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WPROWADZENIE
W tym 18 tomie oblackich Pism publikujemy Dziennik bpa de
Mazenoda na rok 1837. Tekst ten by³ a¿ do tej pory jakby niedostêpny, a wiêc ma³o znany. Tylko fragmenty ma³ej czêci dotycz¹ce
podró¿y Za³o¿yciela do Lumières i Billens od 30 maja do 2 sierpnia zosta³y opublikowane w Missions OMI w 1874 roku1. Tutaj jest
opublikowany w ca³oci po raz pierwszy.
Jeli ukazanie siê listów Eugeniusza de Mazenoda w oblackich
Pismach, pocz¹wszy od 1977 r., by³o dla wielu rewelacj¹, poniewa¿ dawa³y poznaæ w nowym wietle osobowoæ Za³o¿yciela, opublikowanie Dziennika, który rozci¹ga siê od 1837 do 1860 roku,
powinno spowodowaæ nowe zdziwienie.
Ju¿ dwa tomy oblackich Pism (16 i 17) zosta³y opublikowane
jako Dziennik. Ten tradycyjny tytu³ zosta³ zachowany, mimo ¿e dokumenty wówczas opublikowane maj¹ rodzaje literackie doæ rozmaite. Dziennik z wygnania do Italii by³ przedmiotem kolejnych
przepisywañ, niektóre ca³kiem póniejsze zbli¿aj¹ ten tekst do Pamiêtników, poprawione tak¿e przez wydawcê Missions. Dziennik
z m³odoci Zgromadzenia w Aix, dziennik z misji w Marignane, zupe³nie tak jak Dzienniki z Rzymu, nawet jeli posiadamy czêæ ich
w rêkopisach, s¹ bardzo ograniczone zarówno w czasie, jak i w treciach.
Zupe³nie inaczej przedstawia siê sprawa z Dziennikiem z 1837
roku i z lat nastêpnych, które zaczynamy publikowaæ. Zwyk³a lektura tego dokumentu natychmiast ukazuje bogactwo i oryginalnoæ.
Najpierw dlatego, ¿e bp de Mazenod wyra¿a siê z najwy¿sz¹ swobod¹ o wielu osobach  kap³anach i o ludnoci Marsylii, o oblatach, krewnych, przyjacio³ach, o osobistociach mniej lub wiêcej
1

s. 153-211.
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oficjalnych, ³¹cznie ze swymi wspó³braæmi biskupami  i o wielu
problemach ¿ycia codziennego. Jest to dziennik spontaniczny,
pisany z dnia na dzieñ, albo prawie, wiêc bez retuszów i bez korekty. Poza tym rêkopisy z roku 1837, które opisujemy dalej, zachowa³y siê od 10 stycznia do 11 padziernika. Na szczêcie, oprócz kilku
rzadkich ciêæ no¿yczek (nie do odtworzenia) i czêstych wydrapañ
(prawie wszystkie mo¿na odtworzyæ) i zaznaczone na ich miejscach,
dokument jakby ca³ociowo wymkn¹³ siê ¿yczliwej cenzurze konserwatorów pism naszego Za³o¿yciela.

I — Krótka historia Dziennika Za³o¿yciela
Wed³ug kilku notatek pozostawionych przez o. Charles’a Tatina, OMI, Dziennik Za³o¿yciela (1825-1860) zawiera³ 31 zeszytów2.
W jego Bibliographie des Missionnaires Oblats Marie Immaculée,
o. Marcel Bernad, OMI, pisa³ na ten temat tylko dwie nastêpuj¹ce
linijki: Dziennik od listopada 1825 do wrzenia 1860 roku: wiêcej ni¿ 2500 stron in-foglio”3.
To, co pozostaje dzisiaj
Przechowujemy tylko 11 z 31 zeszytów rêkopisów, zawieraj¹cych w sumie 795 stron4. Ca³oæ istnia³a jeszcze na koñcu ubieg³ego wieku. Ojcowie Rambert, Rey i Yenveux skopiowali z nich liczne fragmenty.
