzyma³ dzie³o o. Tannoii, tekst rêkopisu i relikwiê
z koci b³ogos³awionego Alphonsea, por. A. Sampers, art. cyt., s. 113, 115.
86
Oryg.: Rzym, arch. Postulacji Oblatów Maryi Niepokalanej.
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uprzedzi³bym ksiêdza. By³ ksi¹dz uprzejmy obiecaæ mi, ¿e przele
wykaz kilku ksi¹¿ek, które wed³ug jego os¹du powinienem zakupiæ w Rzymie, oczekiwa³em dzieñ po dniu, ¿e list nadejdzie. Zapewne czeka³bym jeszcze, gdybym przez przypadek przechodz¹c
ostatnio obok budynku poczty, nie pomyla³, ¿eby zapytaæ, czy nie
ma do mnie ¿adnego listu. A urzêdnik pocztowy mi powiedzia³:
mamy ich ca³y plik87. W tym pakiecie znajdowa³ siê ksiêdza mi³y
list, nastêpnie jeden od mojego drogiego przyjaciela Collegno, jeden od arcybiskupa z Genewy88 i dwadziecia innych. Tajemnica
le¿y w tym, ¿e zaufa³em s³u¿¹cemu osoby, na której adres wysy³ano listy do mnie z Francji, a ten uczciwy cz³owiek powiedzia³ mi,
¿e nic do mnie nie ma, myl¹c, ¿e ka¿dy powinien wiedzieæ, i¿
trzeba by³o adresowaæ listy do mnie na bpa d’Isoarda, dziekana
Roty. Proszê opowiedzieæ to weso³e zdarzenie Collegno, zrozumie
wtedy moje milczenie, które jednakowo¿ by³em gotowy przerwaæ,
aby zrobiæ mu ma³¹ przyjacielsk¹ wymówkê, kiedy ³¹cznoæ zosta³a zerwana.
Od oko³o trzech tygodni jestem bardzo zajêty z powodu wykonywania woli Ojca wiêtego. Nawet nie omielam siê ksiêdzu opowiedzieæ o cudach, jakie dobry Bóg zdzia³a³ dla dobra naszego
przedsiêwziêcia. Ca³¹ nadziejê w Nim po³o¿y³em. I ta synowska
ufnoæ mnie nie zawiod³a. Pan natchn¹³ serce pasterza Kocio³a,
aby zrobi³ — jeli tak mo¿na powiedzieæ — wiêcej ni¿ to, o co
omiela³em siê jego prosiæ. Wszystko zosta³o dla nas uczynione
dziêki jego specjalnej woli. To on o wszystkim zdecydowa³. P³aka³em z radoci i wdziêcznoci. Opowiem ksiêdzu wszystko osobicie, poniewa¿ niemo¿liwe jest to wszystko opisaæ. Trzeba by napisaæ ksi¹¿kê. Proszê zarówno ksiêdza, jak i ksiêdza Guallego,
abycie mi dopomogli dziêkowaæ za to Bogu.
Podczas drogi mia³em okazjê dowiedzieæ siê w ksiêdza sprawie. Biskup Croza powiedzia³ mi, ¿e zosta³a zakoñczona. Gratulujê ksiêdzu z g³êbi mojego serca89. Ale dalej wierzê, ¿e trzeba bêdzie przed Bogiem rozwa¿yæ, czy projekt, który ksi¹dz rozwa¿a³
w pewnym momencie, nie by³by lepszy. Jeli siê nie mylê, to jesteT³um. z w³oskiego.
Biskup L. Lambruschini.
89
Zgromadzenie Oblatów Maryi Dziewicy zosta³o tak¿e zatwierdzone przez Rzym
w 1826 roku, 1 listopada.
87
88
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my mocno uformowani, mamy dziesiêæ lat dowiadczenia w praktykowaniu Regu³, które zosta³y co dopiero zatwierdzone przez Stolicê wiêt¹. Ale to przede wszystkim sposób, w jaki zosta³y one
zatwierdzone, robi wra¿enie. Zwyczajnie Ojciec wiêty zleca której z Kongregacji przebadanie sprawy — i nie wchodz¹c osobicie w zaznajomienie siê ze szczegó³ami — odnosi siê do sprawozdania kardyna³ów, które potwierdza. Co do naszej sprawy, to
sam najwy¿szy pasterz Kocio³a os¹dzi³ sprawê i wyrazi³ swoj¹
wolê wobec kardyna³ów, zobowi¹zuj¹c ich mimo wszystko kontynuowaæ zwyk³y bieg sprawy. Ich zgodnoæ by³a jednog³ona.
Papie¿ potwierdzi³ ich decyzjê i z ca³¹ znajomoci¹ sprawy oddali³
wszelkie próby dzia³ania diab³a, które ten usi³owa³ wytaczaæ z drugiej strony.
Sprawa kanonizacji b³ogos³awionego Liguoriego posuwa siê
szybkimi krokami. Widzia³em zakonnika uzdrowionego cudownie
przez niego. Trwaj¹ prace nad dowodami tego cudu. Nie mia³em
okazji dowiedzieæ siê, czy uczy siê teologii moralnej wed³ug b³ogos³awionego w Propagandzie, przedk³adaj¹c j¹ nad wszelk¹ inn¹.
Bêdê móg³ co na ten temat powiedzieæ, kiedy bêdê przejazdem
w Turynie. Zwolennicy Ligouriego prosz¹ usilnie o ma³e dzie³o,
napisane przez osobê, któr¹ ksi¹dz zna. Nawet ksi¹dz sobie nie wyobra¿a, jak¹ radoæ sprawi³ on dzieciom — czcicielom naszego
wiêtego patrona. Jeden z nich, o. Panzuti, u³o¿y³ teologiê na podstawie tego mistrza w czterech tomach90. Czy ksi¹dz j¹ zna? Co
o tym myli? Czekaj¹c, zakupi³em to dzie³o, ale a¿ dot¹d nie mia³em czasu czytaæ.
Zamylam udaæ siê w podró¿ zaraz po Wielkanocy. W drodze
powrotnej przejadê przez Loretto i Mediolan. Jeli ma ksi¹dz jakie ¿yczenie, mo¿e mi je ksi¹dz przekazaæ.
Niech ksi¹dz zechce przyj¹æ zapewnienie o szacunku i ¿yczliwoci, z którymi mam zaszczyt byæ ksiêdza przyjacielem, pokornym i pos³usznym s³ug¹,
Ksi¹dz de Mazenod, wikariusz generalny z Marsylii.

90
Biagio Panzuti, Theologia moralis b. Alfonsi M. de Ligorio in Institutiones red
acta, Neapol, 1824.
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57. [Do Jego wi¹tobliwoci Ojca wiêtego Leona XII]91.
Proba o udzielenie przywilejów, itp., przyznanych Zgromadzeniu
Redemptorystów.
Rzym, 28 kwietnia 1826.
Ojcze wiêty,
Karol Józef Eugeniusz de Mazenod, superior generalny Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Najwiêtszej i Niepokalanej Panny
Maryi, uklêkn¹wszy przed Wasz¹ wi¹tobliwoci¹, pokornie prosi
o przyznanie jego ma³emu Zgromadzeniu, które niedawno Wasza
wi¹tobliwoæ zatwierdzi³, uznaj¹c w forma specifica Instytut,
Konstytucje i Regu³y, przez swoje brewe z 21 marca tego roku —
wszystkich przywilejów, zwolnieñ, indultów i innych duchowych
³ask, przyznanych przez papie¿y, Jego poprzedników, Zgromadzeniu Najwiêtszego Zbawiciela, jego superiorom, osobom, kocio³om i domom — ju¿ to ogólnie, ju¿ to w sposób specjalny. I nie
tylko te, przyznane wy¿ej wymienionemu Zgromadzeniu Najwiêtszego Zbawiciela, ale równie¿ inne jemu przyznane — poprzez
zwi¹zek z innymi zgromadzeniami i zakonami. Jako ³aski, przywileje, zwolnienia, indulty uprzednio przyznane b¹d dla tych, które
bêd¹ mog³y byæ udzielone w przysz³oci. Aby w ten sposób wy¿ej
wymienione Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Najwiêtszej
i Niepokalanej Dziewicy Maryi mog³o w przysz³oci z nich korzystaæ i posiadaæ w wolny sposób i uczciwie z tych samych przywilejów, zwolnieñ, indultów i innych ³ask duchowych oraz wszystkiego, co zostanie im udzielone w sposób specjalny i bezporednio,
w ten sam sposób mog³yby im zostaæ udzielone. I… itd.
58. [Do p. de Mazenod w Aix]92.
Zaproszenie, aby przyjechaæ do Marsylii. Ubóstwo Zgromadzenia.
91
Oryg. w³oski: Rzym, A.S.V., archiwa wiêtej Kongregacji do spraw Biskupów
i Zakonników, Marsylia 1846(2119/ 2-4993/2). Znajdujemy to t³umaczenie w Missions
OMI, t. 79(1952), s. 190-191. Proszone przywileje zosta³y udzielone przez papie¿a
w czasie audiencji 28 kwietnia bpowi G. Marchettiemu.
92
Oryg.: Rzym, arch. Postulacji, ród³o Boisgelin I, 8.
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Marsylia, 22 lipca 1826.
Moja droga mamo, na pewno kilka s³ów ode mnie sprawi ci
przyjemnoæ. Piszê wiêc w popiechu, aby zapytaæ, co u Ciebie,
bo jeste zakatarzona i wychodzisz wczesnym rankiem. Zadbaj
o siebie trochê wiêcej ni¿ do tej pory. Przestañ siê o mnie martwiæ. Czujê siê dobrze. Twoje rady dotycz¹ce o. Mareau s¹ dok³adnie wykonywane. Jednak nie jestemy tak bogaci, aby ka¿demu zapewniæ wszystko wed³ug jego potrzeb93. Czego mama siê
spodziewa? Oni sk³adaj¹ lub ubóstwa. Potrafi¹ zadowalaæ siê niewielu rzeczami. Obecnie, kiedy jeste sama w domu94, mo¿esz
przyjechaæ tutaj trochê siê rozerwaæ. Widzielibymy siê przynajmniej w czasie posi³ków. Popro o. Courtesa o dokument wa¿noci i autentycznoci twojej relikwii95. Zostawi³em j¹ na pó³ce biblioteki w moim pokoju.
¯egnaj kochana mamo. ciskam ciê gor¹co.
Eugeniusz.
59. [Do bpa Arbauda z Gap]96.
luby oblatów s¹ wieczyste, dyspensa jest uwa¿ana za wielkie nieszczêcie.
[Marsylia] 13 sierpnia 1826.
Nasze luby s¹ równie¿ wieczne jak luby najbardziej uroczyste. Kiedy z³o¿ylimy przysiêgê wytrwania, rozumiemy przez to
93
Wielu ojców chorowa³o w latach 1826-1829. Nie wiadomo, czy chodzi tutaj
o sposób leczenia o. Moreau, czy o zdobycie odzie¿y dla niego. Skoñczy³ d³ugi nowicjat i spêdzi³ jesieñ na g³oszeniu w Cévennes wraz z o. Mie. W czasie kryzysu w 1823
o. Moreau opuci³ Zgromadzenie na kilka miesiêcy (por. Ecrits Oblats VI, 133). W 1824
Za³o¿yciel uwa¿a³ go za ma³o regularnego, aby by³ pomocnikiem o. Courtèsa (tam¿e,
151). Zachowano jego formu³ê oblacji napisan¹ w Marsylii 13 lipca 1826, kiedy sk³ada³
luby po raz pierwszy  1 listopada 1818.
94
Pani de Mazenod mieszka³a w hotelu Joannis z Eugénie i jej dzieæmi. Ci ostatni
wyje¿d¿ali co roku na lato do zamku Boisgelinów w St-Martin-des-Pallières w Var.
95
Po swoim powrocie z Rzymu o. de Mazenod zapewne ofiarowa³ swojej mamie
jedn¹ z relikwii b³. Alphonsea Liguoriego, por. Supra, list n. 55.
96
Yenveux VIII, 254.
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obowi¹zek ¿ycia i mierci w Zgromadzeniu, które zaakceptowa³o
nasze zaanga¿owanie. Cz³onek Zgromadzenia nie powinien dzia³aæ przez mataczenie lub kaprys, tym bardziej nie powinien braæ
pod uwagê mo¿liwoci dyspensy. Takie postêpowanie by³oby nie
do przyjêcia przed lubami. Jest to absolutnie niemo¿liwe po97 z³o¿eniu lubów — stwierdza Ojciec wiêty.
Dyspensa jest w naszym Zgromadzeniu uwa¿ana za tak wielkie
z³o, ¿e wierzymy, i¿ nigdy nie bêdzie ona mia³a miejsca, szczególnie
teraz, gdy zostalimy zatwierdzeni przez Koció³ i ustawieni w jednym rzêdzie z lazarystami, pasjonistami i redemptorystami…
97
To jest antykanoniczne. Wed³ug Yenveux, bp Arbaud przypisywa³ sobie prawo
udzielenia dyspensy ze lubów cz³onkom pochodz¹cym z jego diecezji i udziela³ pozwolenia na wiêcenia tylko pod tym warunkiem.
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1827-1837
60. [Do bpa P.B. de Chaffoya, biskupa w Nimes]1.
Dom misjonarzy powinien do nich nale¿eæ. Gorliwoæ superiora.
Oblaci s¹ w s³u¿bie biskupa.
[czerwiec–lipiec]18272.
…Jest dla mnie nie do przyjêcia daæ zgodê na przepisy które
skompromitowa³yby istnienie naszego Zgromadzenia w waszej diecezji, w której jednak ksi¹dz do³o¿y³ pewnych wysi³ków, aby ich
sprowadziæ, powodowany swoj¹ ¿yczliwoci¹ dla Zgromadzenia
i w nadziei dobra, które mo¿e ono zdzia³aæ dla ksiêdza owieczek.
Prawo w³asnoci jest najpewniejszym gwarantem stabilnoci; lokatorzy s¹ wystawieni na wiele nieszczêæ; nie czuj¹ siê nigdy u siebie, uwa¿aj¹ siê zawsze za obcych; mog¹ byæ kuszeni, aby zmieniæ miejsce pod byle pretekstem. Ten niepewny status w sposób
zasadniczy jest szkodliwy, jeli chodzi o misjê, która co dopiero
zosta³a rozpoczêta i kiedy nie widzi siê przed sob¹ przysz³oci.
Wydaje siê, ¿e wszyscy siê zgadzaj¹ z takim rozumowaniem, poniewa¿ ¿adne zgromadzenie nie zgadza siê na formowanie domów
bez zapewnienia mu prawa do w³asnoci do domu, gdzie mog³oby
zamieszkaæ3.

Yenveux III, 24-25, 139; IX, 138.
Yenveux przepisuje trzy fragmenty z listów do biskupa w Nimes. Pierwszy nosi
datê 8 czerwca, a trzeci 12 lipca. Podajemy tutaj te fragmenty z adnotacj¹: czerwiec
lipiec.
3
Biskup Chaffoy chcia³, a¿eby dom oblatów, na który sk³adali siê mieszkañcy
Nimes, nale¿a³ do diecezji (Yenveux III, 24). W 1825 oblaci zamieszkali w domu znajduj¹cym siê blisko seminarium. W 1826 nabyli dom (ul. Faïencerie, nr 6) obejmuj¹cy
mieszkanie i otoczenie. By³o to w dzielnicy ca³kowicie protestanckiej (Ortolan, Historia
Zgromadzenia, I, 178-179).
1
2
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…Ojciec Honorat potrzebuje odpoczynku; jego gorliwoæ sprawia, ¿e nigdy nie odmawia pracy; ale jego mo¿liwoci s¹ ograniczone i nie zawsze odpowiadaj¹ jego chêciom.
…Ksi¹dz biskup wie, ¿e nasze Zgromadzenie oddaje siê chêtnie jego rozkazom. Kiedy bêdzie liczniejsze, zrobi jeszcze wiêcej,
tyle ile siê bêdzie ksiêdzu podoba³o powierzyæ mu obowi¹zków,
poniewa¿ nasz¹ ambicj¹ jest — tak d³ugo, jak bêdziemy w ksiêdza
diecezji — bycie oddanymi i przekazanie ksiêdza ojcowskiemu
sercu wiele pocieszenia, którego ma prawo oczekiwaæ od ksiê¿y
rozumiej¹cych jego ojcowsk¹ troskê i ogrom ich obowi¹zków.
61. [Do ksiêdza z diecezji Digne]4.
Aby iæ za swoim misjonarskim powo³aniem, potrzebuje pozwolenia biskupa.
[Marsylia] 22 lipca 1827.
Nasze Zgromadzenie zatwierdzone przez Koció³ cieszy siê
tymi samymi przywilejami co Towarzystwo Jezusowe, ale korzysta z nich ono roztropnie z tych samych powodów. Zabiegaj¹cy
o ¿yczliwoæ naszych biskupów, dla wiêkszego dobra ich owieczek
— przyjmujemy tylko tych, którym daj¹ pozwolenie.
Nie do mnie nale¿y wypowiadanie siê, czy mog¹ sprzeciwiæ
siê powo³aniu tych, których Pan zechce powo³aæ do stanu zakonnego. Papie¿e og³osili w tym wzglêdzie swoje decyzje; jeli chodzi o nas, my poddajemy siê ze smutkiem odmowom, tym najbardziej nieoczekiwanym, poniewa¿ u¿ywaj¹c nas bez wytchnienia dla
zbawienia i uwiêcenia dusz w diecezjach — wydaje siê sprawiedliwe, aby nam dostarczano rodków do wykonania tego dobra.
W ksiêdza szczególnym przypadku powiedzia³bym, ¿e niemo¿liwe jest nie uznaæ ksiêdza powo³ania do stanu zakonnego. Sta³y
poci¹g do misji, który ksi¹dz nosi w sercu, determinuje decyzjê,
Yenveux VIII, 27. Nie by³o mo¿liwe ustaliæ, o kogo w tym licie chodzi, podobnie jak w tym zaadresowanym do bpa Arbauda, 27 wrzenia 1827. Yenveux (VIII, 24)
przepisuje kilka linii z listu biskupa z Gap: Kto wie, czy dokonuj¹c rozró¿nienia, nie
straci swojego powo³ania? Bo ksi¹dz wie, ¿e w. Tomasz rozró¿nia ³askê powo³ania od
³aski wytrwania w tym¿e powo³aniu. Pierwsz¹ nazywa ³ask¹ przechodz¹c¹, któr¹ trzeba
uchwyciæ, kiedy nadchodzi…”.
4
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jak¹ ksi¹dz powinien podj¹æ. W zwi¹zku z tym bêdê gotowy przyj¹æ ksiêdza do naszego nowicjatu, je¿eli biskup z Digne, który nie
przestaje korzystaæ z pos³ugi naszego Zgromadzenia w swojej diecezji, udzieli ksiêdzu pozwolenia wst¹pienia do nas. Nawet mimo
prawa, które ksi¹dz ma do pójcia za g³osem swojego powo³ania
— i wszystkich naszych przywilejów, aby ksiêdzu u³atwiæ tê mo¿liwoæ — bêdê czekaæ, a¿ spodoba siê biskupowi udzieliæ pozwolenia, aby móg³ ksi¹dz zrealizowaæ swoje powo³anie.
Ksi¹dz biskup jest bez w¹tpienia pobo¿nym biskupem5; w konsekwencji powinien znaæ prawa Kocio³a; nie powinien wiêc sprzeciwiaæ siê ksiêdza powo³aniu, ale przys³uguje mu przywilej, aby
ksiêdza poddaæ próbie. Mo¿e wiêc utrudniaæ, nie dawaæ pos³uchu,
podejrzewaj¹c, ¿e ksiêdza pragnienie jest tylko kaprysem, który
minie, jest tylko skutkiem s³omianego zapa³u. Niech ksi¹dz naciska, przedstawia biskupowi swoje racje za powo³aniem ku stanowi
bardziej doskona³emu. Naciskaj, pro, wracaj do obowi¹zków, nie
zniechêcaj siê wymijaj¹cymi odpowiedziami. Nie oprze siê on
wytrwa³ym naleganiom, które bêd¹ potwierdzeniem prawdziwoci
ksiêdza powo³ania.
Pozostaje mi tylko ¿yczyæ, ¿eby Pan owieci³ jednych i drugich w tym, co powinno przyczyniæ siê jak najlepiej do Jego chwa³y i do wype³nienia Jego mi³osiernej woli wzglêdem biednych dusz
najbardziej opuszczonych, którym nasze Zgromadzenie w sposób
szczególny pos³uguje.
62. [Do bpa de Bausseta, arcybiskupa Aix]6.
Proba, aby pozwoliæ pewnemu ksiêdzu z Aix wst¹piæ do nowicjatu.
[Marsylia] 13 sierpnia 1827.
Czy by³by ksi¹dz biskup tak dobry i pocieszy³ tê biedn¹ duszê
zatroskan¹7, która pragnie usilnie byæ przyjêta do naszego ZgromaBiskup F.C.B. Miollis.
Yenveux VIII, 85.
7
Yenveux pisze, ¿e chodzi o pewnego ksiêdza. To prawdopodobnie Jacques Symphorien Reynier, ksi¹dz z diecezji Aix, który rozpocz¹³ nowicjat 11 sierpnia, pod kierownictwem o. Guiberta. Z³o¿y³ luby 1 listopada 1828, ale zosta³ wydalony ze Zgromadzenia, por. Ksiêga ob³óczyn 1816-1850, n. 76.
5
6
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dzenia. Uznajê za s³uszne ksiêdzu powiedzieæ, ¿e jest prawdopodobne, i¿ przechodz¹c przez sito dobrego nowicjatu — ten ksi¹dz
— który jest s³aby, ale nie z³y — stanie siê zdolny do czynienia
dobra w waszej diecezji. Gdyby nie by³ potrzebny w tym miejscu,
wylemy go gdzie indziej. Zrobimy wszystko, co bêdzie w naszej
mocy, aby odpokutowa³ b³êdy, które mu siê zarzuca, i czyni³ dobro
bez domieszki niedoskona³oci.
63. [Do bpa C.A. de Richery’ego, biskupa w Frejus]8.
Biskup z Fréjus nie pozwala Misjonarzom Prowansji wyg³osiæ misji w swojej diecezji; smutek Za³o¿yciela.
[Marsylia] 26 stycznia 1828.
…Po otrzymaniu listu od ksiêdza biskupa oniemia³em; Bóg
obdarzy³ mnie ³ask¹ z³o¿enia pod krzy¿em Jezusa Chrystusa bez
zw³oki wszystkiego, co by³o gorzkie w tej zniewadze. Nie ¿alê
siê nikomu oprócz ksiêdza biskupa, poniewa¿ ba³em siê utraciæ
zas³ugi wyp³ywaj¹ce z tego dowiadczenia. Wiedz¹ w Aix, wiedz¹ w Gap, wiedz¹ w Limes i Marsylii, ¿e jeden z proboszczów
ksiêdza diecezji, zaprosiwszy naszych misjonarzy, nie otrzyma³
zgody biskupa.
64. [Do bpa Arbauda, biskupa Gap]9.
Niepokój o. de Mazenoda po przeczytaniu „przykrej wiadomoci
od biskupa. Oblaci zasadniczo s¹ od g³oszenia misji; nie opuszcz¹
nigdy z w³asnej woli N.-D. du Laus.
Yenveux V, 68. Ojciec Yenveux wprowadza ten krótki wyci¹g nastêpuj¹cymi s³owami: Jeden z proboszczów z diecezji Fréjus prosi³ o misjê w jego parafii. Ojciec de
Mazenod zmieni³ ca³y plan misjonarski, aby pójæ na rêkê temu proboszczowi. Pisze do
biskupa z Fréjus o konieczne pozwolenia. Czas nagli³. Odpowied nie nadchodzi³a,
a kiedy dosz³a, by³a dla o. de Mazenoda przygniataj¹ca. Biskup odmówi³ w surowych
s³owach.
9
Wyci¹g ze Zbioru listów w N.-D. du Laus, s. 270. Por. tak¿e Yenveux III, 248
i IV, 87.
8
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Marsylia, 10 marca 1828.
Ksiê¿e biskupie,
W³anie mia³em odpisywaæ na list, który ksi¹dz do mnie napisa³
30 stycznia i przekaza³ poprzez powracaj¹cych naszych misjonarzy10.
Kiedy wyjechali, nie mog³em siê zabraæ do pisania, chcia³em mieæ
trochê czasu, aby oswoiæ siê z przykrymi wiadomociami, które
zawiera ksiêdza biskupa list, i nie mog³em ich przyj¹æ. Teraz ju¿
jestem prawie z nimi oswojony i muszê je prze³kn¹æ. Kiedy jest siê
bardzo podekscytowanym, trudno unikn¹æ pewnych wyra¿eñ, które mog¹ byæ niew³aciwie zinterpretowane, i by³bym niepocieszony, gdybym obrazi³ ksiêdza, kiedy moj¹ intencj¹ by³o tylko wy¿alenie siê. Jestem bardzo zadowolony, ¿e ksi¹dz biskup porozumia³
siê z naszymi ojcami Mie i Touche, i omielam siê mieæ nadziejê,
¿e do takiego samego porozumienia dojdzie z wszystkimi tymi,
których bêdzie ksiêdzu podoba³o siê zatrudniæ w swojej diecezji.
Nie wylê wiêcej nikogo, kto nie bêdzie ksiêdzu odpowiada³. Wystarczy mnie uprzedziæ i z pewnoci¹ powstrzyma siê on od wszelkiej pos³ugi zewnêtrznej w ksiêdza biskupa diecezji, ale w tym
wzglêdzie nie obawiam siê za bardzo.
Nasi misjonarze zasadniczo powinni byæ zatrudniani do misji
parafialnych, ale nie wy³¹cznie; mogliby od czasu do czasu pracowaæ na zasadzie zastêpstwa w parafiach, gdzie akurat byliby nieobecni proboszczowie.

10
Ten list z 30 stycznia nie zosta³ odnaleziony, ale o. Simonin streci³ go w s³owach: Biskup przedstawia w nim swoje zasady, które przyj¹³ w swojej diecezji, co do
udzielania sakramentów, zasady, z którymi  wed³ug twierdzenia proboszczów  misjonarze siê nie zgadzaj¹; sprawy nie mog¹ iæ dalej tym torem i ci, którzy bêd¹ pracowaæ w diecezji, powinni równie¿ stosowaæ nasze zasady: Potrzeba mi  mówi biskup
 ksiê¿y pomocników, aby zastêpowaæ proboszczów w wakuj¹cych parafiach; one s¹
coraz rzadsze i mogê braæ (ksiê¿y) z zewn¹trz lub z mojej diecezji, którzy pozostan¹
u mnie i których wylê tam, gdzie bêdzie potrzeba. W przypadku jeli wasi misjonarze
nie chc¹ wype³niæ tej funkcji  proszê mi powiedzieæ, czy  nie maj¹c wiêcej rodków finansowych ksiê¿y pomocniczych  uwa¿a ksi¹dz, ¿e jest dalej mo¿liwy wasz
pobyt w Laus. Missions OMI, 1897, s. 366.
Zachowujemy fragment odpowiedzi bpa Arbauda na list z 10 marca: By³em bardzo zadowolony z ksiêdza ostatniego listu. Ma³e niejasnoci, które przez jaki czas zak³óca³y nasze stosunki, bêd¹ bez w¹tpienia rozwiane na zawsze. Jeli by³bym na ksiêdza
miejscu, by³bym przygnieciony moimi listami; jeli ksi¹dz by³by na moim miejscu, post¹pi³by ksi¹dz tak jak ja. 10 kwietnia, por. Missions OMI, 1897, s. 367.
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Co do Notre-Dame de Laus, mówi³em zawsze w tym samym
tonie. To sanktuarium jest drogie ca³emu Zgromadzeniu, poniewa¿
wszyscy mamy specjalne nabo¿eñstwo dla Matki Bo¿ej. Koció³
nam powierzy³, bez w¹tpienia, s³odki obowi¹zek, ale to nie umniejsza obowi¹zku rozprzestrzeniania jej czci, In spem demum erigimur
fore ut istmus sacre familiae alumni, qui sub quibusdam legi bus,
efformandis ad pi etatem ani mis adeo opportunis, divisi Verbi ministerio sese devoverunt, Ac Deiparam Virginem sine labe conceptam patronam agnoscunt, pro viribus et praesertim exemplo ad ejus
Matris misericordiae sinum perducere conentur homines quo uti
filos Jesus Chtistus in ipso crucis suspendio illi voluit attibuere. To
s¹ s³owa z bulli11. Nie opucimy wiêc nigdy sanktuarium, chyba ¿e
przymuszeni si³¹. Kiedy zabraknie pomocy ksiê¿y pomocniczych,
Opatrznoæ Bo¿a zaradzi temu. Nie mia³ ksi¹dz biskup projektu
mianowania w Laus wikarego, bo liczba pielgrzymów, którzy tam
przybywaj¹ ze wszystkich stron, wymaga³aby dwóch? Czemu nie
zrealizuje ksi¹dz tego planu od zaraz, nic nie kosztowa³by on diecezji, a by³by to rodek do przetrwania dla tych, którzy pos³uguj¹
w sanktuarium.
Przekazujê wyrazy szacunku ksiêdzu biskupowi — pokorny
i pos³uszny s³uga,
Mazenod, wikariusz generalny.
65. [Do bpa Miollisa, biskupa w Digne]12.
Formacja kandydatów w nowicjacie.
[Marsylia,] 10 marca 1828.
Nasz nowicjat jest bardzo surowy. Jeli kandydaci nie maj¹
zadatków w³aciwych ¿yciu zakonnemu — odsy³amy ich bezzw³ocznie. Co prawda od tego momentu mamy mniejsz¹ sta³¹ liczbê, ale jest to grupa, która wytrwa i jej powo³anie jest naprawdê
prawdziwe.

11
12

Brewe Leona XII z 21 marca 1826.
Yenveux VIII, 60.
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Jeli gniew Bo¿y przygotowuje nam nowe dowiadczenie czy
przeladowanie13, to mylê, ¿e ci, którzy w nowicjacie przygotowuj¹ siê w ciszy domu Bo¿ego, a którzy bêd¹ naladowali Aposto³ów
w ich oddaniu, bêd¹ tak samo wierni. Wtedy bêdziemy zdolni pocieszyæ siê z powodu odejcia wielkiej liczby, do czego trzeba siê
przygotowaæ.
66. [Do bpa P.B. de Chaffoya, biskupa z Limes]14.
Misjonarze pójd¹ do wiêzieñ. Pos³uszeñstwo.
[Marsylia,] 10 marca 1828.
Uwa¿amy ksiêdza biskupa za ojca i dlatego niczego, co ksiêdzu podoba siê zaproponowaæ, nie bêdziemy odrzucaæ. Ksi¹dz biskup uwa¿a, ¿e nasi misjonarze uczyniliby wiele dobrego w wiêzieniu. Niech tak bêdzie. Z biskupim b³ogos³awieñstwem na pewno
tego dokonaj¹. Pos³uszeñstwo czyni tyle cudów, co wiara. Moi drodzy misjonarze dobrze tego dowiadczyli wszêdzie, gdzie ksi¹dz
biskup ich pos³a³.
Czyñmy dobro, dopóki mamy czas — to zasada.
67. Do ksiê¿nej de Boisgelin z domu Mazenod, ulica Papassaudy,
nr 2 w Aix, Bouches-du-Rhône15.
Zaproszenie na konsekracjê kocio³a w Kalwarii. Przysz³e wiêcenia.
Marsylia, 24 maja 1828.
Napisa³em ci, siostro, d³ugi list, który le¿y na moim biurku,
i piszê teraz inny, trochê krótszy. Chcê ciê zaprosiæ pojutrze,
z mam¹, jeli powróci³a ju¿ z podró¿y, abycie uczestniczy³y
13
Bez w¹tpienia jest to aluzja do projektu przepisów rz¹dowych skierowanych
przeciwko jezuitom i ni¿szym seminariom, por. Pisma oblackie VII, s. 161-162, i list
Fortunéa do biskupów z 24 lutego 1828.
14
Yenveux III, 11a, 248; V, 46.
15
Oryg.: Aix, hotel Boisgelin, MJ I-2.
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w konsekracji naszego kocio³a16. Konsekracja odbêdzie siê we wtorek, w wiêto Zes³ania Ducha wiêtego, o siódmej rano. Lepiej jednak przybyæ tutaj ju¿ wieczorem dnia poprzedniego, poniewa¿ ceremonia zaczyna siê pierwszymi nieszporami. Jest to wyj¹tkowa
okazja z powodu trybun, które pozwol¹ widzieæ to, co siê dzieje
w kociele, gdzie nikt nie bêdzie dopuszczony podczas powiêcenia.
Powiedzia³em o. Courtesowi, ¿eby przyszed³, je¿eli mo¿e i nic mu
nie przeszkodzi; powtórz mu to ode mnie raz jeszcze. Móg³by zostaæ tutaj a¿ do wiêceñ kap³añskich w sobotê. Bêd¹ wtedy wiêceni
dwaj klerycy: Guigues i Hermitte. Powiedz mu, ¿eby nie zapomnia³
o pozwoleniach do wiêceñ mniejszych dla kleryka Cailasa17. Chcia³em go do³¹czyæ do wiêceñ wraz z innymi. Nie mam czasu wiêcej
pisaæ. Idê spowiadaæ — to drugi mój dy¿ur dzisiejszej soboty. Ten
poranny trwa³ szeæ godzin18. ¯egnaj. Pozdrawiam ca³¹ rodzinê.
Eugeniusz.
68. [Do ks. Testou, wikariusza generalnego w Grenoble]19.
Oblaci pracuj¹ w s³u¿bie biskupów i ubogich.
[N.-D. du Laus,] 17 czerwca 1828.
Nasi misjonarze, oddaj¹c siê przede wszystkim s³u¿bie duszom
opuszczonym, pos³uguj¹ najubo¿szej grupie, g³osz¹c misje. W Marsylii, na przyk³ad, zajmuj¹ siê marginesem spo³ecznym, opuszczonymi, zaniedbanymi przez spo³eczeñstwo pomiêdzy 25 a 35 rokiem
¿ycia, którzy nie przyst¹pili jeszcze do Pierwszej Komunii wiêtej, nie znaj¹ ani Boga, ani duszy; pouczaj¹ ich cierpliwie, a ich
trudy s¹ nagradzane dobrymi wynikami.
Biskupów uwa¿amy za naszych ojców, od momentu, kiedy nas
przyjm¹. Ich diecezja staje siê nasz¹ rodzin¹ i mogê zapewniæ, ¿e
16
Konsekracja kocio³a na Kalwarii w Marsylii mia³a miejsce 27 maja. Konsekrowa³ biskup Fortuné de Mazenod.
17
Rêkopis: Caylas. François Victor Cailas z³o¿y³ swoje luby wieczyste 13 czerwca 1827. Nie wytrwa³ w Zgromadzeniu.
18
24 maja by³a wigilia wiêta Zes³ania Ducha wiêtego.
19
Yenveux I, 34-35; III, 139. Ksi¹dz Testou prosi³ w licie o dom w Isère. Za³o¿yciel, który pojecha³ na wizytacjê kanoniczn¹ do N.-D. du Laus, 1 lipca zatrzyma³ siê
w Grenoble przed powrotem do Marsylii.
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misjonarze rywalizuj¹ o pierwszeñstwo w oddaniu i przywi¹zaniu
do biskupów. Dziêki temu otrzymujemy czêsto ze strony naszych
biskupów wyrane i wzruszaj¹ce oznaki wdziêcznoci i mi³oci.
Jestemy ludmi biskupa. Jestemy do jego dyspozycji w ka¿dej chwili, dniem i noc¹. Mamy ca³y czas ¿yæ pod jego protektoratem.
69. Do p. de Mazenod, w Aix, B.-du-Rhône20.
Wys³anie ojca Arnoux na wie.
Marsylia, 12 lipca 1828.
…Dlaczego, mamo, mia³aby nie zgodziæ siê, aby nasz czcigodny o. Arnoux zamieszka³ w pokoju pó³nocnym — na przyk³ad
w wie¿y ³ukowej? Mam na myli ten ma³y pokój, który jest naprzeciw spichlerzy, lub w Banon21, jeli mo¿na by s¹dziæ, ¿e to mu pomo¿e? Nie wiem, dlaczego nie zatroszczono siê o to, aby wys³aæ
go do Enclos. Mo¿e dlatego, by nie spogl¹da³ na miejsca, gdzie
bêdzie z³o¿ony po mierci, i by ju¿ teraz siê nie przerazi³? Poza tym
argumentem uwa¿am, ¿e ten ogród jest lepszy od innych miejsc…
70. [Do bpa Philiberta de Brouillarda, biskupa w Grenoble]22.
Podziêkowanie za przyjêcie zgotowane w Grenoble. mieræ o. Arnoux.
[Marsylia] 21 lipca 1828.
Ksiê¿e biskupie, pierwsz¹ moj¹ trosk¹ jest podziêkowaæ ksiêdzu i wyraziæ wdziêcznoæ za dobroæ, której dowiadczy³em podczas mojego krótkiego pobytu w Grenoble.
20
Oryg.: Aix, hotel Boisgelin MJ I-1. Publikujemy tutaj drug¹ czêæ listu odnosz¹c¹ siê do o. Arnoux.
21
Za³o¿yciel opisuje w³asnoci pani de Mazenod przy wjedzie do miasta. 8 lipca
napisa³ do o. Courtésa o mo¿liwoci wys³ania tego ojca (Arnoux) na wie, ale blisko,
bardzo blisko Aix. Pani de Mazednod uwa¿a³a widocznie, ¿e jest zbyt chory, aby móg³
odbyæ tê podró¿. Rzeczywicie, o. Arnoux zmar³ 13 lipca.
22
Yenveux III, 248; IX, 158.
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Jeden z naszych kap³anów umar³ w Aix w opinii wiêtoci.
Wyrazy publicznej pobo¿noci by³y tak wielkie, ¿e trzeba by³o
oddaæ sutannê, aby ocaliæ ubiór i nawet niektóre czêci cia³a, których nawet pobo¿noæ ludu nie oszczêdzi³a. To ju¿ czwarty, który
przez te drzwi poszed³ do nieba. Ich b³ogos³awiona mieræ jest potwierdzeniem Regu³, poprzez które uwiêcili siê, i jest podniesieniem na duchu tych, którzy tak ¿yj¹, aby naladowaæ ich cnoty23.
71. [Do ks. Duranda, proboszcza z Quissac, Gard]24.
Misja powinna siê zakoñczyæ tydzieñ przed Wszystkimi wiêtymi.
Roczne rekolekcje oblatów.
[Marsylia] 20 padziernika 1828.
Ojciec Honorat by³ w wielkim b³êdzie, obiecuj¹c ksiêdzu
przed³u¿enie misji a¿ do 28 tego miesi¹ca, poniewa¿ w tym czasie
mamy zawsze rekolekcje u nas. Jeli jednak uwa¿a, ¿e bêdzie to
z po¿ytkiem, aby zakoñczyæ dobrze dzie³o, którego dokonali dziêki Bo¿ej ³asce, i kontynuowaæ je a¿ do przybycia biskupa, to dajê
im pozwolenie. Czyniê to z ¿alem, poniewa¿ nigdy w ten sposób
nie postêpujemy. A w tym przypadku przed³u¿¹ rekolekcje a¿ po
Wszystkich wiêtych, wykonuj¹c jednak tego dnia to, co mamy
zwyczaj czyniæ25. Proszê im to przekazaæ ode mnie. Wiele dni temu
napisa³em o. Honoratowi do Limes. Pozdrawiam go serdecznie
i jego wspó³braci26.
23
Yenveux (IX, 158) przepisuje trzy linijki listu napisanego przez arcybiskupa
z Aix 23 lipca: Stracilimy jednego z naszych ksiê¿y, który zakoñczy³ swoje wiête ¿ycie w naszym domu w Aix. To w tym miecie, gdzie odda³ resztê swoich si³, któr¹ posiada³.
Yenveux (III, 139) przepisuje równie¿ kilka linijek listu napisanego do biskupa
z Grenoble, 3 stycznia 1829: Nasza rodzina odt¹d uwa¿a ksiêdza za jednego z naszych
ojców; to tytu³, który chêtnie dajemy pasterzom, którzy nas przyjmuj¹. Nie maj¹ oni
dzieci bardziej przywi¹zanych do biskupów ni¿ oni (oblaci).
24
Yenveux IV, 179.
25
Odnowienie lubów na zakoñczenie rekolekcji.
26
Ojcowie Martin i Sumien znajdowali siê wraz z o. Honoratem w Nîmes na pocz¹tku roku (por. Mazenod do Honorata, 19 lutego 1828); o. Guibert do³¹czy³ do nich
w marcu (por. Mazenod do Guiberta, 18 marca i 15 kwietnia 1828.
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72. [Do markiza de Crozy, przedstawiciela Sardynii w Watykanie]27.
Proba, aby przekazaæ Ojcu wiêtemu biografiê b³. Alphonse’a Liguoriego. Pragnienie za³o¿enia seminarium w Rzymie.
[Grans]28, 22 lipca 1829.
Drogi markizie i przyjacielu,
Zwracam siê, z zaufaniem powierzaj¹c wa¿n¹ sprawê, jeli nie
z powodu samej rzeczy, to przynajmniej z powodu osoby, dla której jest ona przeznaczona. Dwie przyczyny przekona³y mnie, aby
zwróciæ siê do pana o jej wype³nienie. Pierwsza to przyjañ, któr¹
mnie pan obdarza, a w konsekwencji przyjemnoæ, któr¹ odczuwam, kiedy mogê siê pos³u¿yæ porednictwem przyjaciela. Druga
jest ta, ¿e jako rycerz w. Maurycego nale¿ê do waszego narodu
i pan jest moim rzeczywistym ambasadorem w Stolicy Apostolskiej29.
A oto, w czym rzecz. Kiedy papie¿ by³ wielkim penitencjarzem30, bardzo interesowa³ siê wiêtej pamiêci Leonem XII, i zabiega³, aby mój wuj, biskup Marsylii móg³ odprawiaæ modlitwy
i czciæ b³. Alphonse’a Liguoriego w swojej diecezji. W swoich listach dawa³ dowód wielkiego nabo¿eñstwa do b³ogos³awionego.
Jeden z moich ksiê¿y31 napisa³ biografiê b³. Alphonse’a. Jest ona
bardzo wartociowa pod wzglêdem faktów i stylu; pomyla³em
wiêc, ¿e bêdzie mi³o naszemu Ojcu wiêtemu, kiedy otrzyma jeden egzemplarz, który przekazujê w dowód szacunku. Zamówi³em
specjalne ozdobne wydanie. Jeden z moich m³odych misjonarzy
Yenveux III, 208.
Po mierci o. Suzannea w styczniu i chorobie o. Courtèsa w kwietniu Za³o¿yciel ciê¿ko zachorowa³ w maju. 18 lipca gazeta Przyjaciel Religii donios³a o jego
mierci. W rzeczywistoci czu³ siê ju¿ lepiej i w towarzystwie o. Jeancarda by³ na rekonwalescencji w Grans, u swojego wuja Roze-Joannisa.
29
Bez w¹tpienia to w kolegium szlacheckim w Turynie Eugeniusz de Mazenod
pozna³ markiza de Crozê. Za³o¿yciel zosta³ mianowany rycerzem zakonu w. Maurycego i £azarza przez Carlo Felicea, króla Sardynii, 13 stycznia 1829.
30
Francesco Saverio Castiglioni zosta³ papie¿em Piusem VIII 31 marca 1829.
31
Ojciec Jacques Jeancard, por. J. Pielorz, Rola Za³o¿yciela w publikacji pierwszej
francuskiej biografii w. Alphonse’a Liguoriego, w Studia oblackie, t. 18(1959), s. 163-180.
27
28
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powzi¹³ myl, aby obszyæ ok³adkê, która w rzeczywistoci jest bardzo piêkna. Chcia³bym, aby papie¿ pos³u¿y³ siê tym do oprawienia
swojego ceremonialnego brewiarza. Mo¿na mu to zasugerowaæ, bo
szkoda, aby tak piêkna praca zosta³a pokryta kurzem w bibliotece.
Proszê wiêc, drogi przyjacielu, aby zechcia³ zaprezentowaæ
papie¿owi, w moim imieniu, ten ma³y wyraz mojego oddania dla
jego wiêtej osoby i dla Stolicy Apostolskiej. Niech pan nie zapomni zapewniæ Ojca wiêtego, ¿e we Francji nie ma syna bardziej
oddanego; proszê o przekazanie mu tego. Ach! Jeli pragn¹³by,
abymy przyjechali do Rzymu za³o¿yæ seminarium dla duchowieñstwa wieckiego na wzór tych we Francji, którym zawdziêcza siê
reformê obyczajów i blasku tego Kocio³a, jestemy gotowi. Leon
XII nie by³ daleko od tego projektu. Questo ci manca32 — powiedzia³, zatwierdzaj¹c Regu³y naszego Zgromadzenia, które — pomiêdzy innymi pos³ugami — obejmuje równie¿ i tê, i dziêki Bogu
odnosi sukcesy.
Po raz pierwszy chwytam za pióro po chorobie, która trwa³a
ponad dwa miesi¹ce i doprowadzi³a mnie prawie do grobu; zacz¹³em w³anie rekonwalescencjê.
73. [Do bpa A. Billieta, biskupa w Saint-Jean de Maurienne,
Sabaudia33.
Warunki, aby wys³aæ egzemplarz Regu³.
[Marsylia,] 17 kwietnia 1830.
To zrozumia³e, ¿e ksi¹dz biskup wyrazi³ ¿yczenie poznaæ nasze Regu³y. Mo¿emy je przedstawiæ otwarcie, poniewa¿ otrzymalimy je od Pasterza Kocio³a, który nam nakaza³ ich zachowywanie
i obwarowa³ je swoim b³ogos³awieñstwem apostolskim i pochwa³ami. Jestem wiêc jak najbardziej za tym, aby wype³niæ ksiêdza
pragnienie. Chcia³bym tylko us³yszeæ od ksiêdza osobicie, czy
ks. Favre dobrze odczyta³ ksiêdza intencje, poniewa¿ mo¿emy rozpowszechniaæ nasze Regu³y, ale z najwiêksz¹ ostro¿noci¹ i wtedy,
32
33

Po w³osku: tego nam brakuje.
Yenveux IV, 41.
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kiedy mo¿e z tego wynikn¹æ jakie dobro dla Kocio³a i dla Zgromadzenia34. Jeli ksi¹dz biskup pragnie usilnie je poznaæ, aby wpuciæ nasze Zgromadzenie do swojej diecezji — to zgoda. W przeciwnym razie, gdybym je powierza³ bez ksiêdza zainteresowania —
by³aby to wtedy niegrzecznoæ z mojej strony. Proszê wiêc o bezporednie wytyczne od ksiêdza biskupa.

74. [Do bpa Billieta, biskupa w Saint-Jean de Maurienne]35.
Wys³anie egzemplarza Regu³ Zgromadzenia. Roztropnoæ w zak³adaniu nowych domów.
[Marsylia,] 7 czerwca 1830.
Proszê uprzejmie, ksiê¿e biskupie, o zachowanie tej ksiêgi
u siebie. Nie by³oby dobrze, gdyby dosta³a siê w inne rêce ni¿ ksiêdza biskupa. Pozwolê sobie poprosiæ o ni¹, kiedy uznam, ¿e ju¿ j¹
ksi¹dz biskup przestudiowa³.
…Z tej okazji36 powzi¹³em postanowienie, aby nigdy nie wyprzedzaæ natchnieñ Opatrznoci i pozwoliæ siê przez Ni¹ prowadziæ
ku przysz³oci, pozwalaj¹c Jej przemawiaæ w moim sercu dwukrotnie, z obawy, aby opacznie nie zrozumieæ Jej wskazania.

34
Wracaj¹c z Rzymu w 1826 r., o. Mazenod zatrzyma³ siê w Chambéry, aby spotkaæ ks. Favrea, superiora wspólnoty misjonarzy w Sabaudii, któremu zaproponowa³
po³¹czenie dwóch Instytutów (por. Pisma oblackie VII, 107-116). W sierpniu 1828 Za³o¿yciel otrzyma³ list od ks. Favrea, który zaprasza³ go do Chambéry, gdzie by³a nadzieja na po³¹czenie i na fundacjê. Ojciec de Mazenod wkrótce odby³ podró¿ i nic nie
uzyska³ ani od króla, ani od ks. Favrea i bpa Martineta, biskupa w Chambéry. Zrozumia³e jest wiêc, ¿e od tej chwili nie liczy na wiele co do za³o¿enia domu na terenach
nale¿¹cych do króla Sardynii.
35
Yenveux IV, 41; VII, 32.
36
Podró¿ odbyta w sierpniu 1829, por. przypis 32, jak wy¿ej. 11 lipca, krótko po
zdobyciu Algieru przez armiê francusk¹, bp Fortuné de Mazenod napisa³ do g³ównego
kapelana i zaproponowa³ wys³anie oblatów, których nazywa jeszcze Misjonarzami Prowansji, por. Marsylia, archiwa arcybiskupstwa, Zbiór listów administracyjnych, t. 2,
s. 295, nr 98.

 115 

75. [Do bpa Billieta, biskupa w Saint-Jean de Maurienne]37.
Pragnienie spotkania siê z biskupem. Ojciec wiêty nakazuje o. de
Mazenodowi kontynuacjê dzie³a.
[Fribourg,] wrzesieñ 1830.
Chcia³bym siê z ksiêdzem biskupem skonsultowaæ, poniewa¿
mam dla ksiêdza szacunek i zaufanie Odwo³ujê siê do ksiêdza
w przekonaniu, ¿e jest ksi¹dz biskup nape³niony duchem Bo¿ym,
i chcia³bym tym duchem siê kierowaæ — jest to ³aska, o któr¹ proszê ka¿dego dnia naszego Pana przed o³tarzem zaraz przed komuni¹. Wielkim moim pragnieniem jest porozmawianie z ksiêdzem38.
Postaram siê to uczyniæ pisemnie, chocia¿ to nie to samo.
Ksi¹dz biskup zauwa¿y³, ¿e papie¿ nakaza³ mi kontynuowaæ
moje dzie³o; wyra¿enia, którymi siê pos³uguje, s¹ jednoczenie ujmuj¹ce i mocne39. Niczego wiêc z mojej strony nie mogê zaniechaæ,
aby wype³niæ moj¹ misjê, któr¹ na mnie nak³ada, potwierdzaj¹c poprzedni¹, któr¹ wczeniej otrzyma³em od jego wiêtego poprzednika. Wydaje siê, ¿e by³oby ³atwiej wprost i bezporednio umieciæ
kilku naszych zakonników w Nicei i tam rozpocz¹æ dzie³o.
76. [Do o. J. Ant. Grassiego, jezuity, w Turynie]40.
Pos³ugi Zgromadzenia i diecezji, gdzie ono pracuje. Nadzieja za³o¿enia fundacji w królestwie Sardynii, w Sabaudii i w Nicei.
Yenveux VII, 33.
Fragment skopiowany przez samego Yenveux, który zapewne zmodyfikowa³
tekst, jak to czyni³ niejednokrotnie, i uczyni³ go dwuznacznym. Wydaje siê, ¿e Za³o¿yciel mówi, ¿e nie spotka³ bpa Billieta.
Po lipcowej rewolucji oblaci szybko opucili Nîmes i obawiali siê o dom w Aix,
gdzie umar³ arcybiskup de Richery. Dlatego Za³o¿yciel próbuje przygotowaæ teren do
fundacji b¹d w diecezji Cagliari, b¹d w diecezji St-Jean de Maurienne w Sabaudii,
która wchodzi³a w sk³ad pañstw Piemontu i Sardynii, b¹d w diecezji nicejskiej, por. Rey
I, 498.
39
List papie¿a Piusa VIII z 26 sierpnia 1829. Oryg.: Rzym, arch. Postulacji, L. Pius
VIII — Mazenod, list nr 77.
40
Yenveux VII, 70-72. Ojciec Grassi (1775-1849) by³ misjonarzem w Rosji i USA.
Pe³nia³ wiele wa¿nych funkcji we W³oszech od 1817 do 1849, w szczególnoci by³ rek37
38
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[Nicea,] 11 grudnia 183041.
Gdy tylko przyby³em do Nicei, po d³ugiej i trudnej podró¿y,
rozwa¿y³em przed Bogiem w najlepszym z mo¿liwych dyspozycji
to, co by³o interesuj¹cym tematem naszej d³ugiej rozmowy w Turynie. I mylê, ¿e nie mylê siê, gdy rozpoznajê tu drogê, któr¹ Bo¿a
Opatrznoæ wydaje siê nam wyznaczaæ, aby wykorzystaæ na terytorium Jego Królewskiej Moci powiêcenie Zgromadzenia, które
siê ofiaruje zarówno przez obowi¹zek dla zbawienia dusz najbardziej opuszczonych, jak i szczególnie w formacji kleru.
Nie ukrywam problemów, które mog¹ wynikn¹æ przy realizacji tego projektu, ale wyniki mog¹ byæ obiecuj¹ce zarówno dla
Kocio³a, jak i dla pañstwa. Jednak chc¹c pracowaæ tylko na chwa³ê Bo¿¹ i dla zbawienia dusz odkupionych krwi¹ Jezusa Chrystusa,
moja ufnoæ jest tego rodzaju, ¿e niczego siê nie obawiam, nawet
niebezpieczeñstw, zagra¿aj¹cych tym, którzy powiêcaj¹ swoje ¿ycie dla uzdrowienia obyczajów i dyscypliny w kraju, gdzie ksi¹dz
mi proponuje wykonywaæ nasz¹ wiêt¹ pos³ugê.
Jestem wiêc, czcigodny ojcze, ca³y do dyspozycji, jeli Jego
Królewska Moæ tego pragnie. Mogê przekazaæ wszystkich cz³onków naszego Zgromadzenia, jeli uzna je jako po¿yteczne dla swojej s³u¿by i dla po¿ytku swojego ludu w Sardynii b¹d w ka¿dym
innym regionie pod jego w³adz¹. Bêdziemy pomagaæ w nawracaniu dusz zb³¹dzonych poprzez g³oszenie wiêtych misji, poprzez
nauczanie i spowied w miejscach sta³ych, które Jego Wysokoæ
wyznaczy na nasze mieszkanie, lub te¿ w koñcu poprzez gorliw¹
pracê pod kierownictwem biskupów przy formacji kleryków w seminariach diecezjalnych, jeli je maj¹. Dotychczasowe wieloletnie
dowiadczenie w wielu krajach42 jest dla mnie pewnym gwarantem
b³ogos³awieñstw, których Pan udzieli wysi³kom i gorliwoci swoich ewangelicznych robotników. Musia³bym napisaæ tomy, gdybym
torem kolegium dla szlachty w Turynie, prowincja³em jezuickiej prowincji w Turynie
i spowiednikiem króla Karola Feliksa z Sabaudii i królowej.
41
Yenveux pisze: 11 wrzenia 1831. Wed³ug kontekstu, ten list by³ na pewno pisany na pocz¹tku grudnia 1830. Po trudnej podró¿y z Billens do Turynu Za³o¿yciel przyjecha³ do Nicei 2 grudnia.
42
Zgromadzenie kierowa³o na razie tylko seminarium w Marsylii. Wieloletnie
dowiadczenie w wielu krajach — dotyczy tutaj pos³ugi g³oszenia misji, a s³owo kraj
jest rozumiane w sensie w³oskim jako miejscowoæ lub miasteczko.
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chcia³ przytoczyæ cuda, które Bóg zechcia³ uczyniæ dziêki ich pos³udze — szczególnie od momentu, kiedy Ojciec wiêty uroczycie zatwierdzi³ Zgromadzenie i do³¹czy³ je do Zgromadzeñ uznanych w Kociele Bo¿ym.
Diecezje Aix, Marsylia, Nîmes, Frejus, Digne, Gap, Grenoble,
równie¿ Nicea dowiadczy³y ju¿ tych pozytywnych skutków. Jeli
fakty nie by³yby zbyt znane i nie mia³y za wiadków wielu ludzi
z tamtych stron, to móg³bym dostarczyæ tego bezspornych dowodów. Wszyscy biskupi z ró¿nych diecezji potwierdzili pozytywne
rezultaty, pisz¹c osobicie o u¿ytecznoci tego Zgromadzenia
i wszelkim dobru, które ono ju¿ zdzia³a³o w tych wymienionych
diecezjach, gdzie od piêtnastu lat pracuje ono z sukcesem. Wszystko to zawdziêczamy tylko Bogu. Jest to praca nad uwiêceniem
dusz przez g³oszenie wiêtych misji, opieka nad biednymi wiêniami, hospicja mi³osierdzia, seminaria, wszelkie dzie³a mi³osierdzia
— jednym s³owem — wszystko to, co biskupi nam powierzaj¹.
To w ten sposób w Aix w kociele — przyleg³ym do ich domu
— cz³onkowie Zgromadzenia, którzy tam rezyduj¹, odprawiaj¹ liturgiê i g³osz¹ ka¿dego wieczoru przystêpn¹ naukê ludowi po modlitwie, daj¹ równie¿ pouczenia wiêniom, spowiadaj¹ ich — rzecz
niebywa³a a¿ dot¹d — a kiedy który z nich jest skazany na karê
mierci — towarzysz¹ mu a¿ na miejsce egzekucji. Ponadto pos³uguj¹ w szpitalu dla nieuleczalnie chorych, dzieciom porzuconym,
okazuj¹ mi³osierdzie w szkole. W Marsylii — oprócz s³u¿by
w kociele i w wiêzieniu — gdzie czyni¹ to, co siê robi jak w Aix
— nauczaj¹ ludzi pochodz¹cych z Genui w jêzyku w³oskim oraz
prowadz¹ wy¿sze seminarium duchowne, które jest uwa¿ane za
jedno z najlepszych we Francji. W Nîmes — oprócz pos³ugi
w kociele i g³oszenia trudnych misji w okrêgu Cévennes, w którym jest bardzo du¿o protestantów — biskup chcia³ ich obarczyæ
1400 skazanymi wiêniami, osobnikami zdemoralizowanymi, którzy maj¹ pojêcie o religii i moralnoci, odk¹d zostali powierzeni
opiece naszego Zgromadzenia. W tym gniedzie bandytów zdzia³ali prawdziwe cuda nawróceñ. Wszêdzie — jeli chodzi o najtrudniejsze formy pos³ugi — s¹ one powierzane naszym zakonnikom
— a jeli mam wierzyæ wiadectwu biskupów, którzy to potwierdzaj¹ — wywi¹zuj¹ siê z tych pos³ug w sposób ca³kowicie biskupów zadowalaj¹cy.