Biskup de Mazenod pisa³ du¿o wiêcej na pocz¹tku swego biskupstwa i s¹ to zeszyty z tego okresu, które siê dochowa³y. Mamy
wiêc trzy z czterech zeszytów z 1837 r., dwa zeszyty i pó³ z 1838
i tak¹ sam¹ liczbê napisanych w 1839 i 1840 roku. Wype³ni³ on
wiêc osiem zeszytów w ci¹gu czterech lat i dwadziecia dwa z kolejnych lat (1841-1860). Z tych ostatnich pozostaje nam tylko ten,
który zawiera okres od 18 kwietnia do 22 wrzenia 1844 roku i od
10 kwietnia do koñca 1845 roku.
2
Notatki o. Charles’a Tatina (1837-1917), bez daty, ale z koñca ostatniego wieku,
por. Inventaire des archives de la postulation, zrobiony przez o. Auguste’a Estèvego,
OMI, 1926-1928, s. 15.
3
Tom 1. Ecrits des Missionnaires Oblats 1816-1915, Liège 1922, s. 36.
4
Orygina³: AGR J M.
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Przechowujemy jednak spor¹ iloæ fragmentów z zeszytów, które zaginê³y, przepisanych przez Yenveux, Ramberta i Reya5. Ci dwaj
biografowie czerpali obficie z Dziennika; Rambert zwykle podaje
cytaty dos³ownie i dobrze umieszczone w nawiasach. Rey streszcza
Dziennik, uzupe³nia go innymi ród³ami i ma³o robi cytatów wyranych. Fragmenty u Yenveux s¹ tak¿e dos³owne, ale czêsto krótkie i bez kontekstu historycznego. My bêdziemy publikowaæ wszystkie fragmenty, które mo¿na by³o odnaleæ.
Z korespondencji oblackiej z czasów Za³o¿yciela s¹ nawet jego
listy, które by³y najwierniej przechowywane. W Dzienniku z 1837 r.
bp de Mazenod wspomina przynajmniej o 110 listach napisanych
przez niego w jednym roku, z których 52 s¹ skierowane do oblatów.
Otó¿ my przechowujemy z roku 1837 fragmenty 30 tych listów
i 20 innych, o których on nie mówi w Dzienniku6. W tym samym
Dzienniku z 1837 r. Za³o¿yciel mówi o niemal 225 listach otrzymanych w czasie roku, z których 135 od trzydziestu oblatów7, zw³aszcza od superiorów. Powiadamia bowiem o 18 listach otrzymanych
od o. Courtèsa, superiora domu w Aix, 15 od o. Honorata, superiora
w N.-D de Lumières, 14 od ka¿dego superiora w N.-D. de l’Osier
(Guigues), z N.-D. du Laus (Mille) i z seminarium w Ajaccio (Guibert), osiem od o. Martina, superiora w Billens w Szwajcarii, itd.
Niestety, z tej korespondencji nie ma nic w naszych archiwach.
To, co zginê³o
Utratê licznych pism Za³o¿yciela t³umaczy siê ca³¹ seri¹ powodów i okolicznoci. Najpierw na koñcu ubieg³ego wieku autorzy nie
bardzo troszczyli siê o w³o¿enie na miejsce dokumentacji, któr¹ siê
pos³u¿yli. Uwa¿a siê na przyk³ad, ¿e orygina³y listów oblatów opublikowane w Missions OMI albo w Annales de la Propagation de la
foi na ogó³ nie znajduj¹ siê ju¿ w archiwach, tak samo jak ca³a korespondencja wymieniana miêdzy bpem de Mazenodem i bpem H. Gui5
A. Yenveux, Commentaire des saintes règles, 9 zeszytów rêkopisów; T. Rambert,
Vie de mgr de Mazenod, Tours, Mame 1883, 2 tomy; A. Rey, Histoire de mgr de Mazenod, Marseille 1928, 2 tomy (rêkopis skoñczony na koñcu ubieg³ego wieku).
6
Por. Ecrits oblats, vol. 9.
7
Nie tylko sygnalizuje i streszcza te listy, ale dziesiêæ z nich kopiuje.