 118 

Czy¿by chciano nam zarzuciæ, ¿e jestemy obcy? Ale¿ cz³onkowie Zgromadzenia zatwierdzonego przez Koció³, maj¹cego superiora mianowanego przez Ojca wiêtego, s¹ przede wszystkim
katolikami. Ich ¿ycie jest powiêcone — wed³ug ducha ich powo³ania — s³u¿bie duszom bez wyj¹tku ró¿nych osób, ich pos³uga jest
ca³kowicie duchowa, nale¿¹ do kraju, który ich przyjmuje. ¯yj¹
tam wed³ug miejscowego prawa jako wierni obywatele, zajêci wy³¹cznie przedmiotem ich niebieskiej misji, staraj¹c siê wype³niæ
wszystkie swoje obowi¹zki — ju¿ to wobec Boga — ju¿ to wobec
ksiêcia, jego reprezentanta wród ludzi.
Aposto³owie byli obcymi w krajach, które nasz Pan Jezus
Chrystus nakaza³ im ewangelizowaæ. Zakonnicy, którzy zak³adali
podwaliny ich zakonów w ró¿nych czêciach chrzecijañskiego
wiata, byli równie¿ obcymi, ale z tego powodu nie zostali wygnani.
Nikt bardziej ni¿ ja nie przyklanie m¹drym decyzjom, które
s¹ skierowane w celu ocalenia pañstwa i uchronienia od zarazy fa³szywych doktryn i wp³ywu osób zepsutych, które zatruwaj¹ spo³eczeñstwo i podwa¿aj¹ jego fundamenty. Ale czy mam przypuszczaæ, ¿e obawiamy siê równie¿ tego, co jest dobre, co mo¿e byæ
tylko po¿yteczne i s³u¿yæ rozwojowi?
Nie mogê zakoñczyæ tego listu bez zwrócenia ojca uwagi na
jedn¹ rzecz, która wydaje mi siê wa¿na. W tym samym czasie, kiedy ojciec mówi³ mi, jakie dobro mog³oby byæ uczynione przez nasze Zgromadzenie w Sardynii — biskup z St-Jean de Maurienne
zaproponowa³ mi wprowadzenie Zgromadzenia do jego diecezji.
Z kolei biskup z Nicei da³ mi znaæ przez swojego wikariusza generalnego, aby wys³aæ mu ojców, którzy mogliby siê osiedliæ w starym
opactwie Saint-Pons. Tam mogliby g³osiæ rekolekcje duchowieñstwu
i g³osiæ misje w ca³ej diecezji, gdzie mówi siê szczególnym narzeczem — które jest podobne do prowansalskiego, doskonale znanego wielu cz³onkom naszego Zgromadzenia.
Nie bêdzie wiêc niemo¿liwe, aby nasze Zgromadzenie — jeli
spodoba siê Jego Królewskiej Moci — zainstalowa³o siê i powiêci³o siê pos³udze jednoczenie w Sardynii, Sabaudii i w ksiêstwie
nicejskim, i pomog³o w ten sposób z ca³ych swoich si³ uwiêceniu
narodów, które maj¹ szczêcie ¿yæ pod ojcowsk¹ w³adz¹ tak dobrego Króla.
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77. [Do kawalera Louisa Collegno w Turynie]43.
Napotkane trudnoci przy za³o¿eniu domu w Sardynii lub w Nicei.
Rozkaz papie¿a. Zwierzenia.
[Nicea,] 19 stycznia 1831.
Wiem to, mój drogi przyjacielu, nie od dzisiaj, ile pojawia siê
trudnoci, gdy chodzi o czynienie dobra w tym przyziemnym wiecie. Spodziewa³em siê trudnoci w wykonaniu projektu, o którym
ciê informowa³em. Tym razem jednak to co innego ni¿ trudnoci
— to niemo¿liwoæ rozpoczêcia sprawy. Jednak ta sprawa, przez
przyjació³ religii, jest uwa¿ana za tak wa¿n¹, i¿ od dziewiêciu prawie lat przedk³ada siê j¹ przy ka¿dej okazji na stó³44. Czy zaprzestaæ przynaglaæ, czy nie zniechêcaæ siê i spróbowaæ jeszcze raz j¹
przedstawiæ i liczyæ na to, ¿e mo¿e siê uda? Jeliby s³uchaæ tylko
natury, która siê zniechêca, wydaje siê, ¿e móg³bym ¿yæ w pokoju
— wiadcz¹c wobec siebie samego — ¿e zrobi³em wszystko, co
ode mnie zale¿a³o, a nawet wiêcej, ni¿ by³em zobowi¹zany. Ale
nawet tak rozumuj¹c, wydaje mi siê, ¿e ci¹gle s³yszê dok³adnie
w uszach s³owa, które skierowa³ do mnie Ojciec wiêty w swoim
brewe, które zdaje siê tobie pokazywa³em: [tekst ³aciñski — gazety pisa³y, ¿e umar³em]45.
Nie wiem, czy odczytujê le tego rodzaju rozporz¹dzenie, ale
moje sumienie podsuwa mi to jako rozkaz, który — wydaje mi —
daje mi reprezentant Boga na ziemi, aby nie zaprzestawaæ tego rodzaju pracy, która wczeniej by³a mi na³o¿ona przez Koció³. I ten
rozkaz wydaje mi siê tym bardziej wiêty, ¿e Wikariusz Chrystusowy u¿ywa tych samych s³ów, które s¹ w Pimie wiêtym. Nie trzeba nic wiêcej ponad te wnioski, aby mnie podtrzymaæ porodku
43
Yenveux V, 57-59. Kawaler z Collegno, zwi¹zany z ministerstwem spraw zagranicznych monarchii piemonckiej, by³ starym przyjacielem Za³o¿yciela, znanym zapewne z czasów kolegium szlacheckiego.
44
Wydaje siê, ¿e jest to aluzja do projektu osiedlenia siê w St-Pons, niedaleko
Nicei, w roku 1824, por. Pisma oblackie, VI, s. 153-155, 157.
45
Za³o¿yciel by³ chory w lecie 1829 i napisa³ do papie¿a Piusa VIII z okazji jego
wyboru. Papie¿ odpowiedzia³ 1 sierpnia. List nie zosta³ wys³any, poniewa¿ dowiedziano
siê w Rzymie o mierci ks. de Mazenoda. Kiedy w Sekretariacie Stanu dowiedziano siê,
¿e nie umar³ i ¿e, przeciwnie, czuje siê lepiej, wys³ano wtedy list z postscriptum datowany na 26 sierpnia 1829, w którym czytamy ten tekst.
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trudnoci. Jeli nie mia³bym Leona XII i Piusa VIII jako gwarantów — to rozgl¹daj¹c siê wokó³ siebie — ba³bym siê pomy³ki, jeli chodzi o w³aciwy kierunek, który powzi¹³em, oczywicie
w celach bezinteresownych i w nadziei osi¹gniêcia wiêkszego dobra, itd. Jakiekolwiek by³oby skryte wewnêtrzne przekonanie mojej duszy, ¿e niczego nie zaniedba³em, aby godnie wype³niæ wielkie zadanie, które polecono mi wykonaæ46, by³em przekonany, ¿e
bêdê móg³ uczyniæ wiêcej dobra w pozycji o wiele skromniejszej.
Liczy³em te¿, ¿e nie bêdzie brakowa³o kandydatów na to eksponowane stanowisko, które dla mnie przeznaczono, podczas gdy
prawdopodobnie nikt nie zamierza³ zajmowaæ siê biednymi opuszczonymi duszami, którym mo¿na uczyniæ wiele dobra, zbli¿aj¹c siê
do nich i zajmuj¹c siê dok³adnie wszystkimi ich potrzebami. Sukcesy lub b³ogos³awieñstwa, jakie Bóg rozci¹gn¹³ na wszystko, czego siê podj¹³em dla Jego chwa³y, ju¿ to sam osobicie, ju¿ to przez
pos³ugê tych, którzy siê do mnie przy³¹czyli, ale przede wszystkim
przez ojcowsk¹ aprobacjê Kocio³a, otrzyman¹ w cudowny sposób
i wbrew przewidywaniom wszystkich, pocieszaj¹ mnie ca³kowicie
wród trosk i problemów w postaci k³ód, które nieprzyjazny cz³owiek nie omieszkuje mi rzucaæ pod nogi.
Kontynuujê moj¹ karierê i oto, trochê ju¿ zmêczony, pokonujê
nowe trudnoci, które powstaj¹ ju¿ to z powodu czasów, w których
¿yjemy, ju¿ to z powodu przebieg³oci odwiecznego wroga wszelkiego dobra. Sam widzisz zatem, dok¹d mnie prowadzi zakotwiczenie siê w starej przyjani za³o¿onej na powa¿aniu, a która umacnia we mnie zaufanie bez granic. Nie mia³em zamiaru tobie pisaæ
o tym wszystkim, co napisa³em przed chwil¹ — czujê jednak ulgê,
¿e to zrobi³em i mog³em siê wygadaæ.
Teraz przedstawiê, jak siê sprawy maj¹, i poproszê ponownie
o twoj¹ dobr¹ radê. Wed³ug tego, o czym mnie informujesz, trzeba
kategorycznie zrezygnowaæ z Sardynii, mimo ¿e ju¿ zainteresowa³em siê na powa¿nie — podobnie jak Franciszek Ksawery spogl¹da³ na Chiny i zmar³ na pla¿ach ze swoim mia³ym projektem.
Mylisz zatem, ¿e by³oby dobrze rozpocz¹æ realizacjê projektu pod
46
W grudniu 1811 nazajutrz po wywiêceniu Eugeniusza przez bpa Demandolxa,
ten¿e biskup zaproponowa³ mu, a¿eby zabezpieczyæ jego karierê wed³ug zwyczajów starego porz¹dku  nominacjê na wikariusza generalnego w Amiens, por. Jean Leflon, Mgr
de Mazenod , t. 1, s. 417.
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Nice¹, i wyznaczy³e mi ¿yczliwie sposób postêpowania, nim zaczniemy dzie³o47. Jeszcze raz proszê o twoje zdanie i przedstawiam
ci trudnoci i problemy, które ja dostrzegam. By³bym zdecydowany iæ w dwóch kierunkach, które s¹ do zagospodarowania, ale
najpierw chcia³bym znaæ twoje zdanie.
Jeli chodzi o rodki do ¿ycia dla misjonarzy — to przyznano
by im na pocz¹tek 1600 franków, którymi biskup48 mo¿e dysponowaæ ponad to, co mo¿e dostarczyæ zapis testamentowy na cele misyjne. Bêd¹ jeszcze inne rodki, przewidziane przez biskupa
w przysz³oci, które razem z ofiarami za ich msze w. wystarczy³yby mê¿om apostolskim, którzy potrafi¹ siê zadowoliæ wiktem
i opierunkiem.
78. Do ksiêcia de Montalemberta, para Francji, hotel de la
Croix de Malte w Marsylii49.
Ojciec de Mazenod nie jest przeciwnikiem Montalemberta, ale nie
podziela jego opinii. Duch rzymski.
Marsylia, 24 padziernika 1831.
Ksi¹¿ê,
Jest mi przykro, ¿e brak dyskrecji niektórych z naszych misjonarzy móg³ spowodowaæ, i¿ uzna³ mnie ksi¹¿ê za jednego z jego
najzagorzalszych przeciwników, którzy wywodz¹ siê z krêgu jego wspó³pracowników50.
Nie jestem na pewno przeciwnikiem ¿adnego z moich braci.
Zdarza siê — przyznajê — ¿e nie podzielam ich opinii polityczNicea by³a jeszcze czêci¹ królestwa Sardynii.
Biskup Jean Baptiste Colonna d’Istria.
49
Oryg.: La Roche-en-Brenil, arch. Zamku Montalemberta, dossier 570, n. 34.
50
Montalembert przeje¿d¿a³ przez Marsyliê. Zajmowa³ siê akcj¹ propagandow¹ na
rzecz agencji generalnej, która walczy³a o wolnoæ religijn¹. Chodzi³o o dobr¹ inicjatywê podjêt¹ przez F. de La Mennaisa, ale ponad hierarchi¹ kocieln¹; pozwala³ sobie nawet na krytykê hierarchii, szczególnie w dzienniku Avenir”. Zrozumia³e jest, ¿e Za³o¿yciel by³ powci¹gliwy, tym bardziej ¿e oblaci, jak Coutrès i Touche, byli bardzo
przywi¹zani do La Mennaisa i do dziennika Avenir”. Kapitu³a generalna z wrzenia
1831 zabrania³a jego lektury w domach oblackich, por. J. Leflon, Mgr de Mazenod… II,
422-424.
47
48
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nych, ale szanujê ich z ca³ego serca, broniê ich honoru z wielk¹
gorliwoci¹ i zapewne z wiêkszym skutkiem ni¿ najzagorzalsi
obroñcy ich idei. Nie ukrywam jednak¿e, ¿e mój szacunek i moje
do nich przywi¹zanie nie by³yby w stanie podwa¿yæ moich zasad,
które odnosz¹ siê do prostej wiary. One prowadz¹ do uznania autorytetu Ojca wiêtego jako regu³y mojej i moich misjonarzy niezale¿nie od jakiejkolwiek decyzji doktrynalnej, uroczystego dekretu
og³oszonego ex cathedra, itp.… Mo¿liwe, ¿e w tym punkcie rozumie siê bycie zbyt katolickim w czasach, w których ¿yjemy, ale nie
przejmujê siê tym, co mo¿na na ten temat powiedzieæ lub pomyleæ.
Pan udziela zbytniego kredytu zaufania naszym biednym misjonarzom, którzy z ledwoci¹ wybaczaj¹ sobie swoje istnienie dla
niewielkiego dobra, które mog¹ zdzia³aæ. Nie uwa¿am, ¿e w ich
sytuacji mogliby byæ w jaki sposób po¿yteczni dla pana przedsiêwziêcia, ale zapewniam, ¿e nigdy nie wyda³em zakazu, który pan
suponuje. Moje zakazy obejmuj¹ tylko to, czego przywódca Kocio³a nie uznaje.
Proszê przyj¹æ moje podziêkowania za dzie³o, które mia³ pan
¿yczliwoæ mi przes³aæ, i moje przeprosiny, ¿e nie zjawi³em siê
u pana, aby wyraziæ moj¹ wdziêcznoæ. Jestem aktualnie na rekolekcjach, przyzywany potrzeb¹ skupienia i pragnieniem przygotowania siê na mieræ, gdy cholera wymagaæ bêdzie, abym odda³ siê
pos³udze zbawienia tych z moich braci, którzy byliby ni¹ dotkniêci. Pozwalam sobie powierzaæ siê pañskim modlitwom, abym
otrzyma³ od Boga ³aski, których potrzebujê, i mam zaszczyt z powa¿aniem byæ pana pokornym i pos³usznym s³ug¹,
ksi¹dz de Mazenod, wikariusz generalny.

79. [Do bpa Fortuné’a de Mazenoda w Marsylii]51.
Wizyta w N.-D. du Laus. Najbli¿szy wyjazd do Turynu i Rzymu.
51
Rey I, 544. Ojciec Tempier, wys³any do Rzymu przez bpa Fortunéa, otrzyma³
od papie¿a Grzegorza XVI godnoæ biskupstwa dla Za³o¿yciela. Ten za opuci³ Aix
30 lipca, po nominacji o. Courtèsa na wikariusza generalnego Zgromadzenia. Przyby³
on do Rzymu po 15 sierpnia.
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[Notre-Dame du Laus, 1 sierpnia 1823].
To wiête miejsce jest za ka¿dym razem piêkniejsze. Ci, którzy tu zamieszkuj¹, wzbudzaj¹ tyle¿ samo szacunku co sanktuarium. Dom jest czysty, panuj¹ w nim cisza i skupienie, radoæ
maluje siê na ka¿dej twarzy; o, tak! Jak dobrze tu mieszkaæ! Jednak tylko têdy przechodzê. Odje¿d¿am st¹d jutro, aby dotrzeæ
w pi¹tek do Briancon wczesnym rankiem, gdzie bêdê natychmiast
kontynuowa³ dzie³o, i w niedzielê bêdê u mojego przyjaciela Collegno.
80. Do czcigodnego kanonika Del Bufalo52.
¯al z powodu niemo¿liwoci po³¹czenia dwóch zgromadzeñ.
[Rzym, wrzesieñ–padziernik 1832]53.
Przeczyta³em z uwag¹ autoryzowan¹ kopiê i inne dokumenty,
które czcigodny kanonik Del Bufalo z ¿yczliwoci¹ mi przes³a³,
i jestem bardzo zbudowany. Widz¹c tylu dobrych kap³anów po³¹czonych w ¿yciu tak wiêtym i w pos³udze tak wspania³ej, ¿a³ujê
tym bardziej, ¿e mój punkt widzenia nie znalaz³ pos³uchu.
Kiedy proponowa³em Konfraterni Najdro¿szej Krwi po³¹czenie siê z naszym ma³ym Zgromadzeniem Niepokalanego Poczêcia,
by³em motywowany prawdziwym pragnieniem powiêkszenia dobra
w Kociele Bo¿ym. Z jednej strony uwa¿a³em przy³¹czenie wielkiej liczby wspania³ych kap³anów za b³ogos³awieñstwo dla nasze52
Orygina³ w³oski: Rzym, arch. Gen. Zgromadzenia Misjonarzy od Najdro¿szej
Krwi.
Gaspar Del Bufalo (1786-1837), kanonizowany 12 czerwca 1954, za³o¿y³ konfraternie Najdro¿szej Krwi w 1815. Regu³a zosta³a zatwierdzona przez Grzegorza XVI w 1841.
Ojciec de Mazenod spotka³ siê z nim w Rzymie w 1826 i mia³ rozmowê z ks. G. Merlinim, wspó³pracownikiem wiêtego, w 1832. Sprawa lubów sta³a siê g³ówn¹ przeszkod¹
po³¹czenia, por. Fabio Ciardi, Un projet de fusion avec les Missionnaires du Précieux
Sang, w Vie Oblate Life, t. 37(1978), s. 65-71.
53
List bez daty. W oryginale ks. Don Merlini napisa³: Ta Instytucja istnieje we
Francji i, w 1832, posiada³a szeæ domów. Za³o¿yciel spotka³ ks. Merliniego i napisa³
ten list w czasie swojego pobytu w Rzymie miêdzy po³ow¹ sierpnia a pocz¹tkiem listopada 1832.
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go Zgromadzenia. W swoim uczciwym zapale, którym mnie Bóg
obdarzy³ dla wykonania wiêtego dzie³a, uwa¿a³em, ¿e bêdzie to
wielki po¿ytek dla pobo¿nej Konfraterni Najdro¿szej Krwi — z³¹czyæ siê z grup¹ podniesion¹ do rangi zgromadzenia zakonnego
w Kociele. W tym pobo¿nym z³¹czeniu mo¿na znaleæ tego samego ducha, podobn¹ pos³ugê i prawie tak¹ sam¹ regu³ê. Wydawa³o mi
siê, ¿e Konfraternia zyska³aby na doskona³oci i na stabilnoci i ¿e
przez projektowan¹ uniê Zgromadzenie zdoby³oby nowy blask
i wiêksze pole dzia³alnoci i okazjê do rozprzestrzeniania siê. Dobry
Bóg by³by wiêc bardziej pochwalony, Koció³ lepiej obs³u¿ony,
a dusze w wiêkszym stopniu wspomo¿one w potrzebach duchowych.
Takie by³y moje zamiary. Mylê ci¹gle w ten sposób i zostawiam Bogu ocenê wszystkich tych godnych kap³anów, którzy tworz¹ pobo¿n¹ uniê Konfraterni Najdro¿szej Krwi, wielk¹ wartoæ
lubów, które — b³êdnie — wystraszy³y niektórych. W koñcu, podejmuj¹c tê drogê, by³em pos³uszny inspiracji Pana, który mi j¹
wskazywa³ — jako drogê dla Jego chwa³y — i pozostawia³em ocenê i odpowiedzialnoæ tym, którzy maj¹ wiêcej wiat³a i ³aski ni¿
ja. Pozostajê w pokoju serca, które — bez wzglêdu na to, co siê
stanie — mówi zawsze z zaufaniem particeps ego sum omnium timentium te54.
 Karol Józef Eugeniusz, biskup Icosie.
81. [Do bpa Arbauda w Gap]55.
Obrona oblatów z Laus i o. Guiberta, który pozostanie prze³o¿onym wspólnoty.
Marsylia, 20 lutego 1833.
Umylnie od³o¿y³em napisanie odpowiedzi na dwa listy, które
ksi¹dz biskup zechcia³ do mnie napisaæ. Mia³em nadziejê, ¿e nowe
okolicznoci z³agodz¹ przesadny rygoryzm ksiêdza myli i ¿e nie
bêdzie ksi¹dz nalega³ na bolesne zasmucanie kap³anów, którzy s¹
dumni, ¿e maj¹ prawo do ksiêdza ¿yczliwoci, i którym Wasza
54
55

Ps 118, 63.
Yenveux V, 63; IX, 130.
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Eminencja nie odjê³a swojego powa¿ania. Bóg mi wiadkiem, ¿e
w moich relacjach z ksiêdzem biskupem zrobi³em wszystko, co ode
mnie zale¿a³o, aby unikn¹æ konfliktu. Musia³em wiele spraw przedstawiæ u stóp krzy¿a, bo mnie wcale nie oszczêdzano. Czy jest
mo¿liwe, aby dwóch biskupów nie dosz³o do porozumienia, kiedy
w grê wchodzi dobro Kocio³a, godnoæ kap³añstwa i sprawa
sprawiedliwoci i bezstronnoci? Jeli wiedzia³bym, ¿e jeden z naszych temu by nie sprosta³ — nie mówiê o szacunku i pos³uszeñstwie — które ksiêdzu siê nale¿y — ale przez wzgl¹d na ksiêdza
godnoæ i cnoty — nie mia³bym doæ mocnych s³ów, aby to potêpiæ. By³bym gotowy na³o¿yæ jemu wszystkie zadoæuczynienia,
których ksi¹dz biskup by wymaga³. Jednak, dziêki Bogu, nic takiego nie mia³o miejsca, a w smutku, który powoduje ksiêdza list,
mam pocieszenie znaleæ w nim potwierdzenie, ¿e jest ksi¹dz zadowolony z prowadzenia siê wszystkich. Ca³a sprawa sprowadza
siê do jaki p³ynnych stwierdzeñ, oczywicie przesadzonych, który
jaki anonimowy przeciwnik ksiêdzu przekaza³.
Jeli o. Guibert56 jest winny, niech bêdzie ukarany. Jednak¿e
ksiêdza listy dowodz¹ czego innego. Jeli wiêc jest niewinny, to
dlaczego go karaæ? A tymczasem na jakie trudnoci zosta³ wystawiony? Jest przyk³adem pos³uszeñstwa, podda³ siê wszystkiemu
skrupulatnie, bez pozwolenia sobie na jak¹kolwiek krytykê. Obecnie ksi¹dz biskup idzie jeszcze dalej i wymaga, ¿ebym go usun¹³
z domu, którym kieruje pobo¿nie, m¹drze i z rozeznaniem. Ksiê¿e
biskupie, ksi¹dz wymaga zbyt wiele! B³êdnie ksi¹dz biskup zarzuca przestêpstwo o. Guibertowi, ¿e nie oddala kandydatów, którzy
siê zg³aszaj¹ do nowicjatu z waszej diecezji. Ksi¹dz biskup zapewne zna zasady Kocio³a w sprawie powo³añ
Dlaczego wiêc
ksi¹dz mnie zmusza do odwo³ania cz³owieka tak godnego szacunku, za jakiego, przy ka¿dej okazji, ksi¹dz go uwa¿a³ i wychwala³?
Dlaczego pozbawiaæ go klimatu, który jest korzystny dla jego s³abego zdrowia? Dlaczego mnie zmuszaæ do zrezygnowania z nieocenionego po¿ytku, jaki przynosi jego dzia³anie w stosunku do
m³odych ludzi, których poucza na drodze do doskona³oci i powoduje tym samym ich dobre prowadzenie siê? Odrzucam oskar¿enia
56
Biskup Arbuad, gallikanin i jansenista, stwarza³ wiele trudnoci o. Guibertowi,
którego uwa¿a³ za zbyt ³agodnego. W 1832 biskup chcia³ przemieniæ N.-D. du Laus
w dom emerytów i chorych ksiê¿y i uwa¿a³ warunki superiora za zbyt trudne.
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tych, którzy twierdz¹, ¿e nie jest lubiany przez ksiê¿y. Oszczerca
móg³by siê przekonaæ, ¿e jest odwrotnie, nie póniej ni¿ tego jeszcze roku, w czasie rekolekcji, które mia³y miejsce w N.-D. du Laus.
Na dwudziestu dwóch kap³anów dwudziestu wybra³o w³anie jego
na kierownika duchowego. Nie, ksiê¿e biskupie, o. Guibert nie jest
doæ znany. Ten wspania³y kap³an ma nie tylko ducha, ale wyj¹tkowe cnoty i, z tego powodu, winien byæ cenny dla biskupa. Mam
wiêc nadziejê, ¿e go ksi¹dz przywróci do ³ask, których nigdy nie
powinien byæ pozbawiony. Jeli mój list nie by³by zbyt d³ugi, przytoczy³bym jedn¹ myl, która dowiod³aby prawoci i prostoty jego
duszy
82. [Do Philiberta de Bruillarda, biskupa Grenoble]57.
Bliskie wys³anie innego misjonarza, jeli takie jest ¿yczenie biskupa. Oblaci s¹ zakonnikami, ale oddaj¹ siê w s³u¿bê biskupom.
Marsylia, 18 sierpnia 1834.
Ksiê¿e biskupie,
Ksi¹dz Dupuy pisze mi, abym wys³a³ jeszcze kogo z naszego
Zgromadzenia, i zapewnia mnie, ¿e to za zgod¹ Waszej Eminencji
zwraca siê do mnie z t¹ prob¹. Wyznam ksiêdzu biskupowi, ¿e
najpierw by³em tak zasmucony, i¿ nie poszed³em za g³osem mojego serca, które podpowiada³o mi napisaæ do ksiêdza, kiedy nalega³
na mnie, abym do³¹czy³ o. Guiguesa do o. Dassyego, którego zabra³ ze sob¹, najpierw aby podreperowa³ swoje zdrowie, a którego
nastêpnie zatrzyma³, bo by³ mu pomocny w jego dziele. Nie ulegnê tym probom o. Dupuya, zanim nie bêdê zna³ zdania ksiêdza
biskupa, jaka decyzja bêdzie mu mi³a i bêdzie mu odpowiada³a58.
Wiedzia³em, ¿e ks. Dupuy mia³ ksiêdza protekcjê i ¿e chcia³
pod¹¿aæ za ksiêdza pragnieniami, zawsze tak owocnymi dla dobra
Rambert I, 652-653.
J.-A. Dupuy wyst¹pi³ ze Zgromadzenia w 1830. Ofiarowa³ swoje us³ugi bpowi
de Bruillardowi w 1832 i zosta³ mianowany proboszczem w N.-D. de lOsier. Z jego
w³asnej inicjatywy prosi³ oblatów, aby przybyli mu pomóc w o¿ywieniu pielgrzymki
i w g³oszeniu misji. Przed wys³aniem jakichkolwiek ojców Za³o¿yciel chcia³ siê upewniæ, ¿e biskup akceptuje ten plan.
57
58

 127 

diecezji, któr¹ ksi¹dz biskup kieruje z tak¹ roztropnoci¹. Widzia³em, ¿e powiêci³ swoj¹ wygodê w pozycji, w której siê znajdowa³,
aby siê powiêciæ dzie³u, na które otrzyma³ nie tylko ksiêdza biskupa zgodê, ale równie¿ zachêtê. Ba³em siê, ¿e stan¹³bym w opozycji Bo¿ym planom, które odnajdujê w decyzjach biskupów, takich jak ksi¹dz, jelibym sobie pozwoli³ nie zgodziæ siê na
nalegania tego, którego ksi¹dz upowa¿ni³ do rozmów ze mn¹ —
w sprawie — omielê siê powiedzieæ — wiêtej Dziewicy. Powiem
ksiêdzu — w zaufaniu — ¿e pozwoli³em sobie przypuszczaæ, i¿
ksi¹dz biskup chcia³by, aby sprawa tak siê potoczy³a.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e ks. Dupuy, bêd¹c na miejscu, czu³
siê pocz¹tkowo zdolny podo³aæ samemu lub z pomoc¹ kilku okolicznych kap³anów. Widz¹c jednak, ¿e bêdzie niemo¿liwe i wrêcz
nie do pokonania za³o¿enie wspólnoty z³o¿onej z niejednorodnych
cz³onków — nie czu³ siê zapewne na si³ach prowadziæ swojej dzia³alnoci. Spodziewa³ siê, ¿e obce osoby bêd¹ chcia³y wnosiæ ka¿da
swoj¹ w³asn¹ wolê, ró¿ne idee, ró¿nego ducha osobistego.
Tym samym uzna³ i doceni³ kap³anów z naszego Zgromadzenia; wiedzia³, ¿e nasze wspólnoty s¹ swego rodzaju rajem na ziemi. Czu³, ¿e panuje w nich pokój, zgoda, najdoskonalsza mi³oæ;
¿e jest jedna wola, jedno serce, wspólne praktykowanie i smak
pos³uszeñstwa. Odt¹d chcia³ przy³¹czyæ tych ludzi, którzy szukaj¹
tylko w tym wiecie chwa³y Bo¿ej i zbawienia dusz i którzy nie
bêd¹ sprzeciwiali siê jego wizji dobra. Mogê ksiêdza zapewniæ, ¿e
choæ ci kap³ani nale¿¹ do zgromadzenia zakonnego, znajdzie
w nich ksi¹dz biskup respekt, pos³uszeñstwo i powiêcenie w ka¿dych okolicznociach. Bêd¹ zale¿eæ od ksiêdza, jako ich biskupa,
bêd¹ go kochaæ jak ojca; ich zaufanie i ich wdziêcznoæ dla ksiêdza biskupa s¹ w nich z³o¿one od pocz¹tku jako dla ich protektora
i przewodnika.
Z pewnoci¹ w³o¿¹ ca³y swój wysi³ek, aby wykonywaæ wszystkie projekty i w tym siê ksiêdzu podobaæ, poniewa¿ s¹ formowani
od dawna do zale¿noci od biskupów, których ich Instytut nakazuje szanowaæ w sposób szczególny, nie ad oculum servientes, lecz
jako propter conscientiam59. Jednym s³owem, bêd¹ to ludzie ksiêdza biskupa. A chocia¿ rytm wewnêtrzny ich wspólnoty regulowa59

Ef 6, 6.
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ny jest przez Regu³ê, tym samym bêd¹ wykonywaæ ksiêdza wolê,
poniewa¿ ksi¹dz biskup nie bêdzie od nich wymaga³ niczego innego, jak tylko ¿ycia w doskona³ej regularnoci, zgodnie z tym, co
Koció³ im nakaza³, zatwierdzaj¹c ich Konstytucje.
Oto, ksiê¿e biskupie, czym dobry Bóg mnie natchn¹³, aby ksiêdzu napisaæ z ca³¹ prostot¹. Niech ksi¹dz rozkazuje, a wszystko
bêdzie wykonane.
Cz³owiek, którego przeznaczam, aby powiêkszyæ ma³¹ wspólnotê, jest wspania³y pod wszystkimi wzglêdami. To wielkie powiêcenie, które czyniê, wysy³aj¹c go do tej wspólnoty, poniewa¿
zamierza³em uczyniæ go superiorem w domu, który posiadamy
w kantonie fryburskim. G³osi kazania jak prawdziwy aposto³ — to
znaczy bardzo dobrze — bez pretensjonalnoci i owocnie. Jest dobry, mi³y i pracowity; bêdzie skarbem dla domu w l’Osier60.
Niezale¿nie od tego, co na ten temat mówi ks. Dupuy, który
jest w gor¹cej wodzie k¹pany i chce go widzieæ ju¿ na wiêto
w sanktuarium, które jest 8 wrzenia, nie zjawi siê on wczeniej,
dopóki nie przyjd¹ do mnie zalecenia od ksiêdza biskupa.
Niech ksi¹dz biskup pozwoli, ¿e koñcz¹c ten d³ugi list, powierzê siê usilnie jego modlitwom. Bêdê mia³ odt¹d jeden powód wiêcej, aby siê ubiegaæ o ksiêdza ¿yczliwoæ i przyjañ, poniewa¿ sta³
siê ksi¹dz biskup ojcem moich dzieci.
83. [Do T. Casanellego d’Istrii, biskupa Ajaccio]61.
Oblaci akceptuj¹ prowadzenie wy¿szego seminarium w Ajaccio.
Sk³ad osobowy.
[Marsylia,] 19 wrzenia 1834.
Nie wypieram siê wcale zaanga¿owania, którego siê podj¹³em
wzglêdem ksiêdza biskupa, aby przyjæ mu z pomoc¹ ze wszystkich moich si³ w wielkiej misji, któr¹ ksi¹dz ma do wype³nienia
w diecezji. Bo¿a Opatrznoæ dopiero co powierzy³a tê diecezjê
Chodzi o o. Vincensa.
Paguelle de Follenay I, 319-320; Rey I, 610; Rambert I, 659-660; Missions OMI,
1935, 157-158.
60
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ksiêdza staraniom62. Po tysi¹ckroæ dziêkowa³em Bogu, ¿e da³ temu
ludowi jako pierwszego pasterza tak¹ osobê jak ksi¹dz, poniewa¿
znam rozci¹g³oæ z³a i poniewa¿ wiem tak¿e, czego mo¿emy oczekiwaæ od ksiêdza pobo¿noci, ksiêdza gorliwoci i troski, które ojca
popychaj¹ do nieszczêliwych owieczek, opuszczonych od d³ugiego ju¿ czasu.
Pole dzia³ania wydaje mi siê tak ogromne i urodzajne, choæ
pokryte chwastami, ¿e jeli by³bym jeszcze zwyk³ym ksiêdzem, nie
odda³bym nikomu przywileju, aby ksiêdzu pomóc go uprawiaæ.
Lecz tego, czego nie mogê zrobiæ sam, inni wykonaj¹ za mnie.
Z powodu jakoci osób, jakich ksiêdzu potrzeba, bêdzie mnie drogo kosztowa³o odci¹gniêcie ich od ró¿nych pos³ug, które wype³niaj¹ z b³ogos³awieñstwem i niebywa³ym sukcesem. Ale zdecydowa³em siê powiêciæ wiele, aby rozpocz¹æ solidnie ogromne dzie³o
i dobro, które ksi¹dz przewiduje i które siê dokona. Z Bo¿¹ pomoc¹, ze wspó³prac¹ bo¿ych ludzi, których — za ksiêdza zgod¹ —
dam do dyspozycji, aby za³o¿yæ wasze wy¿sze seminarium.
Zna ksi¹dz biskup reputacjê o. Albiniego. Jest to wytrawny
teolog, który ponadto jest te¿ wiêtym misjonarzem. Wyk³ada
z charyzm¹ teologiê od wielu lat i spêdza swe wakacje na ewangelizacji ubogich. Czyni ponadto wiele dobrego w Marsylii i jego
przeniesienie ci¹gnie na mnie niezadowolenie wielu osób. To jest
cz³owiek, którego ksiêdzu biskupowi potrzeba. Oddajê go ksiêdzu.
Bêdzie mu towarzyszy³ profesor dogmatyki, utalentowany cz³owiek, który wyk³ada równie¿ Pismo wiête i liturgiê63. Nastêpnie
dam ksiêdzu jako superiora znakomitego, wyró¿niaj¹cego siê kap³ana z naszych stron — znanego ju¿ to z powodu g³êbokiej pobo¿noci, ju¿ to z powodu ogromnego wykszta³cenia, ju¿ to przez
swój wyrafinowany umys³ i subtelnego ducha. Jest on dum¹ diecezji w Gap, gdzie jest superiorem w sanktuarium, które jest nam
powierzone. Nie wiadomo, kto go bardziej kocha: biskup, ksiê¿a
czy lud. Nie wiem, jak sobie poradzê bez nich wszystkich, ale trudno. To jest jeszcze jeden cz³owiek, którego potrzeba ksiêdzu biskupowi, przynajmniej na pocz¹tku 64.
62
Mianowany biskupem Ajaccio w 1833, bp Cas. DIstria zaj¹³ siedzibê biskupi¹
23 marca 1834.
63
Ojciec A. Telmon.
64
Ojciec H. Guibert.
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84. Do p. de Mazenod, ulica Papassaudy, nr 2, w Aix65.
Wra¿enia na temat Notre-Dame de l’Osier. Zdrowie.
Notre-Dame de l’Osier, 5 lipca 1835.
Napisa³em ci, droga mamo, z Awinionu66 krótki list, aby daæ
znak ¿ycia. Napiszê wiêcej z Osier, gdzie jestem od dwóch dni. To
wspania³e miejsce, gdzie koniecznie musisz przyjechaæ, kiedy bêd¹
przygotowane pokoje dla pielgrzymów. Nad tym pracuj¹ w³anie
w tej chwili. Nie porównujê tego sanktuarium do Notre-Dame de
Laus. To zupe³nie inna rzecz. Ka¿de ma swoje w³asne zas³ugi. To
nie decyduje jeszcze o pobo¿noci i liczbie pielgrzymów, choæ
zaczyna siê ju¿ to zauwa¿aæ. Z czasem i z trosk¹ duszpastersk¹, której udziel¹ nasi misjonarze daj¹cy dobry kierunek pobo¿noci, która
jest jeszcze niew³aciwie odbierana przez tych, którzy tu przybywaj¹ — sprawy przyjm¹ inny obrót i Bóg bêdzie chwalony, tak jak
to dzieje siê Laus. Chcia³bym spêdziæ w tym piêknym miejscu najmniej osiem dni…
Nie by³aby zadowolona, gdybym nie napisa³, ¿e czujê siê bardzo dobrze. G³osi³em dzisiaj rano podczas mszy w., któr¹ odprawia³em dla ludzi z wioski i wiernych, którzy przybyli na to miejsce. Mój g³os by³ donony i wcale nie czu³em siê zmêczony.
Napisa³em ci, ¿e by³em otoczony szacunkiem w Awinionie. By³em
oczywicie w wy¿szym seminarium, gdzie z chêci¹ zatrzyma³bym
siê kilka dni d³u¿ej, jeli nie by³bym tutaj w Osier oczekiwany.
Tylko przejecha³em przez Walencjê, gdzie odprawi³em mszê w.
w Dzieñ Nawiedzenia NMP. Wyjecha³em z tego miasta wczesnym
rankiem i po kilku godzinach by³em w Osier. Jecha³em przez bardzo piêkn¹ drogê i we wspania³ym kraju. Jedyna rzecz, która mi
siê tutaj nie podoba, to fakt, ¿e znalaz³em siê poród robotników
remontuj¹cych koció³. Ale w mojego o. Tempiera domu mo¿emy
adorowaæ i modliæ siê w ciszy, daleko od remontów, kurzu i ha³a65
Oryg.: Rzym, arch. Postulacji. FB I-9. Pomijamy paragraf, w którym Za³o¿yciel
pyta³ o zdrowie Eugénie i swej mamy.
66
Za³o¿yciel by³ zaproszony na wiêcenia kap³añskie do Awinionu. Musia³ wszak¿e opuciæ Marsyliê z powodu afery Icosie. Spêdzi³ lato w N.-D. de lOsier, które odwiedzi³ po raz pierwszy i w N.-D. du Laus.
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su. Tutaj chêtnie polecam ciebie Bogu, któremu i ty z pewnoci¹
mnie polecasz.
¯egnaj, droga, dobra i kochana mamo. ciskam ciê z ca³ego
serca; ciskam równie¿ naszego Louisa67, przypominaj¹c mu, jak
bardzo go kocham.
 K. Józef, Eugeniusza, biskup dIcosie.
85. Do p. de Mazenod, ulica Papassaudy, nr 2, w Aix, Bouche-du-Rhône68.
Cholera w Marsylii i w Aix. Niech p. de Mazenod wyjedzie natychmiast do St-Martin. Czy nie mo¿na by wys³aæ nowicjuszy do St-Laurent?
Notre-Dame de l’Osier, 20 lipca 1835.
Nie w¹tpiê, droga mamo, ¿e zastosowa³a siê bez wahania do
prób o. Tempiera69, który prosi mnie, abym ci napisa³, ¿eby do³¹czy³a do Eugénie w St-Martin, zabieraj¹c ze sob¹ Louisa i Césarie.
To jedyne rozs¹dne wyjcie; trzeba to wykonaæ natychmiast. Jest
jasne, ¿e to miasta s¹ zara¿one; a¿ do tej pory wioski, szczególnie
te, które s¹ oddalone od miast, s¹ poza zagro¿eniem od wszelkiego
niebezpieczeñstwa. Nie ustêpuj w tym wzglêdzie innym argumentom, z jakiejkolwiek by by³y strony. Trzeba wyjechaæ natychmiast.
Najlepszy lekarz to czyste powietrze, a to miastowe jest zaraliwe.
Dowiadczenie przemawia mocniej ni¿ jakiekolwiek wszelkie niechêci. To zbyt niebezpieczne nie stawiaæ oporu niebezpieczeñstwu,
które atakuje bez uprzedzenia. Wyjed wiêc natychmiast, jeli nie
zrobi³a tego do tej pory. Jeste to winna rodzinie, która domaga
siê czu³oci dla siebie.
Martwiê siê o nasz nowicjat. Nic bardziej sprawiedliwego, aby
ksiê¿a zostali na miejscu i wype³niali z gorliwoci¹ swoj¹ pos³ugê
nawet w niebezpieczeñstwie w³asnego ¿ycia. Ale tych wszystkich
67
Louis Boisgelin studiowa³ prawo w Aix, por. Mazenod do swojej matki, 6 padziernika 1834.
68
Oryg.: Rzym, arch. Postulacji, FB I-9.
69
Por. Ecrits Oblats II, 2, s. 92: list o. Tempiera do p. de Mazenod, 17 lipca 1835.
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m³odych ludzi, którzy s¹ przecie¿ nadziej¹ Zgromadzenia, za³o¿onego przeze mnie z takim trudem, nie mo¿na nara¿aæ bez potrzeby.
Przychodzi mi myl, której nie chcia³em nikomu ujawniæ, zanim
nie poznam twojego zdania. Czy nie nale¿a³oby ich wys³aæ do St-Laurent? Spaliby w stodole na sianie, poniewa¿ nie ma tam ³ó¿ek,
i mieszkaliby w zamku z dala od wszelkiego niebezpieczeñstwa,
zawieszaj¹c swoje zwyczajne æwiczenia. Odpowiedz mi bez przejmowania siê tym. Nie bêdê o tym mówi³ nikomu, jeli nie zatwierdzisz tego projektu70.
Pojedziemy do Vinay, sk¹d odchodzi poczta. ciskam ciebie
z ca³ego serca.
Mylê, ¿e mnie ju¿ tutaj nie bêdzie, aby doczekaæ siê na twoj¹
odpowied. Pisz wiêc do o. Tempiera, który mi j¹ dostarczy. On
bêdzie wiedzia³, gdzie jestem — bo go o tym informujê, pisz¹c do
niego codziennie.
86. Do p. de Mazenod w St-Laurent-les-Verdon, niedaleko
Quinson, przez Riez, Basses-Alpes71.
Dobrego zdrowia. Nowicjusze pojechali do N.-D. du Laus.
W Notre-Dame du Laus, 5 sierpnia 1835.
Bêdê móg³, droga mamo, napisaæ ci kilka s³ów, bo nadarza siê
okazja wyjazdu do Gap, z której muszê natychmiast skorzystaæ.
Piszê, aby potwierdziæ otrzymanie twojego listu pisanego z St-Laurent. Otrzyma³em go wczoraj i sprawi³ mi on ogromn¹ radoæ, bo
by³em zaniepokojony z powodu twojego s¹siedztwa z Gréoulx, które zosta³o dotkniête przez chorobê. Prawd¹ jest, ¿e sytuacja sanitarna tych okolic siê poprawi³a, ale potrzebowa³em tego uspokojenia.
70
Wydaje siê, ¿e p. de Mazenod nie zaaprobowa³a tego projektu. Sama pojecha³a
do St-Laurent, por. E. Mazenod do p. de Mazenod, 26 lipca i 5 sierpnia 1835. Nowicjusze pozostali w Aix i pomagali przy ludziach chorych na cholerê, a¿ do wyjazdu do N.-D.
du Laus pod koniec lipca, por. Ecrits Oblats I, 8, s. 154, 157-162.
71
Oryg.: Rzym, arch. Postulacji, FB I-9. Pomija siê akapit, który traktuje o zdrowiu bpa Fortunéa.
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Czujê siê dobrze. A¿ dot¹d ¿aden z naszych nie zarazi³ siê ani
w Aix, ani w Marsylii — i zapewne to nie z powodu unikania ryzyka…
Proszê ciê, przeka¿ p. Aubertowi, ¿e mam u siebie jego m³odszego syna i czekam dzisiaj na przybycie starszego72, któremu napisa³em, ¿eby przyjecha³ i zabra³ nowicjuszy, których wezwa³em do
tego sanktuarium, aby ich ochroniæ przed chorob¹ i daæ im rodki
do kontynuowania nowicjatu i studiów…
¯egnaj, droga i dobra mamo. ciskam ciê serdecznie. Wczoraj
napisa³em do Eugénie, która nie da³a ¿adnego znaku ¿ycia, ani ten
leniwy Louis.
 Cf. Józef Eugeniusz, biskup dIcosie.
87. Do p. de Mazenod w St-Laurent-les-Verdon, niedaleko
Quinson, przez Riez, Basses-Alpes73.
Zajêcia Za³o¿yciela w N.-D. du Laus.
L.J.C. et M.I.
W Notre-Dame du Laus, 25 wrzenia 1835.
Nie uwierzysz, jak bardzo s¹ tutaj moje dni wype³nione.
Ci¹gle jestem zajêty, ale bez zmêczenia. W sobotê wywiêci³em na
kap³ana dobrego Semeriê, którego sprowadzi³em specjalnie z Marsylii. W niedzielê przewodniczy³em uroczycie liturgii rano i wieczorem w katedrze w Gap z okazji wiêta patronalnego diecezji.
Wczoraj biskup z Gap przyjecha³, aby spêdziæ dzieñ z nami. Ale
zwyczajne relacje, jakie mam z wszystkimi z domu, którzy chc¹,
nie bez racji, skorzystaæ z mojego pobytu poród nich, zajmuj¹
wiêksz¹ czêæ dnia wraz z bie¿¹cym za³atwieniem korespondencji.
Lubiê to spokojne ¿ycie i nie zamieni³bym go, jak tylko z ¿alem,
na k³opoty administracyjne, które mnie zawsze zarówno mêcz¹. jak
i nudz¹.
Ojcowie Pierre i Casimir Aubertowie; ten ostatni by³ mistrzem nowicjuszy.
Oryg.: Rzym, arch. Postulacji, FB I-9. Pomija siê dwa pierwsze akapity tego listu; Za³o¿yciel daje rady swojej mamie, która wraca do Aix.
72
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Dzwonek wzywa na modlitwy. Zostawiam ciê wiêc, aby iæ siê
modliæ. To mi przeszkadza tym razem zapisaæ kartkê papieru do
koñca. ciskam ciê serdecznie.
 K. J. Eug. Biskup dIcosie.
88. Do p. de Mazenod, ulica Papassaudy w Aix, Bouche[es]-du-Rhone74.
Bliski wyjazd do Marsylii. Zêby. wiêto w N.-D. du Laus.
L.J.C. et M.I.
W Notre-Dame du Laus, 14 padziernika [1835],
rocznica mojej konsekracji biskupiej.
Nie bêdê pisa³ ci ju¿ wiêcej z tego miejsca prawdopodobnie75,
droga mamo. Mam w planie wyjechaæ st¹d w poniedzia³ek, jeli nie
otrzymam innych rozkazów z Marsylii76. W tej sytuacji bêdê móg³
ciê uciskaæ we wtorek w Aix, gdzie zamierzam zatrzymaæ siê na
dobê. Z Aix wyjadê do Marsylii specjalnym powozem, bo nie czujê siê na si³ach jechaæ zwyczajnym rodkiem lokomocji.
Otrzyma³em twój list z 8, w którym informujesz mnie o swoim powrocie do Aix i przekazujesz mi szczegó³y swojej podró¿y.
Jestem wdziêczny proboszczowi z St-Laurent za jego opiekê nad
tob¹ i jestem uspokojony, ¿e tê drogê odby³a bez problemów.
Du¿o siê oszczêdzaj w Aix, aby tam znowu siê zaaklimatyzowaæ.
Mnie tak¿e zobaczysz w dobrej formie, tak jak ja bym chcia³ ciebie w takiej zobaczyæ. Tylko moje zêby, niegdy piêkne, daj¹ mi
siê we znaki, ruszaj¹ siê jedne po drugich. Nie czyni¹ mi wiele
bólu, ale siê krusz¹. Trzeba ju¿ przygotowaæ siê na proces starzenia. Wszystko inne idzie dobrze, bardzo dobrze, wrêcz cudownie77.
Oryg.: Rzym, arch. Postulacji FB I-9.
B³¹d w rêkopisie francuskim.
76
Ojciec Tempier pozwoli³ mu wróciæ do Marsylii, por. list z 4 padziernika, Ecrits
Oblats II, s. 102-103.
77
Widaæ tu radoæ Za³o¿yciela. Mo¿e w koñcu wróciæ do swoich do Marsylii, po
szczêliwym za³atwieniu sprawy Icosie (biskupstwa Icosie) dziêki umiejêtnociom dyplomatycznym o. Guiberta w Pary¿u.
74
75
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Po wiêtowaniu w kociele zrobilimy uroczysty obiad w refektarzu. Ugoci³em wspólnotê. Mo¿na by³oby powiedzieæ, ¿e to
mama zarz¹dzi³a obiad78. Mamy w domu piec. François zrobi³ ciasta z owocami, które by³y wymienite. Rozmawialimy w refektarzu i stwierdzi³em z przyjemnoci¹, ¿e ka¿dy tam wykona³ swój
obowi¹zek.
Wiesz, ¿e mamy tutaj nowicjuszy pod kierownictwem wspania³ego Auberta. Pozostawiê ich w tym miejscu. Oblaci powrócili
do Marsylii, aby tam studiowaæ teologiê i przygotowaæ siê do pomocy starszym wspó³braciom, którzy nie mog¹ podo³aæ pracom,
które zewsz¹d siê pojawiaj¹.
¯egnaj, droga i dobra mamo. ciskam ciebie z ca³ego serca.
 K. J. E., biskup Icosie.
89. Do p. de Mazenod w St-Laurent-les-Verdon, przez Riez,
Basses-Alpes79.
Wizyta bpa Flageta. Choroba o. J.A. Martina.
Marsylia, 3 wrzenia 1836.
Masz, mamo, po tysi¹ckroæ racjê, ¿e ¿alisz siê na mnie. Mimo
wszystko jednak znasz moje codzienne obowi¹zki, które mnie wystarczaj¹co usprawiedliwiaj¹ i t³umacz¹ moj¹ mimowoln¹ ciszê. Do
spraw codziennych, które same poch³aniaj¹ mi sporo czasu, dochodzi pobyt w naszym domu jednego z najbardziej szanowanych biskupów, jakich znam, bpa Flageta80. Wyobra¿asz sobie, ¿e muszê
siê nim zaj¹æ, i jak w takiej sytuacji pójæ do biura — chyba tylko
w sprawach najbardziej pal¹cych? Wyrzucam sobie jednak, mamo,
¿e tak d³ugo zostawi³em ciê bez wie¿ych wiadomoci ode mnie.
Mam nadziejê, ¿e trochê ich otrzyma³a z St-Martin, sk¹d kilka dni
temu napisa³em w sprawie zamówienia na owies.

78
79
80

B³¹d w rêkopisie francuskim.
Oryg.: Rzym, arch. Postulacji. FB I-9.
Biskup B.J. Flaget, sulpicjanin, biskup z Bardstown, USA.
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Tutaj wszyscy jestemy zdrowi. To sprawa, o której nie mogê
zapomnieæ, aby ciê o tym poinformowaæ. Dodam, ¿e o. Martin zakoñczy³ swoj¹ rekonwalescencjê. Zawdziêcza swoje ¿ycie wspania³emu doktorowi Astrosowi, który nie waha³ siê — mimo wszelkich
zdañ przeciwnych — upuszczaæ mu krew cztery razy na dzieñ, nie
wspominaj¹c o czterdziestu pijawkach, które zaaplikowa³ mu na
¿o³¹dek. Bez tego uderzeniowego leczenia nast¹pi³oby zara¿enie
mózgowe i to wykoñczy³oby naszego misjonarza. Wierz mi, mamo,
¿e Astros jest dobrym lekarzem i ¿e dobry Bóg, do którego modli
siê gorliwie ka¿dego dnia, wspomaga go i owieca w praktykowaniu sztuki medycznej, któr¹ sumiennie uprawia. Pozwolê Martinowi — zgodnie z jego prob¹ — zmieniæ miejsce i pojechaæ do
Notre-Dame du Laus.
Pójdziemy do katedry, gdzie bp Flaget bêdzie uroczycie przewodniczy³ liturgii z okazji naszej uroczystoci w. £azarza.
ciskam ciê, droga mamo, bardzo mocno z ca³ego synowskiego serca.
 K.J.E., biskup Icosie.
90. Do biskupa z Ajaccio81.
Ojciec Mouchel pójdzie do wy¿szego seminarium w Ajaccio. Ojcowie Albini i Telmon bêd¹ g³osiæ misje.
[Marsylia], 23 padziernika 1836.
Drogi ksiê¿e biskupie, mój przyjacielu,
Bezwzglêdnie znajduje siê ksi¹dz biskup na pierwszym miejscu w powiêceniu siê, jeli chodzi o wspieranie ksiêdza w dzie³ach, które zosta³y powierzone naszemu Zgromadzeniu. Nie zadowalam siê pozbawieniem Szwajcarii cz³owieka, który potrafi³
zdobyæ powa¿anie i ¿yczliwoæ nie tylko biskupa z Lozanny82, który tak bardzo kocha naszych, ale i ca³ego duchowieñstwa i ludu
z ró¿nych kantonów, który nie przestaje ewangelizowaæ. Ale rozumie81
82

Brulion, rêkopis: Rzym, arch. Postulacji. L. Maz.Cas. dIstria.
Biskup T. Yenni, biskup Lozanny.
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j¹c znaczenie tego wielkiego, naprawdê wielkiego seminarium, które powstaje pod okiem i opiekuñczym p³aszczem ksiêdza, wysy³am
ksiêdzu wspania³ego cz³owieka, pe³nego zdrowego rozs¹dku i pobo¿noci, ponadto naj³agodniejszego charakteru, nienagannych manier, zdatnego do wszystkiego. Bêdzie on móg³ nie tylko pomóc superiorowi w jego trudzie administrowania, ale — z racji swoich
specjalistycznych studiów, które zrobi³ w dziedzinie jêzyka hebrajskiego i znajomoci biblijnych — bêdzie móg³ byæ profesorem od Pisma
wiêtego i w razie potrzeby nauczaæ równie¿ hebrajskiego tych
uczniów, którzy bêd¹ wykazywali zainteresowanie tym jêzykiem83.
Chcia³bym wzmocniæ natychmiast dom misjonarzy w Vico, ale
to bêdzie mo¿liwe w póniejszym terminie. Tymczasem o. Albini
i jego towarzysz — o. Telmon, bêd¹ g³osili Ewangeliê ludziom,
którzy wyci¹gn¹ do nich rêkê. Ile cudów! Dziêkujê za to Bogu ka¿dego dnia i szczerze radujê siê z ksiêdzem biskupem ze szczêcia,
które odczuwa.
¯eby ksi¹dz biskup móg³ siê nim cieszyæ jak najd³u¿ej i widzia³ stokrotny wzrost boskiego nasienia, które jako dobry pasterz
zasiewa na tej ziemi zbyt d³ugo le¿¹cej od³ogiem.
ciskam ksiêdza z ¿yczliwoci¹ z ca³ego serca.
 K.J.E., biskup Icosie.
91. [Do bpa Duponta, arcybiskupa w Awinonie]84.
Oblaci osiedl¹ siê w N.-D. de Lumières.
Marsylia, 7 grudnia 1836.
Widzia³em dzisiaj o. Gillesa z domu w Aiguebelle85. Zakonnik
ten przyszed³ do mnie z propozycj¹ zakupienia klasztoru i kocio³a
83
Ojciec Frédéric Mouchel g³osi³ w Szwajcarii, ale pracowa³ w Marsylii i w Aix,
zanim zosta³ wys³any na Korsykê dopiero na jesieñ 1837, por. Dziennik Mazenod, 9 i 19
padziernika 1837. To o. Reinaud pojecha³ z o. Guibertem w 1836, por. Mazenod do
Courtésa, 16 wrzenia 1836.
84
List skopiowany w Dzienniku Za³o¿yciela, 26 stycznia 1837. Rêkopis: Rzym,
arch. Postulacji. JM, s. 12 i 13.
85
Gilles Pastoret, trapista, por. JM, dz. cyt., s. 11.
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w Notre-Dame de Lumières, tak aby te budynki zosta³y przeznaczone na dom dla misjonarzy. Odpowiedzia³em mu, ¿e chêtnie bym
przysta³ na tê propozycjê, ale pod warunkiem wyra¿enia zgody
przez ksiêdza biskupa. Ten projekt spodoba³ mi siê tym bardziej,
¿e nasi misjonarze s¹ specjalnie powo³ani do pracy w diecezjach
po³udniowych. Znaj¹ tamtejszy dialekt, a bêd¹c powierzeni przez
Stolicê wiêt¹ pod opiekê Najwiêtszej Dziewicy, maj¹ specjalne
upodobanie, aby osiedlaæ siê w sanktuariach, które s¹ jej powiêcone. W ten sposób, przez zrz¹dzenie Bo¿ej Opatrznoci, obs³uguj¹ ju¿ wiele z tych sanktuariów, gdzie maj¹ szczêcie sprawiaæ, ¿e
wzrasta pobo¿noæ, która a¿ dot¹d by³a zaniedbana. Dobry o. Gilles zapewni³ mnie, ¿e ksi¹dz biskup widzia³by z przyjemnoci¹
osiedlenie siê jednej z naszych wspólnot w Notre-Dame de Lumieres i ¿e nawet ksi¹dz go zobowi¹za³ do rozmów ze mn¹ w tym celu.
Z mojej strony przeczuwam tak wielkie dobro w tym dziele rozpoczêtym pod auspicjami i protekcj¹ biskupa takiego jak ksi¹dz, ¿e
¿yczy³bym sobie gor¹co, aby trudnoci, które stawia niewyt³umaczalna postawa tego, który naby³ prawo w³asnoci do tej posiad³oci, zosta³y rozwi¹zane86. Wtedy, kiedy ksi¹dz arcybiskup uzna to
za stosowne, wylê ks. Tempiera, superiora wy¿szego seminarium
w Marsylii, cz³onka naszego Zgromadzenia, aby przyj¹³ wskazania
ksiêdza w Awinionie, poniewa¿ u nas jest zasad¹ przyjmowaæ inspiracje od biskupa diecezjalnego, który jest zawsze pierwszym
ojcem naszych misjonarzy w swojej diecezji. By³bym uwa¿a³ za
przyjemnoæ i obowi¹zek osobicie przyjechaæ do ksiêdza arcybiskupa w tych okolicznociach, szczêliwy, aby zawi¹zaæ bli¿sze
stosunki z biskupem, dla którego ¿ywiê najwy¿szy szacunek. Nie
jest to jednak mo¿liwe, bo jestem bardzo cierpi¹cy, plujê krwi¹,
i to mi nie pozwoli³o nawet napisaæ osobicie tego listu.
Zechce ksi¹dz przyj¹æ itd.
 K.J.E., biskup dIcosie.

86
Chodzi o lokatora, który zrzek³ siê wszelkich roszczeñ za odszkodowanie
w wysokoci 4800 franków, por. JM, tam¿e, str. 13.
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92. [Do ks. Jaquemeta, wikariusza generalnego w Aix]87.
Zalecenia wzglêdem ks. Grognarda, który opuszcza Zgromadzenie
Oblatów MN.
Marsylia, 9 marca 1837.
Ksiê¿e Wikariuszu Generalny,
Odnonie do tego, co zosta³o ustalone przez arcybiskupów
i biskupów, osoby, które opuszczaj¹ Zgromadzenie Misjonarzy,
wchodz¹ z prawa — przez fakt ich odejcia — do diecezji, do której nale¿¹. Uwa¿am wiêc za swój obowi¹zek poinformowaæ ksiêdza, ¿e ks. Marcellin Grognard, pochodz¹cy z Gardanne, zosta³
wydalony ze Zgromadzenia Misjonarzy, do którego by³ przyjêty88.
Powiedzia³em mu, ¿e ma siê zg³osiæ do ksiêdza, aby oddaæ siê do
waszej dyspozycji. Pozwalam sobie rekomendowaæ tego m³odego
kap³ana waszej ¿yczliwoci. Nie zosta³ wydalony ze wzglêdu na z³e
prowadzenie siê, ale dlatego, ¿e by³ niezdolny do czynienia dobra
w naszym Zgromadzeniu, w którym nie potrafi³ zachowaæ regularnoci, jakiej siê wymaga od wszystkich jego cz³onków. Mylê, ¿e
czuwaj¹c nad nim, bêdzie mo¿na doprowadziæ, by móg³ osi¹gn¹æ
poziom duchowy, z którego mo¿na byæ zadowolonym, ale by³oby
dobrze nie nak³adaæ na niego ciê¿aru ponad jego si³y. Ksi¹dz Grognard jest grzeczny, ³agodnego charakteru, ale jest w nim cz¹stka
wiatowej pró¿noci, która nie pozwala uznaæ mu swojej przeciêtnoci i pcha go do za³amania dzieciêcego, kiedy nie udaje mu siê
co wed³ug jego pragnienia.
To dla spokoju mojego sumienia wchodzê w te szczegó³y i aby
wyjæ naprzeciw pytaniom, które ksi¹dz móg³by mi postawiæ.
W razie potrzeby ks. Courtès bêdzie móg³ odpowiedzieæ na ewentualne pytania, które ksi¹dz uzna³by za stosowne…

87
Oryg.: Aix, arch. arcybiskupie. Pomija siê ostatnie akapity traktuj¹ce o ksiêdzu
Jonjon i siostrach w. Tomasza.
88
Marcellin Grognard z³o¿y³ luby 6 stycznia 1833. Zosta³ wywiêcony na ksiêdza 6 kwietnia 1833 i otrzyma³ dyspensê od lubów na pocz¹tku roku 1837, por. Dziennik, Mazenod, 7 i 8 marca, i Ksiêga wydaleñ, 7 marca 1837.
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93. [Do o. Gabriela Testou, w klasztorze Kartuzów]89.
Ojciec Pachiaudi opuci³ Zgromadzenie Oblatów bez dyspensy.
Kartuzi powinni zasiêgn¹æ informacji przed przyjêciem go do siebie.
Marsylia, 1 wrzenia 1837.
Czcigodny ojcze,
List, który otrzyma³em od ojca, t³umaczê sobie tym, ¿e chcia³by ojciec wiedzieæ, czy zaakceptowa³em postêpowanie o. Pachiaudiego90. Oszukiwa³bym ojca, jeli zostawi³bym cieñ w¹tpliwoci w tej
sprawie. Ganiê to z ca³ego serca. W tej sprawie nic nie by³o w porz¹dku. Jeli co mnie zaskoczy³o, to fakt, ¿e wasz czcigodny ojciec genera³ — dla zdobycia nowego cz³onka, który odszed³ nielegalnie ze Zgromadzenia, z którym by³ zwi¹zany lubami, przysiêg¹
i kontraktem obustronnym — nie zastosowa³ siê, choæby tylko
przez wzgl¹d na szacunek, który ci¹gle zachowuje siê miêdzy zgromadzeniami i zakonami w podobnych sytuacjach.
Czcigodni ojcowie kartuzi post¹pili inaczej. Cokolwiek by
o tym powiedzieæ, prawd¹ jest, ¿e o. Pachiaudi uciek³ bez pytania
mnie o jakiekolwiek pozwolenie, bez uprzedzenia mnie — mimo
rad szanowanych i czcigodnych ojców z naszego Zgromadzenia91.
Prawdopodobnie pojecha³, nie wiedz¹c, czy bêdzie u was przyjêty,
poniewa¿ zosta³ odrzucony przez trapistów. Nie s¹dzê, aby istnia³a
potajemna wymiana listów z waszym czcigodnym ojcem genera³em. Jeli genera³ napisa³by do mnie, jak tego wymagaj¹ konwenanse, poczyni³bym swoje obserwacje, przyj¹³bym do wiadomoci
jego uwagi i zastanowi³ siê powa¿nie nad jego racjami. Nic z tych
rzeczy siê nie sta³o, kanony, zwyczaje, delikatnoæ zosta³y pogwa³cone. Najpierw post¹piono bez znajomoci sprawy. Póniej trwano
w tym mimo mocnych uwag o. Tempiera. W¹tpiê, czy Bóg pob³ogos³awi tego rodzaju czyny. Biskup diecezjalny nie interweniowa³
89
Kopia rêkopisu w Dzienniku Mazenoda, 1 wrzenia 1837; Rzym, arch. Postulacji, J.M., s. 168-169.
90
Pierre Pachiaudi (1811-1879), wywiêcony na kap³ana w 1834, z³o¿y³ oblacjê
24 lipca 1835.
91
Aluzja do o. Albiniego, który by³ spowiednikiem o. Pachiaudiego i otrzyma³ od
niego list, tam¿e, s. 169-171.
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równie¿, tak jak w³aciwy prze³o¿ony. Ze swojej strony ¿ali siê na
negowanie swojego autorytetu — poniewa¿ jest sêdzi¹ na pierwszym miejscu — a poniewa¿ powsta³ spór — powinien byæ skonsultowany. Wszystko to jest bardzo smutne i ma³o buduj¹ce, a najlepsze pragnienie, które móg³bym wysun¹æ pod adresem waszego
wiêtego zakonu — to, ¿eby móg³ siê rozwijaæ innymi rodkami.
Ponadto w¹tpiê, czy o. Pachiaudi wytrwa w samotni — jakkolwiek
przyjemna i wygodna by mu siê wydawa³a. Kiedy by³ w naszych
domach, trzeba by³o, aby wyje¿d¿a³, kiedy ju¿ kilka dni pozostawa³ na miejscu. Pocz¹tki s¹ piêkne. U was wszystko wydaje mu siê
³atwe, poniewa¿ jest podtrzymywany przez energiê swojej woli,
która jest innym duchem ni¿ ten, który umacnia Bóg. Czas wszystko zweryfikuje.
¯egnaj, mój drogi ojcze. Mo¿esz przekazaæ mój list tym, którzy s¹ zobowi¹zani do napisania do mnie i ka¿demu innemu.
Umiem milczeæ, ale kiedy mówiê, mówiê zawsze prawdê.
¯yczê Bo¿ych b³ogos³awieñstw.
 K.J.E., biskup Icosie.
94. [Do P.E. de Sausin, biskupa z Blois]92.
Polecenie ks. Kotterera.
[Marsylia, wrzesieñ 1837]93.
Ksiê¿e biskupie,
Pozwalam sobie poleciæ ksiêdza dobroci ks. Kotterera. Ten
kap³an jest mi dobrze znany, by³em nawet d³ugo jego prze³o¿onym.
92
Kopia rêkopisu w Dzienniku Mazenoda, 21 grudnia 1839, Rzym, archiwum Postulacji.
93
List bez daty, ale napisany we wrzeniu 1837, por. Dziennik Mazenoda, 5 wrzenia 1837. Po mierci swojego ojca o. Kotterer poprosi³ o dyspensê od lubów, aby pomagaæ swojej matce. Mieszka³ z ni¹ mimo sprzeciwu Za³o¿yciela. Aby unikn¹æ skandalu w diecezji, gdzie Kotterer by³ dobrze znany, bp de Mazenod poprosi³ biskupa
z Grenoble, aby nie przyjmowa³ tego ojca, ale dwaj biskupi polecili go bpowi Blois,
gdzie Kotterer mia³ wp³ywowego przyjaciela wród duchowieñstwa(wród ksiê¿y). Pani
Kotterer zmar³a (cf. J.M., 15 wrzenia 1837) i Kotterer powróci³ do Zgromadzenia
w 1838. Jednak nie wytrwa³.
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Mogê zawiadczyæ, ¿e jego postêpowanie by³o zawsze w³aciwe
i ¿e nie brakuje mu zdolnoci. wiadectwa, które ma przy sobie,
wiadcz¹, ¿e z sukcesem g³osi³ s³owo Bo¿e. Nie w¹tpiê wiêc, ¿e
ksi¹dz biskup mo¿e go zatrudniæ w swoje diecezji, gdzie zna go
superior wy¿szego seminarium i liczy na to, ¿e bêdzie przyjêty
z ¿yczliwoci¹. Mam prawo mieæ nadziejê, ¿e nie bêdzie ksi¹dz biskup ¿a³owa³, jeli go przyjmie, i ¿e bêdzie po¿yteczny u was, poniewa¿ nie móg³ byæ u mnie, gdzie trzeba koniecznie rozumieæ
i nawet mówiæ po prowansalsku, aby tu znaleæ swoje miejsce.
Znaj¹c ksiêdza dobroæ i ¿yczliwoæ ks. Duca94, nie waha³em siê
przyklasn¹æ projektowi, aby ks. Kotterer wybra³ diecezjê de Blois,
bardziej ni¿ inn¹, i omielam siê ksiêdza prosiæ, aby wzi¹³ tego
m³odego ksiêdza pod swoj¹ opiekê. Okazje napisania do ksiêdza s¹
rzadkie95, wiêc wykorzystujê tê, aby z popiechem wyraziæ uczucia g³êbokiej czci, której da³em wyraz i któr¹ ponawiam, i polecam
siê ksiêdza modlitwom.
Ksi¹dz Duc: M. de Belot, superior wy¿szego seminarium?
Ojciec de Mazenod wys³a³ mu biografiê b³. Alphonsea de Ligouriego przez Jancarda i biskup odpowiedzia³ przez list pe³en pochwa³, por. Mazenod do Garniera,
13 marca 1828.
94
95
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1838-1854
95. Siostra prze³o¿ona Wspólnoty Zakonnej Klarysek w Marsylii1.
Proba o modlitwê w intencji ciê¿ko chorego o. Albiniego.
Marsylia, 17 listopada 1838.
Moja droga matko prze³o¿ona, proszê, aby wasza wspólnota
zada³a gwa³t Bogu. Chce On zabraæ z ziemi aposto³a, na którym
spoczywa³y wszystkie moje nadzieje na nawrócenie narodu korsykañskiego. Przed chwil¹ siê dowiedzia³em, ¿e stan o. Albiniego jest
bardzo powa¿ny i ¿ycie jego jest w niebezpieczeñstwie. By³ zaopatrzony sakramentami w dzieñ, który jest naznaczony w otrzymanym
przeze mnie licie. Jego odejcie by³oby prawdziwym nieszczêciem
dla Kocio³a. Ten wiêty jest skuteczniejszy przeciw piek³u ni¿ armia ustawiona w szyku do bitwy przeciw nieprzyjacielowi. Jestem
przygnieciony tym nag³ym nieoczekiwanym ciosem. Wyrwijmy tego
b³ogos³awionego z chwa³y nieba dla po¿ytku niezliczonych dusz,
których zbawienie zale¿y od jego ¿ycia na ziemi.
Módlcie siê równie¿ za mnie, którego ten nowy krzy¿ rozgniata.
B³ogos³awiê was.
 K. J. E., biskup Marsylii.
96. [Do N.A. de La Croix d’Azolette’a, biskupa Gap]2.
Ubolewanie z powodu popierania przez biskupa za¿aleñ i ataków
jego ksiê¿y na oblatów w N.-D. du Laus. Warunki za³o¿enia wspólnoty w 1918.
1
2

Oryg.: Marsylia, klasztor Klarysek.
Oryg.: N.-D. du Laus.
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Marsylia, 6 listopada 1839.
Ksiê¿e biskupie,
Je¿eli w zwyk³ych relacjach z ksiêdzem biskupem mamy wzajemn¹ ¿yczliwoæ, to jednak w obecnych okolicznociach wola³bym byæ zwolniony od smutnego obowi¹zku poinformowania, ¿e
ksiêdza list, choæ zawiera ¿yczliwe s³owa3, powiêkszy³ jednak wyj¹tkowo g³êboki ból, który odczuwam od momentu, jak dowiedzia³em siê, co siê sta³o podczas dwóch ostatnich wizytacji pastoralnych w ksiêdza diecezji. W tej trosce pozostaje mi nadzieja:
mówi³em sobie, ¿e ksi¹dz biskup jest urodzonym obroñc¹ wszystkich dzie³ powierzonych pod ksiêdza opiekê, i wyobra¿a³em sobie,
¿e ksi¹dz odpiera, jak to powinno mieæ miejsce, niezrozumia³e ataki, sprowokowane przez intrygê pewnej liczby ksiê¿y przeciw
wspólnocie oblatów w Laus4.
Ksi¹dz biskup zechcia³ osobicie, podczas swojej wizyty w Marsylii, zapewniæ mnie o swoim podejciu pe³nym zaufania i poparcia wzglêdem tej wspólnoty5. Dowodem na to s¹ wiadectwa, które ksi¹dz biskup napisa³ oficjalnie do jej cz³onków; postanowienia,
które wielokrotnie ksi¹dz biskup wyra¿a³ na ten temat przy ró¿nych
wa¿nych okazjach. Równie¿ w Lyonie, zwracaj¹c siê do jednego
z moich proboszczów, w koñcu to, co by³o mi zrelacjonowane, jako
pochodz¹ce z ust ksiêdza biskupa, przez ksiêdza Jeancarda, kanonika mojej katedry, który ostatnio mia³ zaszczyt ksiêdza spotkaæ
i mnie reprezentowaæ w Gap i w Embrun6, wszystko to potwierdza³o, ¿e ksi¹dz biskup bêdzie broni³ oblatów swoim autorytetem,
w szczególnoci chroni¹c dobra dzie³a, które zawsze mia³o prawo
do ksiêdza obrony. Liczy³em na to tym bardziej, ¿e ksiêdza sprawiedliwoæ cieszy siê nieposzlakowan¹ opini¹, ksiêdza gorliwoæ
i pobo¿noæ nie pozwala³a przypuszczaæ, by mia³o miejsce naj3
List z 24 padziernika. Biskup de la Croix prosi³ bpa de Mazenoda, aby znalaz³
w swojej pasterskiej mi³oci rodki do przyjêcia w celu ukrócenia ekscesów w Laus.
4
W czasie wizytacji w latach 1838-1839 dano do podpisania ksiê¿om petycjê, aby
prosiæ o za³o¿enie domu dla starszych ksiê¿y w N.-D. du Laus i, okrê¿n¹ drog¹, wymusiæ odes³anie oblatów.
5
Bp de La Croix zatrzyma³ siê w Marsylii na pocz¹tku 1838, por. Pisma oblackie
9, s. 71 (Mazenod do o. Mille’a, 6 stycznia 1838).
6
List Jeancarda do bpa de La Croix, 15 padziernika 1839: Pozwoli³em sobie
powtórzyæ to, co us³ysza³em z ust ksiêdza biskupa, ¿e nie uczyni siê nic, za czasów ksiêdza rz¹dów, co mog³oby szkodziæ wspólnocie z Laus.
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mniejsze niebezpieczeñstwo. Nie mog³em siê spodziewaæ, aby
ksi¹dz biskup da³ przyzwolenie na to, co mia³o miejsce w czasie
wizytacji, wraz z tym skandalem w ksiêdza diecezji. Tym bardziej
¿e ksi¹dz biskup, jak napisa³ w swoim licie, twierdzi, ¿e sprawa,
o któr¹ chodzi, powinna zostaæ za³atwiona w ma³ej grupie osób.
Dlatego wiêc trzeba teraz, ksiê¿e biskupie, abym by³ skazany patrzeæ, przy ca³ej ksiêdza otwartoci, na pierwsze ustêpstwo na sugestie pewnych ludzi, których duch, tak przeciwny duchowi ksiêdza, chcia³by, bez szacunku dla ksiêdza charakteru, wymóc
niesprawiedliwoæ wo³aj¹c¹ o pomstê do nieba? Z pewnoci¹ nie
czyniê ksiêdzu oskar¿enia, ¿e móg³by ksi¹dz biskup byæ — jak
da³o siê s³yszeæ — nieub³aganym egzekutorem ¿yczenia, przez które przebija siê bezczelnoæ skompromitowania ksiêdza autorytetu.
Ksi¹dz jest zbyt m¹dry, zbyt uczciwy, zbyt „biskupi” w swoich
uczuciach, ¿eby tak post¹piæ. Ksiêdza list zreszt¹ dowodzi niezbicie, ¿e nie trzeba siê obawiaæ takiego rozwi¹zania. Niemniej jednak propozycja, któr¹ zawiera, wydaje siê bezporedni¹ konsekwencj¹ ¿yczenia, o którym mówiê, i id¹c w tym samym kierunku,
mog³a wywo³aæ u mnie tylko bolesne zdziwienie. Mam nadziejê,
¿e tego ciê¿kiego uczucia, przed którym nie umia³bym siê obroniæ,
ksi¹dz nie odbierze jako ataku. Mam tak¹ nadziejê, bo je powierzam ksiêdza delikatnoci jako skargê wydobyt¹ z duszy jednego
z ksiêdza wspó³braci, który oczekiwa³ wiadomoci bardziej pocieszaj¹cych i bardziej zas³u¿onych.
Ksi¹dz biskup mnie prosi, abym znalaz³ kilka rodków, które
mog¹ zdecydowaæ o przypieszeniu koñca u¿ytkowania budynku,
to znaczy wyznaczyæ termin, kiedy wspólnota z Laus zakoñczy
swój ¿ywot. W tej sprawie mogê tylko odpowiedzieæ, ¿e nie znam
¿adnego sposobu, pozwalaj¹cego wyznaczyæ podobny termin. W czasie kiedy ta wspólnota by³a zak³adana kanonicznie przez ksiêdza
poprzedników, o ¿adnym terminie nie by³o mowy. By³o wiêc zrozumia³e, ¿e pomieszczenie, które zajmuje, podobnie jak obs³ugiwanie kocio³a, zosta³o im przydzielone na czas nieokrelony. Chodzi³o wtedy nie o za³o¿enie wspólnoty przejciowej, ale dzie³a
sta³ego, w tym sensie, w jakim rzeczy tego wiata mog¹ trwaæ
wiecznie. Nigdy bym nie zaakceptowa³ propozycji, które by³yby
robione przez kocielne autorytety i przez w³acicieli domów, by
wspólnota by³a za³o¿ona tylko na chwilê. Kanoniczny akt erygowania zakazywa³ zak³adania wspólnoty i dzie³a innych ni¿ na sta-
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³e. Co wiêcej: pismo p. Peix, w³aciciela, zawiera zapis, ¿e zarówno lokal nabyty, jak i ca³a domena przeznaczone s¹ z intencj¹ zrobienia z niego domu dla starszych ksiê¿y lub zrobienia z niego daru
dla jakiego zgromadzenia zakonnego, które mog³oby obs³ugiwaæ
koció³ i odnowiæ pobo¿noæ tego wiêtego miejsca. Dyspozycje
tego wspania³ego cz³owieka i równie¿ to, co powiedzia³ superiorowi z Laus w ostatnich chwilach, pozwalaj¹ wierzyæ, ¿e robi¹c przez
swój testament spadkobierc¹ proboszcza, jego zamiarem by³o
nadaæ mu równie¿, tak jak cz³onkom wspólnoty miejscowej prawo
i zobowi¹zanie do opieki. Z umowy zawartej z ordynariuszem diecezji opieka ta powinna zawsze przypadaæ tym zakonnikom.
Prawd¹ jest, ¿e dokument wynajêcia podpisany przeze mnie
i przez osobê oddaj¹c¹ dom i otoczenie domu prawnie zabezpiecza
u¿ytkowanie tylko na dwadziecia dziewiêæ lat, ale ten akt wed³ug
naszej intencji nie wyznacza³ terminu wycofania siê wspólnoty. To
by³o tym bardziej w tym duchu rozumiane przez nas, ¿e najpierw
mylelimy, i¿ podpiszemy dokument dzier¿awy na dziewiêædziesi¹t dziewiêæ lat, i tylko z powodu b³êdnej decyzji prawnika, którego odpowied mam u siebie i który mi powiedzia³, ¿e podobny
kontrakt nie mo¿e byæ zawarty, i dlatego zaproponowa³em termin
do dwudziestu dziewiêciu lat. W tym miejscu tak uzgodnilimy
i obiecalimy sobie, ¿e umowa bêdzie odnawiana po ka¿dorazowym jej wyganiêciu, jeli — co wydawa³o siê bardziej prawdopodobne — testamentowe postanowienie lub inny dokument nie przekaza³ wczeniej w³asnoci misjonarzom, aby obs³u¿yæ sanktuarium.
Ksi¹dz biskup sam wiêc widzi, ¿e prawdziwe prawo w³asnoci
wspólnoty z Laus nie jest tytu³em ludzi, którzy anga¿uj¹ siê w s³u¿bê diecezji na czas okrelony. Jest to fundacja wieczna, któr¹ za³o¿ylimy, i bez uszczerbku dla wa¿noci umowy nie mo¿na jej anulowaæ, tym bardziej ¿e ci, którzy tworz¹ tê wspólnotê, nie zas³u¿yli,
przez swoje postêpowanie, na utratê zaufania biskupa. To jest podstawa wszystkich umów tego rodzaju. S¹ one wszystkie strze¿one
przez prawo w³asnoci, która stanowi prawdziwe prawo wobec
Kocio³a. Pogwa³ci³bym prawo, jelibym, nie maj¹c ¿adnych skarg,
odes³a³, poniewa¿ taka by by³a zachcianka moja, jezuitów lub kapucynów z mojej diecezji, mimo ¿e nic z nimi nie by³o uzgodnione. Wspólnota z Laus nie mo¿e byæ traktowana z mniejszym szacunkiem po dwudziestu latach istnienia tak wype³nionego s³u¿b¹
dla diecezji. Czy ksi¹dz biskup nie ma tych samych odczuæ, kiedy
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na ksiêdza polecenie sekretarz pisa³ do superiora w Laus nastêpuj¹cy list: Na pewno ksi¹dz dowiedzia³ siê o projekcie biskupa co
do za³o¿enia domu diecezjalnego, który zamierza utworzyæ. Muszê
ksiêdzu powiedzieæ, ¿e na skutek d³ugiej rozmowy z biskupem,
w której wy³o¿y³em mu ca³y ból, jaki odczuwa³em z powodu jego
projektu wydalenia oblatów z diecezji, biskup zobowi¹za³ mnie,
aby ksiêdzu powiedzieæ, ¿e wcale nie mia³ takiej intencji; ¿e wasze dzie³o jest bardzo drogie jego sercu, ¿e was kocha i ceni za
bardzo, aby móg³ przedsiêwzi¹æ co, co mog³oby was zasmuciæ.
Pracy starczy dla wszystkich — powiedzia³ mi jeszcze — i nawet
gdyby ci zakonnicy byli w Laus w dwunastu, nawet wtedy znalaz³aby siê dla nich wszystkich praca dla dobra diecezji7. Tak w³anie, opieraj¹c siê na tych jasnych s³owach i im podobnych, misjonarze w Laus kontynuowali z gorliwoci¹ swoj¹ pos³ugê tak
korzystn¹ dla dusz. Nie chcê jednak mówiæ o wdziêcznoci, na któr¹ zas³uguj¹, ani o zaufaniu, którym obdarzaj¹ ich wierni, ani o tylu
dobrych ksiê¿ach, ani o zaufaniu, którym ich ksi¹dz biskup osobicie obdarza³; ani o skandalu, który niechybnie wybuchnie z powodu likwidacji ich wspólnoty, a który by ju¿ mia³ miejsce w gwa³towny sposób, gdyby nie ich ¿yczliwe zabiegi, ich troska buduj¹ca
i gorliwa. Ograniczê siê do napisania, ¿e niemo¿liwe jest przypuszczenie, i¿ wyrosn¹ inne dzie³a po wydaleniu oblatów. W Kociele
takie zjawisko jest bez precedensu: niszczyæ jedn¹ wspólnotê po to,
aby powsta³a w to miejsce inna. Jezuici buduj¹ siê obok dominikanów, ci za obok franciszkanów, redemptoryci obok lazarystów,
itd., ale ¿aden kosztem drugiego, a prawa nabyte s¹ zawsze respektowane. Bez tego ducha poszanowania nic nie mog³oby powstaæ
sta³ego. Jedno dobro powinno wspomagaæ drugie, a nie je niszczyæ.
Z serca wiêc ¿yczê, aby Pan b³ogos³awi³ wszelkie wasze przedsiêwziêcia, ale tam gdzie jestem zaanga¿owany uczuciowo w konkretn¹ sprawê, sukces tego dzie³a bêdê uwa¿a³ za skandal, jeli musia³oby to byæ okupione zniszczeniem innego wiêtego dzie³a, które
nosi w sobie b³ogos³awieñstwo Kocio³a katolickiego.
Ksiê¿e biskupie, mam nadziejê, ¿e argumenty, które zwiêle
przedstawi³em i które mog³yby byæ wzmocnione przez wiele in7
Ten list siê nie zachowa³. W 1838 roku bp de La Croix za³o¿y³ dom misjonarzy
diecezjalnych, por. J.-M. Salgado, Oblaci w N.-D. du Laus. Studium i dokumenty, 1950-1965, skrypt powielony, s. 24.
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nych, a które z powodu ograniczenia papieru nie mog¹ byæ wy³uszczone, stan¹ siê wystarczaj¹co silne dla ksiêdza, aby pozwoliæ odczuæ, jak nie do pogodzenia jest, zwa¿aj¹c na wymagania etykiety
i uczciwoæ ów projekt, przez który chce siê, pod pozorem dobra,
podejæ ksiêdza pobo¿noæ.
Przyjmij zapewnienie czcigodnego przywi¹zania z mojej strony, ksiêdza biskupa pokorny i bardzo pos³uszny s³uga,
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
97. Do czcigodnej matki ksieni klasztoru w. Klary8.
Proba o modlitwê: przeladowanie w diecezji Gap i brak powo³añ.
Marsylia, 23 listopada 1839.
Matko, dziêkujê za ¿yczliwoæ. Korzystam z okazji, któr¹ matka mi daje, aby prosiæ wasz¹ wspólnotê o modlitwê i specjalne
powierzenie Bogu Zgromadzenia naszych misjonarzy, które cierpi
w diecezji Gap wielkie przeladowanie. Motyw podajê do wiadomoci tylko matce; nie trzeba go przekazywaæ siostrom. Brakuje
powo³añ, jest coraz trudniej wype³niæ wszystkie pos³ugi, które s¹
w³aciwe Zgromadzeniu. mieræ wiêtego o. Albiniego ca³kowicie
roz³o¿y³a misje na Korsyce. Zmuszeni jestemy do zaniechania
wielkiej liczby rekolekcji w ró¿nych diecezjach, które Zgromadzenie ewangelizowa³o. Krótko mówi¹c: nasta³ czas dowiadczeñ.
Potrzebujemy waszych modlitw, aby oddaliæ szatana, któremu Bóg
pozwoli³ u¿yæ mocy do zasiania chwastu na polu i niszczenia dziedzictwa ojca rodziny.
Matce wyjaniam te rzeczy, aby siostry zanosi³y modlitwy do
dobrego Boga z ufnoci¹. Ju¿ ³¹czê siê z waszymi modlitwami
i b³ogos³awiê zarówno matkê, jak i ca³¹ wspólnotê.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

8

Oryg.: Marsylia, klasztor Klarysek.
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98. [Do ks. de la Croix z Azolette, biskupa Gap, w Pary¿u]9.
Sprawa z Laus. Wys³anie kopii umowy zawartej w 1818 r. miêdzy
o. de Mazenodem i bpem Peix. Biskup de Mazenod nie odwo³uje
siê do prawa cywilnego, ale do bezstronnoci biskupiego sumienia.
Marsylia, 19 grudnia 1839.
Ksiê¿e biskupie,
Gdy ksi¹dz napisa³ do mnie probê o przypieszenie terminu
zamkniêcia domu w Notre-Dame du Laus, nie by³em w stanie zrozumieæ podobnej proby napisanej przez biskupa. Przecie¿ wspólnota, któr¹ chce siê wyrzuciæ, zrobi³a tyle dobra w ksiêdza diecezji. Smutno mi by³o stwierdziæ, ¿e ksi¹dz uleg³ ¿yczeniu likwidacji
wiêtego dzie³a, którego ksi¹dz jest protektorem z zasady, a Koció³ zatwierdzaj¹c je i ksiêdza biskupa poprzednik przyjmuj¹c je,
zabezpieczyli jego istnienie na czas mo¿liwie jak najd³u¿szy. Dzie³o to zosta³o powierzone ksiêdza ¿yczliwoci. Jednak¿e mia³em
nadziejê, ¿e argumenty, które przedstawi³em, odpowiadaj¹c na
ksiêdza list, mog³yby wp³yn¹æ na ksiêdza ostateczn¹ decyzjê zarówno w imiê sprawiedliwoci, jak i religii. Przywo³ywa³em dokumenty, pisa³em, ¿e przez wzajemne ustalenia w³aciciela miejsca
i domu, i kocielnego autorytetu z jednej strony, i mojego z drugiej
strony, wspólnota w Laus zosta³a za³o¿ony na sta³e. Nigdy bym pod
¿adnym warunkiem nie zaakceptowa³ propozycji, które zosta³yby
mi przedstawione, i ¿e jeli umowa dzier¿awna zawiera³a klauzulê
na dwadziecia dziewiêæ lat, to by³o to na skutek b³êdu urzêdnika
pañstwowego. Wczeniej proponowano zapis na dziewiêædziesi¹t
dziewiêæ lat. Ponadto by³a to umowa legalna, któr¹ uzgodnilimy
odnawiaæ za ka¿dym razem, kiedy zbli¿a³by siê termin wyganiêcia, jeli wczeniej nie zatwierdzono by na wiecznoæ w sposób
definitywny, jako dzie³a za³o¿onego, ale w rzeczywistoci umowa
zaufania gwarantowa³a tê d³ugowiecznoæ.
Nie powo³ywa³em siê zatem na prawo cywilne, które pos³uguje siê umow¹ pisan¹. Wype³nienie jej by³o jeszcze oddalone w czasie, ale raczej odwo³a³em siê do bezstronnie mocnego biskupiego
sumienia. Uspokaja³em siê ksiêdza biskupa danym s³owem, które
9

Oryg.: N.-D. du Laus.
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przypomnia³em sobie, i by³em daleki od myli, ¿e po tej odpowiedzi sprawa mog³aby przybraæ obrót o charakterze spornym, o którym ksiêdza list mówi³ w sposób jasny, aby tego unikn¹æ: Jeli to
tylko zale¿y ode mnie — pisa³ ksi¹dz biskup — unikam i bêdê
zawsze unika³ w tej sprawie wszelkiej niesprawiedliwoci
i wszelkiego rodzaju sporu oraz irytowania serc i umys³ów. Taka
myl bêdzie zawsze nieskoñczenie daleko ode mnie albo raczej
wcale jej nie bêdzie. Czy mog³aby ona odpowiadaæ pozycji — stanowisku, na jakim Opatrznoæ Bo¿a mnie postawi³a i zobowi¹zuje
przede wszystkim do dawania przyk³adu bezinteresownoci i utrzymania zgody miêdzy braæmi. Ten sposób mówienia i dzia³ania podtrzymywa³em na ka¿dym spotkaniu”10.
Jakie¿ wiêc by³o moje zdziwienie, kiedy mimo moich wyjanieñ na temat praw wspólnoty, otrzyma³em od ksiêdza biskupa
list, w którym prosi mnie o przes³anie umowy zawartej z bpem
Peixem, i t³umaczy w tym punkcie, ¿e chce ksi¹dz biskup sprawdziæ, do jakiego stopnia umowa ta pod wzglêdem prawnym przeciwstawia siê nowym planom ksiêdza biskupa11.
Naturaln¹ rzecz¹ jest, ¿e chce ksi¹dz biskup znaæ umowê, ale
sposób, w jaki o ni¹ prosi, sprawia wra¿enie, ¿e uwa¿a j¹ ksi¹dz za
jedyny argument, którego u¿y³em. Wynika z tego, ¿e ksi¹dz nie
uwierzy³ moim s³owom mówi¹cym o umowie zawartej w zaufaniu
i w ten sposób czyni mi najbardziej bolesn¹ zniewagê, której mo¿e
siê dopuciæ biskup wzglêdem swojego wspó³brata. Albo ¿e umowa zawarta w zaufaniu, które obowi¹zuje sumienie i honor i które
stanowi wielk¹ wartoæ dla uczciwych ludzi, nie mia³a w oczach
ksiêdza ¿adnego znaczenia, poniewa¿ nie gwarantuje tego prawo
cywilne. W tym wypadku ksi¹dz biskup czyni sobie samemu zniewagê i by³oby to ze szkod¹ dla stanu biskupiego, któremu ksi¹dz
by ubli¿y³. Czy ksi¹dz biskup nie mo¿e znieæ, ¿e wspó³brat w biskupstwie mówi do ksiêdza z ca³¹ ewangeliczn¹ otwartoci¹? Nie
mia³ on intencji ksiêdza zraniæ, przeciwnie — ma jeszcze nadziejê,
¿e wystarczy przedstawiæ ksiêdzu te obserwacje, aby ksiêdza pobo¿noæ oraz znana gorliwoæ przeszkodzi³y ksiêdzu pope³niæ niesprawiedliwoæ. Przecie¿ niesprawiedliwoæ jest daleka ksiêdza
10

Biskup z Gap do biskupa de Mazenoda, 24 padziernika 1839. Oryg.: N.-D. du

11

Biskup z Gap do biskupa de Mazenoda, 16 listopada 1839. Tam¿e.

Laus.
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sercu, ale jeli siê pojawia, wo³a to o pomstê do nieba, bo nagle
stwierdzono, ¿e jest niewa¿na w oczach prawa. I zdecydowali
o tym sprytni prawnicy, a ksi¹dz biskup opieraj¹c siê na tym, usun¹³by wspólnotê z Laus z miejsca, które zajmuje.
Mówi siê, ¿e ksi¹dz biskup ma zamiar rozstrzygn¹æ sprawê,
korzystaj¹c z pomocy Rz¹du: czy to naprawdê wypada biskupowi
w ten sposób postêpowaæ?12. Czy rzeczywicie wyda ksi¹dz biskup
pod os¹d w³adzy wieckiej wspólnotê, która nie przestawa³a dobrze
czyniæ Kocio³owi i pracowaæ na jego rzecz? Nie mogê w to uwierzyæ, poniewa¿ w tym wypadku nie by³by to ma³y skandal na obecne czasy, a oprócz tego by³oby to zaprzeczenie swoim wczeniejszym w³asnym s³owom. A ponadto spisywa³em umowê jako osoba
prywatna z w³acicielem, p. Peixem, oraz tymi, którzy uwa¿ali siê,
bezpodstawnie, za tych maj¹cych interes z p. Peixem. To nie Rz¹d
bêdzie kompetentny w sprawie, ale raczej trybuna³y, do których
osobicie nie mam dojcia, ale które same — jeli d¹¿y siê do tego,
¿eby skandal osi¹gn¹³ swój szczyt i odbi³ siê echem w ca³ej Francji — mog³yby mnie zmusiæ do opuszczenia miejsca, do którego
mam zapewnione prawo.
Uwa¿a³em za s³uszne do³¹czyæ do tego listu kopiê umowy
z p. Peixem.
Mam nadziejê, ¿e to, o czym tu piszê bez ogródek, ale z wielkim i g³êbokim bólem, bêdzie przez ksiêdza biskupa zrozumiane
w znaczeniu pozytywnym dla wspólnoty, której broniê, zw³aszcza
teraz, kiedy ksi¹dz jest oddalony od obsesyjnych argumentów pewnych osób i jest ksi¹dz biskup w³anie mianowany pasterzem nowej owczarni13. Wyznam, ¿e dowiaduj¹c siê o tej nominacji, uzna³em, ¿e ksi¹dz zaniecha³ projektu, który nie ma ju¿ dla ksiêdza
takiego znaczenia, a który, jeli by³by kontynuowany, kiedy pozostaje ksi¹dz ordynariuszem tego miejsca, stawa³by siê ca³kowicie
niewyt³umaczalny.
Wspólnota z Laus z pewnoci¹ nie zas³ugiwa³a, aby zostaæ
w ten sposób potraktowana przez ksiêdza.

12
Biskup de La Croix rzeczywicie podda³ tê sprawê pod os¹d Ministerstwa Kultu
w memoriale datowanym na 13 grudnia 1839.
13
Biskup de La Croix zosta³ w³anie mianowany arcybiskupem Auch i znajdowa³
siê w tym czasie w Pary¿u.
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Niech ksi¹dz biskup przyjmie, z tym samym uczuciem mi³oci, jakim jego darzê, s³owa, podpowiadane mi przez moje poczucie sprawiedliwoci. Proszê je rozwa¿yæ w sumieniu w³asnym
przed krucyfiksem, dostrzec konsekwencje ca³ej tej sprawy pod
ciê¿arem sanktuarium, gdzie zgromadzimy siê wkrótce, podejmuj¹c jednomyln¹ decyzjê. Jeli, na nieszczêcie, sta³oby siê inaczej,
to nie na mnie spadnie odpowiedzialnoæ za publiczny skandal, ani
przed Bogiem, ani przed ludmi. Wierzê, ¿e mi³oæ Jezusa Chrystusa zatriumfuje, pokój powróci do wspólnoty, któr¹ ksi¹dz szanuje i która w tym w³anie momencie odpiera ciosy, jakie j¹ dosiêgaj¹ przez owoce zbawienia, przynoszone przez pracê poród
ksiêdza owieczek.
Mam nadziejê, ¿e ksiêdza biskupa ¿yczliwoæ powróci dla pracowników ewangelicznych, którzy nigdy nie przestali byæ ksiêdzu
oddani. £¹czê wyrazy przywi¹zania jako skromny i pos³uszny s³uga,
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
PS Korzystam z okazji, aby siê poskar¿yæ ksiêdzu z powodu
przyjazdu trzech ksiê¿y, wys³anych przez wikariusza generalnego
do Notre-Dame de Laus i dostarczenia o. Milleowi nakazu z pogró¿kami, aby podpisaæ umowê, nie pozostawiaj¹c mi, po napisaniu proby do mnie o tê umowê, dwudziestu czterech godzin miêdzy prob¹ otrzyman¹ a daniem odpowiedzi. Sam ksi¹dz oceni ten
brak respektu wzglêdem mnie i tê niedelikatnoæ. Prawdê mówi¹c,
to tylko jeden incydent pomiêdzy tysi¹cem innych w tej op³akanej
sprawie14.

14
W swoim licie z 16 listopada do Za³o¿yciela bp de La Croix prosi³ o kopiê
praw, które mia³ w rêce, a które ustanowi³y umowê miêdzy Za³o¿ycielem a panem
Peix. Biskup de Mazenod zwleka³ z odpowiedzi¹ i dlatego ks. Martel  wikariusz
generalny z Gap  wys³a³ trzech ksiê¿y do Laus, z ¿¹daniem wydania dokumentów.
Biskup Jeancard ju¿ protestowa³ w imieniu bpa de Mazenoda i wyjani³ motywy opónienia, por. Jeancard do Callandrea, sekretarza na biskupstwie Gap, 15 grudnia 1839,
tam¿e.
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99. [Do p. Rua, zarz¹dcy w N.-D. du Laus]15.
Proces w sprawie Laus by³by na korzyæ oblatów; tymczasem
bp de Mazenod jest gotowy na proponowane drogi pojednania.
Marsylia, 13 padziernika 1841.
Ksiê¿e, otrzyma³em ksiêdza list 9 bie¿¹cego miesi¹ca.
Ksi¹dz informuje mnie o dyspozycjach, co do których ksi¹dz
ma obowi¹zek siê zastosowaæ. Informuje mnie ksi¹dz równie¿, ¿e
konsultowani prawnicy wyrazili zdanie, ¿e trybuna³y opowiedzia³yby siê pozytywnie w sprawie, któr¹ ksi¹dz reprezentuje przeciwko mnie. W tym wypadku z³o¿ê skargê w s¹dzie, który bêdzie
zmuszony przyznaæ mi racjê, bo pogwa³cono sprawiedliwoæ. Ale,
na szczêcie, inni prawnicy bardzo fachowi, licznie zamieszkuj¹cy
w Marsylii, inni za w Grenoble, jednog³onie i nieodwracalnie
podtrzymali opiniê przeciwn¹ tej, któr¹ podjêli ksiêdza prawnicy.
Obiekcje oparte na artykule 4 umowy zosta³y podniesione bez
konsultacji i wziêcia pod uwagê zdania ludzi, z którymi ja siê radzi³em. Wed³ug nich — kwestii tej nie mo¿na podaæ w w¹tpliwoæ;
dali mi tego formalne zapewnienie i widz¹ ró¿ne sposoby obrony,
która zakoñczy siê zwyciêstwem.
Jednak¿e wspomina ksi¹dz o drodze ugodowej. Jeli to nie s¹
puste s³owa i jeli maj¹ poparcie biskupa z Gap, który powinien
o nich wiedzieæ, musz¹ byæ wyjanione. Uwa¿am, mimo bezprzyk³adnego postêpowania tego biskupa w stosunku do mojej osoby
i wzglêdem moich oblatów16, i jako ¿e nie powinienem byæ atakuKopia: N.-D. du Laus, zbiór listów, s. 358.
Biskup Louis Rossat, który obj¹³ biskupstwo w Gap 10 marca 1841. We wrzeniu mianowa³ ks. Rua zarz¹dc¹ w Laus, a 30 wrzenia, niezadowolony z o. Millea,
cofn¹³ oblatom jurysdykcjê i pozwolenie na sprawowanie mszy w. w diecezji. W tej
sytuacji ojcowie opucili Laus, z wyj¹tkiem o. Millea, superiora, który tam pozosta³ a¿ do
kwietnia 1842, aby uregulowaæ sprawy pomiêdzy biskupem a oblatami co do w³asnoci.
Zachowanych jest jeszcze piêæ listów Za³o¿yciela dotycz¹cych tej sprawy: do p. Blanc-Subéa, adwokata, z 28 lutego 1842, do bpa Rossata, biskupa Gap, z15 marca i z 6 kwietnia do jego nastêpcy bpa J.I. Deseryego, z 8 listopada i z 16 grudnia 1844. Pomijamy te
d³ugie listy dotycz¹ce sprawy. Aby dobrze je zrozumieæ i sprawiedliwie oceniæ, trzeba
by by³o równie¿ opublikowaæ odpowiedzi biskupów z Gap. Ca³oæ problemu zosta³a
przebadana przez o. J.-M. Salgado, Oblaci w N.-D. du Laus. Studium i dokumenty. Rzym.
1950-1965, skrypt, ss. 339.
15
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j¹cym w procesie, ¿e zarzuca³bym sobie, gdybym nie wykorzysta³
wszystkich okazji, aby podkreliæ z naciskiem tematy moich skarg
przeciw jednemu z moich kolegów. Oczekujê wiêc od ksiêdza, ¿e
mnie poinformuje, jakie s¹ w rzeczywistoci te drogi pojednania,
na które chcemy wst¹piæ. Proszê pisaæ otwarcie i z poparciem tego,
do którego to nale¿y. Niech ksi¹dz przyjmie wyrazy mojego szacunku.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
100. [Do bpa D.A. Siboura, biskupa w Digne]17.
Oblaci stali siê w³acicielami pensjonatu kan. Juranda w Annot.
Pragnienie stworzenia tam wspólnoty misjonarskiej.
[Marsylia,] 9 wrzenia 1843.
Ksiê¿e biskupie,
Mimo ¿e ks. Tempier poinformowa³ ksiêdza o darowinie, jak¹
ks. kan. Durand uczyni³, przekazuj¹c mi posiad³oæ w Annot, uwa¿am za swój obowi¹zek pomówiæ o tym z ksiêdzem osobicie, aby
wyraziæ zadowolenie, jakie odczuwam, i poinformowaæ, ¿e nic
w tej sprawie siê nie zmieni³o, z wyj¹tkiem imienia w³aciciela,
a budynek powinien bardziej ni¿ kiedykolwiek pozostawaæ pod
ksiêdza patronatem, pod jego jedyn¹ jurysdykcj¹ i w interesie ksiêdza diecezji.
Ojciec Tempier zapewne ksiêdzu wyjani³, jak musia³em,
w pewnym sensie na si³ê, wejæ w posiadanie domeny kan. Duranda. Trzykrotnie, na pimie i ustnie, odrzuca³em, poniewa¿ Zgromadzenie zasadniczo nie bierze w posiadanie podobnych obiektów.
W koñcu ust¹pi³em wobec wzmagaj¹cych siê nacisków ze strony
tego poczciwego ksiêdza, jednak pod warunkiem, ¿e nie bêdê siê
miesza³ w niczym do pensjonatu, który bêdzie kierowany tak jak
dawniej. Wyznam, ¿e gdyby ksi¹dz nie by³ biskupem w Digne,
oponowa³bym do koñca, poniewa¿ potrzebny by³ mi, nie tylko
zreszt¹ dla mnie, rodzaj porêczenia, aby móc w okrelonym czasie
17

Yenveux II, 24-25.
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umieciæ w tym domu kilku misjonarzy. Byliby oni upowa¿nieni
do ewangelizowania w parafiach, w tych wysokich górach, a to
wchodzi ju¿ w zadania Instytutu, dla którego ksi¹dz biskup mia³
zawsze ¿yczliwoæ i powa¿anie. Jeli mia³bym wybieraæ, to nie
szuka³bym tak daleko schronienia dla naszych misjonarzy, ale skoro ofiarowano mi go z takim naleganiem i chodzi³o równie¿ o poddanie siê pewnego dnia pod ksiêdza biskupa ojcowsk¹ i przyjazn¹
jurysdykcjê, i ofiarowanie ksiêdzu biskupowi — kiedy uzna to za
stosowne — i wspó³pracê oraz s³u¿bê ewangelizatorów oddanych
biskupa osobie i gorliwych w celu zbawienia jego owieczek, uzna³em, ¿e by³oby to niedostrze¿eniem woli Bo¿ej, takie d³u¿sze bezsensowne opieranie siê. Oto, uczciwie mówi¹c, powody, które
wp³ynê³y na moj¹ akceptacjê, i mam nadziejê, ¿e bêdzie przez ksiêdza usankcjonowana jako umowa ku po¿ytkowi ksiêdza drogich
diecezjan. Niech ksi¹dz zechce przyj¹æ
101. [Do rektora akademii w Nimes18.
Cel junioratu de N.-D. De Lumières.
Marsylia, 3 listopada 1843.
…Dom, który zosta³ za³o¿ony w Lumières, ma na celu przygotowanie kilku m³odych ludzi do wst¹pienia do nowicjatu dla misji
diecezjalnych i zagranicznych. Nie zniós³bym, gdyby ten dom, dla
jakiego innego motywu, choæ trochê by siê oddali³ od swego
wyznaczonego celu. Ich zajêcia dotycz¹ wy³¹cznie nauczania kocielnego. Ca³y czas wszyscy nosz¹ sutannê. Poprzednio piêciu z ich
wspó³uczniów zosta³o wys³anych do nowicjatu; wielu z tych, którzy
dzisiaj s¹ w Lumières, pójdzie równie¿ w tym kierunku. Kiedy zauwa¿a siê, ¿e jest kto, kto nie ma powo³ania, odsy³a siê go do domu.
Pod tym wzglêdem jestemy tym bardziej surowi. Chodzi o to, aby
dom unikn¹³ ca³kowicie ducha i charakteru pensjonatu — wszyscy
ci m³odzi ludzi, których wychowujemy do specjalnego powo³ania,
nie p³ac¹ nawet za wy¿ywienie. Z pewnoci¹ mamy inne zamiary ni¿
danie bezp³atnego wychowania dzieciom powo³anym do jakiegokol18

Yenveux VIII, 117.
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wiek zadania w wiecie. To ten rodzaj dobra, którego nie mo¿emy
i nie chcemy czyniæ, nie wiêcej jak i to, ¿e nie chcemy wychowywaæ ludzi do obs³ugiwania parafii.
102. [Do rektora akademii w Nîmes]19.
Informacje na temat uczniów z N.-D. de Lumières.
Marsylia, 22 lipca 1844.
Ksiê¿e rektorze,
Dziêkujê ksiêdzu, ¿e zwróci³ siê do mnie w sprawie informacji
na temat wydarzeñ, które mia³y miejsce w domu w Lumières i zosta³y ksiêdzu zrelacjonowane.
Nie rozumiem, jak mo¿na by³o powiedzieæ inspektorowi, ¿e
by³o szeædziesiêciu uczniów nieró¿ni¹cych siê w niczym od pensjonariuszy w domach wychowawczych. M³odzi ludzie umieszczeni s¹
w tym domu, aby siê przygotowaæ do pracy misyjnej, i jest ich tam
oko³o dwunastu. Nie ma tam nikogo, kto by³by przewidziany do kariery wieckiej. Wszyscy maj¹ docelowo po dobrym przygotowaniu
iæ do nowicjatu. Nie ma ¿adnego, który by wróci³ do domu jako
uczeñ pensjonatu. Prawie wszyscy s¹ spoza departamentu Vaucluse.
Z tego, co wiem, tylko jeden pochodzi z okolicy; bada siê w³anie
starannie jego powo³anie i jeli oka¿e siê, ¿e nie jest zdatny do wiêtego powo³ania, dla jakiego siê zg³osi³, to zostanie odes³any do domu
rodzinnego. Nie zaakceptowa³bym, abymy mieli kogo przyj¹æ
z inn¹ intencj¹ ni¿ bycie misjonarzem dla misji diecezjalnych lub zagranicznych, i jestem przekonany, ¿e dyrektor domu skrupulatnie
przestrzega tych wytycznych, o których mówiê. Wie on bardzo dobrze, ¿e jeliby nie przestrzega³ tych wytycznych, oddali³by siê tym
samym od ducha i od celu instytucji, której przecie¿ nie wspieram
po to, aby mieæ pensjonariuszy. Gdyby tak by³o, sprzeniewierzy³by
siê w³aciwemu powo³aniu w sensie duchowym i dla dobra dusz.
Mimo wszystko, ksiê¿e rektorze, wyt³umaczê siê, dlaczego
podana przez inspektora liczba m³odych ludzi znajduj¹cych siê
19
Kopia: Marsylia, arch. arcybiskupstwa, Zbiór listów administracyjnych 1844-1851, s. 22.