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bertem OMI, której znajduj¹ siê ju¿ tylko fragmenty, czêsto bez daty,
w biografii kardyna³a napisanej przez Paguelle’a de Follenaya8.
Inne dokumenty mog³y siê zgubiæ podczas zamkniêcia wiêkszoci domów oblackich we Francji w czasie wydaleñ zakonników
w 1880 i 1903 roku9. Wiadomo równie¿, ¿e sam bp de Mazenod czasem czyci³ swoje biuro, pal¹c listy10, i ¿e o. Tempier, pierwszy archiwista Zgromadzenia po zgonie Za³o¿yciela tak¿e pozwoli³ sobie
zniszczyæ dokumenty, szczególnie to wszystko, co dotyczy³o jego
osoby11.
Jeli idzie o pisma bpa de Mazenoda, to powinna byæ zasygnalizowana szczególna okolicznoæ. Po pierwszej wojnie wiatowej
rada generalna wyznaczy³a o. Théophile’a Ortolana OMI jako postulatora sprawy kanonizacji Za³o¿yciela, któr¹ zamierzano rozpocz¹æ. Ten przygotowa³ sprawozdanie na kapitu³ê z 1920 r., w którym przyj¹³ wnioski z ankiety przeprowadzonej w 1911 r. przez
o. Josepha Lemiusa OMI, wówczas prokuratora przy Stolicy wiêtej z okazji 50 rocznicy mierci bpa de Mazenoda. Ojciec Ortolan
pisa³ w tym sprawozdaniu: On pojawia siê jako geniusz, nawet
w episkopacie. Ta wielkoæ, któr¹ wraz z up³ywem lat stawiaj¹
w czystszym wietle, nie nale¿y do porz¹dku czysto ludzkiego, jest
to wielkoæ cnoty, której umys³y, stawszy siê spokojnymi, oddaj¹
najlepsz¹ sprawiedliwoæ, jest to wielkoæ heroicznej gorliwoci
w s³u¿bie Bogu i duszom, jest to wielkoæ wiêtoci 12.

8
J. Paguelle de Follenay, Vie du cardinal Guibert, archevêque de Paris, Paris,
Poussielgue 1896, 2 tomy.
Ta mentalnoæ nie by³a wy³¹cznie oblacka. Zauwa¿a³em tê sam¹ odrêbnoæ, przygotowuj¹c Positio sur la vie et les vertus piêtnastu spraw kanonizacyjnych S³u¿ebnic
i S³ug Bo¿ych francuskich w XIX wieku.
9
Wiadomo na przyk³ad, ¿e w czasie wydaleñ w 1903 r. o. Prosper Monnet spali³
dokumenty przechowywane w domu w Aix, por. list o. F. Thiry’ego do o. A. Estève’a,
25 marca 1926 r. Orygina³ APR: korespondencja postulatorów.
10
Por. Dziennik z 14 grudnia 1838 r. „Szpera³em w moich papierach. Spali³em blisko 200 listów. Zachowujê te, które mog¹ pos³u¿yæ jako materia³y do historii Zgromadzenia (orygina³). Por. tak¿e: Dziennik 30 lipca 1843 r.: Szperaj¹c dzi w moich starych
szparga³ach, aby z nich skazaæ na ³adunek do ognia, znalaz³em cenny list wi¹tobliwego
ks. Duclaux, mego dyrektora w Saint-Sulpice…” (Yenveux I, 48).
11
Por. Y.B., François de Paule Henry Tempier, second père des Oblats (1788-1870), Rome 1987, Kol. Ecrits oblats II, vol. 1, s. 9-11.
12
Por. Y.B., La cause de béatification de Mazenod, w: Pisma oblackie, t. 34 (1975),
s. 236.