 158 

w zak³adzie w Lumières jest zawy¿ona. Uwzglêdniono uczniów
z wy¿szego seminarium w Marsylii, gdzie studiuj¹ teologiê, a teraz przyjechali do Lumières spêdzaæ wakacje, i m³odych ludzi, którzy tam mieszkaj¹ na sta³e. Ci pierwsi odbyli ju¿ nowicjat i s¹ tam
jedynie na wakacjach, bez zajmowania siê studiami klasycznymi20,
i jest ich osiemnastu. Pozostali, mniej liczni, s¹ jeszcze aspirantami do Zgromadzenia, którzy w odró¿nieniu od pensjonariuszy
domu wychowawczego, dalecy s¹ od tego, aby móc p³aciæ na
utrzymanie budynku, dla którego znajdujê inne ród³a. Oni nie nale¿¹, jak ksiêdza poinformowano, do rodzin bogatych.
Mogê ksiêdza rektora zapewniæ o rzetelnoci informacji, które
mam honor przekazaæ. Jeli wydaj¹ siê ksiêdzu niekompletne, niech
ksi¹dz napisze, to dostarczê bardziej rozbudowanych i zawsze bêdzie
ksi¹dz lepiej poinformowany, otrzymuj¹c wiadomoci ode mnie ni¿
inn¹ drog¹. Delikatnoæ, z jak¹ ksi¹dz postêpuje w tej sprawie, wzbudza we mnie du¿e zaufanie i dlatego nie mam podstaw, by przekazywaæ ksiêdzu sprawy inaczej ni¿ maj¹ siê w rzeczywistoci.
Ponawiam wyrazy mojej wdziêcznoci za ¿yczliwoæ, któr¹
przepe³nione s¹ listy pisane przez ksiêdza, i pozostajê z wielkim
powa¿aniem dla ksiêdza rektora….
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
103. Do markiza Cambais, para Francji, w Awinionie21.
Burmistrz z Goult ma zastrze¿enia co do prawa w³asnoci oblatów
do N.-D. de Lumieres. Proba, by p. de Cambis pos³u¿y³ jako porednik, aby rozwi¹zaæ sprawê polubownie.
Marsylia, 4 grudnia 1844.
Panie markizie,
Wiadomo panu, ¿e naby³em dawn¹ posiad³oæ karmelitów
w N.-D. de Lumieres, aby umieciæ w tym sanktuarium oddanych
Chodzi o kleryków scholastyków.
Oryg.: Avignion, Muzeum Calvet, rêkopis 3551, arkusz 74. Markiz Luc de Cambis-dOrsan, dawny deputowany z Vaucluse, by³ paziem Francji od 1837.
20
21
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kap³anów, którzy s³u¿yliby w diecezji w Awinionie. Ca³y czas coraz bardziej gratulowa³em sobie narzucenia dla tego celu wyrzeczeñ, poniewa¿ wszyscy mnie zapewniaj¹, i pan równie zechcia³ mi
to powiedzieæ, ¿e owi dobrzy misjonarze wype³niaj¹ godnie swoje
obowi¹zki i czyni¹ wiele dobra w parafiach, do których s¹ wzywani22, i w samym Lumières, gdzie mieszkaj¹. Lecz oto burmistrz
z Goult23 zaczyna stwarzaæ problemy co do mojej w³asnoci, wysuwaj¹c racje zupe³nie niezgodne z tymi, o których s¹dzi³em, ¿e s¹
prawdziwe. Skonsultowa³em siê tutaj z uznanymi prawnikami, którzy potwierdzili podstawê prawn¹ mojej w³asnoci i którzy nie
w¹tpi¹, ¿e jeli burmistrz podtrzyma swoje zarzuty, to i tak zostan¹
one odrzucone. Muszê jednak wyznaæ, panie markizie, ¿e jakiekolwiek by by³y moje przekonania w tej sprawie, to odczuwam wyj¹tkow¹ niechêæ i mo¿e to mnie doprowadziæ do ostatecznoci, a wtedy wniosê skargê do s¹du przeciwko gminie, w której znajduje siê
rezydencja tych dobrych, zarówno z racji charakteru, jak i powo³ania, pokojowo nastawionych kap³anów W zaufaniu zwracam siê
wiêc do pana, aby zechcia³ pan u¿yæ swojej pozycji wobec prefekta, który jest w stanie odwieæ burmistrza od tych dzia³añ. Tym
samym nie bêdê zmuszony do bronienia swoich praw przed s¹dami. Aby unikn¹æ tych nieprzyjemnoci, jestem gotowy uczyniæ kilka
ustêpstw. Nie wchodzê w szczegó³y, zostawiaj¹c je o. Ricardowi,
który bêdzie mia³ przyjemnoæ przedstawiæ panu mój list i wyjaniæ ca³¹ tê sprawê.
Zechce pan przyj¹æ wyrazy szacunku, z jakim mam zaszczyt
byæ, markizie, pana pokornym i pos³usznym s³ug¹,
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
104. [Do bpa Baluffiego, sekretarza Kongregacji do spraw Biskupów i Zakonników w Rzymie]24.
Pragnienie uzyskania nowego zatwierdzenia Zgromadzenia.
B³¹d w oryginale francuskim.
Burmistrzem Goult by³ M.H. Chauvet, mason.
24
Oryg. w³oski: Rzym, Arch. Watykañskie, ród³a: Kongregacja Biskupów i Zakonników, marzec 1846. 25 stycznia, biskup de Mazenod wys³a³, w tym samym duchu,
probê do Grzegorza XVI (tekst ³aciñski, tam¿e).
22
23
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Marsylia, 12 stycznia 1846.
Czcigodny ksiê¿e biskupie,
Bardzo jestem wdziêczny za serce w³o¿one w sprawê, któr¹
przedstawi³em ksiêdza ¿yczliwej uwadze. Nikt nie móg³ mi lepiej
doradziæ w pozytywnym jej zakoñczeniu. Ca³kowicie wiêc podporz¹dkowujê siê temu, co zosta³o ustalone z czcigodnym biskupem
z Viviers25, który przekaza³ mi ksiêdza sugestie w tej materii. Zostawiamy wiêc na boku ró¿ne kanony kapitu³ generalnych. Rzeczywicie, jestem przekonany, ¿e nie jest konieczne proszenie o interwencjê Stolicy Apostolskiej w tym konkretnym wypadku. Motyw,
którym siê kierowa³em, ma swoje ród³o w moim szacunku dla
autorytetu Stolicy Apostolskiej — to jedyne wyt³umaczenie.
To, na czym mi najbardziej zale¿y, to otrzymanie potwierdzenia uroczystej akceptacji Zgromadzenia przez wdziêcznej pamiêci
papie¿a Leona XII. Ksi¹dz wie, ¿e biskup z Viviers rozmawia³
o tym z papie¿em. On za odpowiedzia³, z w³aciw¹ sobie dobroci¹, ¿e udzieli³by tej konfirmacji z przyjemnoci¹, potwierdzaj¹c
tym samym decyzje swojego poprzednika Leona. Ponownie wiêc
powierzam siê ksiêdzu biskupowi, aby otrzymaæ tê zaszczytn¹
³askê. Chcia³bym, aby to potwierdzenie dokona³o siê przez listy
apostolskie, jak przy pierwszej aprobacji, i w zwyczajnych sformu³owaniach dobroci, które dodaj¹ odwagi wielu cz³onkom Zgromadzenia i przywi¹zuj¹ ich do swojego powo³ania. Mo¿e ksi¹dz byæ
pewny, ¿e s¹ godni owego umocnienia, takie bowiem narzucaj¹
sobie z gorliwoci¹ wyrzeczenia, aby iæ g³osiæ wiarê poganom a¿
po krañce ziemi.
Ten rozwój Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Niepokalanej26
zobowi¹zuje mnie w sposób specjalny prosiæ Ojca wiêtego, jak
ksi¹dz biskup podsuwa w swoim cennym licie, aby kapitu³y generalne, odbywaj¹ce siê a¿ dot¹d co trzy lata wed³ug Konstytucji,
mia³y odt¹d miejsce co szeæ lat. Ta zmiana zosta³a oceniona jako
25
Biskup H. Guibert, wraz z towarzysz¹cym mu o. Courtèsem, odby³ podró¿ na
Korsykê i do Rzymu, na prze³omie listopada i grudnia 1845. W Rzymie pozostawi³ probê Za³o¿yciela o zatwierdzenie postanowieñ kapitu³ generalnych z 1826, 1831, 18376
i 1843. Zosta³a ona odrzucona przez list z 16 grudnia 1845, na który Za³o¿yciel tutaj
odpowiada.
26
Po w³osku: Oblati di Maria Santissima Immacolata…
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konieczna przez kapitu³ê z 1843 r., maj¹c¹ na uwadze oddalenie
nowych domów Instytutu w Ameryce, a¿ do Czerwonej Rzeki
i Zatoki Hudsona. A poniewa¿ ta zmiana dotyczy Konstytucji ju¿
zatwierdzonych przez Stolicê Apostolsk¹, trzeba koniecznie, aby
ten dekret kapitu³y uzyska³ podobn¹ aprobacjê od Ojca wiêtego.
To jest to, o co proszê, tym bardziej ¿e kapitu³a mia³a siê zebraæ
tego roku, co jest niemo¿liwe z powodu okolicznoci wy¿ej wymienionych27.
Niech ksi¹dz biskup wybaczy mój brak dyskrecji, mo¿e nietakt, ale ksi¹dz by³ wzglêdem mnie tak dobry, ¿e mam ca³kowite
do niego zaufanie i uwa¿am, ¿e mog³em sobie na to pozwoliæ.
Proszê przyj¹æ wyrazy wdziêcznoci i ¿yczliwoci. Ksiêdza
pokorny i oddany s³uga,
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
105. [Do bpa Casanellego, biskupa Ajaccio]28.
Ból z powodu mierci o. Moreau. Ojciec Tempier wys³any do Ajaccio; zaproponuje on o. Semeriê jako superiora wy¿szego seminarium.
[Marsylia], 12 marca 1846.
Jestem jeszcze oszo³omiony ciosem, którym by³o odejcie o. Moreau29. Jestem naprawdê niepocieszony po jego starcie. By³em jego
ojcem, by³em jego przewodnikiem od pocz¹tku jego drogi duchowej, któr¹ podj¹³. Widzia³em, jak wzrasta³ w nauce i w cnocie; nigdy nie przysporzy³ mi chwili niepokoju; zawsze by³ godny swojego powo³ania; jednym s³owem: doskona³y cz³owiek Kocio³a.
Dobry Bóg zechcia³ go wynagrodziæ, nie omielam siê zazdrociæ
mu jego szczêcia, ale gorzko op³akujê jego stratê. Niech mi ksi¹dz
biskup wierzy, ¿e strata, jak¹ czyni on w waszej diecezji, staje siê
27
Oba przywileje zosta³y przyznane dekretem z 14 marca i przez listy apostolskie
Grzegorza XVI z 20 marca 1846, por. oryg.: Rzym, arch. Postulacji DM XII 3.
28
Yenveux I, 77; IX, 172 b.
29
Ojciec F.N. Moreau umar³, po kilku dniach choroby, 2 lutego 1846.
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moim bólem. Sam ksi¹dz wie, jak od pocz¹tku jego episkopatu
po³¹czy³ siê z jego troskami!
Jestem bardzo ksiêdzu wdziêczny za dobr¹ myl przetransportowania zw³ok p. o. Moreau do Vico. Zosta³y z³o¿one obok cia³a
jego dobrego brata30, który spoczywa w tej wiêtej samotnoci.
Ach! Jak pamiêæ o nich pobudzi gorliwoæ wszystkich tych, którzy
po nich nast¹pi¹. Jaki¿ to zastrzyk powiêcenia i oddania dla Zgromadzenia!
Wiêzi, które nas ³¹cz¹, ksiêdza biskupa i mnie, czcigodny pra³acie i przyjacielu, bêd¹ trwa³y a¿ po wiecznoæ.
Wysy³am list do ksiêdza o. Tempera, który cieszy siê moim
ca³kowitym zaufaniem — wiem, ¿e jest ceniony w szczególny sposób równie¿ przez ksiêdza — aby ustali³ z ksiêdzem biskupem
wszystko to, co bêdzie po¿yteczne dla ksiêdza diecezji. Przeka¿e
on ksiêdzu, ¿e nie mog³em dokonaæ lepszego wyboru, aby zast¹piæ
naszego drogiego zmar³ego, jak przedstawiæ i wys³aæ cz³owieka
pe³nego ducha Bo¿ego, m¹drego, roztropnego, wykszta³conego, ju¿
znanego w ksiêdza diecezji, który kocha i jest tam kochany, bardzo
zdolny i skuteczny, mimo swej skromnoci, która ujawnia wszystkie jego w³aciwoci i talenty. Krótko mówi¹c, chodzi o o. Semeriê. Jedyne, co wiadczy przeciw niemu, to jego wiek — ma zaledwie trzydzieci trzy lata. Trzeba trzydziestu, aby zostaæ biskupem,
tym samym jest to wiek kanoniczny, ale da³ ju¿ on tyle dowodów
roztropnoci, ¿e — prawdê mówi¹c — nie nale¿y mieæ ¿adnych
obaw i uprzedzeñ co do tej propozycji.
Miejmy, drogi ksiê¿e biskupie, zaufanie w dobrym Bogu i wiêtej Dziewicy, naszej Matce i Patronce, a wszystko pójdzie zgodnie
z naszymi pragnieniami.
106. [Do bpa Casanellego, biskupa w Ajaccio]31.
Zamiar mianowania o. Semerii lub o. Lagiera superiorem wy¿szego seminarium duchownego.

30
31

Bez w¹tpienia wspó³brata w zaginionym oryginale. Chodzi o o. Albiniego.
Yenveux I, 78; IX, 143.
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[Marsylia,] 15 lutego 1846.
Proponuj¹c ksiêdzu o. Semeriê jako rektora waszego wy¿szego seminarium duchownego, powodowa³em siê przekonaniem, ¿e
ten ojciec wype³ni³by godnie to zadanie. Biskup z Viviers pisa³ do
mnie w tych s³owach: Mylê, ¿e nikt lepiej nie pasuje do kierowania wy¿szym seminarium w Ajaccio, jak o. Semeria. Bêdzie to
wielka strata dla misji. Wasz wybór jest dobry. Jedyne, co mu
zarzuca³, to zbytnia skromnoæ, ale kiedy wemie siê do dzie³a, na
pewno sobie poradzi
Aby zast¹piæ o. Moreau, proponujê o. Lagiera32. Ma on dowiadczenie w prowadzeniu seminarium oraz roztropnoæ. Wszyscy doceniaj¹ jego zalety; osobicie jest przywi¹zany do ksiêdza
biskupa; kierowa³ seminarium jako superior i profesor przez wiele
lat. Ma wszystkie cechy potrzebne do tego, aby byæ dobrym i godnym superiorem seminarium…
107. [Do p. Ambrosea Lislea Marcha Phillippsa, Grâce-Dieu
Manor]33.
Wys³anie ojców Cas. Auberta i Roberta Cookea. Zaproszenie, aby
przyjechaæ do Marsylii.
Marsylia, 2 lipca 1846.
wiêto Nawiedzenia NMP.
Jestem szczêliwy, ¿e mogê panu dzisiaj przes³aæ dowód, i¿
wielk¹ przyk³adam wagê do pana misji. Wysy³am do Grâce-Dieu
dwóch wspania³ych zakonników ze Zgromadzenia Oblatów Maryi
Niepokalanej. Jeden jest Francuzem, a drugi Irlandczykiem. Jeden
i drugi maj¹ du¿o talentów i zas³ug. Nie wspominaj¹c na razie nic
32
Od czasu swojego widzenia siê z o. Tempierem w marcu biskup odrzuci³ proponowanych ojców: Semeriê i Lagiera. Biskup de Mazenod nie omieli³ siê tam wys³aæ
o. Burfina ani o. Courtèsa. W koñcu o. Magnan zast¹pi³ o. Moreau, por. Pisma oblackie,
t. 10, s. 117-124, 137-138.
33
Oryg. Stockerston Hall w pobli¿u Uppinham, arch. rodziny Everarda de Lislea.
To pismo zosta³o wys³ane do arch. Postulacji przez dziedzica Lislea, prawnuka Ambrosea
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o pierwszym, zawiadczam, ¿e o. Cooke jest zdolny i pobo¿ny.
Tutaj da³ dowód swojej gorliwoci wobec ludzi z Anglii, którzy
przyjechali budowaæ kolej ¿elazn¹. Uda³o siê o. Cookeowi zjednaæ ¿yczliwoci¹ ludzi i wielu z nich przysz³o do Kocio³a. Bêdzie
pan zadowolony z jego skromnej i godnej postawy, z jego sposobu
rozmowy, z jego zdrowego s¹du — jednym s³owem — to prawdziwy prezent, który panu czyniê, i pok³adam wielk¹ nadziejê w nim,
jeli chodzi o dobro misji. Ojciec Aubert, któremu da³em w³adzê
wizytatora, bêdzie mia³ zaszczyt pana widzieæ i rozmawiaæ z nim
o wszystkim, co dotyczy dobra religii w pañskim regionie. To drugi ja, którego zalety ju¿ pan zna.
Nie mogê zakoñczyæ bez wyra¿enia podziêkowania za wszelk¹
dobroæ, której pan nie przestaje okazywaæ naszym ojcom34. Za to jestemy panu bardzo wdziêczni. Jeli Bóg pozwoli, mam nadziejê
przyjechaæ i osobicie podziêkowaæ, odbywaj¹c wizytê w Grâce-Dieu w przysz³ym roku35.
Jeli mia³by pan zamiar odbyæ pielgrzymkê do Rzymu, proszê
sobie przypomnieæ, ¿e trzeba u mnie podpisaæ pañskie dokumenty
i przyjechaæ tutaj odpocz¹æ kilka dni. By³oby to dla mnie wielkie
pocieszenie gociæ pana przez kilka dni, w miecie lub na wsi,
w zale¿noci od pory roku, któr¹ pan wybierze na podró¿. Jeli
moje zaproszenie wystarczy³oby, ¿eby pana przekonaæ, zapraszam
równie¿ z ca³ego serca z panem pani¹ Phillipps36. Zapewniam, ¿e
mój dom jest doæ du¿y, abym móg³ równie¿ przyj¹æ dzieci i nauczyciela, jeli bêdzie z wami w podró¿y. Prêdzej czy póniej, trzeba, ¿eby ta podró¿ dosz³a do skutku. Niech pan zechce nie odk³adaæ jej zbytnio, abym móg³ was ugociæ w moim biskupim miecie
przed mierci¹ lub w czasie, gdy nie bêdê jeszcze zbyt stary.
Zechce pan przyj¹æ zapewnienia o moich uszanowaniach i uczuciach, z którymi mam zaszczyt byæ pana pokornym i pos³usznym
s³ug¹
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

34
35
36

Ojcowie Perron i Naughten, por. Pisma oblackie, t. 3, s. 17.
Biskup de Mazenod odby³ tê podró¿ dopiero w 1850.
B³¹d w rêkopisie: Philipps.
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108. [Do bpa Casanellego d’Istra, biskupa w Ajaccio]37.
Biskup de Mazenod naciska, aby bp C. d’Istria zaakceptowa³
o. Lagiera jako rektora wy¿szego seminarium Ajaccio.
[Marsylia] 15 lipca 1846.
Ksiê¿e biskupie,
pisa³ ksi¹dz, ¿e o. Lagier nie zdoby³ sympatii i poparcia wspó³braci. Mo¿liwe, ¿e kiedy byli sobie równi, to pozwalali sobie nie
zawsze byæ jednego zdania, ale kiedy zostanie ich prze³o¿onym,
wszystko zmienia siê w zgromadzeniu zakonnym powodowanym
dobrym duchem, który dziêki Bogu króluje w naszym Zgromadzeniu. Móg³bym ksiêdzu daæ przyk³ad z obecnego czasu, poniewa¿,
kiedy przyjêto do wiadomoci, ¿e wyznaczy³em o. Lagiera na superiora, jego wspó³bracia napisali i zapewniali mnie o ich doskona³ym pos³uszeñstwie, o ich poddaniu i szacunku dla tego, kto bêdzie zastêpowa³ miejsce Boga poród nich. Mylê wiêc, ksiê¿e
biskupie, ¿e wszystko sk³ania siê ku temu, aby odrzuciæ swoj¹
pierwsz¹ niechêæ. Owa niechêæ poniek¹d opiera³a siê na za³o¿eniach, które w ogóle nie mia³y miejsca. Nale¿y wiêc pozwoliæ mi
na nowo zaproponowaæ o. Lagiera na prze³o¿onego waszego seminarium, w którym jest on ju¿ dobrze zas³u¿ony przez wiele lat wiernej i owocnej s³u¿by, by³oby to zbyt ciê¿kim ciosem pozbawiæ go
tego honoru i stanowi³o rodzaj wygnania, a tym samym spowodowa³oby uszczerbek na jego reputacji…
109. [Do kard. de La Tour d’Avergne’a, biskupa w Arras]38.
Pragnienie za³o¿enia domu w Boulogne.
[Marsylia, 10 padziernika 1846].
Chcia³bym siê dowiedzieæ, czy by³oby mo¿liwe za³o¿enie ma³ego domu dla naszych misjonarzy w Boulogne. Zasadniczo s¹ to
ludzie oddani biskupom, którzy dzia³aj¹ wed³ug ich wskazañ zgod37
38

Yenveux III, 68).
Yenveux III, 140.
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nie z ich wol¹. Czyni¹ to wszystko dla chwa³y Bo¿ej. Ich praca
powoduje niepomiernie du¿o dobra na ca³ym obszarze, gdzie
przepowiadaj¹ Dobr¹ Nowinê. Je¿eli Eminencja zgodzi siê, aby
mieli punkt oparcia w Boulogne lub w innej czêci diecezji, o której by ksi¹dz zdecydowa³ — to nie w¹tpiê — ¿e bêdzie móg³ sobie
ksi¹dz pogratulowaæ ich przyjêcia pod swój patronat.
Wskazujê Boulogne, poniewa¿ maj¹c kilka domów w Anglii,
by³oby nam przyjemnie mieæ przystañ w miecie, do którego przyp³ywaj¹ i z którego odp³ywaj¹ nasi misjonarze39.
Przedstawiam wiêc moje zamierzenia ksiêdza kardyna³a rozwadze i pogratulowa³bym sobie, jeliby ksi¹dz kardyna³ na to przysta³, poniewa¿ ci misjonarze, bêd¹c przeze mnie formowani w duchu Kocio³a i do s³u¿by episkopatowi — radowaliby siê z ich
przyjêcia w ksiêdza diecezji, a wtedy te¿ powsta³yby nowe wiêzi
miêdzy ksiêdzem kardyna³em a mn¹ .
110. [Do bpa A.B. Menjauda, biskupa w Nancy]40.
Projekt fundacji w Nancy. Oblaci s¹ ludmi biskupa.
[Marsylia,] 14 czerwca 1847.
By³bym szczêliwy, gdyby ksi¹dz biskup sta³ siê drugim ojcem
moich misjonarzy. Omielam siê zapewniæ, i sam jestem tego gwarantem, ¿e nie bêdzie ksi¹dz biskup nigdy ¿a³owa³ tego, i¿ ich przyj¹³. Duch, który ich pobudza, i to, co doskonale pojêli, aby uwa¿aæ
siê za ludzi biskupa, jemu wyraziæ przywi¹zanie i poddanie niepodwa¿alne, respektowaæ wszêdzie i przez wszystkich jego pozycjê
i autorytet, nigdy nie robiæ niczego bez jego zgody, sprawi¹, ¿e
bêd¹ wzglêdem biskupa jak dzieci wobec ojca…41.
39
Na radzie generalnej 12 marca 1845 o. Tempier mówi³ o koniecznoci za³o¿enia
domu na pó³nocy Francji lub w Belgii, aby mieæ mo¿liwoæ kontaktu miêdzy domami
na po³udniu i tymi w Anglii. Pod koniec stycznia i w kwietniu 1846 kard. de La Tour
zatrzyma³ siê w Marsylii, (por. Pisma oblackie, t. 10, s. 113 i 123). Za³o¿yciel widzia³
w tym, bez w¹tpienia, okazjê nadarzaj¹c¹ siê dziêki Opatrznoci, aby ofiarowaæ s³u¿bê
swoich misjonarzy.
40
Yenveux III, 143.
41
Yenveux dodaje paragraf, który z pewnoci¹ nie jest czêci¹ tego listu.
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111. [Do ks. Margueta, wikariusza generalnego w Nancy]42.
Mimo wysokich kosztów domu, oblaci osi¹d¹ w Nancy.
[Marsylia,] 15 czerwca 1847.
…Wobec ogromnych kosztów by³oby siê czym niepokoiæ bez
ufnoci bezgranicznej, któr¹ Bóg wzbudzi³ w moim sercu dla wspania³ej swojej Opatrznoci43. Idmy wiêc do przodu i próbujmy wyci¹gn¹æ to, co najlepsze z tej sprawy. Nie pozostaje mi nic innego,
jak tylko prosiæ Pana, aby pob³ogos³awi³ to wiête dzie³o zrodzone
w intencji tak czystej i nadprzyrodzonej. To Jego wiêta rêka nami
kieruje. Pozwólmy Mu, aby nas prowadzi³, i uczyñmy wszystko,
co w naszej mocy, aby sprostaæ Jego wspania³ym zamiarom.
112. [Do bpa Menjauda, biskupa w Nancy]44.
Pos³uszeñstwo i oddanie oblatów.
[Marsylia,] 24 lipca 1847.
Omielam siê ksiêdza biskupa zapewniæ, ¿e w rodzinie zakonnej, któr¹ przyjmuje, otrzymuje ksi¹dz nie tylko dobrych robotników do swojej winnicy, ale jednoczenie oddane dzieci, które
z zasady przywi¹zuj¹ siê do biskupa jak do ojca. Otrzymuje ksi¹dz
równie¿ urodzonych obroñców jego poczynañ wobec wszystkich
i przeciw wszystkim — krótko mówi¹c — ludzi godnych zaufania,
gotowych do wype³nienia jego rozkazów, poniewa¿ znaj¹ wartoæ
pos³uszeñstwa wobec przedstawiciela Boga w diecezji

Yenveux VII, 35.
Objazd powo³aniowy o. Leonarda przysporzy³ wiele powo³añ. Zamierzono otworzyæ drugi nowicjat na pó³nocy. Ojciec Leonard spotka³ wikariusza generalnego z Nancy, który okaza³ siê przychylny oblatom, i zaofiarowa³ w³asnoæ, która kosztowa³aby
100 000 franków (Yenveux VII, 37). Ojciec Tempier odby³ podró¿ do Nancy w lipcu
i kupi³ dom za 65 000 franków, podczas gdy bp de Mazenod prosi³ go, aby nie wydawaæ
wiêcej ni¿ 45 000. Por. Pisma oblackie, t. 10, 153, 156-157, 165.
44
Yenveux III, 143. Ten list by³, bez w¹tpienia, powierzony o. Temperowi, który
jecha³ do Nancy.
42
43
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113. [Do ks. Margueta, wikariusza generalnego w Nancy]45.
Ksi¹dz Marguet mo¿e z ca³ym zaufaniem rozmawiaæ z o. Tempierem w sprawie fundacji w Nancy. Donios³oæ powo³ania oblackiego.
[Marsylia,] 30 lipca 1847.
Wszystko ustalcie z o. Tempierem, moim wikariuszem g³ównym i pierwszym kompanem wród moich towarzyszy w wiêtym
przedsiêwziêciu, które ksi¹dz chce wprowadziæ w waszej diecezji.
Wszystko, co ustalicie, potwierdzam ju¿ zawczasu. Nie bêdzie
ksi¹dz mia³ problemu z nim siê rozmówiæ, bo to cz³owiek gorliwy
i oddany, bardzo m¹dry, szczególnie w tych sprawach. Uzupe³nia
przez swoje zalety brak pewnych cech zewnêtrznych, jeli siê go
os¹dza na zimno. Ale ludzie zdolni doceniaj¹ zas³ugê na w³aciwym miejscu. Darzê o. Tempiera ca³kowitym zaufaniem i mo¿e
ksi¹dz równie¿ mu ca³kowicie zaufaæ.
Oby siê spodoba³o Bogu, a¿eby w waszej diecezji, jak
ksi¹dz pozwala mi mieæ nadziejê na przysz³oæ, mo¿na by³o doceniæ wspania³oæ powo³ania, które popycha cz³owieka do chwa³y
Bo¿ej, w s³u¿bie Kocio³a, w pos³ugach najtrudniejszych i dla zbawienia dusz najbardziej opuszczonych.
114. [Do kard. Oriolego, prefekta Kongregacji do spraw Biskupów i Zakonników]46.
Proba o skrócenie nowicjatu ojców Ciamina i Lempfrita.
Marsylia, 30 lipca 1847.
Ksiê¿e biskupie,
czeka³em na okazjê, aby wyraziæ Jego Eminencji moje serdeczne i szczere gratulacje z okazji nowego znaku zaufania, który
nasz Ojciec wiêty okaza³ ksiêdzu. Nikt bardziej nie pasowa³ na
Yenveux, VIII, 137; IX, 211.
Oryg.: Rzym. A.S.V. ród³a: Kongregacja do spraw Biskupów i Zakonników:
Biskupi 1847.
45
46
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stanowisko tak delikatne, które wymaga specjalnych kompetencji,
a którego sprawowanie nie zawsze jest ³atwe47.
£aska, o któr¹ proszê Jego Eminencjê, nie przedstawia trudnoci i dlatego odwo³ujê siê do ksiêdza dobroci.
Chodzi o przyznanie dwóm ksiê¿om nowicjuszom — w Zgromadzeniu, którego nasz niemiertelny protektor, dobroczyñca i ojciec, Leon XII uczyni³ mnie superiorem — dyspensy z kilku miesiêcy nowicjatu, aby mogli kanonicznie z³o¿yæ luby zakonne przed
up³ywem roku wymaganego przez kanony. Powód udzielenia tej
dyspensy jest nagl¹cy i uczciwy.
Zgromadzenie Oblatów Maryi Niepokalanej ewangelizuje
„dzikich” — plemiona nad rzekami St-Laurent, St-Maurice, w Ottawie i Saguenay; ewangelizuj¹ oni równie¿ plemiona z Abitibi
i Temiscamingue48. Niedawno dotarli do Oregonu, s¹ ju¿ nad Czerwon¹ Rzek¹ i chc¹ zag³êbiæ siê nad rzekê Moose ku Zatoce49 Hudsona. Wasza Eminencja rozumie, ilu trzeba zakonników, aby obs³u¿yæ wszystkie te misje. Muszê tam wys³aæ co najmniej czterech
natychmiast, ale dwaj sporód najbardziej nadaj¹cych siê do tej
misji nie zakoñczyli roku nowicjackiego. S¹ jednak dostatecznie
dowiadczeni i pe³ni wiêtego zapa³u do tego szczególnego powo³ania. Proszê wiêc Wasz¹ Eminencjê o uzyskanie u Ojca wiêtego
dyspensy, o któr¹ zabiegam w tym licie. Omielam siê prosiæ
o wys³anie mi bez zw³oki dokumentu apostolskiego, poniewa¿ jest
bardzo wa¿ne, aby misjonarze odp³ynêli w pierwszych dniach
wrzenia.
Czujê, ksiê¿e kardynale, ¿e przekraczam granice normalnego
trybu, prosz¹c o wydanie rozkazów w biurach Kongregacji, aby
domagano siê od ks. Ferrucciego, mojego pos³añca — prawa zap³aty za dokument, o który proszê Eminencjê.
Poniewa¿ jestem zmuszany do popiechu, wysy³am bezporednio moj¹ probê do Waszej Eminencji drog¹ konsularn¹. Straci³bym
zapewne kilka dni, wysy³aj¹c przez rêce Ferrucciego, a zale¿y mi
bardzo na szybkim wys³aniu z powodu zbli¿aj¹cego siê terminu
wyp³yniêcia statku, którym chc¹ siê zabraæ misjonarze.
47
48
49

Kardyna³ zosta³ mianowany prefektem Kongregacji.
Rêkopis: Abbitibi i Temiskaming.
Rêkopis francuski b³êdny: Baye.
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Niech ksi¹dz przyjmie wyrazy szacunku od pokornego i pos³usznego s³ugi i probê o przebaczenie z powodu nalegania.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
115. [Do bpa Buissasa, biskupa Limoges]50.
Oblaci akceptuj¹ decyzjê o za³o¿eniu wspólnoty w Limoges. Przybêd¹ po uroczystoci Wszystkich wiêtych.
[Marsylia] 7 padziernika 184751.
Rzeczywicie, istnieje w Kociele ma³e Zgromadzenie, którego g³ównym celem jest ewangelizowanie najbiedniejszych i przyjcie z pomoc¹ duszom najbardziej opuszczonym52. S¹ to, ksiê¿e biskupie, wyra¿enia wziête z Konstytucji i Regu³ misjonarzy, które
dadz¹ ksiêdzu obraz s³u¿by, jak¹ mo¿e ksi¹dz biskup im powierzyæ.
Mam ufnoæ w dobroci Bo¿ej, ¿e otrzymaj¹ w diecezji, pod ksiêdza biskupa ojcowskim patronatem, te same b³ogos³awieñstwa, które im stale towarzysz¹ w diecezjach, gdzie nie przestaj¹ ewangelizowaæ.
…Zasad¹ we wszystkich domach Zgromadzenia jest odbywanie przez wspólnotê omiodniowych rekolekcji bezporednio przed
uroczystoci¹ Wszystkich wiêtych.
116. [Do bpa Casanellego, biskupa w Ajaccio]53.
Ojciec Semeria wys³any na Cejlon; o. Rolleri zast¹pi go w Vico.
Yenveux IV, 180; Lambert II, 255).
List bez daty u Ramberta.
52
Biskup de Mazenod otrzyma³ od biskupa z Limoges list, w którym ten pisa³:
Przekazano mi wiele dobrego o Zgromadzeniu Oblatów, za³o¿onym w ksiêdza diecezji
i którego jest ksi¹dz biskup superiorem generalnym. Pragnienie, aby mieæ w mojej diecezji misjonarzy lub ksiê¿y pomocniczych, natchn¹³ mnie, aby wybudowaæ piêkny
dom chcia³em go powierzyæ misjonarzom z waszego Zgromadzenia. Bêdê szczêliwy, jeli bêdzie ksi¹dz biskup móg³ mi wys³aæ czterech lub piêciu kap³anów i jednego
brata  (Rambert II, 255).
53
Yenveux I, 78; IX, 192.
50
51
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[Marsylia,] 7 padziernika 1847.
Ksi¹dz biskup orientuje siê, jakiego powiêcenia wymaga od
nas Pan winnicy, kiedy nas powo³uje do pracy na wyspie, gdzie
1500 pogan oczekuje na wiat³o Ewangelii i do czego nas zobowi¹zuje Wikariusz Chrystusa na ziemi, aby ich owieciæ. Tam 150 000
chrzecijan jest opuszczonych i domaga siê naszej pos³ugi. Jest to
misja nies³ychanie delikatna z wielu powodów i potrzebny by³by
mi cz³owiek dowiadczony jak o. Sumeria, aby mu j¹ powierzyæ
z ca³ym moim spokojem. Na tym w³anie polega powiêcenie, którego domaga siê od nas dobry Bóg, i musia³em to uczyniæ z radoci¹ w pe³nym zaufaniu o wielkim dobru, które powinno z tego
wynikn¹æ: wiêta Kongregacja do spraw Propagowania Wiary
wzywa naszej pomocy opportunissimo et necessario, w sposób
nagl¹cy i konieczny.
Mam wszelkie podstawy mieæ nadziejê, ¿e o. Rolleri, który
zast¹pi go w Vico, zrobi to dobrze. Da³ tutaj dowody sprawnoci
w kierowaniu wielkim dzie³em wród W³ochów, za których by³ odpowiedzialny od wielu lat. To misja, któr¹ wype³ni³ wspaniale; zdoby³ w tej pos³udze wielkie dowiadczenie. Jestem przekonany, ¿e
ksi¹dz biskup bêdzie zadowolony.
117. [Do ks. Margueta, wikariusza generalnego w Nancy]54.
Sposób przepowiadania oblatów; zalety o. Dassy’ego.
[Marsylia,] 21 padziernika 1847.
Zale¿y mi, aby ksiêdzu wyjaniæ ducha naszego Zgromadzenia, który nie jest zgodny z pewnymi ideami, rozpowszechnianymi
na nasz temat, które mog¹ mieæ bez w¹tpienia i dobre strony, ale
nie s¹ z zasady nasze, czyli oblackie. Prosi mnie ksi¹dz o wys³anie
wspania³ych zakonników, przypominaj¹c jednoczenie, ¿e w Nancy obfitujecie we wspania³ych kaznodziejów, którzy przybywaj¹ co
jaki czas w wasze okolice. Nie bêdê siê pyta³, czy ci wspaniali
mówcy nawrócili u was du¿o ludzi. To nie jest w zwyczaju wspa54

Yenveux II, 81; Lambert II, 257.
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nia³ych mówców; to spowodowa³o, ¿e jeden ze starych proboszczów z Tulon — który równie¿ zaprosi³ wszystkich wspania³ych
kaznodziejów — powiedzia³, ¿e nie przyprowadzili mu nigdy nikogo do konfesjona³u. I dlatego prosi³ mnie o misjonarzy, których
uparcie mu odmawia³em, w³anie dlatego, ¿e ludzie byli ju¿ za
bardzo przyzwyczajeni do s³uchania wspania³ych kaznodziejów.
Odpowiedzia³bym ksiêdzu skromnie, cytuj¹c fragment z naszych
Regu³, które wyznaczaj¹ metodê, jak¹ nasi misjonarze stosuj¹ 55.
Chcia³em przytoczyæ ksiêdzu ten fragment, aby ksiêdza zobowi¹zaæ do utrzymywania zawsze naszych misjonarzy w pokorze ich
powo³ania i nie wystawiaæ ich na robienie rzeczy, które nie s¹ przepisane przez ich Regu³y.
Superior, którego ksiêdzu wysy³am, jest doskona³ym misjonarzem, prawdziwy zdobywca, który odnosi³ zwyciêstwa w diecezji
Viviers. Nie chcia³bym, aby siê nim pos³ugiwano w miastach.
Oczekuj¹c czasu, kiedy do³¹czê do niego wspó³braci, mo¿e zaznaczyæ swoj¹ obecnoæ w niektórych waszych wioskach…
118. [Do bpa Buissasa, biskupa w Limoges]56.
Misjonarskie powo³anie oblatów.
Marsylia, 24 padziernika 184757.
Pozwoli mi ksi¹dz biskup uczyniæ uwagê na temat tego, co mi
ksi¹dz pisze, ¿e w Limoges nie potrzeba wam tylko cnotliwych
misjonarzy, ale równie¿ utalentowanych mówców. Zgadzam siê
z tym, jeli chodzi o talenty odpowiadaj¹ce pos³udze, której winni
siê powiêcaæ nasi misjonarze. S¹ oni powo³ani do ewangelizowaYenveux opuszcza te cytaty.
Yenveux I, 34; II, 80 i 84.
57
Yenveux wyznacza datê tego listu na 24 padziernika 1835(I, 34); 24 padziernika 1845 (II, 80); 24 padziernika 1855(II, 84). Za³o¿yciel przyj¹³ fundacjê w Limoges
w padzierniku 1847. Pierwszym superiorem by³ o. Courtes, zast¹piony parê miesiêcy
póniej przez o. Burfina (Mazenod do Courtesa, 19 padziernika 1847). Biskup de Mazenod pisze tam: Jeli bêdzie ju¿ u was o. Burfin . List jest wiêc pisany prawdopodobnie pod koniec roku 1847 lub na pocz¹tku 1848. Zachowujemy datê 24 padziernika,
mimo ¿e kontekst tego listu wskazywa³by na to, ¿e by³ napisany co najmniej kilka miesiêcy po przybyciu oblatów do Limoges, na pocz¹tku listopada.
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nia najbiedniejszych i do pracy nad zbawieniem dusz najbardziej
opuszczonych. Aby wype³niæ ten obowi¹zek, potrzeba najpierw
cnót, a potem talentu proporcjonalnego do potrzeb tych, których
powinni przywieæ do Boga. Oto wszystko, czego powinno siê
wymagaæ. Mamy w Marsylii dom jezuitów; zapewniam ksiêdza
biskupa, ¿e jest jeden, który posiada talenty oratorskie zdolne zaspokoiæ wszystkie ambony, pozostali za maj¹ takie zalety, o których ksiêdzu piszê. W ten sposób jeli przybêd¹ do was o. Burfin
i o. Baret, którzy maj¹ talent wymieniony, o. Coste, który ma wszelkie dane, aby siê doskonaliæ — wydaje mi siê, ¿e bêdzie siê móg³
ksi¹dz biskup byæ usatysfakcjonowany prostot¹ i solidn¹ nauk¹
pozosta³ych, pomimo ich mniejszej b³yskotliwoci58. Powinienem
dodaæ w tym temacie, ¿e Regu³a Oblatów zabrania g³oszenia rekolekcji wielkopostnych i adwentowych — i potrzebuj¹ specjalnego
pozwolenia, aby przyj¹æ ten rodzaj przepowiadania, który zdecydowalimy siê zostawiæ innym, sobie rezerwuj¹c b³ogos³awieñstwa,
których Pan nigdy nas nie pozbawia³, g³osz¹c z prostot¹ misje, dla
których oblaci zostali za³o¿eni. Dlatego proszê wybraæ innych ni¿
oblaci do g³oszenia nauk adwentowych i wielkopostnych. Regu³a
powinna byæ zachowana; nasi zakonnicy powinni st¹paæ twardo po
ziemi, ¿yæ w pokorze i byæ zapomnianymi przez ludzi.
119. [Do bpa Buissasa, biskupa w Limoges]59.
Oblaci powinni ¿yæ we wspólnocie. Ich celem jest g³oszenie misji,
a nie praca w parafii.
[Marsylia,] 20 lutego 1848.
Odczuwam smutek, którym muszê siê z ksiêdzem biskupem
podzieliæ. Ksi¹dz wie, ¿e ka¿dy powinien ¿yæ wed³ug swojego powo³ania i tak prze¿ywaæ swoje ¿ycie. Zdaje siê, ¿e przez porz¹dki
i zwyczaje, jakie panuj¹ w Limoges, nasi oblaci s¹ pozbawieni
tego, czego przyszli szukaæ w Zgromadzeniu. Aby ¿yæ we wspólnocie, odrzucili zwyczajn¹ pos³ugê w parafiach, i przede wszyst58
Pozostali: ojcowie Viala, Chauliac i brat Ferrand, którzy pojechali z o. Courtésem, cf. J.M. 4 listopada 1847.
59
Yenveux II, 146.
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kim przez g³oszenie misji przywracaj¹ dusze Bogu. Przepis Regu³y jest taki: aby ¿yli we wspólnocie i dzia³ali zawsze co najmniej
we dwóch: Duo saltem ibant ad missiones. Rozumiem, ¿e trzeba
czasem odst¹piæ od Regu³y, przede wszystkim wtedy, kiedy trzeba wys³aæ misjonarza do pomocy proboszczowi; ale wa¿ne jest, aby
by³y to sytuacje wyj¹tkowe. Ksi¹dz biskup rozumie, ¿e istniej¹ ku
temu wa¿ne racje. Sk¹din¹d, jeden z punktów Regu³y mówi: Nequam licet paroecias regere. Ich obowi¹zki s¹ na tyle absorbuj¹ce,
¿e zostawiaj¹ innym pos³ugê w parafiach, do której oni nie s¹ powo³ani
Chcia³em tym samym daæ ksiêdzu biskupowi przyk³ad Konstytucji naszych misjonarzy60, aby uzmys³owiæ, ¿e nie mo¿emy im daæ
innego kierunku jak ten, jaki maj¹ w Kociele. Nawet gdybym ja
chcia³ to uczyniæ, to moja w³adza nie siêga tak daleko. Jest wiêc
wa¿ne jest, aby oblaci tworzyli wspólnotê, w której mog¹ zawsze
znaleæ wszelkie pomoce duchowe, które im obiecuj¹ Konstytucje.
Rozpraszaj¹c ich ci¹gle do pomocy proboszczom, pozbawia siê ich
najpierw przywilejów i wartoci, których przyszli szukaæ do zakonu w ¿yciu wspólnotowym, izoluje siê ich na d³ugi czas, co jest
przeciwne ich Regu³om, rzuca siê ich w pos³ugê parafialn¹, znowu
nieodpowiedni¹ dla nich wed³ug ich Regu³ i dla ich powo³ania, które gromadzi ich w Zgromadzeniu w³anie dlatego, aby nigdy nie
mogli byæ proboszczami. A to w³anie wewn¹trz wspólnoty znajduj¹, przez praktykê cnót, które im s¹ w³aciwe, przez wzajemny
przyk³ad i dobre prowadzenie znajduj¹ rodki do utrzymania siê
w gorliwoci i na drodze doskona³oci, któr¹ s¹ obowi¹zani postêpowaæ, aby ich pos³uga by³a b³ogos³awiona przez Boga i przynosi³a owoce, które dziêki Panu zawsze zdobywali.
Ksi¹dz biskup widzi, ¿e piszê to z otwartoci¹ i zaufaniem.
Biskup, tak zaawansowany w drogach Bo¿ych jak ksi¹dz, lepiej
zrozumie, ¿e musia³em przekazaæ te uwagi, które s¹ wa¿ne. Ksi¹dz
jest ojcem, obroñc¹ i doradc¹ naszych oblatów. Nikt lepiej nie bêdzie czuwa³ nad tym, aby byli zawsze godni swojego powo³ania,
poniewa¿ tylko w ten sposób bêd¹ prawdziwie po¿yteczni dla ksiêdza diecezji, gdzie na pewno zdzia³aj¹ wiele dobrego, tak jak robi¹
wszêdzie tam, gdzie dzia³aj¹.
60

Yenveux nie cytuje wyj¹tków z Regu³y, które przytacza Za³o¿yciel.
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120. [Do bpa J. Doneya, biskupa w Montauban]61.
Personel wy¿szego seminarium.
[Marsylia,] 28 sierpnia 1848.
W zwyczaju jest, aby wyznaczyæ do obs³ugi wy¿szego seminarium superiora, profesora dogmatyki, profesora teologii moralnej, profesora filozofii, profesora biblistyki, który zajmowa³by siê
równie¿ liturgi¹, i ekonoma. Superior, którego przewidujê, móg³by
równie¿ nauczaæ hebrajskiego, jeli ksi¹dz biskup by sobie ¿yczy³,
aby nauczano tego jêzyka w ksiêdza seminarium.
121. [Do o. Roothaana, superiora generalnego Towarzystwa Jezusowego62.
Skarga na o. Stricklanda, SJ, który chcia³ zaj¹æ podstêpnie miejsce
oblatów w Jaffie. Dobre relacje oblatów i jezuitów w Oregonie.
Marsylia, 28 padziernika 1848.
Czcigodny ojcze,
Jestem w posiadaniu listu superiora naszych misjonarzy na
wyspie Cejlon. List ów zawiera fakty, które muszê ojcu podaæ do
wiadomoci. Ten, który do mnie pisze, jest naprawdê Bo¿ym cz³owiekiem, niezdolnym do przesadzania. Jest przyjacielem waszego
zakonu, jak wszyscy oblaci, do tego stopnia, ¿e odby³ podró¿ do
Negapatam do wikariusza apostolskiego w Madure, biskupa Cenoza, aby prosiæ go o dwóch waszych ojców na jeden rok lub dwa
lata.
[Pomijamy tutaj d³ugi list o. Sumerii, przepisany przez bpa de
Mazenoda, w którym ten¿e ojciec donosi, ¿e o. Strickland, SJ, przyjecha³ do Jaffy zaproponowaæ pos³ugê jezuitów, aby wspomóc bpa
Bettachiniego w za¿egnaniu pierwszych oznak opozycji ksiê¿y
Goanais. W rzeczywistoci zaproponowa³ za³o¿enie kolegium i mia61
Yenveux (II, 10) pisze, ¿e biskup z Montauban mia³ zamiar powierzyæ oblatom
swoje wy¿sze seminarium.
62
Oryg.: Rzym, Archiwum Generalne Jezuitów: Madure I - XIII, 14.
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nowanie jako zastêpcy na miejsce o. Sumerii, nowego sekretarza
biskupa, przyjaciela jezuitów. Radzi³ nawet bpowi Bettachiniemu,
aby napisa³ do Marsylii, ¿eby wiêcej nie przysy³aæ oblatów].
Nie mam w¹tpliwoci, czcigodny ojcze, ¿e po lekturze tego listu dowiadczy ojciec smutku. Nie realizuje siê w ten sposób Bo¿ego dzie³a. Jest mi przykro, ¿e mianowano tam takiego z waszych
ojców, który postêpuje z tak ma³¹ delikatnoci¹ i bez wyczucia.
Wypada³oby, ¿eby ojciec pozna³ sprawê i sprawcê ca³ego zamieszania, zmitygowa³ i da³ wskazówki, których mu bardzo potrzeba
od prze³o¿onych, aby postêpowaæ z wiêksz¹ mi³oci¹ i sposobem
mniej kompromituj¹cym. Nie powinien nawet dopuciæ do siebie
myli, ¿e by³ tak hardy i mia³y w swoim postêpowaniu, poniewa¿
dzia³a³ zgodnie ze zdaniem swojego prowincja³a. To w³anie przez
tak¹ metodê postêpowania staje siê znienawidzony i ci¹ga zarówno na siebie, jak i na ca³y zakon oskar¿enia, za które powinni byæ
odpowiedzialni poszczególni ludzi, którzy je wywo³uj¹ przez swoj¹ nieroztropnoæ i le rozumian¹ gorliwoæ. Kiedy arcybiskup Oregonu prosi³ mnie o zakonników z naszego Zgromadzenia, odmówi³em mu zdecydowanie z jednego powodu: ojcowie jezuici
pos³ugiwali ju¿ w jego diecezji. Póniej odpowiedzia³em pozytywnie na probê biskupa z Walla-Walla w przekonaniu, ¿e nie mia³
innych zakonów, aby ewangelizowaæ niewiernych, którzy byli powierzeni jego pieczy, opar³szy siê na zasadzie, która wydaje mi siê
generalnie przyjêta przez Koció³, a która pochodzi od w. Paw³a:
Sic autem praedicavi Evangelium hoc, non ubi nominatus est Christus, ne super alienuj fundamentum aedificarem63.
Wola³bym, czcigodny ojcze, przekazaæ tê skargê ojcu osobicie, ale d³uga ojca nieobecnoæ zobowi¹zuje mnie do napisania
tego listu64. Proszê ojca nie kierowaæ siê naleganiami wszystkich
tych, których ojciec wizytuje; proszê przybyæ do nas jak najprêdzej.
Ojciec wie, z jak¹ przyjemnoci¹ i radoci¹ go przyjmiemy. Wydaje mi siê, ¿e to prawo nabyte, którego nie powinien siê ojciec pozbawiaæ korzystania z niego. Osobicie przyjmê ojca z radoci¹;
Rz 15, 20 (A poczytywa³em sobie za punkt honoru g³osiæ Ewangeliê jedynie tam,
gdzie imiê Chrystusa by³o jeszcze nieznane, by nie budowaæ na fundamencie po³o¿onym przez kogo innego ).
64
Rewolucja z 1848 przeszkodzi³a o. Roothaanowi opuszczenie Rzymu. Na jaki
czas schroni³ siê w Marsylii.
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moje uczucia wzglêdem ojca siêgaj¹ dawnych czasów i nic ich nie
zdo³a zatrzeæ. Niech ojciec przyjmie zapewnienie o nich i modli siê
za mnie.
 K.J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
PS Aby zrównowa¿yæ to, co napisa³em na temat z³ego postêpowania tego angielskiego jezuity, bêdzie mi przyjemnie zacytowaæ
to, o czym donosi superior naszych Oblatów Maryi w Oregonie.
„Dobry o. Accolti, u którego jestem od momentu naszego przyjazdu w okolice Walamet, okazuje mi najwiêksz¹ i najserdeczniejsz¹
przyjañ. Ta ¿yczliwoæ dzieci Jezusa i Maryi tak zaskoczy³a naszych biskupów, ¿e nie mogli siê powstrzymaæ i powiedzieli, ¿e
nigdy by nie uwierzyli, i¿ mo¿e istnieæ taka jednoæ miêdzy cz³onkami dwóch zgromadzeñ. Myleliby raczej o rywalizacji, a zobaczyli wspó³braci. Zapewniam ksiêdza, ¿e mia³bym do napisania
d³ugi list, jeli chcia³bym daæ do wiadomoci wszystkie wiadectwa najlepszej przyjani, której dowody da³y nam dzieci w. Ignacego w Stanach Zjednoczonych i tutaj. Ojciec Joset napisa³ mi list,
w którym uwidacznia siê piêkno i dobroæ jego serca. Zachowujê
ten list jako drog¹ relikwiê, itd.”.
Ojciec Ricard nastêpnie pisze mi o pamiêci o wikariuszu apostolskim w Oregonie, który zosta³ arcybiskupem Oregon City. Informuje mnie, ¿e jeli go nie znam, ojciec bêdzie móg³ mi pomóc
go poznaæ. Ten dobry ojciec nie wiedzia³, ¿e by³ ojciec zmuszony
opuciæ Rzym i ¿e prawdopodobnie nie móg³ mieæ ojciec dokumentów tego rodzaju. Z tego wynika, ¿e nie chcê koñczyæ mojego
listu bez wyra¿enia ojcu ca³ej mojej wdziêcznoci za pe³ne mi³oci
postêpowanie waszych ojców w Oregonie. Sam ojciec widzi, ¿e nie
maj¹ do czynienia z niewdziêcznikami; jestem pewny, gdyby bp
Barnabo wczu³ siê w intencje listu, który ojciec jemu przes³a³ z Marsylii, wasi ojcowie znaleliby w tym ten, który by zosta³ wybrany,
wszystkie u³atwienia, których by pragnêli, do wype³nienia ich pos³ugi z t¹ wolnoci¹ i z t¹ w³aciw¹ niezale¿noci¹ potrzebn¹ do
czynienia dobra65.
65
Jezuici i oblaci z Oregonu zaproponowali o. Ricarda jako przysz³ego biskupa
Nesqually, por. Pisma oblackie, t. 5, s. 27.
Ojciec Roothaan odpowiedzia³ 7 listopada 1848 i zakoñczy³ tymi s³owami: Och!
Jak¹ mia³em potrzebê uspokojenia, które ojciec dopisa³ w postscriptum o postêpowaniu
o. Accoltiego w Oregonie”.
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Ponawiam zapewnienie, czcigodny ojcze, o mojej ¿ywej przyjani.
122. [Do bpa Wicarta, biskupa w Fréjus66.
Proba, aby pozwoliæ ks. Sumienowi powróciæ do Zgromadzenia.
[Marsylia,] 24 stycznia 1849.
Dawny proboszcz z Varages, ks. Sumien, przedstawi³ mi
uczciwie i szczerze stan swojej duszy. Mia³em pewne podstawy,
aby mu zaufaæ. Ksi¹dz Sumien by³ przeze mnie wychowywany
i otrzyma³ kocielne wychowanie w Zgromadzeniu misjonarzy,
z którym siê zwi¹za³ przez luby. W pewnym czasie pozwoli³
sobie na zapomnienie swojego zaanga¿owania i siê wycofa³. By³
zatrudniony w diecezji Frejus i pojecha³ z Montfort do Varages,
gdzie spêdzi³ siedemnacie lat. W ci¹gu tego d³ugiego czasu nie
przestawa³ odczuwaæ wyrzutów, które go pognêbia³y, i obiecywa³
sobie, prêdzej czy póniej, powróciæ do swojego pierwszego powo³ania. W ten sposób siebie ³udzi³, i trzeba by³o okolicznoci
jego przeniesienia do innej parafii, aby zdecydowa³ siê zerwaæ
z tymi przyzwyczajeniami, które powzi¹³ i które faworyzowa³y
naturalne sk³onnoci, polegaj¹ce na dogadzaniu sobie i wygodnictwie ¿yciowym. Mog³em tylko przyklasn¹æ jego postanowieniu
i nie waha³em siê otworzyæ mu drzwi do rodziny, której nigdy nie
powinien by³ opuszczaæ. Ka¿dy inny kap³an w jego wieku nie
móg³by byæ zaakceptowany, ale chodzi³o o tego, który nie sprzeciwia³ siê naprawiæ wielki b³¹d. Ksiê¿e biskupie, uwa¿a³em za
swój obowi¹zek przedstawiæ ksiêdzu sytuacjê Sumiena, odsy³aj¹c
go do ksiêdza i prosz¹c o b³ogos³awieñstwo. Dobrze by by³o daæ
mu szansê, a tym samym mo¿liwoæ powrotu do swojej rodziny
zakonnej, która chce zapomnieæ o jego b³êdzie z powodu jego
dobrej dyspozycji, któr¹ prezentuje.

66
Yenveux IX, 199. A.M. Sumien (1802-1883), oblat 30 maja 1822, wyst¹pi³
w 1831. Odby³ drugi nowicjat w 1849, nastêpnie z³o¿y³ luby wieczyste 5 marca 1850.
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123. [Do bpa Berteauda, biskupa w Tulle]67.
Wdziêcznoæ. Proba, aby pozwoliæ wst¹piæ do nowicjatu seminarzycie Delpeuchowi. Oblaci s¹ ludmi biskupów.
[Marsylia,] 7 maja 1849.
¯yczliwoæ, jak¹ ksi¹dz biskup okaza³ naszemu o. Nicolasowi,
tak go wzruszy³a, ¿e nie móg³ siê powstrzymaæ od napisania mi
o wdziêcznoci, któr¹ odczuwa. On wie, jak bardzo jestem czu³y
na wszystko, co dotyczy moich dzieci, dlatego jestem mu wdziêczny za dostarczenie mi tej pociechy. Szczêcie, którego dowiadczam z tego powodu, nakazuje mi równie¿ ksiêdzu za to podziêkowaæ.
Jest jedna sprawa, której rozwi¹zania spodziewam siê od ksiêdza, i jestem przekonany, ¿e ksiêdza dobroæ nie odmówi mi tego.
W waszym seminarium jest m³ody subdiakon, który pragnie gor¹co wst¹piæ do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Ksi¹dz biskup nie odmówi³ mu, ale chcia³ — nie bez racji
— sprawdziæ jego powo³anie. I oto po dwóch latach trwa on
w swoim wiêtym postanowieniu. Wie on, ¿e bêdzie musia³ odbyæ
roczny nowicjat. To wszystko, czego mi trzeba, aby siê przekonaæ
o jego postanowieniu. Zechce wiêc ksi¹dz biskup pozwoliæ mu, aby
poszed³ za swoim g³osem. Ostatecznie to bêdzie tylko po¿yczka,
jakiej udzieli ksi¹dz Zgromadzeniu, poniewa¿ jest ono gotowe pracowaæ w ksiêdza diecezji.
…Nasi misjonarze s¹ ludmi oddanymi biskupom, których
uwa¿aj¹ za ojców; powstali, aby ich wspomagaæ i gromadziæ siê
wokó³ nich. Czekaj¹ na najmniejszy sygna³ wype³nienia dobra, którego bêdzie siê od nich wymagaæ.
124. [Do bpa Buissasa, biskupa w Limoges]68.
Proba o wybaczenie oblatowi, który obrazi³ biskupa.

67
68

Yenveux III, 143; IX, 77; Rey II, 308 (6 maja).
Yenveux V, 223.
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[Marsylia,] 24 padziernika 1850.
Proszê ksiêdza biskupa o wybaczenie temu, który nie maj¹c
takiego zamiaru, móg³ ksiêdza uraziæ. Nie chcê go t³umaczyæ, pope³ni³ b³¹d; ale trzeba, drogi ksiê¿e biskupie, a ksiêdza dobroæ mnie
o tym przekonuje, oddaæ co biednej s³aboci ludzkiej. Kiedy cz³owiek jest dobrym ksiêdzem, kiedy ma gorliwoæ i talent, wypada
nie zatrzymywaæ siê na pewnych brakach charakteru, które s¹ zapewne jego w³asn¹ udrêk¹.
Nie³atwo jest spotkaæ doskona³ych ludzi na tym wiecie; a bêd¹c zbyt czêsto wiadkiem tylu innych niedoskona³oci, uwa¿am,
¿e powinnimy braæ pod uwagê cnoty tych, którzy nam nie przyczyniaj¹ tego rodzaju smutku, i przebaczyæ im ten zwyk³y ubytek
charakteru.
125. [Do bpa de Bruillarda, biskupa Grenoble]69.
Biskup Marsylii, zasadniczo przeciwny przenoszeniu biskupów, nie
mo¿e radziæ bpowi Guibertowi, aby zaakceptowa³ biskupstwo w Grenoble.
Marsylia, maj 1852.
Ksiê¿e biskupie,
Zanim odpisa³em na list, który ksi¹dz biskup do mnie skierowa³, zapozna³em siê najpierw z listem od biskupa z Viviers, w którym mnie informowa³ o tym, co napisa³ do ksiêdza biskupa. To
oczekiwanie i tysi¹ce wydarzeñ, maj¹cych miejsce z okazji wyborów, których wyniki mog³yby byæ bardzo niekorzystne dla naszego
duchowieñstwa — sprawi³y to opónienie zbyt d³ugie — co mi
ksi¹dz wybaczy wed³ug sobie w³aciwej dobroci.
Có¿ móg³bym powiedzieæ — ksiê¿e biskupie — o wra¿eniu,
jakie zrobi³o na mnie postanowienie, jakie powzi¹³ ksi¹dz — wed³ug niego — dla dobra swojej diecezji! Wzruszy³o mnie to a¿ do
g³êbi serca. Odnalaz³em wiêtego pra³ata, ofiarnego biskupa, który
69
Kopia: Marsylia, arch. Arcybiskupstwa, Zbiór listów administracyjnych, t. 6,
s. 70-71. Biskup de Mazenod napisa³ inny list w tym samym duchu do bpa Bruillarda
3 czerwca 1852. Tam¿e, s. 7.
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ma na uwadze umocnienie wszystkich dzie³ za³o¿onych w swojej
diecezji podczas swojego episkopatu, szuka rodków, aby je umocniæ, wybieraj¹c nastêpcê godnego jego zaufania i zdolnego zrozumieæ i kontynuowaæ jego idee. Ksiêdza wybór wskazuje na przenikliwoæ zdoln¹ rozpoznaæ i doceniæ prawdziwe zas³ugi. Mylê, jak
ksi¹dz biskup, ¿e bp Guibert by³by tym najbardziej w³aciwym, aby
konturowaæ te projekty. Patrzê na niego jako na jednego z czo³owych biskupów francuskich pod wszystkimi wzglêdami. Nie chcia³bym jednak byæ proszony o wyra¿enie mojego zdania na temat planu tego przeniesienia. Moje zasady w tym wzglêdzie s¹ znane
i zacz¹³em je wprowadzaæ w ¿ycie w stosunku do siebie samego,
kiedy dwukrotnie odrzuci³em zerwanie wiêzi zawartych z moim
Kocio³em, kiedy proponowano mi, raz za razem, dwa arcybiskupstwa. Nie móg³bym wiêc radziæ bpowi Guibertowi innego postêpowania, jak tylko to, które powodowa³o moim sumieniem. Jeli powzi¹³by decyzjê sam od siebie, uszanowa³bym jego postanowienie
wsparte na autorytecie tak szanowanym jak ksiêdza biskupa. Jednak
¿adne inne uzasadnienie nie mog³oby mnie przekonaæ, aby radziæ
w duchu przeniesienia — któr¹ dobre serce ksiêdza na pewno podpowiedzia³oby w sposób bardziej przekonuj¹cy i korzystny. Niech
Bóg pob³ogos³awi ksiêdza wspania³e intencje dla ksiêdza owocnego
¿ycia na tej ziemi, dla pocieszenia ksiêdza owieczek i zbudowania
Kocio³a. Tego szczerze ksiêdzu biskupowi ¿yczê i proszê o przyjêcie szacunku i szczerego respektu.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
126. [Do bpa F. de Bruillarda, biskupa w Grenoble]70.
Dyspensa od lubów o. Lavigne’a.
[Marsylia,] 20 sierpnia 1852.
Jest moim obowi¹zkiem zdaæ ksiêdzu biskupowi relacjê o odejciu. Przykro widzieæ ludzi, którzy na ca³e ¿ycie, w szczególny
sposób, ofiarowali swoje ¿ycie Bogu przez luby wieczyste i uroczyst¹ przysiêgê wytrwania, jak nara¿aj¹ swoje zbawienie i szko70

Yenveux VIII, 281.
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dz¹ Kocio³owi, zrywaj¹c te wiête wiêzy i zobowi¹zania z powodu b³ahych powodów. Od d³ugiego czasu o. Lavigne z trudnoci¹
znosi³ ciê¿ar ¿ycia zakonnego. Zbyt dobra opinia, któr¹ mia³ o sobie samym, przeszkodzi³a mu w dostrze¿eniu cnoty wiêkszej od
swojej w swoich wspó³braciach. St¹d powsta³y animozje, które
wykorzystywa³ w ca³ej rozci¹g³oci do swojej niezale¿noci.
Z drugiej strony sukcesy, które odnosi³ w g³oszeniu kazañ,
i pochwa³y, których mu nie szczêdzono z tego powodu, podsycaj¹c jego mi³oæ w³asn¹, utrudnia³y mu wype³nianie lubu pos³uszeñstwa. Lubi³ bardzo g³osiæ kazania; le siê czu³ w klasztorze,
poniewa¿ nie by³ w krêgu zainteresowania. ¯a³oæ bierze, kiedy
siê czyta, co sam napisa³ o swoim g³oszeniu kazañ. Od dawna
przewidywa³em to, co nast¹pi³o. To nieuniknione ukaranie pychy,
która doprowadzi³a do takiego stopnia ob³¹kania. Jeszcze wczoraj superior naszych jezuitów zawdziêcza³ tej pysze odejcie tych
sporód nich, o których mi mówi³. Ryzykowa³em kilka rad, aby
go przywo³aæ do pokory chrzecijañskiej, ale trzeba by³o dzia³aæ
stopniowo, aby unikn¹æ skandalu. To oddalenie, by³em przekonany, prêdzej czy póniej by nast¹pi³o. Bylimy w tym momencie
naszej troski, kiedy biskup z Viviers poinformowa³ mnie o nieortodoksyjnym sposobie g³oszenia o. Lavigne’a. Wikariusz generalny z Walencji napisa³ mi w tym samym duchu. Ojciec Vincens
zawezwa³ o. Lavignea w moim imieniu, ale ten nie przyjecha³.
Wezwa³em go osobicie — przyjecha³ — ale nie chcia³ pokazaæ
mi swoich tekstów g³oszonych kazañ, twierdz¹c, ¿e w mojej radzie nikt nie jest w stanie ich oceniæ. W koñcu musia³em, ob duritiam cordis (z bolej¹cym sercem), udzieliæ mu dyspensy, której
siê domaga³, zostawiaj¹c go przed Bogiem z ca³¹ jego odpowiedzialnoci¹. Oto, ksiê¿e biskupie, smutna i przygnêbiaj¹ca wiadomoæ, któr¹ mia³em ksiêdzu do zakomunikowania. Ksiêdza
dobre serce zrozumie mój ból i ksi¹dz pomodli siê za mnie i za
to biedne ma³e Zgromadzenie, które dobry Bóg pozwala demonowi przerzedziæ, ale nigdy nie bêdê odczuwa³ trudu pracy z tego
powodu pod opiek¹ Kocio³a i biskupów na chwa³ê Boga i dla
zbawienia dusz.
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127. [Do kard. Donneta, arcybiskupa Bordeaux]71.
Ojciec Vincens pojedzie g³osiæ do Talence.
[Marsylia,] 19 stycznia 1853.
Nasi ojcowie pisz¹ mi, ¿e ksi¹dz biskup by³by zadowolony,
gdyby dobry o. Vincens kierowa³ misj¹ w Talence. Jak ksiêdzu czegokolwiek odmówiæ? Ojciec Vincent pojedzie. Bêdzie móg³ wspomóc superiora72 z Talence w zatrzymaniu kilku ciosów od z³ych
ludzi z Talence. Sta³a cierpliwoæ i zalety misjonarzy pokonaj¹
wszelkie przeszkody
Dziêkujê ksiêdzu za ojcowsk¹ ¿yczliwoæ, któr¹ ma dla naszych dzieci. Nasi misjonarze nale¿¹ do ksiêdza, tak samo jak do
mnie, dziêki przywi¹zaniu, które ksiêdzu siê nale¿y.
128. Do matki Saint-Joseph w Bordeaux73.
Podziêkowanie za opiekê nad o. Hermite’em.
Marsylia, 9 czerwca 1853.
Czcigodna siostro, zbyt póno zabra³em siê do napisania do
siostry. Mam tylko chwilê dla siebie i chcia³em wyraziæ ca³¹ moj¹
wdziêcznoæ za wszystko dobro, które siostra okazywa³a moim
wspó³braciom, a przede wszystkim wzglêdem mojego bardzo drogiego o. Hermite’a. Kiedy mi opowiada³ o tym wszystkim, co siostry dobroæ sprawi³a, aby mu ul¿yæ w cierpieniach, dowiadczy³em
uczucia wdziêcznoci, które chcia³em siostrze wyraziæ osobicie.
Winszujê sobie, poniewa¿ mimo podesz³ego wieku nie tracê nadziei, ¿e kiedy odbêdê krótk¹ podró¿ do Bordeaux. Obawiam siê
jednak, ¿e jeli ta podró¿ nast¹pi póniej, tym samym zbytnio oddalê, wbrew mojemu sercu, wyra¿enie uczuæ mojej wdziêcznoci,
i dlatego proszê, aby siostra przyjê³a na razie przez ten list ¿ycze71
72
73

Yenveux III, 144; IX, 214.
Ojciec Dassy.
Oryg.: Bordeaux, Dom Sióstr w. Józefa.
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nia i proby, które zanoszê do Boga. Oby Pan obdarzy³ zarówno
siostrê, jak i ca³¹ wspólnotê wielorakimi b³ogos³awieñstwami.
Zechce siostra, w ramach rewan¿u, przeznaczyæ czêæ modlitw,
jakie siostra zanosi do Boga, w mojej intencji.
 K.J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
129. [Do kard. Morlota, arcybiskupa z Tours]74.
Ojciec Vincens bêdzie g³osi³ w Tours w 1854.
[Marsylia,] 15 wrzenia 1853.
Ojciec Vincens pojedzie g³osiæ dwie serie rekolekcji w Fréjus.
Jego Ekscelencja mo¿e liczyæ na tego dobrego ojca co do dwóch
serii rekolekcji dla ksiê¿y w waszej diecezji. Z Carcassonne, gdzie
ma g³osiæ od pierwszej niedzieli wrzenia 1854 do soboty 7, pojedzie do Tours, gdzie bêdzie s³u¿y³ swoj¹ gorliwoci¹ wed³ug ksiêdza kardyna³a ¿yczenia. Przepowiadanie nie mêczy tego dobrego
ojca; ambona jest czêci¹ jego ¿ycia. Bóg wyposa¿y³ go we wszystko, co potrzeba, aby czyniæ dobro dla dusz. By³ doceniany wszêdzie i mam ufnoæ, ¿e Jego Eminencja bêdzie zadowolony z solidnej g³êbi i sposobu nauczania tego bo¿ego cz³owieka, w którym nie
ma ani odrobiny pretensjonalnoci.
130. Do bpa P. Chatrousse’a, biskupa w Walencji75.
Ojciec Burfin stanie na czele grupy misjonarzy w Walencji, a o. Bellon zostanie superiorem oblatów.
[Marsylia,] 28 wrzenia 1853.
Ojciec Burfin, którego stawiam na czele misji w waszej diecezji, jest ju¿ od dobrej strony znany ksiêdzu biskupowi. Jego gorli74
75

Yenveux IX, 214.
Yenveux B 11; IX, 58.
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woæ jest niewyczerpalna i nie zwolni tempa z pewnoci¹ w czasie
misji, które zostan¹ wyznaczone przez ksiêdza w celu nawrócenia
i uwiêcenia ksiêdza owieczek.
Ojciec Bellon, którego dajê ksiêdzu biskupowi jako superiora
naszych ojców76, jest jednym z najlepszych naszych zakonników.
To wyj¹tkowe powiêcenie, które czyniê, oddalaj¹c go ode mnie.
Posiada cnotê, talent, wywa¿ony s¹d, wszystko to, co sk³ada siê na
dobrego ksiêdza, zakonnika i doskona³ego superiora.
131. [Do bpa J.A. Gignoux, biskupa w Beauvais]77.
Oblaci nie mog¹ teraz za³o¿yæ domu w Beauvais. Natura powo³ania.
[Marsylia,] 18 padziernika 1853.
…Nasze Zgromadzenie zosta³o za³o¿one specjalnie, aby s³u¿yæ
biskupom w pos³udze g³oszenia misji dla nawrócenia dusz, przede
wszystkim dusz najbardziej opuszczonych. Ca³e nasze dzie³o jest
dla s³u¿by biskupom w Bo¿ym Kociele.
…Jestem zobowi¹zany odpowiedzieæ: patientiam habe (uzbrój
siê w cierpliwoæ), jeli pokrywa siê to z potrzebami waszej diecezji78. Jeli ten termin ksiêdzu przeszkodzi³by w podjêciu jakichkolwiek dyspozycji, gorzko wyrzuca³bym sobie, ¿e sta³em siê przeszkod¹ w czynieniu dobra, jakie ksi¹dz przewiduje dla swojej
diecezji.
132. [Do bpa Dupanloupa, biskupa w Orleanie]79.
Bliski wyjazd kilku ojców do N.-D. de Cléry.

76
Ojciec Bellon zosta³ odwo³any z Anglii, aby byæ superiorem wy¿szego seminarium de Romans, którym Zgromadzenie zobowi¹za³o siê kierowaæ.
77
Yenveux III, 140; V, 33.
78
Yenveux (V,33) pisze, ¿e Za³o¿yciel prosi³ biskupa, aby wybra³ inne Zgromadzenie, jeli termin wyznaczony przez oblatów móg³by szkodziæ chwale Bo¿ej.
79
Oryg.: Pary¿, Biblioteka Narodowa, dzia³ rêkopisów, korespondencja Dupanloup, t. 27.
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Marsylia, 5 stycznia 1854.
Ksiê¿e biskupie,
Po otrzymaniu ksiêdza listu napisa³em do Limoges, aby o. Brun
przygotowa³ siê i jak najszybciej uda³ siê do Orleanu i stawi³ przed
ksiêdzem biskupem. Odelê st¹d tego, który bêdzie mu s³u¿y³ jako
towarzysz. Superior wspólnoty z Marsylii pojedzie z nimi ustaliæ ich
sytuacjê i wzi¹æ od ksiêdza wskazania wzglêdem nich i wzglêdem
tych, którzy wczeniej czy póniej bêd¹ mogli do nich do³¹czyæ80.
Misjonarze nie s¹ ludmi wymagaj¹cymi, ale jednak potrzebuj¹ tego,
co cile konieczne, czyli mieszkania, kilku prostych mebli: ³ó¿ek,
sto³ów, krzese³; kilku przecierade³, kilku prostych obrusów, kilku
talerzy i garnków, naczyñ kuchennych, itd. Te wydatki zwi¹zane
z pierwszym domem nie s¹ zbyt wysokie, ale powinny byæ na konto
diecezji, w której misjonarze maj¹ pracowaæ.
Kiedy otrzymam odpowied, której oczekujê z Limoges, bêdê
mia³ zaszczyt j¹ ksiêdzu przekazaæ. Jeli o. Brun nie by³by zaanga¿owany w jedn¹ z misji, móg³by przybyæ natychmiast, jeli jednak
g³osi misjê, przyjedzie, kiedy tylko j¹ zakoñczy.
Niech ksi¹dz biskup przyjmie wyrazy szacunku i szczerej
¿yczliwoci.
 K.J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
133. [Do bpa Dupanloupa, biskupa w Orleanie]81.
Wdziêcznoæ. Oblaci maj¹ ³askê stanu dla pos³ugi wzglêdem biednych.
Marsylia, 28 lutego 1854.
Ksiê¿e biskupie,
Oczekiwa³em powrotu o. Dassyego, aby ksiêdzu podziêkowaæ
za wszystko dobro, które ksi¹dz wywiadczy³ jemu i jego wspó³80
Pierwszymi misjonarzami w Cléry byli ojcowie Brun i Marchal, którym towarzyszy³ o. Dassy, por. Mazenod do Bellona, 28 stycznia 1854.
81
Oryg.: Pary¿, Biblioteka Narodowa, Wydzia³ Rêkopisów, korespondencja: Dupanloup, vol. 27.
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braciom. Jestem zadowolony, widz¹c ich osiad³ych w waszej diecezji. Mam nadziejê, ¿e uczyni¹ tam wiele dobrego, czego od nich
ksi¹dz biskup oczywicie oczekuje. Proszê tylko, aby ksi¹dz pamiêta³, ¿e nale¿¹ do nowej rodziny zakonnej i ¿e trzeba siê bêdzie
zadowoliæ tym, i¿ zajmuj¹ siê z ca³¹ pokor¹ nawracaniem dusz
najbardziej opuszczonych.
Niech ksi¹dz biskup przyjmie ponowne zapewnienie mojego
uszanowania i mojej ¿yczliwoci.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
134. [Do kard. Duponta, arcybiskupa w Bourges]82.
Oblaci nie przyjmuj¹ prowadzenia ni¿szych seminariów.
Marsylia, 13 maja 1854.
Ksiê¿e biskupie,
Krótka podró¿ powziêta po Wielkanocny zmusi³a mnie do
od³o¿enia odpowiedzi na list Jego Eminencji, który raczy³ do mnie
skierowaæ. Propozycja, któr¹ ksi¹dz kardyna³ mi czyni, przypomnia³a mi szczêliw¹ epokê, kiedy zawi¹za³y siê miêdzy nami nici
przyjani z okazji przyjêcia do waszej diecezji w Awinionie Oblatów Maryi, których ksi¹dz umieci³ w Notre-Dame de Lumières
i którym powierzy³ misje ewangelizowania waszych diecezjan.
Niech ksi¹dz kardyna³ os¹dzi sam, czy nie by³oby mi mi³o umieciæ na nowo moich zakonników pod ksiêdza patronatem i w s³u¿bie waszych owieczek, aby ul¿yæ ksiêdzu w obowi¹zkach pasterskich. Oddani jednak¿e przede wszystkim misjom parafialnym
i kierowaniem wy¿szymi seminariami, nie mog¹ — bo jest to zabronione przez oblackie Regu³y — zajmowaæ siê ni¿szymi seminariami i domami wychowawczymi Mo¿e kiedy Zgromadzenie
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej bêdzie w stanie oddaæ
inne us³ugi waszej diecezji wed³ug obowi¹zuj¹cego zakresu dzia³ania. Przesy³am Waszej Eminencji najlepsze ¿yczenia i odnawiam
wyrazy szacunku i przywi¹zania itd.

82

Rey: II, 497 w przypisie; Yenveux II, 23.
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1855-1861
135. [Do ks. Sebaux, proboszcza w Laval]1.
Zgon bpa Bouviera. Msza w³asna i oficjum w³asne w Mans. Pochwa³a o. Grandina i br. Boisraméa. Proba o wysy³anie seminarzystów do Zgromadzenia Oblatów.
Marsylia, 28 marca 1855.
Drogi ksiê¿e, dziêkujê za pamiêæ, któr¹ masz wzglêdem mnie;
nie mog³e mi daæ jej dowodu bardziej przyjemnego, jak przypominaj¹c mi kolejn¹ zas³ugê, któr¹ nieod¿a³owanej pamiêci zmar³y
czcigodny biskup, którego op³akujemy, po³o¿y³ w diecezji, dla której uczyni³ tyle dobrego2. Z ciekawoci¹ i zainteresowaniem przeczyta³em wspomnienie, które by³e ³askawy mi przes³aæ: tekst ten
jest godny swojego autora i tych, którzy wspó³pracowali z nim
w poszukiwaniach, które nale¿a³o przedsiêwzi¹æ.
Wiem równie¿, jak bardzo interesujesz siê naszym dobrym
o. Grandinem. Przyjmiesz wiêc zapewne z przyjemnoci¹, ¿e radzi
sobie dobrze w trudnej misji, która jemu przypad³a w udziale. To
wspania³y zakonnik. ¯yczy³bym sobie, aby jego brat, który bez
w¹tpienia powinien byæ do niego podobny, zrealizowa³ projekt,
który powzi¹³, aby zast¹piæ tego, który jest ju¿ w trakcie wype³niania z gorliwoci¹ swojej misji apostolskiej. Spodoba³o siê Bogu, ¿e
wasza diecezja dostarczy³a nam wiele powo³añ. Wszyscy oni s¹
dobrzy i daj¹ dobry przyk³ad. W³anie wywiêci³em na diakona
wspania³ego Boisramea, który jest wzorem cnót wszelakich. Zro-

1
Oryg.: Archiwum biskupstwa w Laval. Ksi¹dz Sebaux by³ sekretarzem bpa Bouviera. By³ dobrodziejem bpa Grandina.
2
Biskup Bouvier(1783-1854), bp Mans, zmar³ w Rzymie 29 grudnia 1854. Biskup
de Mazenod by³ przy nim w ostatnich jego chwilach.
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bi³by dobry uczynek, gdyby szepn¹³ s³ówko rektorowi seminarium, aby3 kierowa³ tych, którzy odczuwaj¹ powo³anie do ¿ycia
zakonnego, do naszego Zgromadzenia. Mo¿esz go zapewniæ, ¿e
w naszym Zgromadzeniu s³u¿y siê dobrze dobremu Bogu, pozostaje siê w nim do koñca i umiera siê z przeznaczeniem do ¿ycia
wiecznego, kiedy dobry Bóg zawo³a.
Przyjmij, drogi ksiê¿e, ponowne zapewnienie o mojej najserdeczniejszej ¿yczliwoci.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
PS Proszê przypomnieæ o mnie wikariuszowi generalnemu,
kanonikowi Mautouchetowi.
136. [Do ks. Lusso].
Wymagane cechy do wst¹pienia do nowicjatu.
Marsylia, 17 maja 1855.
Twój list, drogi ks. Lusso, sprawi³ mi ogromn¹ przyjemnoæ,
mniej przez treæ, a bardziej przez uczucia, które w nim wyra¿asz.
Jestem wra¿liwy na tle wdziêcznoci; jest ona przeciwwag¹ dla
niewdziêcznoci ze strony tylu osób. Gratulujê tobie dobrego stanowiska, które zajmujesz, i dobrego u¿ytku, który z niego czynisz4.
Jeli chodzi o m³odego cz³owieka, o którym piszesz, to wiesz,
czym jest nasz nowicjat. Prawd¹ jest, ¿e bior¹c pod uwagê twoj¹
sytuacjê, kiedy w nim by³e (tj. w nowicjacie), kiedy ¿y³e nim jakby od zewn¹trz, nie mog³e wiêc dowiadczyæ jego s³odkoci
w pe³ni; lecz wród oblatów scholastyków, którzy przybyli do
mnie, widz¹ efekty gorliwoci, która o¿ywia ich dusze i serca.
Mam ich oko³o czterdziestu. Nie umia³bym powiedzieæ, który
z nich jest najbardziej gorliwy. Bardzo na nich liczê. Zreszt¹, wiesz,
3
Kopia orygina³u po w³osku: Rzym, arch. Postulacji DM X: Zbiór listów 1855-1861, s. 14.
4
Ksi¹dz Louis Lusso, ur. w Castelrosso we W³oszech, w 1808, rozpocz¹³ nowicjat
9 lutego 1853.
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jakie s¹ wymagania, aby zostaæ przyjêtym. Trzeba mieæ solidne
predyspozycje, wielkie pragnienie osobistego uwiêcenia i zbawienia dusz, wystarczaj¹c¹ zdolnoæ do studiowania i g³oszenia kazañ,
wielk¹ umiejêtnoæ zrezygnowania z przywi¹zania do krewnych
i wszystkich wiatowych spraw, ducha umartwienia, dyspozycyjnoæ, zdolnoæ podejmowania ró¿nych pos³ug wyznaczonych przez
pos³uszeñstwo. Co bym ci jeszcze móg³ napisaæ, o czym by ju¿
nie wiedzia³? Tyle starczy.
¯yczê ci szczêcia i b³ogos³awiê z ca³ego serca.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
137. Do ks. Sebaux, proboszcza w Laval5.
Podziêkowania za wiadomoci dotycz¹ce ks. Grandina, który wst¹pi do nowicjatu.
Marsylia, 29 wrzenia 1855.
Mój drogi ksiê¿e, dziêkujê ci za informacje dotycz¹ce ks.
Grandina6. Nie mam trudnoci zapewniæ mu tego, czego pragnie,
aby ul¿y³ swojemu ojcu i siostrze. Jakakolwiek bêdzie jego pozycja, wyznaczona jemu po lubach zakonnych, zabezpieczymy ¿ycie jego biednych krewnych, przekazuj¹c trzysta franków, skoro
uwa¿a, ¿e s¹ im konieczne do przetrwania.
Ksi¹dz Grandin chyba nie musi czekaæ na przyjazd nowego
biskupa7, aby rozpocz¹æ nowicjat. Gdyby tak mia³o byæ, wystawi³by siê na nowe opónienia, do których zalicza siê ju¿ wiek, w jakim jest ten dobry kap³an. Przeciwnie, niech przyje¿d¿a, kiedy tylko
otrzyma mój list; nie ma on potrzeby innego pozwolenia, o czym
go proszê poinformowaæ. Skróci³by w ten sposób drogê i zmniejszy³by wydatki, kieruj¹c siê natychmiast do Notre-Dame de lOsier,
niedaleko Vinay w diecezji Grenoble, gdzie znajduje siê nowicjat.
Oryg.: Arch., biskupstwo w Laval.
Ksi¹dz Jean Louis Grandin, starszy brat o. Vitala Grandina, rozpocz¹³ swój nowicjat 20 listopada 1855.
7
Biskup J. Wicart, pierwszy biskup diecezji Laval, rozpocz¹³ pos³ugê 28 listopada
1855.
5
6
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Jeli pragnie jednak przybyæ a¿ do Marsylii, bêdzie, mimo wszystko, mile widziany. Optowa³bym za pierwszym rozwi¹zaniem z tego
chocia¿by wzglêdu, ¿e bêdzie mia³ ze sob¹ mnóstwo baga¿y i to
utrudni podró¿owanie. Wskazane by³oby przywiezienie, oprócz
swojego dobytku i ubrania, kilku przecierade³. Jeli ma wartociowe ksi¹¿ki, wypada³oby, aby je zostawi³ gdzie u kogo w depozycie, a¿ do czasu swoich lubów, które bêd¹ mia³y miejsce nie wczeniej ni¿ po roku nowicjatu. To w³anie przynagla mnie radziæ mu,
aby rozpocz¹³ swój nowicjat jak najwczeniej.
Jeli chodzi o czêæ tajn¹ twego listu, to rezerwujê sobie prawo mówienia na temat tej osoby z tymi, którzy powinni byæ o tym
poinformowani. Mam nadziejê, ¿e nie w¹tpisz o mojej gorliwoci,
której u¿yjê, aby wydobyæ na wiat³o dzienne zalety, które u niego
podziwia³em. S¹ one zbyt rzadkie, aby nie by³y docenione i wykorzystane. Zatrzyma siê u mnie, przeje¿d¿aj¹c przez Marsyliê, i to
wkrótce.
¯egnaj, mój drogi ksiê¿e, jestem trochê przynaglany, ale na
koniec wyra¿am ci moj¹ najszczersz¹ ¿yczliwoæ.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
138. [Do bpa Dupanloupa, biskupa Orleanu]8.
Ojciec Brun powróci do N.-D. de Cléry. Nale¿y zwiêkszyæ pensjê
misjonarzy.
Grudzieñ 1855.
Ekscelencjo,
Przygotowywa³em siê do napisania do ksiêdza biskupa listu,
aby omówiæ szeroko nasz¹ drog¹ fundacjê w N.-D. de Cléry, kiedy
przyszed³ list od Waszej Ekscelencji. Zacznê wiêc, odpowiadaj¹c
na to, co dotyczy o. Bruna.
Zamierzaj¹c wyznaczyæ odpowiedniego superiora w N.-D. de
Cléry, chcia³em na jaki czas odwo³aæ stamt¹d o. Bruna, który co
prawda nie mia³ tytu³u superiora, ale a¿ do tego czasu wype³nia³
8
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jego obowi¹zki. W tym posuniêciu znajdowa³em podwójn¹ korzyæ: zostawiæ jaki czas o. Bruna w regularnej wspólnocie, aby
uczestniczy³ w rekolekcjach ogólnych i pomóg³ nowemu prze³o¿onemu obj¹æ to stanowisko9.
Niektóre osoby, jak przypuszczam, myl¹, ¿e o. Brun nie powinien tam wracaæ, i nadawali treci jego listu sens, jakiego w ogóle nie mia³. By³bym bardzo zdziwiony, gdyby napisa³ o czym,
o czym sam nie wiedzia³. Ekscelencjo, faktem jest, ¿e mia³bym,
byæ mo¿e, racje wystarczaj¹ce, aby zmieniæ go na tym stanowisku.
Jeli jednak mia³bym taki zamiar, to ciebie, Ekscelencjo, powiadomi³bym pierwszego.
Nie jestem przyzwyczajony i nie przyjmujê reklamacji, które
przychodz¹ ze strony ludzi wieckich, jednak¿e maj¹c na wzglêdzie ¿yczliwoæ burmistrza Cléry wzglêdem naszych ojców i to, ¿e
nie chcia³bym go zasmucaæ, równie¿ twoje ¿yczenia, Ekscelencjo,
bêd¹ dla mnie rozkazem.
Inny problem zajmuje mnie bardziej w sprawie tej drogiej mi
fundacji i w³anie o tym, Ekscelencjo, zdecydowa³em siê do ciebie
napisaæ. Przybycie naszych ojców do Cléry uzna³em, z ¿ywym
odczuciem, za sygna³ zmartwychwstania. Zdzia³ali oni w parafii
wiele dobra, którego mo¿na by³o siê po nich spodziewaæ, znaj¹c
ich gorliwoæ i dobr¹ wolê, jednak, muszê wyznaæ Ekscelencji,
mimo tych szczêliwych pocz¹tków, czujemy siê trochê zawiedzeni w naszych oczekiwaniach. Oczywicie, nie jest to wina Ekscelencji; pozwolê sobie napisaæ, ¿e nie tylko Ekscelencja dotrzyma³
obietnicy, ale równie¿, aby odrodziæ tê pielgrzymkê, dokona³e
wiele wysi³ków, które ci dyktowa³a twoja gorliwoæ prawdziwie
pasterska, dla chwa³y Bo¿ej i dla zbawienia dusz. To ja jestem tym,
który zbyt wiele oczekiwa³. Wtedy, aby przy³¹czyæ siê do twoich,
Ekscelencjo, wysi³ków, zaakceptowa³em tê pos³ugê. Mia³em na
myli to, co mia³o miejsce w innych miejscach pielgrzymkowych,
które obs³ugujemy.
W N.-D. de lOsier w okrêgu Dauphiné, w N.-D. de Bon-Secour (MB od dobrej pomocy) w okrêgu Vivarais, N.D. de Talence
w Bordeaux od samego pocz¹tku dawalimy sobie radê sami, bylimy od razu w stanie pracowaæ, obs³ugiwaæ te sanktuaria. To do9
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wiadczenie doda³o mi odwagi, aby prosiæ ciê, Ekscelencjo, tylko
o to, co jest najpotrzebniejsze, a przyj¹³em ze smutkiem wiadomoæ, ¿e tego nie otrzymali wcale.
W ci¹gu roku pielgrzymka nie przynosi ¿adnego dochodu,
a w dzieñ odpustu zamiast byæ ród³em dochodu  jak w innych
miejscach pielgrzymkowych  staje siê ogromnym obci¹¿eniem.
Nasi misjonarze maj¹ tylko skromne utrzymanie  szeæset franków na osobê  z tego musz¹ siê wy¿ywiæ, ubraæ siê i wy¿ywiæ
i ubraæ dwóch braci konwersów, którzy bêd¹ nieodzowni, op³aciæ
podró¿e, które s¹ potrzebne przy zmianach personalnych, dochodz¹ inne op³aty  podatki, wymagane od duszpasterzy, i utrzymanie domu zakonnic. Oczywicie, to wszystko jest nie do wykonania. W naszych wy¿szych seminariach nasi ojcowie maj¹ tylko
szeæset franków, ale s¹ ¿ywieni, ogrzani, maj¹ wiat³o, s¹ leczeni
w razie chorób i ca³a obs³uga jest oprócz tego op³acana osobno.
Sprawa jest jasna  tak dalej byæ nie mo¿e. Ekscelencja postawi byæ mo¿e pytanie: jak moglimy wiêc przyj¹æ to sanktuarium? Odpowiem Waszej Ekscelencji, ¿e mielimy nadziejê, i¿
w tym miejscu pielgrzymkowym, akceptuj¹c wyrzeczenia, które
nak³ada³a na nas Wasza Ekscelencja dla dobra swojej diecezji, poradzimy sobie; nie chcielimy pozostaæ w tyle w szczodrobliwoci
i w ofiarnoci. Ale koniec koñców, trzeba równie¿, ¿eby nasi misjonarze, którzy tu pracuj¹, mieli z czego ¿yæ. Jeli Wasza Ekscelencja dalej nalega, aby utrzymywaæ to dzie³o, niezbêdne jest podwy¿szenie pensji. W tej kwestii mylê, ¿e mo¿emy pracowaæ przy
wyp³acaniu minimum omiuset franków na osobê, albo, co bêdzie
równowa¿nikiem przynajmniej w tym momencie, niechaj dwie osoby bêd¹ce niezbêdne do pracy w parafii i maj¹ce ponosiæ wszystkie op³aty, pobieraj¹ wszystkie sk³adki, intencje i okazjonalne
wp³ywy, op³aty, wówczas pozostali czterej misjonarze bêd¹ dalej
pobieraæ szeæset franków na osobê.
Jest mi przykro, Ekscelencjo, prosiæ o te nowe powiêcenia
ale nasze domy s¹ biedne i zaledwie mog¹ powi¹zaæ koniec
z koñcem, i p³aciæ swoje zobowi¹zania, i ledwo wystarcza im na
w³asne potrzeby.
Z uszanowaniem
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
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139. [Do bpa Dupanloupa, biskupa Orleanu]10.
Ojciec Brun nie powróci do Cléry jako proboszcz parafii.
Marsylia, 13 grudnia 1855.
Ekscelencjo,
Twój krótki list jest bardzo smutny z powodu tego, co mo¿na
przeczuwaæ. List o. Hermitea jest bardziej szczegó³owy i równie¿
smutny, ale mimo wszystko, muszê to wyznaæ, poczu³em siê jakby
uwolniony z przyt³aczaj¹cego ciê¿aru. To, co zosta³o Ekscelencji
ujawnione, zosta³o ujawnione równie¿ i mnie, i wiele mnie kosztowa³o, aby nie powiadamiaæ o moim bólu Waszej Ekscelencji. Ten
ból mnie przygniata³ i wiem, ¿e Wasza Ekscelencja wspó³odczuwa³by to ze mn¹. Ale by³em zwi¹zany tajemnic¹ i tym samym niemo¿liwe by³o mówiæ i nawet dzia³aæ. Zrobi³em natychmiast to, co
by³o w mojej mocy, wys³a³em wizytatora z poleceniem wybadania
sprawy i zmierzenia szkody. Do³o¿y³em te¿ wszelkich starañ, aby
to naprawiæ. Trzeba by³o dzia³aæ z wielk¹ roztropnoci¹, bo nie
wiadomo, jak wielkiego kalibru by³o z³o to pope³nione i w tej sytuacji moglimy siê obawiaæ wszystkiego ze strony ludzkiej s³aboci. Osoba zainteresowana zosta³a odwo³ana i wys³ana na rekolekcje, z których skorzysta³a.
Rana, muszê wyznaæ Waszej Ekscelencji, nie by³a a¿ tak g³êboka, jak moglimy siê spodziewaæ. Mia³y miejsce niepoprawnoci, nawet du¿e nieroztropnoci, co do których robilimy sobie jednak jakie nadzieje, ale niestety, nie uda³o nam siê znaleæ na nie
lekarstwa.
W sytuacji niemo¿noci dzia³ania, tak jak bym tego pragn¹³,
mia³em zamiar odes³aæ tê osobê do Cléry, bez pozbawiania go tytu³u, aby unikn¹æ sensacji; ale zarazem z rozkazem dla superiora
miejscowego, aby u¿ywaæ go odt¹d tylko jako misjonarza. Tym
samym pozbawi³bym go wszelkiej w³adzy w Clery.
To, co Wasza Ekscelencja raczy³ napisaæ mi i co zechcia³ zakomunikowaæ o. Hermiteowi, koñczy wszelkie k³opoty. Wysy³am
Waszej Ekscelencji dymisjê tego ojca. Potrzebujê trochê czasu, aby

10
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wybraæ osobê, która bêdzie Waszej Ekscelencji odpowiadaæ, a któr¹ bêdê móg³ zaprezentowaæ jako nastêpcê.
Niestety, Ekscelencjo, pasterze s¹ ma³o liczni, brakuje ich, dlatego wiêc szatan szuka sposobów, aby zniweczyæ dzia³ania tych,
w których pok³adalimy nadzieje. Mój ból jest wielki, Ekscelencjo,
powierzam siê Ekscelencji, gdy stanie przy o³tarzu, i odnawiam
mój szacunek i oddanie,
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

140. [Do biskupa Orleanu, Dupanloupa]11.
Ojciec Brun nie wróci do Cléry. Ojciec Hermite bêdzie proboszczem w tej parafii.
Marsylia, 20 grudnia 1855.
Ekscelencjo,
Ojciec Brun, wed³ug ¿yczenia Ekscelencji, zosta³ definitywnie
wycofany z Cléry, i nie powróci tam wiêcej. Wys³a³em Ekscelencji
tydzieñ wczeniej jego dymisjê jako proboszcza parafii. Ekscelencja prosi mnie teraz, aby wyznaczyæ nastêpcê, którego trzeba
przedstawiæ rz¹dowi na jego miejsce. Wyznam Ekscelencji, ¿e
przysparza mi wiele trudnoci dokonanie wyboru odpowiedniej
osoby. Mam tylko dwie mo¿liwoci dzia³ania, aby wyjæ z tej sytuacji: albo wzi¹æ którego z ojców z naszych innych domów, albo
wyznaczyæ do tej funkcji aktualnego superiora wspólnoty. Po rozwa¿eniu wszystkiego zdecydowa³em siê na tê ostatni¹ opcjê. Ojciec Hermite jest m³ody, to prawda, ale naprawi wystarczaj¹co tê
niedogodnoæ m³odego wieku, jeli to jest jaka niedogodnoæ,
przez swoje niepodwa¿alne cnoty: gorliwoæ, talent i zdolnoæ
dzia³ania. Nauczy³ siê ju¿ tego w regionie, tym bardziej ¿e jego
nominacja na pierwsze miejsce kocielne w Cléry, czyli na proboszcza zapobiega pewnym niedogodnociom, które mog³yby siê
narodziæ z powodu jego stanowiska superiora naprzeciw innego
cz³onka wspólnoty, który by³by proboszczem.
11
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Ekscelencjo, postaram siê jak najprêdzej wys³aæ Ekscelencji
pi¹tego ojca, aby wzmocniæ nasz¹ wspólnotê w Cléry i uzdolniæ j¹
w ten sposób do wype³niania swojego podwójnego powo³ania:
duszpasterstwa w parafii i g³oszenia rekolekcji w diecezji. Jeli
chodzi o szóstego ojca, o którym Ekscelencja wspomina, to programy na tê zimê s¹ ju¿ zamkniête od Wszystkich wiêtych, jeli
chodzi o prace naszych misjonarzy, i nie jest mo¿liwe, aby którego z nich wycofaæ i zmieniæ plany innego domu na rzecz Cléry.
Trzeba wiêc bêdzie poczekaæ z tym do Wielkanocy.
Mylê, ¿e ju¿ nie ma potrzeby pisaæ Ekscelencji w tym licie
o nowych warunkach, które odt¹d powinny istnieæ miêdzy wspólnot¹ naszych ojców i diecezj¹, jeli chodzi o sprawy materialne. To,
o czym Ekscelencja mówi mi w swoich ostatnich listach, a jeszcze
bardziej proba o nowego proboszcza sporód naszych misjonarzy,
dowodzi, ¿e ze strony Ekscelencji to ju¿ postanowione, aby zadoæuczyniæ probom odnonie do tego problemu.
Zechce Ekscelencja przyj¹æ itd.,
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
141. [Do bpa Dupanloupa z Orleanu]12
Wys³anie pi¹tego ojca do N.D. de Cléry. Trzeba bêdzie uporz¹dkowaæ sytuacjê finansow¹ i duchow¹ we wspólnocie.
Marsylia, 10 kwietnia 1856.
Ekscelencjo,
Po zakoñczeniu prac misjonarskich w czasie zimowym spieszê
z zawiadomieniem, ¿e wed³ug wczeniejszej obietnicy zawartej
w moich listach, wysy³am do Cléry pi¹tego ojca, aby wzmocni³
wspólnotê13. Wyjedzie st¹d na pocz¹tku przysz³ego tygodnia i bêdzie na miejscu swego przeznaczenia 15 tego miesi¹ca. Wiadomoci otrzymywane od naszych ojców, którzy rozpoczêli w tym roku
pos³ugê duszpastersk¹ w waszej diecezji, s¹ bardzo pocieszaj¹ce
12
13
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i przekonuj¹ mnie, ¿e tam równie¿ spodoba³o siê Panu Bogu pob³ogos³awiæ ich wysi³ki, ich gorliwoæ przez specjalne ³aski, i te
pierwsze próby s¹ dobrym znakiem na przysz³oæ. Jeli za chodzi
o wprowadzenie zmian w umowie zawartej z ksiêdzem biskupem,
a dotyczy ona zabezpieczenia materialnego naszych misjonarzy
w Cléry, bêdziemy siê ich trzymaæ jeszcze przez jaki czas, tak jak
zosta³y sformu³owane  poniewa¿ ksi¹dz biskup tego sobie ¿yczy.
Mimo roztropnego zarz¹dzania nowego superiora14, który siê
cieszy ca³kowitym moim zaufaniem, czêci¹ materialn¹ domu 
w¹tpiê, czy w praktyce aktualna umowa bêdzie wystarczaj¹ca dla
wspólnoty, jeli chodzi o warunki materialne. A poniewa¿ w obecnej chwili ona obowi¹zuje, nie czyniê ¿adnych uwag do listu, który
Ekscelencja mi przes³a³. Mimo wszystko, Ekscelencjo, muszê zaznaczyæ, ¿e nie mogê zaakceptowaæ dziewiêciomiesiêcznej nieobecnoci w domu naszych ojców. To jest przeciwne naszej Regule, która
przewiduje nie tylko to, ¿eby byli misjonarzami, ale równie¿ zakonnikami. To jest przeciwne praktyce stosowanej w innych naszych
wspólnotach, gdzie cz³onkowie spêdzaj¹ wiêksz¹ czêæ roku w domach wspólnotowych, oddaj¹ siê praktyce ¿ycia zakonnego, która
ich uzdalnia do dobrego wype³nienia pos³ugi misjonarskiej.
Z wyrazami szacunku…
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
142. [Do ks. Sebaux, proboszcza w Laval]15.
Szacunek bpa de Mazenoda dla ks. Sebaux. ¯al, ¿e nie odpowiedzia³ na list. Oryginalnoæ ks. Grandina.
Marsylia, maj 1856.
Drogi ksiê¿e proboszczu, to niewybaczalne zapomnienie o mnie
a¿ do tego stopnia, jak to ksi¹dz uczyni³, to nieuszanowanie mojej
dla ksiêdza ¿yczliwoci. Jak to mo¿e byæ! Jeli tyle razy dawa³em
dowody mojej dla ksiêdza ¿yczliwoci, to dlatego, ¿e wzbudzi³
14
15
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ksi¹dz we mnie ogromny szacunek, to dlatego, ¿e mog³em doceniæ
wspania³e w³aciwoci serca ksiêdza. A ksi¹dz zw¹tpi³ o tych moich uczuciach, które we mnie nigdy nie umieraj¹, jeli raz siê zrodzi³y  zw¹tpi³ z powodu mojego opónienia raczej ni¿ zaniedbania w odpowiedzi na ostatni ksiêdza list do mnie skierowany. To
jest wielka niesprawiedliwoæ, na któr¹ nie przestanê siê ¿aliæ. Czy
ksi¹dz nie wie, ¿e nie ma we Francji biskupa, który mia³by mniej
czasu ni¿ ja? Wcale nie nale¿ê do siebie i nie dysponujê w³asnym
czasem. Od rana do wieczora jestem do dyspozycji wszystkich,
i jeli dzisiaj mogê napisaæ do ksiêdza kilka s³ów, to dlatego, ¿e
wracaj¹c z wizyty duszpasterskiej, której powiêci³em wiêkszoæ
dnia, zatrzyma³em siê na krótki czas na wsi, aby wys³aæ szybko listy, które s¹ najbardziej pilne, i tym samym dajê dowód, jak wa¿ne
miejsce ksi¹dz zajmuje w moich mylach.
Jeszcze czyni³bym ksiêdzu wyrzuty, ale bojê siê, ¿e ksiêdza
zasmucê. Czemu ksi¹dz dopuszcza³ myl, ¿e bêdê ksiêdzu mia³ za
z³e z powodu dziwacznego zachowania dobrego ks. Grandina.
Trzeba by by³o byæ bez serca, aby ksiêdza czyniæ odpowiedzialnym
za oryginalnoæ tego odwa¿nego cz³owieka16. Mój drogi przyjacielu, miej wiêc dobr¹ o mnie opiniê, ale przede wszystkim b¹d przekonany o mojej dla ciebie ¿yczliwoci,
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
PS Nie mam co prawda ksiêdza listu przed oczami, ale maj¹c
dobr¹ pamiêæ, wiem, co zosta³o w nim zawarte, nie pomijam równie¿ okazji podziêkowaæ ksiêdzu za dobro czynione na nowym
miejscu i dziêkowaæ Bogu razem z ksiêdzem. ¯egnam.
Wróciwszy do Marsylii, znalaz³em gazetê, o której mi ksi¹dz
pisa³. Przeczyta³em z zainteresowaniem ksiêdza artyku³. Jeli
dziennikarz pisze prawdê, biskup bêdzie pozbawiony przykroci,
których dowiadcza³ w Fréjus17.

16
17

Ksi¹dz Jean Louis Grandin przebywa³ kilka miesiêcy w nowicjacie.
Biskup Wicart.
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143. Do ks. Lusso, proboszcza w diecezji Beauvais18.
Przes³anie ¿yczliwoci. Warunki, aby przyj¹æ starszego kap³ana do
nowicjatu. Zgromadzenie nie mo¿e za³o¿yæ domu w diecezji Beauvais.
Ko³o Marsylii, 22 maja 1856.
Drogi ksiê¿e proboszczu,
List mój zaczynam od podziêkowania za ksiêdza dobre i ¿yczliwe wspomnienie. Zapewniam, ¿e zawsze z przyjemnoci¹ czytam
listy od ksiêdza, przepe³nione ¿yczliwoci¹ i dobroci¹ serca.
Smutno mi widzieæ ksiêdza w miejscu tak niewdziêcznym i niemi³ym, ksiêdza, który jest tak gorliwy i zdolny. By³oby lepiej 
tak mi siê wydaje  ¿eby ksi¹dz naucza³ literatury piêknej m³odzie¿, pragn¹c¹ z tego skorzystaæ, ni¿ powiêcaæ siê na pró¿no
i zajmowaæ nieszczêsnymi osobami, o których mi ksi¹dz opowiada.
Nie wiem, czy ksi¹dz, o którym mi piszesz, jest tym samym,
o którym mówi³e mi ju¿ w poprzednim licie i o którym nie mam
ju¿ wiadomoci. W ka¿dym razie wskazany przez ciebie, który
znasz charyzmat Zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalanej
i znasz cechy, jakich wymagamy od chc¹cych do nas wst¹piæ 
nie w¹tpiê, ¿e bêdzie odpowiednio s³u¿yæ, bêdzie po¿yteczny dla
Kocio³a i przyniesie honor Zgromadzeniu oraz uwiêci siê w nim.
Poniewa¿ jest on twoim przyjacielem, proszê o zbadanie solidnoci jego charakteru, czystoci jego intencji, i jeli mo¿na mieæ nadziejê, ¿e wytrwa rok kanoniczny nowicjatu  trochê trudny dla
cz³owieka dojrza³ego  mimo ¿e by³aby mo¿liwoæ z³agodzenia
trudów, o ile to mo¿liwe, dla tego typu osób. Mia³by podporê
w tym momencie w czterech gorliwych kap³anach, którzy odprawiaj¹ swój nowicjat w buduj¹cy sposób19. Potrzebna by by³a dyspensa od wieku. Przyznam j¹ chêtnie, jeli osoba jest tego godna.
Pozwól mi powiedzieæ sobie  w zaufaniu  ¿e wa¿ne jest, aby
nie by³ przyczyn¹ skandalu w swoim dotychczasowym kap³añskim
18
Kopia oryg. po w³osku: Rzym, arch. Postulacji DM X: Zbiór listów 1855-1861,
s. 64-65.
19
W 1857 roku w nowicjacie by³o co najmniej trzech kap³anów z Marsylii: ksiê¿a
Roux, Paul i Casimir Berengier.
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¿yciu. To wystarczy. Wiesz, tak jak i ja, o co chodzi. Mam zaufanie do ciebie.
Nie mogê pisaæ do biskupa z Beauvais. Powiem dlaczego. Otó¿
biskup ów napisa³ do mnie cztery natarczywe listy, prosz¹c o misjonarzy w swojej diecezji. Musia³em za ka¿dym razem odpowiadaæ, ¿e na tê chwilê to niemo¿liwe z powodu mierci, która uczyni³a spustoszenie wród naszych, aby wzbogaciæ niebo. I to jest
prawda, poniewa¿ ci zmarli odeszli jak wiêci.
W koñcu odpowiadaj¹c na zainteresowanie, jakie w swojej dobroci okaza³e naszemu Zgromadzeniu, powiem ci, ¿e wiadomoci,
które mnie dochodz¹ ze wszystkich naszych wspólnot, s¹ powodem
wielkiego dziêkczynienia Panu za Jego mi³osiern¹ opiekê. Wielkie
s¹ dzie³a, które, dziêki Bogu, dziej¹ siê na misjach. Jestem tym poruszony, mimo ¿e powinienem byæ do tego przyzwyczajony.
Pozostaje mi, mój drogi ksiê¿e proboszczu, wyraziæ moje przywi¹zanie do ciebie i uczucia oraz powierzyæ siê twoim modlitwom.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
144. [Do bpa Sergenta, biskupa w Quimper]20.
Oblaci przyjmuj¹ prowadzenie wy¿szego seminarium w Quimper.
Marsylia, 22 lipca 1856.
Zanim odpowiem na cenny list, który ksi¹dz biskup do mnie
skierowa³, pozwoli ksi¹dz, ¿e otworzê przed nim moje serce z ca³¹
szczeroci¹, jak¹ Bóg mnie obdarzy³. Nie mogê sobie odmówiæ,
aby ksiêdzu wyraziæ mój respekt, uszanowanie, ¿yw¹ sympatiê,
jakie odczuwam, a które Bo¿a Opatrznoæ zawi¹za³a pomiêdzy
nami w czasie naszego spotkania, mówi¹c szczerze, przypadkowego  w Pary¿u. Wiêcej ni¿ jeden raz dziêkowa³em Bogu za nie,
tak wiele spodziewam siê po nim owoców.
Chêtnie przyjmujê propozycjê, któr¹ ksi¹dz biskup w swojej
¿yczliwoci mi uczyni³. Do ksiêdza biskupa nale¿y przedstawiæ
20

Oryg.: Quimper, arch. wy¿szego seminarium.
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warunki i uregulowaæ wszystko, co siê nale¿y. Proszê przedstawiæ
mi swoje warunki, a nie bêdziemy mieli trudnoci, aby je wspólnie
uzgodniæ. Jeli by³oby mo¿liwe, aby na pocz¹tku ksi¹dz biskup by³
zadowolony, jak mi to przedstawi³ w Pary¿u, abym da³ superiora
i jednego jeszcze zakonnika, by³oby to dla mnie w tej sytuacji bardzo wygodne. Kapitu³a generalna Zgromadzenia zacznie siê wkrótce i oczekujê, ¿e delegaci z czterech stron wiata zaczn¹ siê domagaæ ode mnie misjonarzy. Po przejciu tych nalegañ bêdziemy
mogli podejmowaæ decyzje spokojniej.
Proszê przyj¹æ, ksiê¿e biskupie, zapewnienie o mojej ¿yczliwoci.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
145. [Do bpa Sergenta, biskupa Quimper]21.
Ojcowie Lagier i Bellon s¹ wyznaczeni do Quimper.
Marsylia, 23 sierpnia 1856.
Nasza kapitu³a generalna siê skoñczy³a, biskup koadiutor z Jaffy zosta³ wywiêcony22, wracam do naszej korespondencji, aby
powiedzieæ ksiêdzu biskupowi, ¿e mimo wszystkich trudnoci, o których pisa³em poprzednio, i¿ bêd¹ siê ze wszystkich stron domagaæ
misjonarzy zdolnych rozszerzaæ Królestwo Jezusa Chrystusa, zachowa³em jednak dla ksiêdza biskupa to, co mia³em najlepszego.
Dwaj zakonnicy przeznaczeni do rozpoczêcia dzia³alnoci
w seminarium  waszego wielkiego dzie³a  s¹ przede wszystkim ludmi Bo¿ymi, pe³nymi ducha w³aciwego ich stanowi zakonnemu, oddanymi Kocio³owi, wyj¹tkowo zdolnymi, aby przekazywaæ mi³oæ Boga, któr¹ s¹ wype³nieni. Jeden i drugi byli przez
wiele lat profesorami w wy¿szym seminarium duchownym. Jeden
i drugi byli superiorami. Ojciec Lagier, którego proponujê na superiora w ksiêdza biskupa seminarium, ma piêædziesi¹t lat i jest dowiadczony w tego rodzaju pos³udze. Kiedy wstêpowa³ do Zgro-