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Postulator podkrela tutaj wielkoæ cnoty. Wydaje siê
oczywicie, ¿e by³ przera¿ony obfitoci¹ i tonem pism Za³o¿yciela,
których poszukiwanie i badanie przez dwóch teologów cenzorów
mia³o zabraæ du¿o czasu i byæ mo¿e podkreliæ powa¿ne braki
w pewnych cnotach z powodu surowych ocen i bardzo mocnych
s³ów przeciw wielu osobom, szczególnie oblatom apostatom albo
marsylskim kap³anom, których postêpowanie ocenia³ surowo. To
prawdopodobnie ta obawa sk³oni³a go do zniszczenia po³owy listów
Za³o¿yciela do oblatów i dwóch trzecich z Dziennika13. Ojcowie
Estève i Thiry, postulator i wicepostulator, którym zlecono rozpocz¹æ sprawê i zebraæ pisma w latach 1926 -1928, przeprowadzili
ledztwo na ten temat i doszli jakby do pewnoci, ¿e o. Ortolan
zniszczy³ du¿o pism14. Ojciec Thiry nie chcia³ wpisaæ o. Ortolana
do grona wiadków w procesie. Napisa³ on do o. Estève’a 28 czerwca 1926 roku: „Jego wiadectwo nie doda³oby absolutnie nic do
wiadectw i do dokumentów, które ju¿ siê ukaza³y, poniewa¿ on tylko le przetrz¹sn¹³ i póniej zniszczy³, jak wandal, to, co jego poprzednicy, a zw³aszcza o. Tempier, otaczali prawdziwym kultem,
¿eby zebraæ i przechowaæ.

II — Ogólne spojrzenie na Dziennik z lat 1837-1860
Dlaczego ten Dziennik zosta³ napisany?
Biskup de Mazenod zacz¹³ pisaæ w sposób ci¹g³y dopiero
w 1837 roku15. Zrobi³ to na nalegania o. Tempiera, ¿eby zaj¹æ Za13
Ta obawa by³a uzasadniona. Sprawa Jean-Jacquesa Oliera (1608-1657), za³o¿yciela Stowarzyszenia Kap³anów wiêtego Sulpicjusza, na przyk³ad, by³a wstrzymana
przez wiête Oficjum w 1899 r., zw³aszcza z powodu intymnej treci jego Dziennika.
14
Por. P. Estève do o. Thiry’ego, 2 czerwca 1926 r.; o. Thiry do o. Estève’a,
4 sierpnia 1926 r. i 28 czerwca 1928 r.
15
W tomie 16 i 17 Ecrits oblats opublikowalimy kilka fragmentów z Dziennika
napisanych okazyjnie przed 1837 r. Po 1837 r. Za³o¿yciel pisa³ ten Dziennik regularnie
z przerwami kilkumiesiêcznymi w pewnych okresach swego ¿ycia, m.in. od czerwca do
listopada 1839 r. przy okazji swojej podró¿y do Blanderate w Italii (por. rêkopis), po
zgonie jego stryja Fortuné’a w 1840 r. (Rey II, 86) i po podró¿y do Anglii w 1850 r.
(Rey II, 375).
Na polecenie Za³o¿yciela oblaci zebrali to, co powiedzia³ i zrobi³ o. Marius Suzanne w czasie ostatnich miesiêcy swojej choroby, od koñca 1828 do 31 stycznia 1829 roku.
Ojciec Rey mówi, ¿e o. de Mazenod doda³ notatki w tym Dzienniku, ale cytuje z nich
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³o¿yciela w czasie wymuszonego odpoczynku, który nast¹pi³ po
powa¿nej chorobie w 1836 r. i „aby zachowaæ pamiêæ o faktach
i okolicznociach, które mog³y interesowaæ jego dzieci16. Ojciec
A. Rey poda³ to wyjanienie, które jednak nie wydaje siê pe³ne.
Je¿eli na pocz¹tku 1837 r. o. Tempierowi zale¿y na zachowaniu
pamiêci o faktach i okolicznociach, które mog³y interesowaæ oblatów, to prawdopodobnie dlatego, ¿e wiedzia³ ju¿, i¿ ten mia³ byæ
mianowany biskupem w Marsylii, nawet jeli oficjalna wiadomoæ
o nominacji by³a poznana dopiero 7 kwietnia (Rey, I, 715). Dalej
zobaczymy szczegó³y dotycz¹ce choroby Za³o¿yciela i jego nominacji na biskupstwo w Marsylii.