21
22

Oryg.: Quimper, arch. w wy¿szym seminarium duchownym.
Biskup Semeria.
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madzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej przesz³o dwadziecia lat temu, by³ wikariuszem. Seminarium we Fréjus, gdzie
by³ rektorem a¿ do tego roku, winne mu jest wdziêcznoæ za gorliwoæ i ¿ywotnoæ, któr¹ wykazywa³, od kiedy stan¹³ na jego czele.
M³odszy nieco, o. Bellon, w wieku czterdziestu dwóch lat ma wypisane na twarzy piêkno swej duszy. Jest to cz³owiek wyró¿niaj¹cy
siê pod ka¿dym wzglêdem. Proponujê go jako dyrektora i profesora dogmatyki. Jest szczególnie uzdolniony do jêzyków. £atwo siê
ich uczy, korzystaj¹c z czasu wolnego. Nazwa³em go ma³ym Mezzofanteem. Wprawi³ siê w jêzykach wschodnich, mówi po angielsku, hiszpañsku, zna w³oski, chyba te¿ niemiecki  i to wszystko
opanowa³ bez wielkiego trudu. Bêdzie móg³ bardzo dobrze wype³niæ ksiêdza biskupa wymagania.
Ci dwaj ojcowie bêd¹ szczêliwi odnaleæ dobrego ducha w ksiê¿ach, których ksi¹dz biskup bêdzie ³askaw im powierzyæ. Mo¿e
ksi¹dz biskup liczyæ na troskliwoæ, jak¹ bêd¹ im okazywaæ,
a szczególnie dla ksiêcia de la Houssayea, którego ksi¹dz biskup
wychwala. Zapewniam te¿, ¿e bêd¹ kontynuowali godne ¿ycie.
Zgadzam siê na zarz¹dzenie, które ksi¹dz biskup bêdzie mia³ zamiar podj¹æ w tym pierwszym roku, i nie mówiê o wynagrodzeniu,
które ksi¹dz biskup zechce im przyznaæ, oczekuj¹c wyp³acenia
w ca³oci wynagrodzenia miesiêcznego, jeli im powierzycie od
razu kierownictwo duchowe. To, co ksi¹dz biskup wyznaczy, bêdzie dobrze wykonane. Wcale siê nie martwiê, jeli chodzi o te
sprawy. Boga proszê o to, aby pob³ogos³awi³ wysi³ki w³¹czenia siê
w dzia³ania ksiêdza biskupa, i o jego troskê i ¿yczliwoæ ojcowsk¹
nad t¹ cz¹stk¹ mojej rodziny  Zgromadzenia  któr¹ powierzam
z wielkim zaufaniem pod wasz¹ opiekê. Jeli chodzi o mnie samego, to gratulujê sobie wywi¹zania siê cis³ej relacji miêdzy nami.
Ksi¹dz biskup stanie siê ojcem moich dzieci i, mam nadziejê, przyjacielem ich ojca.
Proszê przyj¹æ, ksiê¿e biskupie, ponowne zapewnienie o moim
szacunku i ¿ywych uczuciach.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
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146. [Do bpa Chatrousse’a, biskupa Walencji]23.
Ojciec Bellon musi opuciæ seminarium. Wkrótce zostanie zast¹piony.
Marsylia, 26 sierpnia 1856.
Ksiê¿e biskupie,
Na skutek decyzji kapitu³y generalnej Zgromadzenia zajêlimy
siê powa¿nie probami ksiêdza biskupa. Uznalimy, ¿e mimo zas³ug, fachowoci i innych znakomitych cech o. Bellona  nie bêdzie on ju¿ móg³ pracowaæ w waszym seminarium. Zdecydowalimy o innej pos³udze dla tego wspania³ego zakonnika, któr¹
z pokor¹ w³aciw¹ ludziom jego pokroju przyj¹³. Wybór jego nastêpcy, o którym ma ksiêdza biskupa powiadomiæ o. Vincens, pad³
na dobrego zakonnika, chêtnego do wspó³pracy, tak¹ mam nadziejê, ze swoimi wspó³braæmi24. Przybêdzie on z innym dobrym zakonnikiem, który od trzech lat pracowa³ w moim seminarium. Sporo mnie kosztuje powiêcenie jego na rzecz pracy gdzie indziej.
Jednak wystarczy³o tylko pragnienie bycia przychylnym dla ksiêdza biskupa, abym siê zdecydowa³ na rozdzielenie z tym anio³em,
którego powierzam szczególnie dobroci ksiêdza biskupa25.
Mam nadziejê spotkaæ ksiêdza biskupa w N.-D. de lOsier,
gdzie chyba biskup z Grenoble ksiêdza biskupa zaprosi³, aby wiêtowaæ 200-lecie za³o¿enia tego sanktuarium.
Zechciej, ksiê¿e biskupie, oczekuj¹c na nasze spotkanie, przyj¹æ wyrazy g³êbokiego szacunku.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
147. [Do ks. de la Houssayea, dyrektora wy¿szego seminarium
w Quimper]26.
Pozdrowienia. Oblaci z przyjemnoci¹ przyjmuj¹ prowadzenie seminarium w Quimper, gdzie ks. de la Houssaye wyk³ada teologiê
moraln¹.
23
24
25
26
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Ojciec Lancenay.
Ojciec Martinet.
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Marsylia, 30 sierpnia 1856.
Drogi ojcze,
zwleka³em z napisaniem tego listu a¿ do ksiêdza powrotu do
Quimper, ale wyje¿d¿aj¹c do N.D. de lOsier na wielkie wiêto Narodzenia wiêtej Dziewicy, wolê napisaæ, nawet gdyby ten list musia³ na ksiêdza czekaæ. Dziêkujê, z opónieniem, za sta³¹ ¿yczliwoæ
ksiêdza dla rodziny zakonnej, której Bóg uczyni³ mnie ojcem. Zebra³em tego nowe dowody i z zadowoleniem widzê wiêzi zaufania
i przyjani, które nas ju¿ ³¹cz¹, a które jeszcze bardziej siê zacieniaj¹ przez zwykle kontakty, które miêdzy nami siê tworz¹. Jak wielkie
znaczenie ma ksiêdza obecnoæ i wspó³praca dla naszych ojców, którzy przejm¹ prowadzenie waszego seminarium. Patrzê na to, jak na
nowy dowód Boskiej Opatrznoci. Kto by przypuszcza³, ¿e wasz
nowy biskup powemie myl zaproponowania prowadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej do seminarium. Pragnêlimy
mieæ w diecezji Quimper jakie nasze dzie³o, nasz dom. Stracilimy
wszelk¹ nadziejê, kiedy dowiedzielimy siê, ¿e jezuici zostali powo³ani do Brestu i ¿e mieli placówkê równie¿ w Quimper, a¿ tu nagle,
wasz dobry biskup, przy pierwszym ze mn¹ spotkaniu w Pary¿u proponuje mi z ca³¹ powag¹ prowadzenie seminarium i nada tej myli
tok a¿ do jej zrealizowania. I to w³anie w tym dok³adnie seminarium, gdzie ksi¹dz, nasz przyjaciel, siê znajduje i gdzie nasi bêd¹
mieli radoæ wspó³pracowaæ z ksiêdzem w nauczaniu i uwiêcaniu
kleryków, których nam powierzy. Jak nie widzieæ w tym wydarzeniu
dzia³ania Bo¿ej Opatrznoci! Dlatego ledz¹c to wszystko, pok³adam
ufnoæ, ¿e wszystko dobrze siê u³o¿y.
Z wielkim zainteresowaniem przeczyta³em wskazania, które
ksi¹dz zechcia³ nam przekazaæ  bêd¹ one wprowadzone dok³adnie w praktykê. Ostatnio napisa³em do biskupa z Quimper, aby go
powiadomiæ o tym, ¿e wyznaczy³em ojców do jego seminarium. To
s¹ dwaj ksiê¿a, którzy byli, jeden i drugi, najpierw profesorami,
a nastêpnie prze³o¿onymi w seminarium. Jeden z nich wyk³ada³ dogmatykê. Naciskam, aby ksi¹dz kontynuowa³ wyk³ady z teologii
moralnej. Mam wra¿enie, ¿e ksi¹dz jest jednym z nas. Biskup zapewne ksiêdza powiadomi, i¿ by³oby dobrze, aby seminarium
w tym roku by³o zarz¹dzane przez wyznaczonego przez niego dobrego ekonoma. Przyjmujê do wiadomoci wszystkie jego zarz¹dzenia, które podpowiada mu dobry duch.
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Piszê te s³owa w popiechu: oczekuj¹ na mnie, wiêc te¿ i poganiaj¹ mnie. Niech ksi¹dz zechce przyj¹æ wyrazy najwiêkszej
¿yczliwoci.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
148. [Do bpa Jordany’ego, biskupa we Frejus]27.
Ojciec Lagier mianowany superiorem seminarium w Quimper;
o. Magnan zast¹pi go w seminarium w Fréjus.
Marsylia, 3 wrzenia 1856.
Ksiê¿e biskupie,
Wiem o pewnych zastrze¿eniach, które wysuwa siê przeciw
dobremu o. Lagierowi, którego prawdopodobnym b³êdem by³o to,
¿e zbyt otwarcie wyrazi³ swoj¹ opiniê w sprawie stosownoci przyjêcia do waszej rady pewnej osoby, sk¹din¹d bardzo szanowanej.
Zrozumia³em, ¿e w zaistnia³ej sytuacji by³oby trudno, aby o. Lagier móg³ dalej czyniæ dobro, maj¹c na wzglêdzie tego pana, który
dowiedzia³ siê o stanowisku wyra¿onym przez o. Lagiera i który
w konsekwencji le by znosi³ wszelkie jego poczynania. Dowiedzia³em siê te¿, ¿e oskar¿ono go, i¿ ma kontakty zbyt osobiste
z tymi, których ów pan uwa¿a za swoich przeciwników, a którzy
tworz¹ rodzaj stronnictwa, zawsze le widzianego w diecezji. Ojciec Lagier broni siê w tym wzglêdzie, ale to wystarczy³o, aby
wznieciæ nieufnoæ i szkodziæ dobru, które powinno siê czyniæ
w zgodzie i w wolnoci ducha. Zdecydowa³em wiêc, ¿e najlepiej
bêdzie wys³aæ o. Lagiera w inne miejsce. Okaza³o siê, ¿e biskup
z Quimper chce powierzyæ prowadzenie swojego seminarium Oblatom Maryi Niepokalanej, mianowa³em wiêc o. Lagiera superiorem tego nowego seminarium. Nastêpnie zaj¹³em siê wyszukiwaniem dla waszego seminarium dowiadczonego superiora, który
kontynuowa³by dobro we Fréjus, które bez w¹tpienia rozpocz¹³
czyniæ o. Lagier i którego czêciowo dokona³. Superior, którego
wam posy³am i mam przyjemnoæ przedstawiæ, jest cz³owiekiem
27
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bardzo zdolnym, dobrego charakteru, i ju¿ dowiadczonym w zakresie prowadzenia seminariów duchownych. Od dziesiêciu lat jest
superiorem seminarium w Ajaccio, posiad³ umiejêtnoæ w tym d³ugim okresie ¿yæ w najlepszej harmonii nie tylko z biskupami  tak
¿e jeden z nich uczyni³ go nawet swoim spowiednikiem  ale równie¿ z duchowieñstwem diecezjalnym.
Rozumie siê samo przez siê, ¿e w Fréjus bêdzie siê zajmowa³
tylko swoimi obowi¹zkami, czyli sprawami swojego seminarium,
z których bêdzie zdawa³ sprawê tylko ksiêdzu biskupowi. Mam podstawy s¹dziæ, ¿e ksi¹dz biskup bêdzie bardzo zadowolony z tego
szczególnego wyboru, którego dokona³em w obliczu Boga z ca³ym
zaufaniem, aby daæ ksiêdzu biskupowi nowy dowód mojego oddania dla jego osoby i mojej troski o diecezjê, która jest mi bliska
z wielu powodów. Jak móg³bym zapomnieæ, ¿e w mojej kap³añskiej m³odoci g³osi³em tam s³owo Bo¿e!
Zechce ksi¹dz biskup przyj¹æ wyrazy mojego
K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
149. [Do bpa Thibaulta, biskupa w Montpellier]28.
Wiadomoci dotycz¹ce ks. Berthuela, zwolnionego ze lubów w Zgromadzeniu.
N.-D. de lOsier, 12 wrzenia 1856.
Ksiê¿e biskupie,
bêd¹c w sanktuarium powiêconym Maryi na zaproszenie biskupa z Grenoble, aby uczestniczyæ w uroczystociach odbywaj¹cych siê tutaj w tym tygodniu, otrzyma³em ksiêdza list dotycz¹cy
ks. Berthuela ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów, który prosi
ksiêdza o pracê w diecezji, do której nale¿y z racji pochodzenia.
Odpowiadaj¹c na pytania, które ksi¹dz biskup kieruje do mnie,
muszê ksiêdza poinformowaæ, ¿e postêpowanie ks. Berthuela jest
oceniane przez nas jako rodzaj apostazji, poniewa¿ powzi¹³ w³asn¹
28
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wol¹ kroki, bez zgody prze³o¿onych, które zaprowadzi³y go do sytuacji, w której siê znalaz³, opuszczaj¹c w rzeczywistoci samowolnie Zgromadzenie.
Odt¹d on sam bierze ca³kowit¹ odpowiedzialnoæ za swoje
postêpowanie  samowolne opuszczenie Zgromadzenia  i nie
mam powodów zatrzymywaæ go wbrew jego woli. W tej sytuacji
powinien on ju¿ otrzymaæ dyspensê w formie kanonicznej zwalniaj¹c¹ go ze lubów zakonnych.
Wobec powy¿szego nie chcê wypowiadaæ siê na temat motywów, jakie przedstawia ks. Berthuel, aby usprawiedliwiæ swoje
postêpowanie i wolê opuszczenia Zgromadzenia. Nie mogê jednak
pozbawiæ siebie prawa, aby kategorycznie potêpiæ brak uczciwoci
i delikatnoci, której da³ wyraz w ca³ym swoim postêpowaniu.
A jeszcze bardziej odra¿aj¹ce jest ca³kowite zapomnienie o wiêtym obowi¹zku wdziêcznoci.
Jeli chodzi o postawê ks. Berthuela wzglêdem wiary i postêpowania moralnego, nigdy nie by³o w tym wzglêdzie uwag w Zgromadzeniu ani gdzie indziej. A przynajmniej nic mi na ten temat nie
wiadomo.
Niech ksi¹dz biskup zechce przyj¹æ wyrazy
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii, superior generalny.
150. [Do bpa Buissasa, biskupa w Limoges]29.
Oblaci nie mog¹ podj¹æ siê prowadzenia domu w N.-D. de Sauvagnac.
Marsylia, 22 wrzenia 1856.
Ksiê¿e biskupie,
Ojciec Vincens informowa³ mnie o swojej korespondencji
z bpem Bogenetem w sprawie propozycji ksiêdza biskupa za³o¿enia w N.-D. de Sauvagnac filii domu w Limoges. Ten ojciec by³
oficjalnym przedstawicielem superiora generalnego i jego rady
w ca³ej tej sprawie. Podobno w ostatnim licie rezygnuje z podjê29
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cia siê za³o¿enia wy¿ej proponowanego domu z powodu przeniesienia naszego domu w Limoges do innej dzielnicy miasta, maj¹c
na wzglêdzie stan finansowy Zgromadzenia.
W licie, który ksi¹dz biskup do mnie napisa³, a na który odpowiadam dzisiaj, Ekscelencja wydaje siê uwa¿aæ, ¿e projekt za³o¿enia domu w innej dzielnicy Limoges nie ma zwi¹zku z tym
w Sauvagnac i ¿e racje finansowe nie by³yby przeszkod¹ w przeprowadzeniu tego projektu.
Niech mi bêdzie wolno zauwa¿yæ, ¿e przeniesienie naszej
wspólnoty z Limoges do innej dzielnicy  zgodnie z planami
Waszej Ekscelencji  nie wydaje siê realne i niweczy pierwotny
zamiar i plan, dla jakiego zaakceptowalimy za³o¿enie domu
w Sauvagnac. W rzeczywistoci nasi ojcowie obs³uguj¹cy kaplicê
przy naszym domu, który powinni zaj¹æ, mimo ¿e nie mieli zajmowaæ siê parafi¹, bêd¹ jednak mieli obowi¹zki do wype³nienia
wzglêdem ludzi pozbawionych opieki duszpasterskiej  obowi¹zki liczne, aby pobudzaæ ich gorliwoæ w tym czasie, kiedy g³oszenie rekolekcji i misji bêdzie zawieszone. Nie ma wiêc uzasadnienia zaakceptowania dzie³a, które by ich rozproszy³o i os³abi³o
skutecznoæ ich dzia³añ, nie wspominaj¹c o innych trudnociach,
które pewnie by siê pojawi³y.
W ca³ej tej sprawie nie bez znaczenia jest stan finansowy Zgromadzenia, który powinien byæ wziêty pod uwagê. Muszê po tym
wszystkim uczciwie wyznaæ, ¿e dosz³o do nieporozumienia pomiêdzy ks. de Bogenetem, ksiêdza wikariuszem generalnym, a o. Vincensem, a z ich powodu miêdzy nami. Ksi¹dz biskup prawdopodobnie s¹dzi³, wed³ug niektórych relacji o. Vincensa, ¿e oblaci,
otrzymawszy ziemiê od diecezji, sami ponios¹ koszty budowy
i wyposa¿enia domu w Sauvagnac, a tymczasem my bylimy przekonani, ¿e Zgromadzenie nie bêdzie obci¹¿one ¿adnymi wydatkami, jeli chodzi o ten budynek. I kiedy o. Vincens wskazywa³ na
brak róde³ finansowych, to opiera³ siê na powa¿nych motywach,
uzasadniaj¹cych odrzucenie tego projektu. W koñcu wikariusz generalny ksiêdza biskupa wybawi³ nas z tej niewygodnej sytuacji,
pisz¹c w ostatnim licie, ¿e jeli widzimy jakiekolwiek przeszkody
co do tej akceptacji, mo¿emy siê jeszcze wycofaæ i ca³¹ sprawê
potraktowaæ jako nieby³¹. Ten list ks. de Bogeneta zwalnia³by nas
z naszej pierwotnej akceptacji. Wierzylimy, ¿e bêdziemy mogli
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skorzystaæ z naszej wolnoci i nie zaakceptowaæ projektu, który nie
mo¿e nam odpowiadaæ. Ksi¹dz biskup ma wiêc ca³kowite prawo
zwróciæ siê do innych w sprawie projektu dotycz¹cego N.-D.de
Sauvagnac. ¯a³uj¹c, ¿e nie mo¿emy zaanga¿owaæ siê w ten projekt
wed³ug planów ksiêdza biskupa, mam nadziejê, ¿e go ksi¹dz biskup
zrealizuje dla chwa³y naszej Niepokalanej Matki Dziewicy Maryi
i ¿e w ten sposób do³o¿y jeszcze jedno dzie³o wiêcej do tych, którymi ksiêdza biskupa gorliwoæ i pobo¿noæ obdarowa³y diecezjê
Limoges.
Niech ksi¹dz biskup przyjmie wyrazy mojego szacunku i mojego oddania.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
151. [Do ks. Thibaulta, biskupa w Montpellier]30.
Proba o przyjêcie ks. Berthuela do swojej diecezji.
Marsylia, 2 padziernika 1856.
Ksiê¿e biskupie,
By³oby mi bardzo przykro staæ siê powodem wycofania ¿yczliwoci ksiêdza biskupa wzglêdem tego biednego ks. Berthuela,
który liczy³ na przyjêcie go w ksiêdza diecezji. Nie chcê przez to
usprawiedliwiaæ jego opuszczenia Zgromadzenia, z którym zwi¹za³ siê na ca³e ¿ycie. Byæ mo¿e, gdyby ks. Mas podsun¹³ ks. Berthuelowi kilka uwag odci¹gaj¹cych go od postanowienia teraz go
obci¹¿aj¹cego, ten by siê zastanowi³ i zadowoli³ propozycj¹ Zgromadzenia, które chcia³o pomóc w zabezpieczeniu ¿ycia jego starej
matki. Byæ mo¿e oby³oby siê bez uciekania do zrywania wiêzi, które zaci¹gn¹³ a¿ do mierci. Ale, jeli mo¿na tak powiedzieæ, by³
zachêcany do takiej decyzji. Z drugiej strony z powodu troski
o swoj¹ matkê, która zaw³adnê³a jego sercem, mia³ to pokuszenie
ulec niewiernoci. Jest to bez w¹tpienia grzech przed Bogiem
i wielki wzglêdem Zgromadzenia, lecz ten biedny ksi¹dz zas³uguje
na wspó³czucie, tym bardziej ¿e nie by³o nigdy zarzutu co do jego
30

Kopia oryg.: Rzym, arch. Postulacji DM X: Zbiór listów 1855-1861, s. 77.
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prowadzenia siê. I dlatego, ksiê¿e biskupie, omielam siê wstawiaæ
za nim i prosiæ o mi³osierdzie dla niego i danie mu jakiegokolwiek
zajêcia, aby mia³ z czego ¿yæ.
Przez sam fakt opuszczenia Zgromadzenia nie nale¿y ju¿ do
niego, a konsekwencj¹ tego by³a dyspensa od jego lubów. Co
z nim siê stanie, jeli ksi¹dz biskup go opuci? Dlatego proszê mieæ
litoæ nad nim, ksiê¿e biskupie, mimo jego niegodnoci i niewdziêcznoci, które to mog¹ wywo³ywaæ niechêæ wzglêdem niego.
Jestem zawstydzony i wdziêczny za to, ¿e zechcia³ ksi¹dz biskup przes³aæ mi ¿yczliwe s³owa w zwi¹zku z moj¹ nominacj¹ na
senatora; ksi¹dz biskup przyzwyczai³ mnie ju¿ do swojej dobroci,
i jego ¿yczliwoæ mnie ju¿ nie zaskakuje. Pragnê z ca³ego serca byæ
równie¿ wkrótce wyrazicielem moich ¿yczeñ w zwi¹zku z ksiêdza
nominacj¹ na to stanowisko.
Niech ksi¹dz biskup zechce przyj¹æ
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
152. [Do bpa Sergenta, biskupa Quimper]31.
Ojciec Vincens nie bêdzie móg³ g³osiæ rekolekcji parafialnych
w Quimper w 1857 roku. Podziêkowanie za przyjêcie ojców Lagiera i Bellona.
Marsylia, 28 padziernika 1856.
Ksiê¿e biskupie,
Oczekiwa³em powrotu o. Vincensa, aby go poinformowaæ, ¿e
prosi go ksi¹dz biskup o wyg³oszenie rekolekcji parafialnych
w ksiêdza diecezji w 1857 roku. Ojciec Vincens z chêci¹ przysta³by na probê ksiêdza biskupa, ale jest zaanga¿owany w g³oszenie
omiu serii rekolekcji, i nie bêdzie dla niego mo¿liwe znalezienie
czasu, by g³osiæ rekolekcje w ksiêdza diecezji. Jeli ksiêdzu biskupowi by odpowiada³o zaanga¿owaæ go w roku nastêpnym, z zadowoleniem bêdzie móg³ spe³niæ tê probê. Prosi³by tylko o ustalenie
31

Oryg.: Quimper, arch. wy¿szego seminarium.
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terminów na tyle wczeniej, by nie natrafiæ na jakiekolwiek przeszkody, jak to siê zdarzy³o w tym roku.
Nasi ojcowie Lagier i Bellon poinformowali mnie o wszelkiej
dobroci, której dowiadczyli od ksiêdza biskupa; zapewniam ksiêdza biskupa, ¿e s¹ za to bardzo wdziêczni i ¿e odwzajemni¹ siê
powiêceniem za to, co ksi¹dz biskup dla nich czyni. Wychwalaj¹
równie¿ ¿yczliwe przyjêcie przez ksiê¿y wikariuszy generalnych,
ksiê¿y z seminarium i ogólnie ksiê¿y w diecezji, a tak¿e ró¿nych
ludzi w miecie, z którymi mieli kontakt. Jestem zadowolony z takiego obrotu sprawy. Mo¿e z tego wynikn¹æ wiele dobra.
Niech ksi¹dz biskup zechce przyj¹æ moje podziêkowania i wyrazy szacunku, i moich ¿ywych uczuæ.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
153. [Do ks. Sergenta, biskupa w Quimper]32.
Wdziêcznoæ za dobroæ i ¿yczliwoæ biskupa okazan¹ wzglêdem
ojców Lagiera i Bellona. Plany odwiedzin w Quimper.
Montolivet obok Marsylii, 8 stycznia 1857.
Ksiê¿e biskupie,
Zamkn¹³em siê na kilka dni w naszym oblackim domu, aby
odci¹æ siê od niewolniczej pozycji w naszym wielkim miecie
Marsylii. Nie mam tam ani chwili odpoczynku; i aby siê wyt³umaczyæ, ksiê¿e biskupie, z opónienia odpisania na ksiêdza list, zaczynam pracê w³anie od niego.
Nie jestem w stanie wyraziæ wdziêcznoci ksiêdzu biskupowi
za dobro i ¿yczliwoæ, którymi obdarza ksi¹dz biskup naszych drogich ojców Lagiera i Bellona. Nie przestaj¹ mi o tym mówiæ z g³êbokoci swoich serc. Niech ksi¹dz biskup równie¿ przyjmie szczere podziêkowanie za to, co dotyczy mnie osobicie. Bêdê siê
zawsze stara³ pod¹¿aæ za mylami i planami ksiêdza biskupa.
I ksi¹dz biskup, i ja mamy jeden cel: jak najwiêksza chwa³a Bo¿a
32

Kopia oryg.: Rzym, arch. Postulacji DM X: Zbiór listów 1855-1861, s. 86.
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i zbawienie dusz, i z tego powodu na pewno siê zrozumiemy, czy¿
nie? I wydaje mi siê, ¿e siê nie cofnê przed niczym, chyba ¿e
czym absolutnie niemo¿liwym. S¹ projekty na pocz¹tku niepozorne, ale z czasem rozwijaj¹ siê i udoskonalaj¹. Codziennie tego dowiadczam.
Jeli ksi¹dz biskup planuje udaæ siê do Pary¿a, to chcia³bym,
aby to mia³o miejsce w lutym. Ja z mojej strony mogê siê tam udaæ
w styczniu. Senat zosta³ zwo³any na 17 lutego i w tym czasie by³bym w stolicy. Jeli móg³bym wyjechaæ ze stolicy po kilku tygodniach, zaplanowa³bym krótk¹ wizytê w Quimper przed powrotem
do Marsylii na Wielki Tydzieñ.
Niech ksi¹dz biskup, oczekuj¹c na spotkanie, zechce przyj¹æ
wyrazy mojego szacunku i przywi¹zania.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
PS Nie wiem, co bêdzie z naszym biednym arcybiskupem
z Aix. Wczoraj by³ bardzo chory. Otrzyma³ ostatnie namaszczenie.
Mam nadziejê, ¿e modlitwy publiczne, które by³y zapowiedziane
przez wikariuszy generalnych, wyprosz¹ dla niego powrót do zdrowia33.
154. [Do bpa Chatrousse’a, biskupa w Walencji]34.
Odpowied na zarzuty biskupa dotycz¹ce zarz¹dzania finansami
oblatów w Romans.
Marsylia, 1 lutego 1857.
Ksiê¿e biskupie,
W licie z 23 grudnia ksi¹dz biskup informuje mnie o z³ym
stanie finansów na pocz¹tku roku szkolnego w wy¿szym seminaBiskup Darcimoles.
Kopia oryg.: Rzym, archiwum Postulacji DM X: Zbiór listów 1855-1861, s. 89-90.
Publikujemy tutaj tylko czêæ tego d³ugiego listu, który zajmuje siê w szczegó³ach administracj¹ finansów oblackich w Romans.
Podczas roku szkolnego 1856-1857 o. Lancenay zast¹pi³ o. Bellona jako superior
i o. Martinet zast¹pi³ o. Berthuela na stanowisku ekonoma.
33
34
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rium duchownym, z powodu zbyt du¿ych wydatków poczynionych
w tym seminarium, odk¹d kierowanie nim przejêli oblaci. W tym
czasie nasi ojcowie dyrektorzy i misjonarze otrzymali na swoje
¿ycie sumê 5800 franków, to znaczy oko³o 250 franków dla ka¿dego na rok. Nale¿a³oby do³o¿yæ do tego utrzymania, ni¿szego ni¿
w innych seminariach, którymi nasi ojcowie kieruj¹ we Francji, sumê
8600 franków. Ksi¹dz biskup prosi mnie o zrzeczenie siê tej sumy
 poniewa¿ wed³ug ksiêdza sprawiedliwie by³oby, aby ci, którzy
spowodowali dziurê finansow¹, przyczynili siê do jej wype³nienia,
tym bardziej ¿e wed³ug zdania ksiêdza biskupa, Zgromadzenie nie
odczuje wcale tego wyrzeczenia. To jest niemo¿liwe, ksiê¿e biskupie, aby pozostawiæ ksiêdza biskupa w przekonaniu, ¿e Zgromadzenie nie odczuje tego na sobie. Utrata nawet najmniejszych sum,
które wp³ywaj¹ z pracy naszych cz³onków, tym bardziej darowanie
sumy tak wielkiej, odbije siê na naszym bud¿ecie. Zapewniam ksiêdza biskupa, ¿e nasze domy s¹ dalekie od bycie w stanie kwitn¹cym w sensie materialnym. Jeli by³oby inaczej, to z najwiêkszym
zadowoleniem uleg³bym ¿yczeniom ksiêdza biskupa, przyczyniaj¹c siê do zmniejszenia jego trudnoci i k³opotów, tym bardziej ¿e
da³ ksi¹dz biskup dowody ¿yczliwoci i u³atwi³ zainaugurowanie
dzie³a, które jest nam bliskie z tylu powodów. Ale motyw, który
ksi¹dz biskup przedstawia w swoim licie, aby mnie przekonaæ do
darowania tej sumy, wyda³ mi siê tak wa¿ny, ¿e uzna³em za swój
obowi¹zek zbadanie, czy administrowanie naszych ojców od trzech
lat nie spowodowa³o, ¿e ksi¹dz biskup nazywa powiêceniem 
przez delikatnoæ zapewne  scedowanie tej sumy.
Z tego dok³adnego zbadania sprawy wynika moje g³êbokie
przekonanie, ¿e jeli poprzedni superior i ekonom byli doæ powa¿nie nieroztropni, jednak nie s¹ przez to wcale winni
S¹dzê, tak jak ksi¹dz biskup, ¿e nowa administracja zas³u¿y
stopniowo na ksiêdza biskupa zaufanie, ¿e nasi ojcowie wyka¿¹
wiêcej uszanowania wskazaniom, o które omielam siê prosiæ natarczywie, aby im udzielaæ, i którym nakazujê korzystaæ z nich
przy ka¿dej okazji.
Niech ksi¹dz biskup zechce przyj¹æ
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
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155. [Do marsza³ka Vaillanta, ministra wojny]35.
Naleganie, aby brat Roussenq nie wraca³ do s³u¿by wojskowej.
Marsylia, 15 maja 1857.
Panie ministrze,
Pozwalam sobie napisaæ do pana w sprawie m³odego cz³owieka, który jest bratem w Zgromadzeniu Oblatów Maryi, za³o¿onym
przeze mnie w Marsylii. Nazywa siê Roussenq Barnabé, urodzony
w Taverne, w departamencie Var, nastêpnie w wyniku rejestracji
wojskowej w³¹czony do oddzia³u pielêgniarzy w 1853, uczestniczy³
w kampanii wschodniej, po której otrzyma³ szeciomiesiêczny
urlop zdrowotny. Ten urlop zamieniono mu 31 stycznia na inny,
którego fina³ jest przewidziany na koniec przysz³ego miesi¹ca.
Oczekuj¹c, ten m³ody cz³owiek czu³ siê zobowi¹zany wróciæ do
swojej wspólnoty i przez ten fakt powróci³ do ¿ycia zakonnego,
którego obowi¹zki wype³nia z najwiêksz¹ gorliwoci¹ wobec wiernych w jednej z kaplic, powierzonej jego trosce. By³oby przykro,
gdyby obecnie by³ zmuszony na nowo powróciæ do s³u¿by wojskowej. Poniewa¿ rz¹d nie potrzebuje mê¿czyzn do uzupe³nienia kadry wojskowej, pomylelimy, ¿e zgodzi siê na to, ¿eby urlop de
Roussenq zosta³ mu przed³u¿ony i odnawialny po szeciu miesi¹cach. Jego prze³o¿eni prosz¹ mnie natarczywie, abym interweniowa³ osobicie w tej sprawie, czego nie mog³em odmówiæ, widz¹c,
¿e ów m³ody cz³owiek naprawdê zas³uguje na tê wyj¹tkow¹ pomoc.
Prosi³bym wiêc, panie ministrze, o przyznanie mu tego pozwolenia, i udzielenia w konsekwencji instrukcji genera³owi poddywizji marsylskiej w przysz³ym miesi¹cu, czyli w czerwcu36.
Niech pan przyjmie, panie ministrze, wyrazy szacunku, z jakimi mam zaszczyt byæ pos³usznym s³ug¹,
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii, senator.

Kopia oryg.: Rzym, arch. Postulacji DM X: Zbiór listów 1855-1861, s. 106.
W przypisie w Zbiorze: Urlop czasowy ni¿ej wymienionego Roussenqa zosta³
mu udzielony w Marsylii. Jest podpisany przez gen. de Carondeleta i nosi numer 499”.
35
36

 215 

156. [Do bpa Sergenta, biskupa w Quimper]37.
Proba o nieodsy³anie oblatów z wy¿szego seminarium.
Galashiels w Szkocji, 6 sierpnia 1857.
Ksiê¿e biskupie,
W Szkocji otrzyma³em w³anie list od ksiêdza biskupa, napisany 1 sierpnia. Jakim ciosem by³ dla mnie ten list! Co siê wydarzy³o w ci¹gu tych kilku dni, które up³ynê³y od naszego, tak przyjaznego, widzenia siê w Pary¿u? Jak¿e¿ uczucia ojcowskiej
¿yczliwoci dla dobrych ksiê¿y, których ksi¹dz biskup przyj¹³, zamieni³y siê niemal w wyrok mierci. Przez wydalenie nas z seminarium, do którego ksi¹dz biskup nas wezwa³, mia¿d¿y ksi¹dz
Zgromadzenie, które ksiêdzu biskupowi s³u¿y³o z uczuciem zaufania i wdziêcznoci ¿ywo odczuwanej. Czy¿ nie s¹ to ci sami ludzie,
których ksi¹dz biskup tak czêsto w pimie i ¿ywym g³osem wychwala³ w najlepszy sposób, a którzy byli nape³nieni ksiêdza biskupa inspiracjami i duchem w prowadzeniu waszego seminarium,
gdzie dzia³ali tylko wed³ug rozkazów i wskazañ ksiêdza biskupa?
Bêd¹ oni znies³awieni i Zgromadzenie, do którego nale¿¹, zostanie
pozbawione honoru, poniewa¿ powsta³o kilka trudnoci, ju¿ os¹dzonych i ocenionych przez ksiêdza biskupa. Jak¹ ocenê daæ tym
niewyt³umaczalnym decyzjom? To by³a próba, która siê nie uda³a ? Najpierw, to wcale nie by³a próba. To by³a powa¿na decyzja
podjêta przez jedn¹ i drug¹ stronê. Kto móg³by siê zgodziæ na tak¹
próbê, która mia³aby tak straszne konsekwencje? Ksi¹dz biskup
zwróci³ siê do Zgromadzenia, by podjêli pracê w jego seminarium,
opieraj¹c siê na zaufaniu, którym darzy³ oblatów, dowiadczeniu
i b³ogos³awieñstwie, którego Bóg im udzieli³ w seminariach, którymi kieruj¹ od tylu lat. Zgromadzenie potraktowa³o propozycjê
powa¿nie i da³o ksiêdzu biskupowi powa¿anych cz³onków swojego Instytutu, którzy dowiedli swojej kompetencji w innych seminariach, ludzi wiedzy i cnoty, którzy siê powiêcili z ca³ej duszy
i serca s³u¿bie ksiêdzu biskupowi i którzy nie dali ¿adnego powodu do narzekañ i skargi podczas ca³ego ubieg³ego roku.
37
Oryg.: Quimper, arch. wy¿szego seminarium. Na temat tej smutnej próby
w Quimper, por. Studia oblackie, t. 23(1964), s. 107-126.
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Ta oczekiwana próba nie uda³a siê, wed³ug zdania tych, którzy byli zmuszeni zaakceptowaæ wybór, dokonany w Zgromadzeniu.
Ale¿, ja mam dowód, ¿e siê pomylili w swoich ocenach. Ten
dowód odnajdujê w listach, które ksi¹dz biskup raczy³ do mnie pisaæ, i w ¿yczliwych s³owach, które zosta³y mi powiedziane na ten
temat, a w koñcu w probie, któr¹ ksi¹dz biskup wielokrotnie do
mnie kierowa³, abym uzupe³ni³ liczbê dyrektorów i profesorów,
których mielicie prawo siê domagaæ i którzy bez oci¹gania stawili
siê po decyzji, któr¹ ksi¹dz biskup uzna³ za s³uszn¹ podj¹æ, aby ich
wprowadziæ do seminarium na koñcu roku. Wszystko by³o regulowane wed³ug woli ksiêdza biskupa, któr¹ mi wyrazi³ w Pary¿u
miesi¹c wczeniej, zachowuj¹c w seminarium profesora filozofii,
z którego ksi¹dz biskup by³ zadowolony. I to by³o przyjête bez
trudnoci.
Objawi³a siê, pisze ksi¹dz biskup, radykalna i zasadnicza ró¿nica miêdzy naszymi warunkami a tym, które wy zaproponowalicie. Ale¿, ksiê¿e biskupie, nigdy nie mog³oby mi przyjæ na myl
nak³adaæ na ksiêdza biskupa warunki. Chodzi³o o podpisanie porozumienia, podobnie jak siê robi we wszystkich innych seminariach.
Mia³em ksiêdzu biskupowi przedstawiæ projekt, ale  na Boga 
nigdy nie myla³em narzucaæ moich warunków. To jest tym bardziej prawdziwe, ¿e oby³bym siê bez umów, jeliby nie chodzi³o
o odpowiednie ustalenie warunków dyrektorów seminarium w diecezji. Myla³em, ¿e nie jestem daleki od idei ksiêdza biskupa. Ksi¹dz
biskup przypomina sobie, z jak¹ ³atwoci¹ wykreli³em punkt umowy, który wydawa³ siê nie po myli ksiêdza biskupa. Podobnie by³o
wzglêdem wyra¿onej przez ksiêdza biskupa woli po przeczytaniu
umowy przed³o¿onej ksiêdzu biskupowi na pimie do aprobacji.
Odwo³ujê siê wiêc, ksiê¿e biskupie, do waszego poczucia sprawiedliwoci co do tej decyzji, któr¹ uwa¿am za niesprawiedliw¹
i obwiniaj¹c¹ nies³usznie Zgromadzenie, na którego czele Koció³
mnie postawi³. Nie, to nie bêdzie rêka takiego biskupa jak wy, który podpisze siê pod oczernieniem rodziny zakonnej, która siê wam
odda³a z zaufaniem i poczuciem bezpieczeñstwa. I proszê nie
twierdziæ, ¿e sprawa niedogadania siê mo¿e byæ wa¿niejsza od
warunków umowy. Najpierw, z mojego punktu widzenia, nie móg³bym tak uczyniæ, bo by³oby to z mojej strony k³amstwem. A tak-
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¿e, mimo wszystko, ci¹gn¹³bym na siebie ze strony Kocio³a
mieszny zarzut, ¿e nie potrafi³em siê z wami dogadaæ w sprawie
tak prostej, której przyk³adu nie znaleziono by w ¿adnej innej diecezji we Francji. By³oby to podanie siê za g³upiego starca, podnosz¹cego swoje zarzuty, których nie mo¿na racjonalnie wyt³umaczyæ. By³oby to zamkniêciem dla mojego Zgromadzenia drzwi do
wszystkich diecezji. Nie, ksiê¿e biskupie, nikt temu nie uwierzy
i wkrótce w ca³ej Francji i w Rzymie bêd¹ wiedzieæ, ¿e Zgromadzenie Oblatów, któremu seminarium w Quimper by³o powierzone, zosta³o niechwalebnie wydalone. Jedni, zawsze dyspozycyjni, aby le myleæ i le mówiæ, powiedz¹  bez znajomoci
motywów  ¿e to ich wina. Inni, lepiej poinformowani, bêd¹
mówiæ, ¿e Zgromadzenie pad³o ofiar¹ intrygi kilku niezadowolonych, którzy wymogli na biskupie decyzjê przeciwn¹ do jego w³asnych uczuæ i pogl¹dów tak czêsto wyra¿anych i prezentowanych,
co potwierdzam bez trudu, wobec tylu biskupów i przyjació³, osobicie, który nie mia³em ¿adnych powodów ukrywaæ ksiêdza biskupa dobrego postêpowania, zachowania i mojej sympatii do was
tym wywo³anej.
Przyznaj, ksiê¿e biskupie, ¿e jest to wypadek brutalny i pozbawiaj¹cy nadziei. Zaklinam wiêc ksiêdza biskupa, na rany Jezusa
Chrystusa, aby s³ucha³ tylko swojego serca i odwo³a³ siê do swojego s¹du. Niech ksi¹dz biskup ma wiêcej zaufania do dobrego ducha wiêkszoci waszych ksiê¿y i do m¹droci dyrektorów waszego
seminarium, których prowadzenie siê akceptowa³ ksi¹dz biskup a¿
dot¹d i którzy uczyni¹ swoim obowi¹zkiem przy ka¿dym spotkaniu z ksiêdzem biskupem rozwiewaæ podejrzenia, które podniesiono nies³usznie wobec nich. Proszê ksiêdza biskupa, aby wydoby³
mnie samego z dziwnej sytuacji, w jakiej siê znalaz³em. Wszyscy
wiedz¹, ¿e po moim powrocie z Anglii mam jechaæ do Quimper,
gdzie ksi¹dz biskup wyznaczy³ mi spotkanie i sk¹d mielimy jechaæ
do sanktuarium, które ksi¹dz biskupa zamierza³ powierzyæ naszym
misjonarzom. Biskup z Nantes oczekuje na mój list, aby wyznaczyæ
dzieñ mojej tam wizyty. Oczekuje siê na mnie równie¿ w Ile i w Vilaine, gdy bêdê w Quimper. Arcybiskup z Tours u³o¿y³ swoje wizyty
pasterskie wed³ug mojej wizyty w Bretanii. Na kogo wyjdê, anuluj¹c wszystkie te wizyty? Czy zas³u¿y³em, w moim wieku, na takie
upokorzenie? Czy mogê pocieszaæ siê, aby ono przysz³o od ksiêdza biskupa, którego przyzwyczai³em siê uwa¿aæ za przyjaciela,
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któremu odwdziêcza³em siê za dobre czyny szacunkiem bez ograniczeñ i szczer¹ przyjani¹? Niech ksi¹dz biskup os¹dzi, oczekujê odpowiedzi w Pary¿u, gdzie dojadê jutro na wiêto Wniebowziêcia.
Przyjmij, ksiê¿e biskupie, wyrazy mojego szacunku i mojego
uszanowania.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
157. [Do bpa Sergenta, biskupa w Quimper]38.
Protest przeciwko odes³aniu oblatów z wy¿szego seminarium.
Tours, 25 sierpnia 1857.
Ksiê¿e biskupie,
Do ostatniego momentu ³udzi³em siê, ¿e wywa¿ony list, który
mia³em zaszczyt wys³aæ z Galashiels, powstrzyma ksiêdza biskupa od
decyzji, która jest powa¿nym zamachem i ciê¿k¹ obelg¹ na reputacjê
Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Wydaje mi
siê, ¿e rozwi¹za³em w satysfakcjonuj¹cy sposób trudnoci, które zdawa³y siê zaprz¹taæ ksiêdza biskupa i ¿e wystarczy oczekiwaæ z ksiêdza strony powrotu do pierwotnej ¿yczliwoci, któr¹ wielokrotnie
ksi¹dz biskup wzglêdem mnie okazywa³ osobicie i na pimie.
Sta³o siê inaczej i Wasza Ekscelencja trwa w tej fatalnej decyzji, przeciw której obowi¹zkiem wynikaj¹cym z pozycji jest zaprotestowaæ. Ale ten protest, wynikaj¹cy z obowi¹zku, przebiegnie bez
ha³asu i skandalu, poniewa¿ kieruje siê do tego samego trybuna³u,
do którego siê najpierw odwo³ywa³em z tak¹ ufnoci¹, to jest do
sumienia ksiêdza biskupa. I w³anie, ksiê¿e biskupie, przed tym
trybuna³em i w obecnoci Boga, bez urazy, bez niechêci, nie trac¹c
przy tym szacunku i powa¿ania, które mam dla czcigodnej osoby
ksiêdza biskupa, tylko dla spokoju mojego sumienia i z t¹ wiêt¹
wolnoci¹, któr¹ zawiera nasz stan biskupi, nie waham siê powiedzieæ, ¿e ksi¹dz biskup da³ siê zdominowaæ przez rzekom¹ troskê,
która doprowadzi³a do pope³nienia niesprawiedliwoci.
38

Oryg.: Quimper, archiwum wy¿szego seminarium.
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Prawda jest taka, ¿e przez sam fakt proby ksiêdza biskupa
i mojej akceptacji zaistnia³ miêdzy nami prawdziwy kontrakt, który zrealizowa³ siê w pe³ni przez roczn¹ pos³ugê oblatów w ksiêdza seminarium. Umowa, która nast¹pi³a, by³a dodatkiem bez
znaczenia, która  jak zaznaczy³em w moim poprzednim licie
 powinna byæ potwierdzeniem naszych stanowisk, które nie
powinno stwarzaæ wiêkszych trudnoci, poniewa¿ mia³ to byæ regulamin przyjêty ogólnie we wszystkich seminariach, tym bardziej ¿e bylimy gotowi przyj¹æ warunki, które odpowiada³y ksiêdzu biskupowi.
Radykalnie postawiono nam pewne warunki, które nie mia³y
potrzeby byæ wyra¿one, a mianowicie to, ¿e oblaci wezwani do
pracy w waszym seminarium mieli prowadziæ siê jako dobrzy ludzie Kocio³a i wype³niaæ wszystkie obowi¹zki im powierzone,
i dawaæ przyk³ad wszystkich cnót, dobrego kierowania i nauczania
katolickiego, aby uformowaæ dobrych ksiê¿y do s³u¿by w diecezji.
To, co równie¿ radykalnie okrelono, to ¿e oblaci ¿yli w zale¿noci od pierwszego Pasterza i w doskonalej z nim harmonii, pod
którego protekcjê oddali siê z uczuciem synowskim, jakie ich Zgromadzenie im wpaja³o wzglêdem biskupów, których s¹ w pewnym
sensie s³ugami, i czuj¹ siê zobowi¹zani tego przestrzegaæ wszêdzie,
i przestrzegaj¹ ich poleceñ. Staraj¹ siê przywi¹zaæ i prowadziæ
umys³y, które nauczaj¹, w miejsca, gdzie spotykaj¹ siê z opozycj¹
wzglêdem autorytetów kocielnych, a te autorytety oblaci szanuj¹
i ucz¹ szanowaæ.
Jeli oblaci nie przestrzegaliby którego z tych obowi¹zków,
biskup, bez w¹tpienia, musia³by u¿yæ swojej niepodwa¿alnej w³adzy, aby zaprowadziæ porz¹dek, dyscyplinê i prawowierne nauczanie, i na mocy tego niepodwa¿alnego prawa musia³by wydaliæ oblatów i ze swojego seminarium, i ze swojej diecezji.
Jeli jednak oblaci godnie wype³niali swoje obowi¹zki, a wszystkie punkty kontraktu zosta³y z ich strony wype³nione, wtedy nie
mogliby byæ wydaleni. Dlaczego wiêc zadzia³ano nie tylko z pogwa³ceniem wszystkich konwenansów, ale równie¿ z prawdziw¹
niesprawiedliwoci¹?
Decyzja zosta³a podjêta osobicie przez ksiêdza biskupa, kiedy nie przestawa³ wychwalaæ superiora i dyrektora, których mu
da³em. Ksi¹dz biskup ratyfikowa³ przede wszystkim umowê, kiedy
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naciska³ na mnie, aby skompletowaæ profesorów, których liczbê
uwa¿a³ za konieczn¹, i kiedy wyrazi³ ¿al, ¿e nie mo¿e ich wprowadziæ wczeniej do seminarium. Ci profesorowie byli ju¿ wybrani
sporód najlepszych. Nie by³o wtedy kwestii wysuwania bezpodstawnych zarzutów; teraz pos³u¿y³y one jako pretekst do nowego
postanowienia, które ksi¹dz biskup przedstawi³ mi nieodwo³alnie.
Ma³o siê wiêc ksi¹dz biskup obawia protestów ze strony swoich
ksiê¿y. Móg³bym przypomnieæ s³owa wypowiedziane przez ksiêdza
biskupa, ¿e ma³o ksiêdza obchodzi niezadowolenie tych, którym
teraz przyznaje racjê. ¯yczliwe przyjêcie zgotowane ojcom Lagierowi i Bellonowi w czasie ich wizyty w czêci ksiêdza diecezji
dowodziæ mo¿e  w razie potrzeby  jak ta opozycja ma³o zasadna ³atwo siê przerodzi³a, aby zrobiæ miejsce ca³kiem innemu
nastawieniu.
Pozostaje mi wiêc odrzuciæ, ksiê¿e biskupie, z ca³¹ energi¹
cz³owieka obrzuconego oszczerstwem, perfidne i nielojalne insynuacje, które dosz³y do uszu ksiêdza, a które wywar³y na ksiêdza
duszy tak wielkie wra¿enie. Niech bêdzie mi³e Bogu, aby ze wzglêdu na mój wiek, moje starszeñstwo i uczucia wyra¿one ksiêdzu
z tak¹ otwartoci¹ serca, która jest moj¹ cech¹, wyzwoli³o siê w ksiêdzu biskupie doæ zaufania, co pozwoli³oby powiedzieæ prawdê.
Nie bêdê mia³ trudnoci z ca³kowitym wybaczeniem, nawet
jeli trzeba by zwo³aæ przed ksiêdza biskupa owych nieroztropnych
niszczycieli, którzy z pewnoci¹ nie przewidzieli konsekwencji
swoich bezrefleksyjnych doniesieñ. ¯e te¿ ksi¹dz biskup nie da³
sobie czasu, aby mnie lepiej poznaæ! Przekona³by siê ksi¹dz, ¿e nie
ma na wiecie nikogo, kto bardziej szanuje stan biskupi i kto bardziej broni jego przywilejów. Powiedziano by ksiêdzu, ¿e zanim
sam zosta³em powo³any do tej godnoci, mimo ¿e przedsiêbra³em
kroki, które mia³y od tego odwieæ, i kiedy by³em daleki od tego,
¿e prêdzej czy póniej bêdê musia³ tê godnoæ przyj¹æ, mówi³em
moim uczniom, objawiaj¹c im wielkoæ biskupstwa w Kociele, ¿e
chcia³bym byæ podnó¿kiem, aby ich bardziej ukazaæ wiernym
i przed wiernymi wynieæ. Najwiêksz¹ moj¹ trosk¹ by³o nieustanne wzbudzanie powiêcenia, przywi¹zania dla biskupów, jeliby ich
zaprosili do pracy w ich diecezji. Sam zostawszy biskupem, nie
musia³em, tak mylê, os³abiaæ w sobie tego zapa³u, tak g³êboko
zakorzenionego w mojej duszy. Moje nauczanie by³o takie samo.
Tylko przez delikatnoæ usun¹³em siê, jak dalece to mo¿liwe, jeli
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chodzi o relacje miêdzy biskupami i cz³onkami mojego Zgromadzenia, z tego Zgromadzenia, które Bóg zainspirowa³ mnie za³o¿yæ na s³u¿bê biskupom w czasie, kiedy mieli wielk¹ potrzebê
wspó³pracowników w ich diecezjach pozbawionych pomocy. I czy
mia³bym to byæ ja, który zainspirowa³by moich uczniów narzucaniem siê na szkodê biskupiego autorytetu? Ale¿ to jest najstraszniejsza kalumnia, która mog³aby byæ przypisana naszej rodzinie
zakonnej i jej Za³o¿ycielowi, poniewa¿, jak powiedzia³em na pocz¹tku tego listu, nasi oblaci s¹ zasadniczo ludmi biskupów, id¹
za ich duchem i nie maj¹ innych ni¿ oni ojców. Powinni we wszystkim doceniaæ ich wiêty autorytet i przywieæ do nich tych, którzy
ich nie uznaj¹ z powodu wystêpku lub braku zasad i nie czuj¹ respektu, i nie oddaj¹ pos³uszeñstwa im nale¿nego.
Znajdujê przez przypadek w mojej torbie niedawny list jednej
z tych osobistoci, które mog³y powiedzieæ co, co ksiêdzu biskupowi rzuci³o cieñ i przyczyni³o siê do odwo³ania ³aski dla Zgromadzenia Oblatów, tak niezas³u¿onej:
Zgadzam siê chêtnie, aby ksi¹dz biskup wywiêci³ ksiêdza , nale¿¹cego do mojej diecezji, który jest waszym duchowym synem jako
cz³onek Zgromadzenia. Zanoszê gor¹ce modlitwy, aby by³ dobrym
zakonnikiem i aby wype³nia³ swoje obowi¹zki zgodnie z ¿yczeniem
waszego serca. Niech nape³ni siê tym duchem podczas odbywanego
nowicjatu, duchem, który dalicie swojemu Instytutowi .
Moje modlitwy i moje serce wam towarzysz¹ w waszej podró¿y .
Na tym poprzestajê. Pisa³bym za du¿o, tak jestem czu³y na tym
punkcie, a jednak  jak siê okazuje  tak ma³o znany ksiêdzu.
Koñczê, ksiê¿e biskupie, ten list zainspirowany potrzeb¹ i obowi¹zkiem sprawiedliwej obrony, protestuj¹c przeciwko surowoci postêpowania ksiêdza biskupa wzglêdem oblatów niegodnie oskar¿onych, co w niczym nie os³abi uczucia respektu i czci, które ksiêdzu
biskupowi wyzna³em.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii, sup. gen. Oblatów MN.
PS List ten napisany w Tours, gdzie zatrzyma³em siê na kilka
dni w drodze do Marsylii, gdzie zrobiono mi nadziejê, ¿e otrzymam
kilka s³ów od ksiêdza biskupa.
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158. [Do bpa Despreza, biskupa w Limoges]39.
Refleksje nad przeniesieniem misjonarzy, którzy maj¹ zamieszkaæ
na obrze¿ach Limoges.
Marsylia, 10 wrzenia 1857.
Ksiê¿e biskupie,
List, który ksi¹dz biskup mi napisa³ 22 poprzedniego miesi¹ca, dotar³ do mnie dopiero po mojej d³ugiej podró¿y, któr¹ w³anie
ukoñczy³em. To ksiêdzu biskupowi wyjani opónienie mojej odpowiedzi. ¯a³ujê, ¿e z powodu potrzeby szybkiego powrotu do
mojej diecezji nie mog³em zmieniæ drogi, aby osobicie odwiedziæ
i z³o¿yæ moje uszanowanie w Limoges. Na miejscu, tak mi siê
wydaje, lepiej bym zrozumia³ intencje ksiêdza biskupa dotycz¹ce
przeniesienia misjonarzy. Przekonany o wysi³kach, które ksi¹dz
biskup czyni, jeli chodzi o dobrych robotników, pracuj¹cych
w ksiêdza winnicy od lat, i pragn¹c osobicie wejæ w przedsiêwziêcia dla dobra waszej diecezji, wydaje mi siê, ¿e nie bêdê mia³
trudnoci zgodziæ siê na ksiêdza propozycjê. Ale nie mogê przed
ksiêdzem biskupem ukrywaæ, ¿e misjonarze maj¹ wielk¹ niechêæ
do tego, aby opuciæ dom, który zosta³ im przeznaczony. Muszê powiedzieæ, ¿e nie mieli wielkich nadziei uczyniæ dobro w odleg³ych
przedmieciach, gdzie ma siê ich przenieæ. Wydaje siê, ¿e nie
przypuszczali, i¿ tam pójd¹, zanim dom i koció³, który powinni
obs³ugiwaæ, bêd¹ wybudowane. Powtarzaj¹c ksiêdzu biskupowi te
uwagi, jestem daleki od chêci przeciwstawiania siê ksiêdza planom,
jeli chodzi o nowe porz¹dki, które ksi¹dz biskup zamierza wprowadziæ. Przekazujê tylko obawy, które zajmuj¹ misjonarzy, i troski, których dowiadczaj¹. Do niechêci co do opuszczenia swojego
domu do³¹cza niechêæ zamieszkania w domu ma³o dostosowanym,
nie wiem, jak to inaczej uj¹æ. Czy woleliby byæ ostatecznie przeniesieni do dawnego klasztoru Wizytek? Tylko g³ono mylê, nie
bêd¹c pewny. Rozumujê na podstawie dawnego wspomnienia.
Jakkolwiek by by³o, ubolewam, ¿e prowincja³, o. Vincens, którego Ekscelencja ju¿ zna, nie pofatygowa³ siê porozmawiaæ z ksiê39
Kopia oryg.: Rzym, archiwum Postulacji DM X: Zbiór listów 1855-1861,
s. 117-118.
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dzem biskupem. Przyzwyczajony, aby siê nie wtr¹caæ, jak dalece
to mo¿liwe, to na nim opieram wszystkie sprawy do omówienia
z biskupami. S³abo znam miejsce i lokalne zwyczaje, dlatego trudno mi wydawaæ os¹d bez znajomoci sprawy. Jednak¿e, w obecnych okolicznociach, rozumiem, ¿e ksi¹dz biskup jest naciskany,
aby podj¹æ decyzjê. Co mogê lepszego zrobiæ, jeli nie zdaæ siê na
decyzjê ksiêdza? Ksi¹dz biskup jest ojcem, misjonarze s¹ dzieæmi
ksiêdza biskupa, zna ksi¹dz potrzeby wspólnoty robotników, której
cz³onkowie, po trudach misji powinni odzyskaæ si³y w domu przynajmniej z ogrodem, itp. Sk³adam ich los w ksiêdza rêce. Uczyni
ksi¹dz biskup to, co jest odpowiednie i sprawiedliwe. Proszê zadysponowaæ ich domem, poniewa¿ ocenia ksi¹dz biskup, ¿e powiêcenie, które uczyni¹, bêdzie wielkiej u¿ytecznoci dla diecezji, i ¿e czyni¹c ten wysi³ek, zrobi¹ rzecz mi³¹ ksiêdzu biskupowi.
Niech ksi¹dz biskup zechce rozpoznaæ w mojej postawie bezgraniczne zaufanie, które mam dla niego, i przyj¹æ jednoczenie
wyrazy mojego szacunku,
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
159. [Do Jego Eminencji, kard. Donneta, arcybiskupa Bordeaux]40.
Wdziêcznoæ za zgodê dan¹ przez Jego Eminencjê dla projektu
przy³¹czenia Stowarzyszenia wiêtej Rodziny do Zgromadzenia
Oblatów MN.
Marsylia, 10 padziernika 1857.
Ksiê¿e biskupie,
Nic nie mog³o byæ bardziej przyjemne, jak za porednictwem
Waszej Eminencji za³atwiaæ sprawê tak wa¿n¹ dla Zgromadzenia,
którego jestem Za³o¿ycielem.
Jestem bardzo wdziêczny, ksiê¿e biskupie, za wydanie zgody
na projekt ks. Noaillesa i za zabiegi poczynione w celu sfinalizowania tego uk³adu.
40

Oryg.: Rzym, archiwum generalne Sióstr wiêtej Rodziny.
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Pod ksiêdza auspicjami sprawa odniesie sukces, jeli jest
w planach Bo¿ych. Rzeczywicie, przewidujê wielkie i cenne korzyci w zwi¹zku z po³¹czeniem charyzmatów i si³, które opatrznoæ Bo¿a rozmieci³a w ka¿dym z tych stowarzyszeñ. Sprawa nie
bêdzie pozbawiona pewnych trudnoci; wasza m¹droæ, Eminencjo,
oraz czysta i uczciwa intencja poszczególnych stron za³atwi
wszystko; omielam siê mieæ tak¹ nadziejê.
Kierujê do Eminencji uwagi, które zosta³y mi przedstawione
przez moj¹ radê, a które winny byæ u podstaw umowy tego projektu.
Niech wasza Eminencja zechce przyj¹æ wyrazy szacunku od
pokornego i pos³usznego s³ugi,
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii, sup. gen.
160. [Do bpa Lyonneta, biskupa Walencji]41.
Oblaci natychmiast wycofuj¹ siê z seminarium w Romans, poniewa¿ biskup umówi³ siê z jezuitami, aby im powierzyæ jego kierowanie.
Marsylia, 10 padziernika 1857.
Ksiê¿e biskupie,
Ojciec Lanceney zda³ mi w³anie sprawê z rozmowy, któr¹
przeprowadzi³ z ksiêdzem biskupem, a z której wynika, wed³ug
mnie, ¿e przedsiêwzi¹³ ksi¹dz biskup wspó³pracê z jezuitami, aby
im powierzyæ wasze wy¿sze seminarium w Romans. Ta decyzja
implikuje, prêdzej czy póniej, odwo³anie ojców oblatów, którzy
byli powo³ani przez waszego poprzednika do prowadzenia tego¿
seminarium. W konsekwencji podj¹æ decyzjê o odwo³aniu naszych
ojców, którzy nie mogliby siê godnie zaprezentowaæ przed przysz³¹
wspólnot¹ poinformowan¹ o ich przysz³ym wydaleniu i w stosunku do której by³oby niemo¿liwe sprawowanie jakiegokolwiek autorytetu. Mam zaszczyt uprzedziæ Ekscelencjê o tej decyzji, aby
móg³ dzia³aæ. Czcigodni ojcowie jezuici s¹ doæ liczni i nie bêd¹
mieli problemów, aby wys³aæ ojców zdolnych, na których ksi¹dz
41

Kopia oryg.: Rzym, arch. Postulacji DM X: Zbiór listów 1855-1861, s. 127.
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biskup liczy³ wed³ug informacji udzielonych przez Czcigodnego
Ojca Prowincja³a42.
Ojciec Lancenay pozostanie na miejscu, aby przekazaæ dom
tym, których ksi¹dz biskup wybra³.
Mam zaszczyt byæ, ksiê¿e biskupie, waszym pokornym i pos³usznym s³ug¹,
K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii, Sup. Gen.
161. [Do o. Beckxa, superiora generalnego jezuitów, w Rzymie]43.
Relacja wydarzeñ, które spowodowa³y zast¹pienie oblatów przez
jezuitów w seminarium w Romans.
Marsylia, 12 padziernika 1857.
Czcigodny ojcze,
Uwa¿am, ¿e powinien ojciec zostaæ poinformowany o sposobie za³atwiania spraw przez waszych ojców w naszych stronach 
bêdê wiêc prostym sprawozdawc¹, choæ mia³abym wiele powodów,
aby siê ¿aliæ.
Cztery lata temu biskup Walencji bardzo mnie prosi³, aby przyj¹æ prowadzenie jego seminarium. Uleg³em jego namowom i da³em
mu ojców zdolnych do wype³nienia powierzonego im zadania. Biskup Walencji wydawa³ siê do tego stopnia zadowolony z takiego
obrotu sprawy, ¿e w specjalnym licie wyrazi³ swoj¹ radoæ. Za¿¹42
Biskup de Mazenod przepisuje osobicie ten list w Zbiorze listów i dodaje: NB
Ojciec Prowincja³, o którym jest mowa w tym licie, to o. Gautrelet, wspomagany przez
o. de Jocasa, poprzedniego prowincja³a. Wypada znaæ tych przyjació³ i wiedzieæ, z jak¹
delikatnoci¹ dzia³ali. Szczegó³y tej intrygi wyznane osobicie przez biskupa daj¹ rozmiar ma³ej delikatnoci jednego i drugiego. Informacje, których nam dostarczy³ o. Lancenay, zmusi³y mnie do napisania listu, który skopiowa³em.
O pobycie oblatów i opuszczeniu Romans, por. Etudes Oblates, t. 23(1964); s. 127-160; t. 24(1965), s. 161-177.
43
Kopia oryg.: Rzym, arch. Postulacji DM X: Zbiór listów 1855-1861, s. 127-129.
Ojciec Beckx odpowiedzia³ 24 padziernika, ¿e wys³a³ telegram do Lyonu 11 lub 12 padziernika: Jeli poprzedni dyrektorzy opucili z w³asnej woli, przyjmijcie; jeli nie, poczekajcie. Dodaje: Wed³ug relacji, jak¹ otrzyma³em od ksiêdza biskupa, wydaje mi siê,
¿e popiech by³ godny po¿a³owania . Arch. gen. jezuitów Rel. Zewn. XI, s. 29-30.
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da³ ponadto, aby Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów, które zajê³o
siê jego seminarium, da³o równie¿ trzech misjonarzy do ewangelizacji jego diecezji. Powstrzyma³em zapa³, mo¿e lepiej bêdzie powiedzieæ wolê tego biskupa, chocia¿ z trudnoci¹, poniewa¿ myla³em, ¿e misjonarze bêd¹cy w Notre-Dame de lOsier, obok
diecezji Walencji, mogliby zadoæuczyniæ tej pos³udze bez nara¿ania diecezji w Walencji na wydatki w zwi¹zku z budow¹ domu, aby
przyj¹æ misjonarzy. Misjonarze Oblaci prowadzili seminarium a¿
do mierci biskupa.
Jego nastêpca, dzia³aj¹c pod presj¹ pewnych uprzedzeñ, zwróci³ siê do waszych ojców, aby z ich pomoc¹ zrealizowaæ plan, który mia³ ich umieciæ zamiast oblatów. Kiedy pog³oska siê rozesz³a,
dwóch z waszych ojców, bez ¿adnych skrupu³ów rozmawia³o o tym
z jednym z ksiê¿y z diecezji Walencji, który uzna³ za stosowne
podzieliæ siê t¹ wiadomoci¹ z oblatami. Nasi nic nie podejrzewali, pracuj¹c w seminarium w Romans, i przygotowywali siê do
przyjêcia uczniów. Superior, bardziej zaskoczony ni¿ ktokolwiek
inny, poniewa¿ niedawno widzia³ siê z biskupem, a ten nic mu o tym
nie napomkn¹³, pojecha³ do Lyonu, aby otrzymaæ wyjanienia od
biskupa. Ten za na pocz¹tku zdawa³ siê zdziwiony, ale w koñcu
bez ogródek rzek³ do superiora: Proszê, powiem, jak siê rzeczy
mia³y. Kilka dni temu by³em na obiedzie u arcybiskupa. By³ tam
równie¿ o. Jocas i inni ojcowie jezuici. Ojciec Jocas mi mówi
szczêliwie, ksiê¿e biskupie, ¿e nie osiedlilimy siê w St-Flour,
poniewa¿ ksi¹dz biskup opuszcza tê diecezjê. Odpowiedzia³em mu:
Co to ma za znaczenie, ojcze, to nie dla biskupa poszlibycie do
diecezji St-Flour, ale po to, aby czyniæ tam dobro. Ale¿  mówi
mi o. Jocas  mo¿emy uczyniæ dobro w ksiêdza nowej diecezji,
sk¹d  jak s³yszy siê  ma ksi¹dz zamiar odes³aæ oblatów. Biskup nie uwa¿a³ za stosowne, aby powiedzieæ co wiêcej na temat
tej rozmowy superiorowi oblatów, ale to, co powiedzia³, dowodzi,
¿e rozmowa potoczy³a siê dalej. Kilka dni póniej, mówi biskup,
ojciec prowincja³ przyjecha³ do mnie do Fourvieres, do domu jezuitów, gdzie odprawia³ swoje rekolekcje, i ten ojciec mi powiedzia³,
¿e by³oby dobrze napisaæ list do Rzymu, aby ojciec genera³ wyznaczy³ sk³ad profesorów do wy¿szego seminarium, który mia³by im
byæ powierzony. Biskup wszed³ zatem w tê procedurê po cichu, aby
upiæ czujnoæ superiora. Ten za, aby siê dowiedzieæ ostatecznie,
jak siê sprawy przedstawiaj¹, zaproponowa³, aby biskup zdemen-
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towa³ te pog³oski przez pewne konkretne dzia³ania. Biskup siê obruszy³ i obrazi³, mówi¹c, ¿e to on jest tu panem, itd. Superior ust¹pi³ i wycofa³ siê. Powróciwszy do seminarium, podzieli³ siê nowinami ze wspó³braæmi. Postanowiono, aby superior przyjecha³ do
mnie i zda³ sprawê z zaistnia³ych wydarzeñ.
Nie trzeba by³o byæ zbyt przewiduj¹cym, ¿eby siê nie domyliæ,
¿e biskup przekonany o pomocy ojców jezuitów zrealizuje ten plan
w najbli¿szym czasie. I w momencie kiedy ojcowie bêd¹ mieli przygotowany personel, biskup podziêkuje oblatom, tym bardziej ¿e jezuici nie tylko zabezpieczyliby personel w seminarium duchownym, ale
podjêliby siê równie¿ g³osiæ misje w diecezji, bez wynagrodzenia chocia¿by miernego, nale¿nego misjonarzom. A z du¿ego zakonu, który
obfituje w wybitne jednostki, wys³aliby biskupowi g³osicieli do jego
katedry, itd. Relacjonujê s³owo w s³owo wypowied biskupa.
Znaj¹c te fakty, nie pozosta³o mi nic innego, jak tylko napisaæ
do biskupa, ¿e wycofujê natychmiast oblatów z seminarium. I tak
uczyni³em. A biskup, opieraj¹c siê na umowie z waszymi ojcami,
podda³ siê woli Bo¿ej. Takie s¹ buduj¹ce s³owa jego odpowiedzi, na które nie mam ju¿ co odpowiadaæ!
Czujê, ¿e jestem ju¿ zbyt stary, aby zrozumieæ ten rodzaj postêpowania we wspó³czesnym spo³eczeñstwie. Zadowalam siê jedynie tego zasygnalizowaniem, i nie wyobra¿am sobie, by podobnie postêpowaæ wzglêdem kogokolwiek.
Wybaczy mi ojciec popieszne pisanie tego listu, nie mam czasu, aby go jeszcze raz przeczytaæ, jednak wysy³am go nie jako skargê, ale jako informacjê.
Proszê przyj¹æ, czcigodny ojcze, zapewnienie o moim szacunku i moich ¿ywych uczuciach.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
162. [Do o. Gautreleta, prowincja³a jezuitów w Lyonie]44.
Skarga na prowincja³a, który obszed³ siê niew³aciwie w stosunku
do oblatów, dyrektorów seminarium duchownego w Romans.
44

Kopia oryg.: Rzym, arch. Postulacji DM X: Zbiór listów 1855-1861, s. 132-133.
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Marsylia, 20 padziernika 1857.
Czcigodny ojcze,
Chcê siê dowiedzieæ, aby siê przekonaæ, czy naprawdê nie
sprowokowa³ ojciec, poprzez zaofiarowanie swoich us³ug, niegodnej decyzji, któr¹ podj¹³ biskup Walencji wzglêdem Oblatów Maryi Niepokalanej. By³oby to dla mnie bardzo przykre, dla mnie,
który by³em o wiele wczeniej, od niejednego z was, zanim przyszlicie na wiat, przywi¹zany do waszego zakonu, bardziej byæ
mo¿e ni¿ ojciec. Przez ca³e moje ¿ycie dawa³em dowody przywi¹zania i szacunku a¿ do upokarzania siê wiele razy. Trudno mi uwierzyæ, ¿e by³by ojciec zdolny do takiego kroku.
Zrelacjonowa³em ci, czcigodny ojcze, dok³adnie rozmowê biskupa Walencji z o. Lanceneyem. On za by³by gotów, pod przysiêg¹, potwierdziæ to, z czego zda³ relacjê. To, co biskup móg³ powiedzieæ, nie znajduje potwierdzenia w tym, co ojciec twierdzi.
Maj¹c do wyboru, jestem sk³onny ojcu uwierzyæ, ¿e mówi prawdê.
Biskup, który ma zasady tak ma³o utwierdzone co do sprawiedliwoci i bezstronnoci, mo¿e równie¿ byæ bardzo elastyczny co do
uczciwoci i otwartoci.
Nie oskar¿am wiêc i chêtnie zdejmujê z ojca ten ciê¿ar i tê
winê. Jest to bardzo niegodna inicjatywa, która uczyni³aby z ojca
najbardziej nieszczêliwego z ludzi w oczach tych wszystkich, którzy zachowali uczucie delikatnoci i honoru.
Ta ³atwoæ, z jak¹ ojciec wszed³ w zamierzenia i punkt widzenia biskupa, który os¹dzi³ i skaza³ zgromadzenie zakonne, bez jego
wys³uchania, stawia was w rzêdzie wspólników tej niesprawiedliwoci. Jeli biskup nie liczy³by na was, zapewne dwa razy by siê
zastanowi³, zanim podj¹³by dzia³ania tak gwa³towne. Da³by sobie
czas na konsultacjê swoich wikariuszy generalnych, których sobie
wybra³, i innych szanowanych osób, które zawróci³yby go z b³êdnej drogi, na któr¹ kilku z³oliwców go wprowadzi³o. Na pewno
respektowa³by prawo do dobrej reputacji zgromadzenia zakonnego, które od tylu lat czyni³o dobro w jego diecezji.
Lecz licz¹c na was, jezuitów, i doceniaj¹c po¿ytek, jaki zakon
tak wielki jak wasz, bogaty w talenty i wiele innych cnót, jemu
zaproponowa³, z góry zwróci³ siê ku wam w swoich zamiarach,
i uzna³ to za kwestiê czasu. Chcia³ jeszcze zaoszczêdziæ kilka mie-
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siêcy, abycie mogli wyznaczyæ personel, który mu obiecalicie,
i dokonaæ zamachu wed³ug w³asnej woli.
Jak ojciec móg³ siê nie wycofaæ przed podobn¹ machinacj¹?
Czy¿ nie jest to w ojca oczach wyeliminowaniem Zgromadzenia,
które jest karze³kiem w porównaniu z waszym zakonem, ale które
ma jednak jakie prawo, a¿eby nie przynosiæ znacznego uszczerbku jego reputacji, do której ma prawo, aby czyniæ w Kociele dobro, które wyznaczy³o sobie robiæ? Nie, mój czcigodny ojcze, nie
mogê ojcu wybaczyæ, i mogê ojcu z ca³¹ prostot¹ wyznaæ, ¿e wszyscy ci, którzy dowiaduj¹ siê o tych wydarzeniach, wypowiadaj¹ siê
o nich w sposób, którego tu nie mogê przytoczyæ. Nie wiem, co
zyskacie na tym dzia³aniu, ale dostrzegam z ¿alem, ¿e stracicie
przez to du¿o na powa¿aniu.
Jeli chodzi o mnie, zrobi³em, co mia³em do zrobienia, od
momentu kiedy zauwa¿y³em nagann¹ i podstêpn¹ taktykê biskupa
Walencji. Uzna³em za stosowne wycofaæ naszych oblatów, zanim
wygoniono by ich ostentacyjnie, i zostawi³em czyste pole.
Oto mój sposób dzia³ania. Gram zawsze w otwarte karty.
Uczciwoæ i honor s¹ moimi wyró¿niaj¹cymi cechami. Mam w nienawici dwulicowoæ wszêdzie tam, gdzie j¹ spotykam, ale jeszcze
bardziej tam, gdzie mo¿na by siê jej najmniej spodziewaæ. W koñcu jeli zrobi³em to, co powinienem by³ zrobiæ, niech siê dzieje,
co chce. Poddajê siê temu, co Bóg dopuci, i modlê siê za tych,
którzy siê co do mnie myl¹ i przypisuj¹ mi jakiekolwiek b³êdy.
Niech czcigodny ojciec przyjmie wyrazy mojego szacunku
i ¿ywych uczuæ.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
163. [Do o. Beckx, superiora generalnego Jezuitów Rzymie]45.
Przes³anie listu otrzymanego od o. Gautreleta i odpowied bpa de
Mazenoda. Przysz³e postêpowanie wobec jezuitów.

45

Kopia oryg.: Rzym, archiwum Postulacji DM X: Zbiór listów 1855-1861, s. 134.
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Marsylia, 21 padziernika 1857.
Mój czcigodny ojcze,
Bardzo mi zale¿y, aby ojciec siê dowiedzia³, jaka jest moja
opinia na temat ma³o delikatnego postêpowania waszego zakonu
wzglêdem Zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalanej, którego
jestem superiorem. Z tego powodu przesy³am kopiê listu, który
wys³a³em ojcu prowincja³owi w odpowiedzi na ten, który poczuwa³ siê mi napisaæ, aby wyt³umaczyæ swoje postêpowanie. Jednoczenie wysy³am kopiê jego listu.
Póniej nie bêdziemy ju¿ wiêcej mówiæ o tej sprawie, która
jednak wywo³a³a ogólne potêpienie waszego zakonu.
Nie pos¹dza³bym ojca o z³¹ wolê, aby mnie stawiaæ w niezrêcznej sytuacji i niejako w obowi¹zku od tej pory wyrzuciæ
z mojego serca uczucia powa¿ania i przywi¹zania, które zawsze
mia³em i zachowujê dla waszego zakonu. Najprostsza uczciwoæ
oraz zwyk³e konwenanse wymagaj¹, abym zaprzesta³ manifestowaæ
moj¹ sympatiê dla was, o której wszyscy wiedz¹, i od tej pory zachowywaæ siê z dystansem w relacjach zewnêtrznych, pomijaj¹c
zwyk³¹ mi³oæ, któr¹ zawsze bêdê was darzyæ46. Niech ojciec zechce przyj¹æ itd.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
164. [Do biskupa Orleanu]47.
Proba o udzielenie pozwolenia ks. Dufourowi pozostania w nowicjacie oblatów.
Marsylia, 4 listopada 1857.
Mój drogi i czcigodny panie,
Zosta³em poinformowany przez ks. Dufoura, kap³ana z waszej
diecezji, o pewnych wynik³ych dla niego trudnociach. Liczy³em
46
Ojciec Beckx odpowiedzia³ 7 listopada 1857 i wyrazi³ ¿al z powodu tej afery,
prosz¹c bpa de Mazenoda, aby zachowa³ ¿yczliwoæ dla jezuitów. Arch. gen. SJ. Relacje zewn. XI, s. 32-33.
47
Oryg.: Pary¿, Biblioteka Narodowa, Wydzia³ Rêkopisów, korespondencja Dupanloupa, t. 27.
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na wasz¹ do mnie ¿yczliwoæ i s¹dzi³em, ¿e skoro ju¿ siê znajdowa³ na miejscu i w domu nowicjatu, otrzyma potwierdzenie pozwolenia wst¹pienia do Zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalanej,
które wczeniej od was uzyska³. Zdusimy w ten sposób w zarodku
wszystkie trudnoci. W du¿ym stopniu przyczynili siê do ich powstania jego rodzice, którzy s¹ przeciwni postanowieniu Dufoura.
Oszczêdzimy jemu kosztownej i mêcz¹cej podró¿y i nie opónimy
czasu jego zaanga¿owania zakonnego, do którego jest powo³any,
a które mo¿e mieæ miejsce po przebytym rocznym nowicjacie.
Proszê was o potwierdzenie mojej decyzji poprzez s³owo
z waszej strony.
Zechciejcie przyj¹æ, mój drogi i czcigodny panie, ponowienie
zapewnienia o moim respekcie i ¿ywych uczuciach.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
165. [Do Jego Eminencji kard. Donneta, arcybiskupa Bordeaux]48.
Wys³anie umowy afiliacyjnej Stowarzyszenia wiêtej Rodziny. Wyra¿enie zgody na podpisanie.
Marsylia, 28 grudnia 1857.
Ksiê¿e biskupie,
Mam zaszczyt odes³aæ ksiêdzu za³¹czon¹ umowê afiliacyjn¹
zawart¹ miêdzy Zgromadzeniem Misjonarzy Oblatów a Stowarzyszeniem wiêtej Rodziny, które ksi¹dz biskup przes³a³ mi ostatnio.
Po dok³adnym jej przeanalizowaniu z asystentami generalnymi,
którzy tworz¹ moj¹ radê, ustalilimy, ¿e jej aktualna redakcja wyra¿a w sposób wystarczaj¹cy cel, który proponuj¹ obie strony,
a jednoczenie, ¿e wystarczaj¹ce s¹ gwarancje, zabezpieczaj¹ce interesy obu stron. Nic wiêc nie przeszkadza, aby projekt obecnie
przedstawiony zosta³ przyjêty jako umowa pomiêdzy dwoma rodzinami duchowymi, które odt¹d powinny tworzyæ jednoæ, aby siê
wspomagaæ w wykonywaniu dobra dla Kocio³a Bo¿ego.
48

Oryg.: Rzym, arch. gen. Stowarzyszenia wiêtej Rodziny.
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Niech Wasza Eminencja bêdzie ³askaw przekazaæ ks. Noaillesowi za³¹czony dokument, a¿eby móg³ jak najszybciej skopiowaæ
go w trzech egzemplarzach, które bêd¹ nastêpnie zaopatrzone wymaganymi podpisami i pieczêciami przedstawicieli obu stron.
W ten sposób pod wasz¹ opiek¹ i porednictwem zostanie zatwierdzone to dobre dzie³o, które do³¹czy do wielu z tych, bêd¹cych
chwa³¹ waszej administracji w diecezji Bordeaux.
Proszê Wasz¹ Eminencjê o przyjêcie wyrazów mojego szczerego przywi¹zania.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii, Sup. Gen.
166. Do ks. Noaillesa w Bordeaux49.
Mo¿na podpisaæ porozumienie o afiliacji miêdzy Stowarzyszeniem
wiêtej Rodziny a Zgromadzeniem Oblatów. Po¿ytek wynik³y z tej
afiliacji.
Marsylia, 28 grudnia 1857.
Wys³a³em w³anie przed chwil¹ do kardyna³a arcybiskupa Bordeaux umowê afiliacyjn¹ zawart¹ miêdzy naszymi dwiema rodzinami duchowymi, któr¹ Jego Eminencja mi przes³a³ dwa tygodnie
temu. Trzeba by³o poddaæ ten tekst analizie rady i moich asystentów generalnych, nastêpnie by³y wiêta Bo¿ego Narodzenia, które
mi przeszkodzi³y do ksiêdza napisaæ, aby powiadomiæ o decyzjach,
o których piszê dzisiaj.
Rada Zgromadzenia, po dok³adnym rozpatrzeniu poszczególnych artyku³ów umowy, uwa¿a, ¿e redakcja sformu³owana przez
ksiêdza mo¿e byæ przyjêta jako umowa definitywna zwi¹zku miêdzy Stowarzyszeniem wiêtej Rodziny i Zgromadzenia Misjonarzy
Oblatów Maryi Niepokalanej. Wynika z tego, ¿e od momentu, kiedy Jego Eminencja odele ksiêdzu dokument, który wys³a³em, wykona ksi¹dz kopiê w trzech egzemplarzach, jak jest to ustalone.
Kopie powinny zostaæ opatrzone odpowiednimi podpisami i opieczêtowane przez obie umawiaj¹ce siê strony. Odele je nam ksi¹dz
49

Oryg.: Rzym, arch. gen. Stowarzyszenia wiêtej Rodziny.
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w ten sposób podpisane i opieczêtowane, abymy my mogli z kolei opieczêtowaæ i podpisaæ, nastêpnie odes³aæ dwa egzemplarze 
jeden dla was, drugi dla arcybiskupstwa w Bordeaux; trzeci za
egzemplarz zachowamy w naszym archiwum. W ten sposób bêdzie
zawarta umowa, dziêki której, mam nadziejê, tak jak i wy, nasze
dwie rodziny osi¹gn¹ wielkie korzyci. Obróci siê to na wielkie
dobro dusz, który to cel proponuj¹ sobie obie strony, ale i który
bêdziemy mogli ³atwiej osi¹gn¹æ w przysz³oci, kiedy dwie si³y
zjednocz¹ siê, aby kroczyæ pod jednym sztandarem. Powinnimy,
wy i my, prosiæ Boga, aby te nadzieje ca³kowicie siê zici³y, i dziêkowaæ jednoczenie Jemu i Niepokalanej Dziewicy Maryi, naszej
Matce, za to, ¿e przeszkody, które siê pojawi³y na drodze do tej
jednoci, zosta³y pokonane, i ¿e wszystko zdaje siê sprzyjaæ, ku
naszemu zadowoleniu obustronnemu, pomylnemu zakoñczeniu
sprawy tak delikatnej. Do ciebie nale¿y, drogi ks. Noailles, radoæ
z podjêtej inicjatywy tej wa¿nej umowy, i do ciebie nale¿y, dziêki
szczêliwemu zakoñczeniu, które z tego wynik³o, postawienie
kropki nad i podczas realizacji ró¿norodnych przedsiêwziêæ. To
dziêki tobie istnieje Stowarzyszenie wiêtej Rodziny i ma nadziejê
trwaæ jeszcze d³ugo pod twoim m¹drym i ojcowskim kierownictwem, godnym za³o¿yciela.
Teraz odpowiadam na twoje pytanie dotycz¹ce ksiê¿y, którzy
s¹ zwi¹zani z twoimi dzie³ami, a którzy mogliby zasiliæ powo³aniami Zgromadzenie Oblatów Maryi. Nie wydaje mi siê konieczne
u³atwianie im wst¹pienia przez modyfikacjê naszych Regu³ i Konstytucji. Mimo ¿e lub pos³uszeñstwa nie dopuszcza ¿adnych wyj¹tków, to jeli poród tych kandydatów byliby tacy, którzy mieliby tak¹ preferencjê, umotywowan¹ sk¹din¹d trwa³¹ zdolnoci¹, ju¿
to do g³oszenia misji, ju¿ to do nauczania, mog³oby siê im daæ zapewnienie, ¿e bêd¹ do tego wykorzystani, jak tylko zwi¹¿¹ siê definitywnie ze Zgromadzeniem i stan¹ siê jego cz³onkami. To powinno wystarczyæ mê¿czyznom o¿ywianym przez ducha Bo¿ego,
którzy szukaj¹ przede wszystkim wype³nienia woli Bo¿ej.
Pozwól, ¿e koñcz¹c, bêdê ci ¿yczy³ szczêcia i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na Nowy Rok, który wkrótce siê zacznie. Przyjmij
wyrazy mojego szacunku i oddania.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii, Sup. Gen.
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167. Do ks. Sebaux, proboszcza w Notre-Dame w Laval50.
Ojciec Vital Grandin jest mianowany biskupem w Satali. Ubóstwo
i wielki obszar jego diecezji.
[Marsylia, 1858]51.
Drogi ksiê¿e proboszczu, tu¿ przed wyjazdem mam tylko
chwilê, aby podziêkowaæ za dobre s³owo i ¿yczenia. Zna ksi¹dz
pragnienia, jakie mam wzglêdem niego. Uczucia, które ksi¹dz
wzbudzi³ we mnie, s¹ bardzo trwa³e.
Prawd¹ jest, ¿e o. Grandin zosta³ wyniesiony do godnoci biskupiej przez Ojca wiêtego, który wybra³ go na koadiutora biskupa diecezji w. Bonifacego i jako tytu³ da³ mu: biskup Satali in
partibus infidelium.
Nie wiem, czy zdo³am otrzymaæ pozwolenie, aby wys³ano mi
go do Francji. Wówczas mia³bym tê radoæ wywiêciæ go na biskupa, tak jak mia³em radoæ wywiêcenia go na kap³ana. Bêdzie
ksi¹dz mia³ wiêc tê przyjemnoæ go zobaczyæ, tym bardziej ¿e, jak
mi wiadomo, mia³ ksi¹dz swój udzia³ w jego wychowaniu. Trudno
jest byæ bardziej cnotliwym, i mam przekonanie, ¿e bêdzie on równie dobrym biskupem jak jest dobrym zakonnikiem i oddanym
misjonarzem. To nie korona z kwiatów, któr¹ mu k³ad¹ na g³owê.
Jak¿e wielka jest diecezja, któr¹ bêdzie mia³ do ewangelizowania!
Widzê oczami wyobrani jego pa³ac na lIle a la Crosse, stworzony z kilku kawa³ków drzewa po³¹czonego z ziemi¹, lodowe pola
i rozproszonych tubylców, których trzeba szukaæ na ogromnych
dystansach od dwóch do trzech setek mil, aby przyprowadziæ niektórych do znajomoci z Bogiem i Jezusem Chrystusem, Jego Boskim Synem, a przez Niego na drogê zbawienia.
Ten drogi i biedny ojciec bêdzie zdruzgotany, kiedy dowie siê,
co Opatrznoæ jemu przygotowa³a. Nie bêdzie móg³ nic zrobiæ, nie
ma odwrotu. Proszê go wspomóc przez wasze modlitwy, aby przyj¹³ i niós³ ten ciê¿ki krzy¿.
Zrobiê wszystko, co w mojej mocy, aby odpowiedzieæ na listy,
które otrzyma³em od jego brata i jego siostry, i przyjació³, ale mimo
50
51

Oryg.: arch. biskupstwa w Laval.
List bez daty, ale z pocz¹tku roku 1858, w momencie nominacji o. Grandina.
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to b¹d tak dobry i przeka¿ im, ¿e nie ma ¿adnej pomy³ki w wiadomoci o wyniesieniu ich brata do biskupstwa.
Zechciej, drogi proboszczu, przyj¹æ zapewnienie o mojej ¿yczliwoci.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
168. Do ksiêdza

.

52

Ojciec Vital Grandin zosta³ mianowany biskupem Satali. Nadzieja
mo¿liwoci udzielenia mu sakry w Marsylii.
Marsylia, 9 stycznia 1858.
Drogi ksiê¿e, nie wprowadzono ksiêdza w b³¹d, informuj¹c
o tym ¿e o. Vital Grandin zosta³ wyniesiony do godnoci biskupa.
Ojciec wiêty wybra³ go na koadiutora biskupa diecezji w. Bonifacego z tytu³em biskupa Satali in partibus infidelium. Ojciec Grandin, mimo swojego m³odego wieku, zas³ugiwa³ pod wszystkimi
wzglêdami na ten wybór. Aby nieæ taki ciê¿ar, który mu nak³adaj¹, trzeba cnót i odwagi w ka¿dym dowiadczeniu, a to jest w³anie
to, czego dobry Bóg udzieli³ temu drogiemu biskupowi. W ka¿dej
sytuacji, gdzie go postawiono, mimo ¿e m³ody, by³ przyk³adem.
Dlatego z ca³ym zaufaniem biskup diecezji w. Bonifacego i ja zaproponowalimy go Stolicy wiêtej, aby na³o¿yæ na jego g³owê tê
koronê cierniow¹, któr¹ bêdzie mia³ si³ê nosiæ. Dozna na pewno
wielkiego smutku, kiedy siê dowie, co Opatrznoæ mu przygotowa³a. Dlatego potrzeba prosiæ jego przyjació³ o modlitwê za niego,
aby przyj¹³ wiêt¹ wolê Bo¿¹.
To, co ksi¹dz proponuje zrobiæ ze swoimi towarzyszami z czasów seminaryjnych, bêdzie cennym ho³dem z³o¿onym cnotom tego
wspania³ego biskupa. I tak jak ja z mojej strony chcê siê nim zaj¹æ, bêdzie bardzo w³aciwe wiedzieæ, na co wy siê zdecydowalicie. Mamy przed sob¹ du¿o czasu. Prawdopodobnie nie dowie siê
wczeniej o swojej nominacji, jak dopiero za szeæ miesiêcy. Zro52
Kopia: Rzym, arch. Postulacji. Chodzi o dawnego towarzysza bpa Grandina
z seminarium w Mans.
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biê wszystko, co w mojej mocy, aby mi go przys³ano tutaj na wiêcenia biskupie. By³aby to piêkna okazja dla jego przyjació³, aby
przyjechaæ i zobaczyæ nasze piêkne miasto Marsyliê. Ale nie jestem pewny, czy uda mi siê to wszystko osi¹gn¹æ. On jest daleko
st¹d. LIle de Crosse jest za oddalona o trzysta mil od miasta w.
Bonifacego, a to bêdzie miejsce rezydencji nowego biskupa w diecezji wielkiej jak Europa.
Zechciej przyj¹æ itd.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
169. Do ks. Noaillesa w Bordeaux53.
Rada generalna wybierze wkrótce oblata na wspó³pracownika
ks. Noaillesa w kontaktach ze Stowarzyszeniem wiêtej Rodziny.
Pary¿, 15 marca 1858.
Ksiê¿e i czcigodny superiorze,
Wstyd mi, ¿e tak póno odpowiadam na listy do mnie skierowane. Spowodowane to by³o tysi¹cem spraw, problemów wszelkiego rodzaju i dwoma podró¿ami, które musia³em odbyæ. Prosi³em
o. Vincensa, ¿eby mnie usprawiedliwi³ przed ksiêdzem i przekaza³
bezporednio powód opónienia odpowiedzi na listy.
I oto dowiadujê siê, ¿e o. Vincens nie mia³ okazji ksiêdza widzieæ, zapewne szybko przeje¿d¿aj¹c przez Bordeaux lub z powodu ksiêdza nieobecnoci w tym momencie. Dlatego natychmiast
najpierw proszê o wybaczenie, a nastêpnie proszê o danie mi czasu
na powrót do Marsylii, aby ustaliæ z moj¹ rad¹ decyzjê, która najbardziej by siê zgadza³a z ksiêdza punktem widzenia. Póki co
wszyscy moi wspó³pracownicy s¹ na rekolekcjach. Trzeba by³o
nadludzkiego wysi³ku, aby zadowoliæ wszystkich zwracaj¹cych siê
o pomoc w zwi¹zku z jubileuszem. Po Wielkanocy bêdziemy wolniejsi, a oczekuj¹c, ³¹czê moje modlitwy z modlitwami ksiêdza,
aby dobry Bóg pob³ogos³awi³ nasze rodziny i nasze dzie³a i przede
53

Oryg.: Rzym, arch. gen. Sióstr wiêtej Rodziny.
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wszystkim, aby ksiêdza d³ugo zachowa³ na czele tych wiêtych
dzie³, które ksiêdza gorliwoæ za³o¿y³a w Kociele.
Muszê koñczyæ, aby zaj¹æ siê raportem, który mam obowi¹zek
napisaæ dla senatu. To bêdzie tutaj moje ostatnie zajêcie, poniewa¿
pieszê siê przed powrotem do mojej diecezji na Wielki Tydzieñ.
Zechciej, ksiê¿e i czcigodny superiorze, przyj¹æ wyrazy szacunku i przywi¹zania.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
PS Zobowi¹za³em prze³o¿on¹ Nadziei z Nancy przypomnieæ
ksiêdzu moj¹ osobê. Nasi ojcowie oblaci mieli ju¿ to szczêcie
pos³ugiwaæ kilkakrotnie w tej wspólnocie. Widzia³em równie¿ nasze siostry z ulicy Calais, których prze³o¿ona by³a chora. ¯a³owa³em, ¿e musia³em wyjechaæ bez zobaczenia jej.
170. [Do ks. Noaillesa w Bordeaux]54.
Wys³anie o. Bellona do Bordeaux.

Marsylia, 8 maja 1858.

…Teraz55, drogi ksiê¿e, napiszê o o. Bellonie, którego do ksiêdza wysy³am, aby pod ksiêdza kierunkiem zosta³ wprowadzony
w poznanie, a nastêpnie w prowadzenie dzie³, które tworzy Stowarzyszenie wiêtej Rodziny, a który ma reprezentowaæ Zgromadzenie Oblatów Maryi ju¿ to przed ksiêdzem, ju¿ to przed cz³onkami,
stanowi¹cymi wy¿sz¹ administracjê tych dzie³. Zapozna³em go
z dyrektork¹ generaln¹, która zapewne ju¿ ksiêdzu co napomknê³a. To osoba zas³uguj¹ca na uwagê pod wszystkimi wzglêdami, która nie ma ¿adnych braków ani w wykszta³ceniu, ani w pobo¿noci.
W wieku dojrza³ym, poniewa¿ przekroczy³ ju¿ czterdziestkê, mia³
okazjê nabyæ dowiadczenia od doæ d³ugiego czasu w kierowaniu
wspólnotami, bêd¹c ponad piêtnacie lat dyrektorem lub superiorem w wy¿szym seminarium. Jego prawy charakter i wspania³y
Kopia: Rzym, arch. Postulacji DM X: Zbiór listów 1855-1861, s. 180-181.
Pomijamy pierwsz¹ czêæ tego d³ugiego listu, gdzie omawia siê za³o¿enia dwóch
dzie³ wiêtej Rodziny w Marsylii.
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duch spowoduje, ¿e bêdzie w ksiêdza rêkach m¹drym i owieconym wspó³pracownikiem i jednoczenie ksiêdza wiernym reprezentantem w ró¿nych dzie³ach, które ksi¹dz za³o¿y³. Mimo pragnienia,
jakie mia³em, aby wys³aæ go od razu, musia³em od³o¿yæ a¿ do koñca miesi¹ca jego odjazd do Bordeaux. Ten ojciec jest prze³o¿onym
jednego z naszych domów w Marsylii, i potrzeba nam jeszcze
dwóch lub trzech tygodni, abym móg³ go zwolniæ z tego urzêdu.
Wys³anie o. Bellona do Bordeaux i jego wprowadzenie do kierowania ksiêdza dzie³ami mo¿e byæ uwa¿ane jako uzupe³nienie
umowy, któr¹ siê zajmujemy od szeciu miesiêcy, a która szczêliwie siê koñczy przez przy³¹czenie Stowarzyszenia, którego ksi¹dz
jest za³o¿ycielem, do Zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalanej.
Po³¹czenie, które z dwóch rodzin czyni jedn¹, aby siê wzajemnie
wspomagaæ i pracowaæ ka¿da w swojej dziedzinie dla chwa³y Bo¿ej i dla zbawienia dusz. Przez sam fakt tego po³¹czenia powstan¹
miêdzy nami powi¹zania szczególne, które zwyczajnie powinny
przechodziæ przez porednictwo o. Bellona, bêd¹ mog³y równie¿
realizowaæ siê ze mn¹ bezporednio, co pozwoli mi od czasu do
czasu mieæ przyjemnoæ wymiany listów z ksiêdzem lub przyj¹æ
ksiêdza bezporednio z okazji jego wizyt. W zwi¹zku z tym proszê
uwa¿aæ siê odt¹d jako jeden z naszych i bêdzie ksi¹dz u siebie,
za ka¿dym razem, kiedy przybêdzie do Marsylii.
Zechce ksi¹dz przyj¹æ wyrazy itd.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
171. [Do ks. Menjauda, biskupa w Nancy]56.
Oblaci pragn¹ dalej zajmowaæ siê wiêniami.
Marsylia, 4 czerwca 1858.
Drogi ksiê¿e biskupie,
Zdajê sobie sprawê, w jaki niepokój wprowadzi³o ksiêdza
dziwne wspomnienie p. Margueta. Pozwoli ksi¹dz biskup, ¿e nie
podejmujê siê wypowiadaæ w tej sprawie, bo w ogóle trudno by³o56

Kopia: Rzym, archiwum Postulacji DM X: Zbiór listów 1855-1861, s. 189.
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by mi j¹ zakwalifikowaæ. Naprawdê nie rozumiem wcale dobrego
pana Margueta! Ale nie mówmy ju¿ wiêcej o tym, by³oby zbyt
wiele o tym dyskutowania!
Pos³uga w wiêzieniach zbyt jest zwi¹zana z celami, które stawia sobie Zgromadzenie Oblatów Maryi, abymy mogli j¹ zaniedbaæ. Pos³ugê tê sprawowalimy w czasach najtrudniejszych i za
cenê wyrzeczeñ, których nie muszê przypominaæ, i dlatego mielimy nadziejê j¹ zachowaæ a¿ do obecnych czasów, w których jest
ona ³atwiejsza, ale równie zas³uguj¹ca na uwagê.
Cokolwiek móg³ powiedzieæ w tej sprawie p. Marguet, aby nas
pozbawiæ tej pos³ugi, która, jak ksi¹dz biskup sam przyznaje, by³a
dobrze wype³niana przez Zgromadzenie, mo¿emy przydzieliæ ksiêdzu jednego z naszych ojców, aby siê tej pracy szczególnie powiêci³. Nic siê nie sprzeciwia temu, aby mia³ swoje mieszkanie i ³ó¿ko
blisko wiêzienia, i nie ma w¹tpliwoci, ¿e zakonnik ów bêdzie tak
samo gorliwy i pe³en powiêcenia, jak jeden z tych ksiê¿y do dyspozycji p. Margueta. Nie muszê jednak ksiêdzu dodawaæ, ¿e bêdê
bardzo niezadowolony, jeli ten ojciec bêdzie wystawiony na podejrzenia ze strony siostry, która popchnê³a p. Margueta do postêpku, który ksi¹dz biskup dezaprobuje.
Wyda³em polecenia ojcu prowincja³owi, aby da³ do ksiêdza
dyspozycji ojca przeznaczonego do tej pos³ugi. Zechce ksi¹dz biskup przyj¹æ itd.
K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
172. Do ks. J. Novella, biskupa tytularnego z Patary57.
Cechy i warunki wymagane do przyjêcia do nowicjatu oblatów.
Marsylia, 23 sierpnia 1858.
Z przyjemnoci¹ przyj¹³em list z 10 sierpnia od ksiêdza biskupa, wspominaj¹c przy okazji twój pobyt w Marsylii58. Odpowiadam
natychmiast.
57
Kopia orygina³u po w³osku; Rzym, archiwum Postulacji DXM: Zbiór listów
1855-1861, s. 197.
58
Biskup Novella, O.F.M. Ref., powróci³ niedawno z Chin, gdzie by³ biskupem.
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Zaakceptowa³bym chêtnie dobrego kap³ana zdolnego do pracy
na misjach wród pogan. Ale jak oceniæ jego zdolnoci na odleg³oæ. Wiek ksiêdza, o którym biskup pisze, jest ju¿ zaawansowany,
ale jeli ma odpowiednie cechy, wiek nie jest a¿ tak wa¿ny, choæ
pewnie pojawi³aby siê przeszkoda w uczeniu siê jêzyków.
Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokonalnej jest
zakonem robotników ewangelicznych i wypada, aby g³osz¹c innym, sami byli czystych obyczajów. Ksi¹dz, który mia³by do odpokutowania grzechy, skandale ze swojego ¿ycia, nie pasowa³by do
tak wiêtej pos³ugi. Nie szukamy ludzi nadzwyczajnych w swych
talentach, jednak jest wymagane, aby byli zdolni, doæ wykszta³ceni, dobrego charakteru, gorliwi dla chwa³y Bo¿ej i zbawienia dusz.
Wypada³oby, aby kandydat posiada³ jakie dobra, poniewa¿ Zgromadzenie nie ma zasobów i jest biedne. Jeli chodzi o resztê, nie
stawiamy ¿adnych warunków w tym wzglêdzie. Trzeba jednak wiedzieæ, ¿e w Zgromadzeniu sk³adamy zakonne luby wieczyste
z czwartym lubem wytrwania po rocznym nowicjacie.
Ksi¹dz biskup, ze swoim dowiadczeniem, bêdzie móg³ os¹dziæ, czy ksi¹dz, o którym mowa, ma wystarczaj¹ce przymioty, aby
móg³ byæ do nas przyjêty. Niech go ksi¹dz wypyta, przeegzaminuje, bo by³oby niemi³e, gdyby po drogiej podró¿y mia³ byæ odrzucony z powodu braków i niespe³nienia warunków wymaganych do
jego przyjêcia.
Nie znajdujê wyjanienia, w jaki sposób ten ksi¹dz z g³êbi
swojej prowincji59 zaznajomi³ siê z naszym ma³ym Zgromadzeniem
i w jaki sposób wybra³ nasze sporód tylu innych zgromadzeñ bli¿ej niego. Chcê przez to powiedzieæ, ¿e powinien mieæ ze sob¹
wszystkie zawiadczenia, aby dowieæ swojego dobrego prowadzenia siê, ¿e jest kap³anem, itd.
Pozostaje mi, czcigodny ksiê¿e biskupie, prosiæ o przyjêcie
wyrazów szacunku, jaki sk³adam jako jego pokorny i oddany
s³uga.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

59
Wed³ug registru, chodzi o ksiêdza z okolicy Neapolu; ale nie wydaje siê, aby
jaki w³oski ksi¹dz wst¹pi³ do nowicjatu w 1858 lub 1859 roku.
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173. [Do ks. Caverota, biskupa St-Dié]60.
Zgromadzenie obci¹¿one d³ugami nie mo¿e za³o¿yæ nowej fundacji
w St-Dié.
Marsylia, 31 sierpnia 1858.
Nie ma ani jednego cz³onka Zgromadzenia Oblatów Maryi,
który nie czu³by siê szczêliwy, mog¹c pracowaæ w diecezji ksiêdza biskupa nad uwiêceniem dusz. A to znaczy, ¿e ci¹gle odczuwamy dla diecezji St-Dié prawdziw¹ sympatiê61, g³êbok¹ czeæ
i szczere przywi¹zanie dla jej biskupa. Trzeba jednak, ksiê¿e biskupie, aby pragnienie udowodnienia tych uczuæ poprzez umieszczenie, pod ksiêdza biskupa kierownictwem, oddanej wspólnoty 
wywo³a³o na dobrym o. Vincensie rodzaj fascynacji do tego stopnia, ¿e zapomnia³ o Zgromadzeniu, które jest obci¹¿one d³ugami
i które nie jest w stanie podj¹æ nowych wydatków. Wydano okrzyk
alarmu w mojej radzie po przeczytaniu pierwszego listu o. Vincensa, z powodu niemo¿liwoci zaci¹gania nowych po¿yczek w sytuacji, gdy jestemy tak ograniczeni. Dobry o. Vincens zrozumia³
w koñcu i poczu³ siê zobowi¹zany do ograniczenia swoich ¿yczeñ
bardzo trudnych do zrealizowania.
Niech mi ksi¹dz wierzy, ksiê¿e biskupie, ¿e ta niemo¿noæ pójcia za ksiêdza ¿yczeniami jest dla mnie osobicie prawdziwym ciosem, przywi¹zujê bowiem tyle znaczenia do powierzenia ksiêdza
dobroci ojcowskiej czêci rodziny, któr¹ dobry Bóg mi powierzy³.
Zechce ksi¹dz przyj¹æ wyrazy szczerego ¿alu i jednoczenie
wyrazy mojego uszanowania i przywi¹zania.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
174. [Do ks. Noaillesa w Bordeaux]62.
Charakter i cechy o. Bellona.

60
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Marsylia, 2 padziernika 1858.
Drogi i czcigodny ojcze,
Nie wiem, jak wyt³umaczyæ niedopuszczalne opónienie odpowiedzi na tak mi³y i buduj¹cy list, który by³e uprzejmy mi napisaæ w czasie moich wizytacji. Zape³ni³bym ca³¹ kartê, gdybym
chcia³ przedstawiæ wszystko, co mog³oby mnie wyt³umaczyæ, lepiej wiêc, abym przeszed³ natychmiast do istoty.
Aby ciê zapoznaæ z uczuciami o. Bellona, ju¿ co do twojej
osoby, ju¿ co do twojej pracy, musia³bym ci pokazaæ jego listy. Nie
ma ¿adnego, który by nie wiadczy³ o jego poszanowaniu i ufnoci
wzglêdem ciebie, jego przywi¹zaniu, powiedzia³bym nawet, podziwie dla twojego dzie³a. Jest oddany temu sercem i dusz¹ i mo¿esz
liczyæ na niego, jak na siebie samego.
Nie patrz na jego powci¹gliwoæ inaczej jak tylko na wyraz
jego wyj¹tkowej skromnoci. Ojciec Bellon jest sam¹ ³agodnoci¹.
Nie ma pojêcia o tym, co nazywasz polityk¹. Brakuje mu tylko
og³ady, poniewa¿ prze¿y³ dotychczasowe swoje niewinne i wiête
¿ycie bez przerwy w klasztorze i w seminariach. Okaza³by mu
przys³ugê, wprowadzaj¹c go przez przyk³ad twojego dowiadczenia, jak postêpowaæ z ludmi. Nie bêdzie podejrzewa³ nic z³ego lub
niegodziwego w wielu ludziach, z którymi siê spotyka, bo nie dopuszcza nawet niczego z³ego.
Mylê, jak ty, ¿e maj¹c dom wed³ug jego porz¹dku w Bordeaux,
wypada, aby tam zamieszka³, co nie przeszkadza w pewnych wypadkach, kiedy wymaga tego praca, przejciowo zatrzymywania siê u was.
Ju¿ trzy razy mi przeszkodzono, od kiedy piszê ten list do ciebie, a teraz wieczór siê zaczyna i pora wracaæ do miasta. Jutro bêdê
zajêty rano i wieczorem przez religijne ceremonie w dwóch kocio³ach. Pojutrze mam mszê u kapucynów, a stamt¹d bêdê wracaæ do
mojej wspólnoty, tym bardziej trzeba, aby tutaj skoñczy³ ten list,
ni¿ zostawiæ go jeszcze przez trzy dni nieukoñczonym. I tak w³anie dzieje siê codziennie, nie mogê zrobiæ tego, co chcia³em. Takie s¹ warunki, jakie dobry Bóg mi zgotowa³, nie powinienem
z tego powodu siê ¿aliæ, ale rozumiesz, ¿e to mnie usprawiedliwia,
kiedy nie jestem na bie¿¹co z moj¹ korespondencj¹. Zechciej wiêc
mi wybaczyæ i przyjmij itd.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
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175. [Do bpa Marguerye w Autun]63.
Radoæ z tego, ¿e oblaci w Autun czyni¹ dobro. Planowanie podró¿y.
Marsylia, 26 grudnia 1858.
Ksiê¿e biskupie,
Ile mi³ych chwil pozwoli³ mi dowiadczyæ list ksiêdza biskupa! Nic przyjemniejszego nie móg³ mi ksi¹dz biskupa przekazaæ
ni¿ te wiadomoci o naszych misjach. Jak bardzo dziêkowa³em
Bogu za b³ogos³awieñstwa, których udzieli³ poprzez pos³ugê, jak¹
powierzy³ ksi¹dz naszym drogim oblatom. Moja radoæ jest podwójna, poniewa¿ rozumiem radoæ, jakiej dowiadczy³o wasze
biskupie serce.
Nasi ojcowie nie omieszkali przekazaæ mi wieci o ¿yczliwoci, jak¹ ich ksi¹dz obdarza, a ja, z pewnoci¹, nie zadowolê siê
ksiêdzu podziêkowaæ tylko pisemnie, ale chcê to uczyniæ podczas
osobistego spotkania. Pomylê zatem o krótkiej podró¿y do Autun,
nawet gdybym musia³ st¹d tam jechaæ w pe³ni sezonu, chocia¿ by³oby mi ³atwiej tam jechaæ z Pary¿a, kiedy zakoñczê konwokacjê
senatu. Ale w tym czasie, kiedy misjonarze s¹ w trakcie g³oszenia
misji, straci³bym niemo¿noæ widzenia siê z nimi, bêd¹c tak blisko
ksiêdza biskupa. Chcia³em tak¿e wyraziæ wdziêcznoæ ksiê¿om
z diecezji, którzy naladuj¹c dobrego biskupa, zgotowali mi³e przyjêcie tym nowo przybywaj¹cym w imiê Pana, aby na zawo³anie
pierwszego pasterza ich wspomóc i ul¿yæ w ich pracach. Te mi³e
wydarzenia wiadcz¹ o ich dobrym duchu i czyni¹ honor stylowi
dowodzenia, który jest im komunikowany przez ich szefa. Wszystkie te sprawy mnie raduj¹ i dodaj¹ mi si³, bo jestem ju¿ stary, bardzo stary, ale chcê przedsiêwzi¹æ tê podró¿ do Autun.
Zechciej, ksiê¿e biskupie, przyj¹æ moje ¿yczenia szczêliwego
Nowego Roku i wyrazy mego szczerego przywi¹zania.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
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176. [Do ks. Marilleya, biskupa Lozanny i Genewy]64.
Oblaci przyjmuj¹ za³o¿enie domu w Montet.
Marsylia, 30 grudnia 1858.
Ksiê¿e biskupie,
W tym samym czasie, kiedy od ksiêdza otrzyma³em datowany
na koniec poprzedniego miesi¹ca list, wys³a³em mój do o. Bisea,
którego zawartoæ dotyczy³a wy³¹cznie sprawy, o której ksi¹dz biskup oficjalnie pisze do mnie. Moje rozumowanie jest ca³kowicie
zgodne z zapatrywaniami i pragnieniami wyra¿onymi w licie ksiêdza biskupa i nie w¹tpiê, ¿e o. Bise, który by³ wiadom zainteresowania ksiêdza biskupa t¹ spraw¹, na pewno ju¿ o tym ksiêdza poinformowa³. Jednak z tego powodu nie czu³em siê zwolniony
z napisania do ksiêdza osobicie jako odpowiedzi na list, który
otrzyma³em z oficjaln¹ prob¹ o kilku misjonarzy ze Zgromadzenia Oblatów Maryi, aby za³o¿yæ dom w kantonie fryburdzkim.
Zdajê sobie sprawê, ksiê¿e biskupie, ¿e w trudnej sytuacji politycznej religii katolickiej w Szwajcarii, na skutek zamieszek, przywi¹zuje ksi¹dz szczególn¹ wagê do zorganizowania w czêci diecezji
pomocy robotników apostolskich, którzy mogliby zast¹piæ, przynajmniej w czêci, nieobecnoæ zakonów, które na skutek przeladowañ zosta³y wydalone z kantonu Fryburga. Chc¹c siê przy³¹czyæ
do troski ksiêdza biskupa, jestem gotowy, mimo braków personalnych w Zgromadzeniu, daæ trzech oblatów, aby uformowaæ ma³¹
wspólnotê, o której jest mowa, w Montet. Równie¿ zgadzam siê,
aby ta wspólnota zosta³a za³o¿ona wed³ug sposobu i na warunkach,
które ksi¹dz wylicza w swoim licie, a o których o. Bise mnie ju¿
poinformowa³. Jednak muszê ksiêdzu zwróciæ uwagê o czym równie¿ napisa³em o. Biseowi, ¿e pocz¹tek tej oblackiej wspólnoty
w ksiêdza diecezji mo¿e mieæ miejsce po Wielkanocy, kiedy prace
apostolskie naszych misjonarzy na zimow¹ kampaniê bêd¹ ukoñczone i bêdzie nam ³atwiej wys³aæ dwóch oblatów, którzy bêd¹ towarzyszyæ o. Biseowi.
Proszê przyj¹æ wraz z ¿yczeniami szczêliwego Nowego Roku,
wyrazy szacunku i ¿yczliwoci.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
64

Kopia: Rzym, arch. Postulacji, DM X: Zbiór listów 1855-1861, s. 214.

 245 

177. [Do bpa Casanellego d’Istrii, biskupa w Ajaccio]65.
Boleæ z powodu mierci o. Luigiego.
Marsylia, 5 stycznia 1859.
Drogi i czcigodny ksiê¿e biskupie,
Niech ksi¹dz bêdzie wielokrotnie b³ogos³awiony za ¿yczliwy
list, który otrzyma³em. Pogr¹¿ony by³em w wielkim bólu, w swego rodzaju apatii, przygnêbieniu, dobity przez nag³y cios, który nas
dosiêgn¹³. Ksiêdza dobre s³owa, tak pasuj¹ce do uczucia mojego
serca, w jakim stopniu mnie pocieszy³y i sprawi³y ulgê. P³acz¹c,
czyta³em szczegó³y, które ksi¹dz mi przekazuje, ale przede wszystkim dowiaduj¹c siê, jak ksi¹dz biskup kocha³ tego wspó³brata, którego Pan, w swoich nieprzewidywalnych decyzjach, nam zabra³.
Domyla siê pewnie ksi¹dz biskup mojej s³aboci, kiedy ta nieoczekiwana wiadomoæ dosz³a do moich uszu, czy raczej do mojego
serca. Poszed³em rzuciæ siê do stóp o³tarza, gdzie mieszka nasz Pan,
i tam, przed poddaniem siê Jego suwerennej woli, która jest nam
podana przez tyle racji, pozwoli³em sobie w gorzkoci mojego bólu
wy¿aliæ siê naszemu Mistrzowi. By³em z Nim sam na sam. Powiedzia³em Mu z zawierzeniem: tak, przyjmê gorzki kielich, który mi
dajesz, wypijê go a¿ do dna, ale przedtem pozwól, Panie, abym
p³aka³, wy¿ali³ siê, ¿ebym omieli³ siê Ciebie zapytaæ, dlaczego
zabierasz mi rodki, aby wype³niæ zadanie, które mi wyznaczy³e
w Twoim Kociele. Rozumiem, chcesz zabraæ owoc dojrza³y, wynagrodziæ wierne s³ugi, ale czy¿ Wiecznoæ nie jest doæ d³uga, by
siê cieszyæ ich obecnoci¹?! Powtarzam tobie, ksiê¿e biskupie, natarczywoæ mojej szalonej modlitwy. Dobry Bóg mi to przebaczy,
On, który p³aka³ nad £azarzem, a jednak go wskrzesi³, On, który
chc¹c pocieszyæ nasz¹ s³aboæ, zechcia³ powiedzieæ przed przyjêciem niewyobra¿alnej i bolesnej mêki: Jeli to mo¿liwe, oddal ode
Mnie ten kielich66.
Mia³ ksi¹dz biskup wspania³¹ myl, aby pochowaæ cia³o tego
nowego wiêtego miêdzy dwoma innymi wiêtymi, którzy spoczywaj¹ w krypcie w Vico67. Vico staje siê prawdziwym sanktuarium.
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W odleg³ych czasach sk³adano na o³tarzu czcigodne szcz¹tki i zapach ich wiêtoci i czeæ oddawana przez miejscow¹ spo³ecznoæ
wystarcza³y, aby zatwierdziæ kult nale¿ny wiêtym.
Ucieszony by³em relacj¹ dobrego proboszcza, odelê j¹ ksiêdzu biskupowi, kiedy wszyscy, których ksi¹dz wymienia, j¹ przeczytaj¹. Pozwoli³em j¹ sobie skopiowaæ, tak jak ksiêdza wzruszaj¹cy list dla zbudowania wszystkich cz³onków Zgromadzenia
Oblatów Maryi Niepokalanej i dla chwa³y nale¿nej temu anio³owi,
którego op³akujemy.
Zechce ksi¹dz biskup przyj¹æ ,
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
178. [Do ks. Gaya, wikariusza generalnego z Poitiers]68.
Podziêkowanie za rady ks. Gaya udzielone o. Charlesowi Baretowi, który zakoñczy³ z sukcesem misjê w Poitiers.
Marsylia, 13 maja 1859.
Czcigodny wikariuszu generalny,
Jestem bardzo wdziêczny za uwagê, jak¹ mia³ biskup z Poitiers, informuj¹c mnie przez ksiêdza, ¿e by³ zadowolony z rekolekcji, które g³osi³ w jego obecnoci nasz drogi o. Baret. Chcia³ mi
zapewne przez to dostarczyæ ojcowskiej radoci. Ksiêdzu równie¿
jestem wdziêczny, ksiê¿e wikariuszu generalny, gdy¿ wiedziony
tym samym pragnieniem do³¹czy³e swoje ¿yczliwe wiadectwo.
Uzna³em to za szczêcie dla naszego m³odego o. Bareta, ¿e w ksiêdzu mo¿e widzieæ przyjaciela. Szacunek i podziw, jakie ma dla
ksiêdza, pozwalaj¹ mu przyjmowaæ wszystkie uwagi, które ksiêdza
dowiadczenie i m¹droæ nakazuj¹ mu czyniæ. Jestem przekonany,
¿e z nich skorzysta, aby poprawiaæ to wszystko, co ksi¹dz znalaz³
kulej¹cego w jego przepowiadaniu, i co wymaga korekty.
Proszê go nauczyæ przede wszystkim, aby zapomnia³ o sobie
samym i g³osi³ tylko Jezusa Chrystusa, i to Jezusa Chrystusa ukrzy68
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¿owanego. A¿eby, wchodz¹c na ambonê, mia³ zawsze na uwadze
zbawienie dusz, i ¿eby oczekiwa³ zap³aty tylko od Boga zamiast
oklasków od ludzi. Jednym s³owem, ¿eby ksiêdza naladowa³ we
wszystkim  takie jest ¿yczenie mojego serca.
Niech ksi¹dz zechce przyj¹æ, wikariuszu generalny, wyrazy
mojego szacunku i ¿yczliwoci.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
179. [Do ks. Martiala, biskupa z St-Brieuc]69.
Seminarzyci kszta³ceni przez oblatów nie s¹ gorsi od innych. Jeden z ojców jest gotowy, aby zostaæ superiorem wy¿szego seminarium w St-Brieuc.
Marsylia, 15 padziernika 1859.
Ksiê¿e biskupie,
Rozpoznajê w czcigodnym biskupie z St-Brieuc wspania³ego
wikariusza generalnego z Bordeaux, który zawsze okazywa³ dowody ¿yczliwoci wzglêdem Oblatów Maryi, bardzo te¿ jemu oddanych. Tym samym przyj¹³em jako dobre natchnienie myl, któr¹
ksi¹dz biskup mi przekazuje w licie z 10 tego miesi¹ca. Mogê
odpowiedzieæ na ksiêdza propozycjê na podstawie dowiadczenia.
Seminaria kierowane przez oblatów, widzê to na w³asne oczy, nie
s¹ gorsze od innych, i wiem to z pozytywnych reakcji. Mimo ¿e
personel oblacki jest ju¿ rozlokowany, jestem mimo wszystko gotowy daæ od zaraz jako superiora seminarium cz³owieka wielkiej
wartoci i dowiadczenia, mocnego w teologii. Wyk³ada³ j¹ przez
wiele lat i by³ ju¿ prze³o¿onym w seminariach ponad osiem lat.
Jeli ksi¹dz biskup za¿yczy sobie wkrótce go powo³aæ do siebie,
mogê go przenieæ bez wiêkszych niedogodnoci, wycofuj¹c go ze
wspólnoty, któr¹ obecnie kieruje. Niech ksi¹dz biskup zechce zatem zakomunikowaæ mi swoj¹ intencjê, abym siê przygotowa³ do
jego zast¹pienia.
Chcê jemu napisaæ, czekam jednak najpierw na list od ksiêdza
biskupa, wierny radzie, jak¹ otrzyma³em od ksiêdza. Nie ukrywam,
69
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¿e jego sytuacja bêdzie nieco skomplikowana: ma³o tego, ¿e ci,
których siê zmienia, s¹ czêsto przeciwni zmianie, to wykazuj¹ jeszcze niechêæ do nowo przyby³ego. Tu w³anie jest niedogodnoæ
czêciowej zmiany, ale m¹droæ ksiêdza biskupa temu zaradzi
i przyjdzie z pomoc¹ umiarkowaniu i dobremu duchowi cz³owieka
bardzo wartociowego, którego ksiêdzu biskupowi przeznaczam.
Niech ksi¹dz biskup zechce przyj¹æ itd.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
180. [Do Angebaulta, biskupa z Angers]70.
Projekt osiedlenia siê oblatów w Angers.
Marsylia, 16 czerwca 1860.
Ksiê¿e biskupie,
Nie wiem, w jaki sposób wyt³umaczyæ opónienie w odpisaniu na list, który ksi¹dz biskup raczy³ mi napisaæ. Czeka³em na
odpowied naszego wspania³ego przyjaciela, arcybiskupa z Tours71.
Wizyty pastoralne, podró¿ do Pary¿a i nieprzerwane zajêcia, których dostarcza mi 360 tysiêcy mieszkañców, wród których ¿yjê
w naszym wielkim miecie Marsylii  takie s¹ przyczyny mojej
winy, któr¹ sobie wyrzucam. Próbuj¹c j¹ naprawiæ, wycofa³em siê
na kilka godzin na wie, bez wiedzy kogokolwiek, poniewa¿ nie
omieszkano by mi przeszkodziæ.
Na pierwszym miejscu chcê podziêkowaæ ksiêdzu biskupowi
za wiadomoci, które zechcia³ mi przes³aæ. Mogê tylko podziwiaæ
wykwintnoæ jêzyka i zgodziæ siê na zasady, które ksi¹dz przytacza. Pozwoli³em sobie powiedzieæ co podobnego, zwracaj¹c siê
osobicie do monarchy. Czy mo¿emy patrzeæ obojêtnie na sposób
postêpowania od pewnego czasu72?

Oryg.: Angers, arch. biskupstwa.
Biskup Guibert.
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Prawie wszyscy biskupi napisali listy pasterskie w obronie pañstw pontyfikalnych; bp de Mazenod napisa³ osobicie do imperatora, prosz¹c go, aby nie wspiera³ Piemontu.
70
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Niech ksi¹dz biskup nie bêdzie zaskoczony, ¿e zale¿y mi bardzo powierzyæ kilku Oblatów Maryi pod jego opiekê. Chcemy, aby
byli blisko73 takich biskupów, jak Jego Ekscelencja. S¹ oni zasadniczo ludmi biskupów. To sprawia, ¿e ich pos³uga staje siê u¿yteczna w diecezji, gdzie pracuj¹. Bogu podoba siê nape³niæ ich prace licznymi b³ogos³awieñstwami. Uchwyci³em siê z radoci¹
propozycji, która mi zosta³a uczyniona, aby ich osiedliæ, z ksiêdza
biskupa pozwoleniem oczywicie, w Notre-Dame des Anges, mimo
¿e wolê ich widzieæ zawsze bli¿ej biskupów, od których powinni
otrzymywaæ inspiracje. Ksi¹dz biskup uwa¿a, ¿e ten projekt jest
niewykonalny. Wycofujê go74. Projekt, który ksi¹dz biskup proponuje osobicie, aby oblatów umieciæ w Angers, umiecha mi siê
bardziej, ale na nieszczêcie Zgromadzenie Oblatów wyczerpa³o
swoje ród³a finansowe i moje w wielkim wydatku, który uczyni³em, aby utrzymaæ ponad setkê nowicjuszy. Tak, a¿ tylu, mówiê
ksiêdzu biskupowi! Jestemy75 trochê przera¿eni z powodu budynku, który zosta³ zaproponowany.
Przypuszczalimy, ¿e zosta³ opuszczony przez misjonarzy diecezjalnych, których nie chcieli wiêcej kapucyni, równie¿ lazaryci,
i ¿e bardzo ma³y budynek s¹siadowa³ z oknami wspólnoty ¿eñskiej.
Ach! Jeliby mo¿na osiedliæ siê w centrum miasta, by³oby ³atwiej
czyniæ dobro! W tej sytuacji, ksiê¿e biskupie, poniewa¿ proponowany dom nie jest odpowiedni, mo¿e ksi¹dz biskup znalaz³by inny
dom dla oddanych pomocników, których bêdê szczêliwy wys³aæ
pod jego rz¹dy.
Niech ksi¹dz zechce przyj¹æ wyrazy szczerego szacunku i g³êbokiego respektu oraz najszczerszych uczuæ.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

B³¹d w oryginale francuskim.
Ojciec Loewenbrück najpierw ofiarowa³ swoj¹ posiad³oæ nazywan¹ Anio³y,
doæ oddalon¹ od Angers; nastêpnie odst¹pi³ oblatom dom w miecie.
75
B³¹d w oryginale francuskim.
73
74
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181. [Do Angebaulta, biskupa w Angers]76.
Nadzieja osiedlenia siê oblatów w Angers.
Marsylia, [koniec] lipca 186077.
Nie móg³bym pozwoliæ wyjechaæ o. Vincensowi, mojemu asystentowi, bez przekazania mu listu dla ksiêdza, aby wyraziæ moje
zadowolenie, jakiego dowiadczam wraz z nadziej¹ umieszczenia
kilku z mojej rodziny zakonnej pod protekcjê ksiêdza biskupa, dla
s³u¿by, do której jest ona przeznaczona i któr¹ wykonuje dziêki
Bo¿emu mi³osierdziu i z Jego b³ogos³awieñstwem ku zbawieniu
dusz.
Mam nadziejê, ¿e bêdê mia³ okazjê osobicie ksiêdzu biskupowi podziêkowaæ za wybór, jakiego dokona³. Mam ufnoæ, ¿e wkrótce ksi¹dz biskup przekona siê, i¿ podj¹³ s³uszn¹ decyzjê, adoptuj¹c
dzieci oddane i gorliwe.
Niech ksi¹dz zechce przyj¹æ wyrazy czci i respektu oraz przywi¹zania.
K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
182. [Do Angebaulta, biskupa Angers]78.
Wdziêcznoæ za przyjêcie zgotowane o. Vincensowi i przyjêcie oblatów do swojej diecezji.
Marsylia, 5 sierpnia 1860.
Ksiê¿e biskupie,
Otrzymawszy ostatni, ¿yczliwy list od ksiêdza biskupa, chcia³em ksiêdzu bez zw³oki, ze szczerego serca podziêkowaæ za ojcowskie przyjêcie zgotowane naszemu dobremu o. Vincensowi. By³ on
wzruszony a¿ do ³ez. Pop³ynê³y one rzeczywicie z jego oczu
w tym momencie, kiedy po wezwaniu Ducha wiêtego w ksiêdza
kaplicy udzieli³ mu ksi¹dz biskup ojcowskiego b³ogos³awieñstwa.
76
77
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Pominiêta data. Biskup Angebault otrzyma³ go 29 lipca.
Oryg.: Angers, arch. biskupstwa.
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Zaowocuje ono, jestem tego pewien. Przyjmuj¹c nasz¹ rodzinê zakonn¹ i czyni¹c siê jej ojcem, jak ksi¹dz zechcia³ to zrobiæ przez
tak wzruszaj¹cy gest, otrzyma³ ksi¹dz biskup oddane dzieci, które
bêd¹ ksiêdza pocieszeniem i z pewnoci¹ odpowiedz¹ na ksiêdza
potrzeby zwi¹zane ze zbawieniem dusz powierzonych ksiêdzu.
W swoim podesz³ym wieku  rozpocz¹³em siedemdziesi¹ty dziewi¹ty rok ¿ycia  obiecujê sobie osobicie przyjechaæ i wyraziæ
wdziêcznoæ za ksiêdza dobroæ. Niech ksi¹dz zechce przyj¹æ zadatek tej wdziêcznoci na pimie, jak równie¿ wyrazy mojego g³êbokiego szacunku i mojego oddania.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
183. [Do Angebaulta, biskupa w Angers]79.
Radoæ z wiadomoci, ¿e biskup jest zadowolony z oblatów.
Marsylia, 6 grudnia 1860.
Ksiê¿e biskupie,
Czy mo¿na byæ bardziej mi³ym ni¿ jak ksi¹dz biskup jest
wzglêdem mnie? Tym samym nie jestem w stanie wyraziæ, jak bardzo jestem wdziêczny za delikatnoæ wyra¿on¹ w poinformowaniu
mnie o b³ogos³awieñstwach, rozci¹gniêtych przez Pana na prace
naszych drogich oblatów, których ksiêdza dobroæ ojcowska zechcia³a przygarn¹æ. Jestem szczêliwy, ksiê¿e, z powodu dobra,
którego dokonali, i z satysfakcji, jak¹ odczuwa ksi¹dz biskup. Mam
nadziejê, ¿e ci dobrzy robotnicy w winnicy, któr¹ ksi¹dz im powierzy³ do uprawiania, oka¿¹ siê coraz bardziej godni ksiêdza protekcji i mi³oci prawdziwie ojcowskiej. Niech ksi¹dz zechce przyj¹æ
z mojej strony wzajemne uczucia respektu i szczerego przywi¹zania, które ju¿ wczeniej wyrazi³em.
K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

79
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184. Do Jego Eminencji kard. Donneta, arcybiskupa Bordeaux80.
Zgon ks. Noaillesa. Ojciec Bellon mianowany prodyrektorem wiêtej Rodziny z Bordeaux. Choroba.
Marsylia, 12 lutego 1861.
Ksiê¿e biskupie,
Od wielu tygodni uwiêziony na moim ³o¿u boleci, dowiedzia³em siê o mierci czcigodnego ks. Noaillesa, pobo¿nego za³o¿yciela Dzie³ wiêtej Rodziny. Rada sióstr, informuj¹c mnie o tej nieod¿a³owanej stracie, przypomina mi o zobowi¹zaniach, które
podpisa³em jako superior generalny Oblatów Maryi, w umowie zawi¹zanej pod auspicjami Waszej Ekscelencji.
Jeli zobowi¹zania, które powzi¹³em, by³y charakteru osobistego, byæ mo¿e powinienem czekaæ, a¿ ca³kowicie wyzdrowiejê, aby
zaakceptowaæ ciê¿ar, który mi nak³adaj¹; lecz jeli jako superior
generalny siê zobowi¹za³em, uzna³em za stosowne odpowiedzieæ
ju¿ dzisiaj Radzie wiêtej Rodziny, ¿e od tego momentu poddajê
siê konsekwencjom wypowiedzianego przeze mnie s³owa. Wyznaczy³em wiêc, wed³ug ¿yczenia sióstr formalnie wyra¿onego,
o. Bellona, którego Wasza Eminencja ju¿ zna, do zamieszkania
w Bordeaux i reprezentowania mnie przed wiêt¹ Rodzin¹.
Nie waha³em siê, ksiê¿e biskupie, co do decyzji, które wyda³em na probê Rady wiêtej Rodziny, bo przypominam sobie, ¿e
ksi¹dz osobicie zachêca³ do tej afiliacji i podziela³ nadziejê,
¿e wyniknie z tego wiêksza chwa³a Bo¿a i po¿ytek dla dusz. Tak
bêdzie, jeli Bóg, maj¹c wzglêdy na intencje Waszej Eminencji
i moje, jak równie¿ Zgromadzenia Sióstr, zechce pob³ogos³awiæ to
dzie³o, w którym nie by³o ¿adnego wzglêdu ludzkiego.
Nie mam potrzeby prosiæ Wasz¹ Eminencjê o dalsz¹ protekcjê
i o dawanie w ka¿dej okazji rad o. Bellonowi, któremu zaleci³em
staranie siê o nie.
To, co dotyczy mnie, ksiê¿e biskupie, to jestem w rêku Boga.
Lekarze i ci, którzy mnie otaczaj¹, daj¹ mi nadziejê na odzyskanie
zdrowia. Niech siê spe³ni wola Bo¿a!
80
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Wasza Eminencja wie, jak bardzo jestem wzruszony ¿yczliwoci¹ i przyjani¹, której zawsze dowiadcza³em od ksiêdza. Jeszcze raz dziêkujê za ¿yczliw¹ pomoc, której ksi¹dz mi udzieli³
w zakoñczeniu sprawy, o której piszê i któr¹ uwa¿am za ksiêdza
osobiste dzie³o.
Polecam siê ksiêdza modlitwom, bêd¹ mi³e Bogu, poniewa¿
wyp³yn¹ z serca przyjaciela.
Odnawiam, z mojej strony, ksiê¿e biskupie, zapewnienie o moim
ca³kowitym i sta³ym oddaniu.
K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
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Wykaz listów

1. Do p. Charles’a Antoine’a de Mazenoda, w Palermo, 8 listopada 1815 . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Do wikariuszy generalnych kapitu³y w Aix . . . . .
3. Do p. Charles’a Antoine’a de Mazenoda, w Palermo, 1 maja 1816 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Do ks. Arquiera, wikariusza generalnego w Aix, proboszcza
w Saint-Remi, Bouches-du-Rhône, 25 grudnia 1816 . .
5. Do ks. Duclaux, superiora generalnego w seminarium St-Sulpice, ul. Pot de fer, nr 17, w Pary¿u, 1 stycznia 1817
6. Do ks. Forbin-Jansona, kap³ana z Misji Francji, ulica Notre-Dame des Champs, nr [8], w Pary¿u, 16 stycznia 1817 .
7. Do ks. Chaberta, proboszcza z Fuveau, 23 maja 1817. .
8. Pani Roux, z domu Bonnecorse, ulica Dominikanek, nr 34,
w Marsylii, 15 czerwca 1817 . . . . . . . . . .
9. Do p. Lainea, ministra spraw wewnêtrznych w Pary¿u,
31 lipca 1817 . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Do p. de Mazenod, ulica Papassaudy, Aix, B.-du Rhône,
21 sierpnia 1817 . . . . . . . . . . . . . . .
11. Do ojca i wujów w Palermo, 28 sierpnia [1817 . . . .
12. Do ks. Fortuné’a de Mazenoda w Palermo, 16 wrzenia
1817. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. Do proboszcza w Salernes, 15 czerwca 1818 . . . . .
14. Do ksiêdza proboszcza w Barjols, 20 sierpnia 1818 . .
15. Do p. Servan w Saint-Remy, 20 sierpnia 1818 . . . .
16. Do ks. Arbauda, wikariusza generalnego w Digne,
23 sierpnia 1818 . . . . . . . . . . . . . . .
17. Do bpa de Mazenoda, powo³anego na biskupstwo w Marsylii, Dom Misji, plac Karmelitanek, Aix, Bouche-du-Rhône, 4 wrzenia 1818 . . . . . . . . . . . .

 255 

11
12
15
17
18
20
22
23
25
27
28
33
34
35
36
37

38

18. Do proboszcza w Rougiers, 30 padziernika 1818 . . .
19. Do ks. Rauzana, superiora generalnego Misjonarzy Francji,
30 padziernika 1818 . . . . . . . . . . . . .
20. Do bpa Fortuné’a de Mazenoda w Aix, 22 listopada 1818
21. Do bpa Fortuné’a de Mazenoda w Aix 9 grudnia 1818 .
22. Do ks. Arbuada, wikariusza generalnego w Digne,
1 stycznia 1819 . . . . . . . . . . . . . . .
23. Do proboszcza w Rians, 4 stycznia 1819 . . . . . .
24. Do bpa Miollisa, biskupa w Digne, 13 lutego 1819 . .
25. Do ksiêcia Féliksa dAlbertasa, 21 czerwca 1819 . . .
26. Do p. Roux-Bonnecorse, w Marsylii, 27 lipca 1819 . .
27. Do bpa de Bausseta, arcybiskupa w Aix, 16 grudnia 1819
28. Do bpa de Bausseta, arcybiskupa w Aix w Toulonie,
1 maja 1820 . . . . . . . . . . . . . . . . .
29. Do p. de Mazenod, ulica Papassaudy, nr 2, w Aix, B.-du-Rhône, 29 czerwca 1820 . . . . . . . . . . . .
30. Do p. Adolphe’a Taverniera w Aix, 2 lipca 1820 . . .
31. Do p. Adriena Chappuisa, w Aix, 31 lipca 1820 . . .
32. Do p. Roux, z domu Bonnecorse, ulica Dominikanów,
Marsylia, 3 stycznia 1821 . . . . . . . . . . . .
33. Do arcybiskupa w Aix, w Marsylii, 12 stycznia 1821 . .
34. Do ks. Rauzana, w Pary¿u, 12 stycznia 1821 . . . . .
35. Do p. de Mazenod, [w Aix, 16 stycznia 1821. . . . .
36. Do p. Roux-Bonnecorse, u braci Roux, Marsylia, 11 lutego
1821 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37. Do p. Roux-Bonnecorse, w Marsylii, 11 kwietnia [1821]
38. Do ksiê¿y dyrektorów Dzie³a Opatrznoci w Marsylii,
20 kwietnia 1821 . . . . . . . . . . . . . . .
39. Do ksiêdza proboszcza z Brignoles, 23 sierpnia 1821 . .
40. Do p. de Mazenod, ulica Papassaudy, nr 2, Aix, B. du
Rhône, 6 listopada 1821 . . . . . . . . . . . .
41. Do p. Adolphe’a Taverniera w Aix, listopadgrudzieñ 1821
42. Do ks. Figona, proboszcza w Aubagne, 5 padziernika
1822 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43. Do p. François Roux, prezydenta Stowarzyszenia Religijnego Mê¿czyzn od Opatrznoci, w Marsylii, 2 grudnia
1822 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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43
44
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46
47
48
51
54
55
56
59
60
62
62
63
65
67
68
72
72
73

75

44. Do bpa C.A. de Richery’ego, biskupa Frejus, 12 listopada
1823 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45. Do p. de Mazenod, ulica Papassaudy, nr 2, w Aix, Bouches-du-Rhône, 13 maja 1825 . . . . . . . . . .
46. Do bpa Miollisa, biskupa w Digne, 22 czerwca 1825 . .
47. Do proboszczów w Aix, 20 padziernika 1825 . . . .
48. Do Jego wi¹tobliwoci papie¿a Leona XII, 8 grudnia 1825
49. Do archiprezbitera Pietro Adinolfiego, podsekretarza
w Kongregacji do spraw Biskupów i Zakonów, [w Rzymie], 23 grudnia 1825 . . . . . . . . . . . . .
50. Do archiprezbitera Adinolfiego, podsekretarza w wiêtej
Kongregacji do spraw Biskupów i Zakonników, 26 grudnia
1825 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51. Do kard. Carlo Marii Pediciniego, prowadz¹cego sprawê
w Rzymie, 2 stycznia 1826 . . . . . . . . . . .
52. Do kard. Bartolomeo Paccy, prefekta wiêtej Kongregacji do spraw Biskupów i Zakonników, w Rzymie, 7 stycznia 1826 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53. Do kard. Bartolomeo Paccy, prefekta wiêtej Kongregacji
do spraw Biskupów i Zakonników, w Rzymie, 31 stycznia
1826 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54. Do kard. Carla Marii Pediciniego, prowadz¹cego sprawê
w Rzymie, 14 i 15 lutego 1826 . . . . . . . . . .
55. Do o. Celestino Cocle’a, superiora redemptorystów w Neapolu, luty 1826 . . . . . . . . . . . . . . .
56. Do ks. Lanteriego w Turynie, 1 marca 1826 . . . . .
57. Do Jego wi¹tobliwoci Ojca wiêtego Leona XII,
28 kwietnia 1826 . . . . . . . . . . . . . . .
58. Do p. de Mazenod w Aix, 22 lipca 1826 . . . . . .
59. Do bpa Arbauda z Gap, 13 sierpnia 1826 . . . . . .
60. Do bpa P.B. de Chaffoya, biskupa w Nimes, czerwiec–
–lipiec 1827 . . . . . . . . . . . . . . . . .
61. Do ksiêdza z diecezji Digne, 22 lipca 1827. . . . . .
62. Do bpa de Bausseta, arcybiskupa Aix, 13 sierpnia 1827 .
63. Do bpa C.A. de Richery’ego, biskupa w Frejus, 26 stycznia
1828 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64. Do bpa Arbauda, biskupa Gap, 10 marca 1828 . . . .

 257 

76
79
80
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85

88
89

91

92
93
94
96
99
99
100
103
104
105
106
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65. Do bpa Miollisa, biskupa w Digne, 10 marca 1828 . .
66. Do bpa P.B. de Chaffoya, biskupa z Limes, 10 marca 1828
67. Do ksiê¿nej de Boisgelin z domu Mazenod, ulica Papassaudy, nr 2 w Aix, Bouches-du-Rhône, 24 maja 1828 . . .
68. Do ks. Testou, wikariusza generalnego w Grenoble,
17 czerwca 1828 . . . . . . . . . . . . . . .
69. Do p. de Mazenod, w Aix, B.-du-Rhône, 12 lipca 1828 .
70. Do bpa Philiberta de Brouillarda, biskupa w Grenoble,
21 lipca 1828 . . . . . . . . . . . . . . . .
71. Do ks. Duranda, proboszcza z Quissac, Gard, 20 padziernika 1828 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72. Do markiza de Crozy, przedstawiciela Sardynii w Watykanie, 22 lipca 1829 . . . . . . . . . . . . . . .
73. Do bpa A. Billieta, biskupa w Saint-Jean de Maurienne,
Sabaudia, 17 kwietnia 1830 . . . . . . . . . . .
74. Do bpa Billieta, biskupa w Saint-Jean de Maurienne,
7 czerwca 1830 . . . . . . . . . . . . . . .
75. Do bpa Billieta, biskupa w Saint-Jean de Maurienne, wrzesieñ 1830 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76. Do o. J. Ant. Grassiego, jezuity, w Turynie, 11 grudnia
1830 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77. Do kawalera Louisa Collegno w Turynie, 19 stycznia 1831
78. Do ksiêcia de Montalemberta, para Francji, hotel de la
Croix de Malte w Marsylii, 24 padziernika 1831 . . .
79. Do bpa Fortuné’a de Mazenoda w Marsylii, 1 sierpnia
1823 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80. Do czcigodnego kanonika Del Bufalo, wrzesieñpadziernik 1832 . . . . . . . . . . . . . . . .
81. Do bpa Arbauda w Gap, 20 lutego 1833 . . . . . .
82. Do Philiberta de Bruillarda, biskupa Grenoble, 18 sierpnia
1834 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83. Do T. Casanellego d’Istrii, biskupa Ajaccio, 19 wrzenia
1834 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84. Do p. de Mazenod, ulica Papassaudy, nr 2, w Aix, 5 lipca
1835 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85. Do p. de Mazenod, ulica Papassaudy, nr 2, w Aix, Bouche-du-Rhône, 20 lipca 1835. . . . . . . . . . .
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120
122
123
124
125
127
129
131
132

86. Do p. de Mazenod w St-Laurent-les-Verdon, niedaleko
Quinson, przez Riez, Basses-Alpes, 5 sierpnia 1835 . .
87. Do p. de Mazenod w St-Laurent-les-Verdon, niedaleko
Quinson, przez Riez, Basses-Alpes, 25 wrzenia 1835 .
88. Do p. de Mazenod, ulica Papassaudy w Aix, Bouche[es]-du-Rhone 14 padziernika 1835 . . . . . . . . .
89. Do p. de Mazenod w St-Laurent-les-Verdon, przez Riez,
Basses-Alpes 3 wrzenia 1836 . . . . . . . . .
90. Do biskupa z Ajaccio, 23 padziernika 1836 . . . .
91. Do bpa Duponta, arcybiskupa w Awinonie, 7 grudnia
1836 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92. Do ks. Jaquemeta, wikariusza generalnego w Aix, 9 marca 1837 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93. Do o. Gabriela Testou, w klasztorze Kartuzów, 1 wrzenia 1837. . . . . . . . . . . . . . . . . .
94. Do P.E. de Sausin, biskupa z Blois, wrzesieñ 1837 . .
95. Siostra prze³o¿ona Wspólnoty Zakonnej Klarysek w Marsylii, 17 listopada 1838 . . . . . . . . . . . .
96. Do N.A. de La Croix d’Azolette’a, biskupa Gap, 6 listopada 1839 . . . . . . . . . . . . . . . . .
97. Do czcigodnej matki ksieni klasztoru w. Klary, 23 listopada 1839 . . . . . . . . . . . . . . . . .
98. Do ks. de la Croix z Azolette, biskupa Gap, w Pary¿u,
19 grudnia 1839 . . . . . . . . . . . . . . .
99. Do p. Rua, zarz¹dcy w N.-D. du Laus, 13 padziernika
1841 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100. Do bpa D.A. Siboura, biskupa w Digne, 9 wrzenia 1843
101. Do rektora akademii w Nimes, 3 listopada 1843 . . .
102. Do rektora akademii w Nîmes, 22 lipca 1844 . . . .
103. Do markiza Cambais, para Francji, w Awinionie, 4 grudnia 1844 . . . . . . . . . . . . . . . . .
104. Do bpa Baluffiego, sekretarza Kongregacji do spraw Biskupów i Zakonników w Rzymie, 12 stycznia 1846 . .
105. Do bpa Casanellego, biskupa Ajaccio, 12 marca 1846 .
106. Do bpa Casanellego, biskupa w Ajaccio, 15 lutego 1846
107. Do p. Ambrose’a Lisle’a Marcha Phillippsa, Grâce-Dieu
Manor, 2 lipca 1846 . . . . . . . . . . . . .
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145
150
151
155
156
157
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162
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108. Do bpa Casanellego d’Istra, biskupa w Ajaccio, 15 lipca
1846 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109. Do kard. de La Tour d’Avergne’a, biskupa w Arras,
10 padziernika 1846 . . . . . . . . . . . . .
110. Do bpa A.B. Menjauda, biskupa w Nancy, 14 czerwca
1847 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111. Do ks. Margueta, wikariusza generalnego w Nancy,
15 czerwca 1847. . . . . . . . . . . . . . .
112. Do bpa Menjauda, biskupa w Nancy, 24 lipca 1847 . .
113. Do ks. Margueta, wikariusza generalnego w Nancy,
30 lipca 1847 . . . . . . . . . . . . . . . .
114. Do kard. Oriolego, prefekta Kongregacji do spraw Biskupów i Zakonników, 30 lipca 1847. . . . . . . . .
115. Do bpa Buissasa, biskupa Limoges, 7 padziernika 1847
116. Do bpa Casanellego, biskupa w Ajaccio, 7 padziernika
1847 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117. Do ks. Margueta, wikariusza generalnego w Nancy, 21 padziernika 1847 . . . . . . . . . . . . . . .
118. Do bpa Buissasa, biskupa w Limoges, 24 padziernika
1847 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119. Do bpa Buissasa, biskupa w Limoges, 20 lutego 1848 .
120. Do bpa J. Doneya, biskupa w Montauban, 28 sierpnia
1848 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121. Do o. Roothaana, superiora generalnego Towarzystwa Jezusowego, 28 padziernika 1848 . . . . . . . . .
122. Do bpa Wicarta, biskupa w Fréjus, 24 stycznia 1849. .
123. Do bpa Berteauda, biskupa w Tulle, 7 maja 1849 . . .
124. Do bpa Buissasa, biskupa w Limoges, 24 padziernika
1850 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125. Do bpa de Bruillarda, biskupa Grenoble, maj 1852 . .
126. Do bpa F. de Bruillarda, biskupa w Grenoble, 20 sierpnia
1852 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127. Do kard. Donneta, arcybiskupa Bordeaux, 19 stycznia
1853 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128. Do matki Saint-Joseph w Bordeaux, 9 czerwca 1853. .
129. Do kard. Morlota, arcybiskupa z Tours, 15 wrzenia 1853
130. Do bpa P. Chatrousse’a, biskupa w Walencji, 28 wrzenia
1853 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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173
174
176
176
179
180
180
181
182
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131. Do bpa J.A. Gignoux, biskupa w Beauvais, 18 padziernika 1853 . . . . . . . . . . . . . . . . .
132. Do bpa Dupanloupa, biskupa w Orleanie, 5 stycznia 1854
133. Do bpa Dupanloupa, biskupa w Orleanie, 28 lutego 1854
134. Do kard. Duponta, arcybiskupa w Bourges, 13 maja 1854
135. Do ks. Sebaux, proboszcza w Laval, 28 marca 1855. .
136. Do ks. Lusso, 17 maja 1855. . . . . . . . . . .
137. Do ks. Sebaux, proboszcza w Laval, 29 wrzenia 1855
138. Do bpa Dupanloupa, biskupa Orleanu, grudzieñ 1855 .
139. Do bpa Dupanloupa, biskupa Orleanu, 13 grudnia 1855
140. Do biskupa Orleanu, Dupanloupa, 20 grudnia 1855 . .
141. Do bpa Dupanloupa z Orleanu, 10 kwietnia 1856. . .
142. Do ks. Sebaux, proboszcza w Laval, maj 1856. . . .
143. Do ks. Lusso, proboszcza w diecezji Beauvais, 22 maja
1856 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144. Do bpa Sergenta, biskupa w Quimper, 22 lipca 1856. .
145. Do bpa Sergenta, biskupa Quimper, 23 sierpnia 1856 .
146. Do bpa Chatrousse’a, biskupa Walencji, 26 sierpnia 1856
147. Do ks. de la Houssayea, dyrektora wy¿szego seminarium w Quimper, 30 sierpnia 1856 . . . . . . . .
148. Do bpa Jordany’ego, biskupa we Frejus, 3 wrzenia 1856
149. Do bpa Thibaulta, biskupa w Montpellier, 12 wrzenia
1856 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150. Do bpa Buissasa, biskupa w Limoges, 22 wrzenia 1856
151. Do ks. Thibaulta, biskupa w Montpellier, 2 padziernika
1856 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
152. Do bpa Sergenta, biskupa Quimper, 28 padziernika 1856
153. Do ks. Sergenta, biskupa w Quimper, 8 stycznia 1857 .
154. Do bpa Chatrousse’a, biskupa w Walencji . . . . .
155. Do marsza³ka Vaillanta, ministra wojny, 15 maja 1857 .
156. Do bpa Sergenta, biskupa w Quimper, 6 sierpnia 1857 .
157. Do bpa Sergenta, biskupa w Quimper, 25 sierpnia 1857
158. Do bpa Despreza, biskupa w Limoges, 10 wrzenia 1857
159. Do Jego Eminencji, kard. Donneta, arcybiskupa Bordeaux,
10 padziernika 1857 . . . . . . . . . . . . .
160. Do bpa Lyonneta, biskupa Walencji, 10 padziernika 1857
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200
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207
208
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211
212
213
215
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223
224
225

161. Do o. Beckxa, superiora generalnego jezuitów, w Rzymie, 12 padziernika 1857 . . . . . . . . . . .
162. Do o. Gautreleta, prowincja³a jezuitów w Lyonie, 20 padziernika 1857 . . . . . . . . . . . . . . .
163. Do o. Beckx, superiora generalnego Jezuitów Rzymie,
21 padziernika 1857 . . . . . . . . . . . . .
164. Do biskupa Orleanu, 4 listopada 1857 . . . . . . .
165. Do Jego Eminencji kard. Donneta, arcybiskupa Bordeaux,
28 grudnia 1857 . . . . . . . . . . . . . . .
166. Do ks. Noaillesa w Bordeaux, 28 grudnia 1857 . . .
167. Do ks. Sebaux, proboszcza w Notre-Dame w Laval, 1858
168. Do ksiêdza , 9 stycznia 1858 . . . . . . . . .
169. Do ks. Noaillesa w Bordeaux, 15 marca 1858 . . . .
170. Do ks. Noailles w Bordeaux, 8 maja 1858 . . . . .
171. Do ks. Menjauda, biskupa w Nancy, 4 czerwca 1858 .
172. Do ks. J. Novella, biskupa tytularnego z Patary, 23 sierpnia 1858 . . . . . . . . . . . . . . . . .
173. Do ks. Caverota, biskupa St-Dié, 31 sierpnia 1858 . .
174. Do ks. Noaillesa w Bordeaux, 2 padziernika 1858 . .
175. Do bpa Marguerye w Autun, 26 grudnia 1858 . . . .
176. Do ks. Marilleya, biskupa Lozanny i Genewy, 30 grudnia
1858 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
177. Do bpa Casanellego d«Istrii, biskupa w Ajaccio, 5 stycznia 1859 . . . . . . . . . . . . . . . . .
178. Do ks. Gaya, wikariusza generalnego z Poitiers, 13 maja
1859 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
179. Do ks. Martiala, biskupa z St-Brieuc, 15 padziernika
1859 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
180. Do Angebaulta, biskupa z Angers, 16 czerwca 1860. .
181. Do Angebaulta, biskupa w Angers, [koniec] lipca 1860
182. Do Angebaulta, biskupa Angers, 5 sierpnia 1860 . . .
183. Do Angebaulta, biskupa w Angers, 6 grudnia 1860 . .
184. Do Jego Eminencji kard. Donneta, arcybiskupa Bordeaux,
12 lutego 1861 . . . . . . . . . . . . . . .

 262 

226
228
230
231
232
233
235
236
237
238
239
240
242
242
244
245
246
247
248
249
251
251
252
253

Indeks osób*
A

Autun 244
Awinion 131

Accolti, jezuita 178
Adinolfi, Pietro, archiprezbiter 85, 88
Aix, dom misyjny w Maison 11-13,
26, 49-50, 53-54, 84, 116-119,
133-134
Aix, misja z 1820 51-54
Ajaccio, wy¿sze seminarium 129,
137, 163-164, 166
Albertas, Félix d’ 46
Albini, C.D., OMI 130, 137, 141,
145, 150, 246
Algieria 115
Allemand, ksi¹dz 59
Ameryka 162, 170
Angebault, G.L.L., biskup w Angers
249, 251-252
Angers 249-252
Anglia 167
Annot 156
Arbaud, F.A., biskup w Gap 37, 43,
100, 106-107, 125-126
Arles, misja 41
Arnoux, V.A., OMI 111
Arquier, proboszcz 17
Astros, doktor 137
Aubagne, misja 73-74
Aubert, Casimir, OMI 134, 136,
164
Aubert, Hilaire 21
Aubert, Marius OMI 41
Aubert, Pierre, OMI 134

B
Baluffi 160
Baret, Charles, OMI 174, 247
Barjols, misja 35, 41, 43
Bausset-Roquefort, F., arcybiskup
w Aix 48, 51, 61-62, 105
Baveux, Léonard, OMI 168
Beauvais 186, 200-201
Beckx, P.J., S.J., 226, 230-231
Belgia 167
Bellon, Ch.B., OMI 185, 202-204, 211-213, 221, 238-239, 242-243, 253
Belot de, ksi¹dz 143
Berteaud, biskup w Tulle 180
Berthuel, E.J.B., OMI 207-208, 210,
213
Berry de, ksi¹¿ê 25
Beylet 52-53
Billens 129, 137-138
Billiet, A., biskup w St-Jean w Maurienne, OMI 114, 116
Bise, Jos., OMI 245
Blanchet, bracia, biskupi 178
Blanc-Subé, adwokat 155
Bogenet, ksi¹dz 208-209
Boisgelin, Armand Natal de, ksiê¿na
109
Boisgelin, Caroline 79
Boisgelin, Césaire 132

* Indeksy opracowa³a Monika Król.

 263 

Boisgelin, Louis de 132
Boisgelin, Nathalie 39
Boisramé, Pr., OMI 189
Bonald, Louis de, ksi¹¿ê 46
Bonnafoux, ksi¹dz 75
Boulogne 166
Bouvier, J.-B., biskup w Mans 189
Briançon 124
Brignoles, proboszcz 68
Brignoles, misja 60, 62-64, 68
Bruillard, Ph. de, biskup w Grenoble
111, 127, 181-182
Brun, J.A., OMI 187, 192-193, 195-196
Buissas, B., biskup w Quimper 171,
173-174, 180, 208
Burfin, M., OMI 173, 185
C
Cailas, François, Victor, OMI 110
Cambis, markiz 159
Cannizzaro, François 11
Canoz, wikariusz apostolski w Madure 176
Carcassonne 185
Casanelli d’Istria, T., biskup Ajaccio
129, 137, 162-163, 171, 246
Castiglioni, F.X., kardyna³ 84
Caveret, E., biskup w St-Die 242
Cejlon 171
Chabert, proboszcz z Fuveau 22
Chaffoy, P.B., biskup w Nimes 80,
103, 109
Chappuis, Adrien 56
Chauliac, S., OMI 174
Chausse, ksi¹dz 36
Chatrousse, biskup Walencji 185,
204, 213
Chauvet, burmistrz Goult 154-155
Ciamin, Jos., OMI 169
Cicé, J.M. de, ksi¹dz 50
Cocle, Celestino 94
Collegno, kawaler, rycerz 21, 97,
120, 124

Colonna d’Istria, J.B., biskup w Nice
90, 122
Cooke, Robert, OMI 164, 165
Coste, J.M., OMI 174
Courtés, H., OMI 56-58, 79-80,
100,110, 113, 122, 140, 161, 173
Croza, de, markiz 113
D
Damas, de, baron 25, 32
Damico, ksi¹dz 64
Darcimoles, P., biskup 213
Dassy, T. OMI 127, 172, 184, 187
Deblieu, S., misjonarz w Prowansji
15-16, 40-41, 53, 59, 66, 76
Del Buffallo, Gaspar 124
Demandolx, J.F., biskup w d’Amiens
121
Delpeuch, L.F., OMI 180
Depéry, J.I., biskup w Gap 155
Desprez, F., biskup w Limoges 223
Doney, J.M., biskup w Montauban 176
Donnet, Aug., kardyna³, arcybiskup
w Bordeaux 184, 224, 232, 253
Duclaux, ksi¹dz w St-Sulpicien 18,
21, 29
Dufour, ksi¹dz 231
Dugas, M., ksi¹dz 67
Dupanloup, F.A., biskup w d’Orleans
186-187, 192, 195, 196-197
Dupont, J.M.A., kardyna³, biskup
w Bourges 188
Dupuy, J.M.A., kardyna³, biskup
w Bourges 187-188
Durand, proboszcz z Quissac 112
Durand, kanonik 156
E
Embrun 146
Emérigon 64
Enclos, miejscowoæ niedaleko Aix
111
Eynard, J.P., OMI 197

 264 

F

H

Favre, ksi¹dz 114
Ferrand, J.-B., OMI 174
Ferrucci, M. 170
Figon, ksi¹dz proboszcz 73, 74
Flaget, B.J., biskup w Bardstown
136-137
Foresta de, markiz 25
Forbin-Janson, Charles de 20, 48-49
Franciszek Ksawery, w. 121
François Regis, w. 86
Fréjus 185
Fundacja Oblacka w Nice 116-117
Fuveau, misja 22

Hermitte, Jean, OMI 110
Honorat, J.B., OMI 23, 80, 104, 112
Honorat, ksi¹dz 53
Houssaye, wicehrabia 203-204

G
Gap 133-134, 314
Galashilels 216, 219
Gautrelet, F.X., jezuita 226, 228, 230
Gay, L.C., kanonik 247
Gignoux, J.A., biskup w Beauvais
186, 201
Gilles Pastoret, trapista 138
Goult, burmistrz 159-160
Grâce-Dieu 164-165
Grandin, Jean-Louis, ksi¹dz 191, 198
Grandin, Vital, OMI 189, 235-236
Grans, misja 15, 62
Grassi, J.A., jezuita 116
Grenoble 110-111
Greoux 39, 133
Grognard, Marcellin OMI 140
Grzegorz XVI 124
Gualla, ksi¹dz 97
Guibert, H., OMI 80, 105, 112, 126,
130, 135, 138, 161, 181-182, 249
Guigou, J.J.P., wikariusz generalny
w Aix 39
Guigues, E., OMI 110, 127
Guion, ksi¹dz 66

I
Icard, A., misjonarz w Prowansji 15
Ignacy, w. 94
Ile-à-la-Crosse 235
Isoard, d’, biskup 97
J
Jaquemet, wikariusz generalny w Aix
92
Jeancard, Jaques 76, 143, 146, 154
Jezus Chrystus, passim
Jocas, Jos. De, jezuita 227
Joset, jezuita 178
Jordany, A.A., biskup we Frejus 206
Judasz 80
K
Kotterer, C., OMI 142-143
L
La Ciotat, misja 72
La Croix d’Azolette, biskup w Gap
145-146, 149, 151, 153-154
Lagier, J.J., OMI 163, 166, 202, 206,
211-212, 221
Lainé, minister spraw wewnêtrznych
w Pary¿u 25
Lambruschini, L., biskup 97
Lamennais, F. de 122
Lancenay, L.J., OMI 204, 213, 225-226, 229
Lanteri, ksi¹dz 96
Laresche, ksi¹dz 79-80
Latil, de, biskup 28, 30

 265 

La Tour d’Auvergne, J.C., biskup
w Arras 166
Lavigne, J.H. OMI 182-183
Lempfrit, H., OMI 169
Leon XII 108, 113, 121, 161, 170
L’Hermite, Melchior de, OMI 184,
195, 198
Liguori, Alphonse de, biskup 11, 16,
84, 93-96
Limoges 171, 173-174
Lisle March Phillipps, Ambrose 164
Loewenbrück, J.B., ksi¹dz 250
Loretto 98
Luigi, Dom., OMI 246
Lusso, Louis, ksi¹dz 190, 200
Lyon 79
Lyonnet, F.M., biskup w Walencji 2
M
Magnan, J.J., OMI 164, 206
Manosque 44
Marchal, J.J., OMI 189
Marchetti, Jean, biskup 92, 99
Marguerye, F., biskup w Autun 244
Marguet, wikariusz generalny w Nancy 168, 169
Marie Immaculée, passim
Marilley, ksi¹dz, biskup Lozanny 245
Marsylia  dzie³o opatrznoci 59, 65-67, 75
Marsylia, Kalwaria 47, 75, 84, 109-110, 118, 134
Marsylia, misja 35, 40
Marsylia, proboszczowie 28-34, 38,
59-61, 64-66, 68
Marsylia, robotnicy w³oscy 118
Marsylia, wy¿sze seminarium 32-33
Martel, ksi¹dz 154
Martial, G.E., biskup z St-Brieuc 248
Martin, J., OMI 112, 136, 137
Martinet, Aimé, OMI 204, 213
Martinet, A., biskup w Chambery
115
Mas, ksi¹dz 210

Maunier, E., misjonarz w Prowansji
12, 15, 41, 53, 76
Mautone, Giusseppe 94-95
Mautouchet, kanonik 190
Mazenod, Charles Antoine 11, 15, 28,
33, 46
Mazenod, Fortuné 28, 39, 41-42, 79,
123
Mazenod, pani 27, 54, 62, 72, 79, 99-100, 111, 131-136
Mediolan 98
Menjaud, A.B., biskup w Nancy 167,
168, 239
Merlini, G., ksi¹dz 124
Mie, P.N. 15, 41, 53, 74, 79, 100, 107
Mille, J.B.V., OMI 154-155
Miollis, F.C.B., biskup w Digne 38,
44, 80, 108
Montalembert, de, hrabia 122
Montet, Szwajcaria 245
Montgrand, burmistrz 32
Moreau, F.N., OMI 38-39, 41, 45, 53,
100, 162-164, 246
Morlot, F.N.M., biskup w Tours 185
Mouchel, Frederic, OMI 137-138
Mouriés, misja 18
N
Nancy 167, 168, 169
Naughten, OMI 165
Nicea 29
Nicolas, Y.M., OMI 180
Niemcy 39
Nîmes 79, 82, 103, 112, 116, 118
Nîmes, szko³a 157, 158
Noailles, Bienvenu, ksi¹dz 224, 233,
237-238, 242, 253
Nocera 96
Notre-Dame de Cléry 186, 192, 196,
197, 198
Notre-Dame de Laus 7-8, 37-38, 43,
45, 54-56, 84, 106-108, 123, 125-126, 131, 133-135, 137, 145-149,
151, 153, 154-155

 266 

Notre-Dame de L’Osier 127, 131, 191,
193,204, 207, 227
Notre-Dame de Lumiéres 138-139,
157-159, 188
Notre-Dame de Sauvagnac 208, 210
Notre-Dame MB od Dobrej Pomocy
193
Notre-Dame Talence 184
Novella, biskup tytularny z Patary
240
O
Oregon 176-178
Orioli, kardyna³ 169
P
Pacca, B., kardyna³ 91-92
Pachiaudi, Pierre, OMI 141-142
Palermo 28, 33
Pallotta, kardyna³ 93
Panisse, de, ksi¹¿ê 25, 32
Panzuti, Biagio 98
Pary¿ 18-19, 20-21, 25, 27, 30
Pawe³, w. 20, 177
Pedicini, kardyna³ 88-89
Peix, kanonik 148, 151, 153
Perron, F., OMI 165
Pére, ksi¹dz 64
Pignans, misja 15
Pius VII 82-83
Pius VIII 113, 116, 120
Proboszczowie w Aix 38, 81
Q
Quimper, wy¿sze seminarium 201-202, 204, 211-212, 216, 218-219
Quissac, misja 112
R
Rauzan, J.B., ksi¹dz 40, 48-49, 60-62,
66

Reinaud, L.A., OMI 138
Remollon, misja 44-45
Rey, Claude 52
Reynier, J.S., OMI 105
Rians, misja 44, 75
Ricard, Pascal, OMI 160, 178
Richery, C.A., biskup w d’Aix 76,
106, 116
Rolleri, A.E., OMI 172
Romans, wy¿sze seminarium 8, 186,
213, 225-228
Roothaan, Jean 176-178
Rossat, Louis, biskup w Gap 155
Rougiers, misja 40
Roussenq, Barnabé, OMI 215
Roux-Bonnecorse 23, 47, 59, 63, 65
Roux, François 75
Rua, ksi¹dz 155
Rzym 82, 85, 87-89, 91-94, 96-97,
99-100, 115, 123

S
Sacré-Coeur 24, 80
Saint-Brieuc, wy¿sze seminarium 248
Saint-Joseph, siostra 184
Saint-Laurent du Verdon 27, 38-39,
132-136
Saint-Martin-des-Palliéres 132, 136
Saint-Pons, opactwo 120
Salernes, misja 34
Sardynia, królestwo 90, 113, 116-117,
119
Sardyñska Fundacja 115, 116-117
Sausin, P.E., biskup z Blois 142-143
Savoie, fundacja 114, 116-117, 119
Sebaux, proboszcz w Laval 189, 191,
198, 235
Semeria, E., OMI 134, 163-164, 172,
176-177, 202
Sergent, N.M., biskup Quimper 201-202, 211-212, 216, 219
Servan 36
Sibour, D.A., biskup w Digne 156

 267 

Stolica wiêta/Stolica Apostolska 86-87, 113-114
Strickland, jezuita 176
Sumien, A.M., OMI 113, 179
Suzanne, M., OMI 23, 39, 74, 113
T
Taché, Alexandre, biskup w St-Boniface 237-238
Tannoia, A. 95
Tavernier, Adolphe 55, 72
Telmon A. OMI 130, 138
Tempier, F. de Paule H., OMI 9, 14, 43,
53-54, 76, 80, 123, 132, 139, 141,
156, 163, 167-168
Testou, wikariusz generalny w Grenoble 110, 141
Thibault, C.T., biskup Montpellier 207,
210
Tomasz, w. 104
Touche, J.J., OMI 40, 45, 57, 80, 107,
122
Tours 219
Tulon 29
Turyn 96, 98,116-117, 120, 123

V
Vachon, B. OMI 80
Vaillant, marsza³ek, 215
Viala, Jan OMI 174
Vico 138, 163, 171, 246
Villeneuve-Bargemont, B.-du-R., prefekt 31-32
Vinay 133
Vincens A., OMI 129, 184-185, 204,
208, 211, 223, 237, 242, 251
Vincent, wikariusz generalny w Mans
190-191
Voîtot, Ignace, OMI 57
W
Walencja 131
Walla-Walla 177
Wicard, C.A.J., biskup we Fréjus 179,
191, 199
Wincenty a Paolo, w. 42, 74, 94
Wojny Napoleoñskie 33
Y
Yenni, T., biskup Lozanny 137

 268 

Indeks hase³
F

A

Franciszkanie 149
Fundacja Oblacka 110-112, 126-130,
137-140, 155-157, 166-169, 185-188, 200-202, 241-244, 247-249

Aposto³owie 43, 109, 119
B
Biskupi na us³ugach OMI 14, 44, 76-79, 103-104, 108-111, 125-129,
156-157, 167-168, 176, 180-181,
185-186, 220-222, 249-250
Bracia Szkó³ Chrzecijañskich 93-94

G
Gimnazja/kolegia/zgromadzenia 156-160
G³oszenie/przepowiadanie 172

C

H

Cholera 132
Choroba/s³aboæ 113, 114, 120
Chwa³a bo¿a/dobro Kocio³a/czeæ
dusz 9, 29, 37-38, 43, 62, 80, 83,
125
Coroczne rekolekcje oblackie 111-112,
171-172

Historia Misjonarzy Oblatów Maryi
Niepokalanej 48-53, 82-86
Honor 230

D
Denuncjacja/donosiæ/donos 15, 77,
127, 221
Dobroczyñcy 23-24, 36-37, 47-48
Dominikanie 149
Duch rzymski/romañski 114, 122-123
Dziennik Avenir 122
E
Episkopat, biskupstwo 28

J
Jezuici 149, 174, 176-178, 205, 227-228
Jubileusz 1825-1826 81, 91
K
Kapelani wiêzienni 118, 239-240,
Kapucyni 148, 250
Kartuz 141
Klarysi/Klaryski/Zakon Klarysek 145,
150
Klerycy OMI 46-47, 51, 80, 158-160,
190-191
Komunia wiêta 94
Koció³ 29, 34, 125, 126

 269 

M
Misje parafialne 11-24, 27-37, 40-54,
59-61, 62-65, 68-77, 81-83, 85-88, 106-108, 110-112, 117-118,
130, 137-138, 166-168, 171-172,
173-176, 185-186, 209, 243-245,
251-253
Misje zagraniczne 119, 169-172
Misjonarze 101, 149, 250
Misjonarze du Précieux-Sang 124
Misjonarze z Francji 40, 48, 60, 64, 67
M³odzie¿ 83
Modlitwa 62, 123, 145, 150
N
Nazwa Misjonarze Oblaci Maryi
Niepokalanej 85, 89-90
Niewierni wobec lubów/apostaci 80,
207
Ni¿sze seminaria 188
Nowicjat 105, 108-109, 132-134, 157,
180, 190, 199-200, 232, 240
O
Oblaci Maryi Dziewicy 96-97
Oblaci MI ekspansji 160-162, 169-171
Oblaci MI pod aprobat¹ romañsk¹ 82-90, 96-99, 160-162
Oblaci Militia Immaculatae z koñca
Kongresu 13, 83, 157
Oblaci Militia Immaculatea z 1823
(MI przet³umaczone jako Rycerstwo Niepokalanej, ale jest to te¿
skrót zakonu ojców Kamilianów
w Polsce) 76-80
Oblaci rz¹dowego zezwolenia M.I. 25-26
Oblaci w. Karola 83
Oblaci w³aciwi 103
Opatrznoæ 12, 23, 25, 29-32, 95, 115,
117, 129, 152, 168, 205

Opozycja/przeciwieñstwo 64
Opuszczone dusze 110, 117, 121, 171,
186, 188
Otwartoæ/szczeroæ 230
P
Parafie 174
Pasjonaci 101
Pokora 173, 174
Pos³uszeñstwo 109, 126, 166, 183
Powo³ania 18, 104, 126, 150, 157-158,
180, 189-190
Protestanci, patrz Nimes
Prywatni Oblaci Militia Immaculatae
21-22, 44-45, 48-51, 130, 179
Przeladowania 150
Przy³¹czenie Sióstr ze Stowarzyszenia w. Rodziny z Bordoux do
Zgromadzenia Oblatów MN 224,
232-234, 237-240, 242-244, 252-253
R
Redemptoryci 15-16, 94, 99, 149
Regu³y/zasady 13-14, 41, 82-89, 91-94, 98-99, 114-115-129, 171, 173-175, 188
Rekolekcje duszpasterskie 184
Rekrutacja/nabór/powo³anie 43-45,
104-105, 190
Rozdzia³y ogólne/kapitu³y generalne
161
Rycerz zakonu w. Maurycego 113
S
Sakrament wiêty 131-132
Samotnoæ 46-47, 54
Sanktuaria Maryjne 107-108, 131, 138-139, 193-194
S³uga wszystkich 19, 21
Spowiedzi 16, 74, 110

 270 

Sprawiedliwoæ/wymiar sprawiedliwoci 126, 146, 151
Stowarzyszenie w. Rodziny z Bordoux 224-225, 232-233, 237-240,
253

luby wytrwania 100-101
mieræ/odejcie OMI 112, 150, 163,
246
wieccy katecheci 67-68
T
Talenty 173-174
Teologia moralna 16-17
T³umaczenie biskupów 182
Trapici 138

W
Wiara 34, 57, 109, 123
Wikariusze generalni w dAix 12
Wola bo¿a 63-64, 157, 253
Wspólnota m³odzie¿owa z Aix 22, 25,
34
Wspólnota/zgromadzenie 12-13, 21,
45, 50, 56, 77, 79, 127-128, 171,
174-175
Wspó³praca/leczenie OMI 17-18, 40-41, 44, 68-72, 73-75
Wy¿sze seminaria 84, 114, 117-118,
129, 176, 188, 201-202, 204-206,
211, 216, 219, 225-228, 248
Z
Zapa³/gorliwoæ/nadgorliwy 34, 41, 57,
80, 163
Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów
Maryi Niepokalanej 11-15, 48

U
Ubóstwo 30, 49, 59, 83, 86, 110, 174,
187
Ubóstwo Kongresu 11-13, 23-24, 48-51, 73-74, 99-101, 186-187, 209-210, 213-214, 240-243, 249-251

¯
¯ycie zakonne 13-14, 43-45,104-105,
128
¯ywio³owoæ 33

 271 

 272 

Spis treci
Zdjêcie Za³o¿yciela . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Prowincja Francuska w chwili mierci biskupa de Mazenoda
21 maja 1861 roku . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Wstêp

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Listy z lat 1815-1818 . . . . . . . . . . . . . . .

11

Listy z lat 1819-1826 . . . . . . . . . . . . . . .

43

Listy z lat 1827-1837 . . . . . . . . . . . . . . .

103

Listy z lat 1838-1854 . . . . . . . . . . . . . . .

145

Listy z lat 1855-1861 . . . . . . . . . . . . . . .

189

Wykaz listów . . . . . . . . . . . . . . . . . .

255

Indeks osób

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

263

Indeks hase³ . . . . . . . . . . . . . . . . . .

269

 273 