Ale niew¹tpliwie zachodz¹ inne powody, miêdzy innymi ten,
¿eby s³u¿yæ samemu Za³o¿ycielowi za konspekt. 4 wrzenia, z powodu zgonu Dauphina, by³y pracownik domowy biskupstwa pisze
kilka stron, aby pocieszyæ jego zmartwienie”, i dodaje: „nie piszê
tego tylko dla siebie”. Drugiego poprzedniego maja napisa³ kilka
linii dla pocieszenia przysz³ych superiorów generalnych” itd.
Rodzaj literacki
Intymny Dziennik jest rodzajem literackim bardzo szczególnym. Chodzi tutaj o redakcjê zwykle codzienn¹17. Jest to pierwsza
reakcja na wydarzenia. Pierwsze wzruszenie czêsto na powód i wydane oceny s¹ prowizoryczne. Trzeba je braæ w tym sensie i w tym
kontekcie; a mimo to przy czytaniu pewnych stron nie mo¿na powstrzymaæ siê od wyczuwania pewnego niepokoju. Czytelnik zauwa¿y miêdzy innymi surowoæ os¹dów18, bardzo wielk¹ czu³oæ19,
tylko kilka linii (Rey I, 461). Rey pisze równie¿, ¿e ojciec de Mazenod pisa³ Dziennik
w czasie swojej podró¿y do Szwajcarii, od lipca do listopada 1830 roku (Rey II, 487).
Cytuje on z nich tylko fragment, który siê znajduje w licie do ojca Tempiera 26 lipca
1830 r. por. Ecrits oblats 7, 204.
16
Por. Rey I, 702.
17
Niezbyt czêsto Za³o¿yciel pisze kilka dni po wydarzeniach. Robi to na przyk³ad
w sierpniu 1837 r.
18
Zw³aszcza przeciw niektórym oblatom (Marcellin Grognard, Calixte Kotterer,
Pierre Pachiaudi) i niektórym kap³anom z Marsylii (P. Jonjon i Martin-Lazare itd.). Zobacz te nazwiska w spisie nazwisk.
19
Boleæ z powodu mierci Dauphina (Dziennik: koniec sierpnia, 2, 3, a zw³aszcza
4 wrzenia) i niezadowolenie ze swoich wikariuszów generalnych, poniewa¿ pob³ogo-
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rolê, jak¹ bp de Mazenod odgrywa w rodzinie Boisgelinów20
i wreszcie „Ja”, które bez przerwy powraca pod jego pióro, nawet
gdy jest w podró¿y z o. Tempierem i opowiada o wydarzeniach, które prze¿ywaj¹ razem.
Wed³ug ich opinii wyra¿onych w 1938 r. i przeciwnie do obaw
o. Ortolana, dwaj teolodzy, cenzorzy pism, byli najpierw zaskoczeni gorliwoci¹ apostolsk¹, która o¿ywia bpa de Mazenoda. Pierwszy chwali bez zastrze¿eñ naukê i treæ pism i robi po prostu kilka
uwag o stylu albo formie, to znaczy o ¿ywym i zachwycaj¹cym21
tonie pewnych stron. T³umaczy to charakterem bpa de Mazenoda
i cytuje dwie strony otwarcia sumienia zrobionego przez Eugeniusza swemu dyrektorowi w 1808 r.: Mam charakter ¿ywy i porywczy. Pragnienia, które wyra¿am, s¹ zawsze bardzo gor¹ce, cierpiê
z powodu najmniejszego opónienia, a zw³oki s¹ dla mnie nieznone. Mocny w moich postanowieniach, oburzam siê na przeszkody,
które przeszkadzaj¹ ich wykonaniu [ ]. Jestem z natury sk³onny
do surowoci 22.
Drugi cenzor wydaje os¹d tak samo pochlebny. S³uga Bo¿y
nigdy nie zaprzecza swemu prawemu charakterowi, szczery, swobodny, gorliwy, ods³oniêty z dobroci¹ i mi³oci¹, mocno i ³agodnie,
jak on sam czêsto to mówi, cile katolicki, apostolski i rzymski”23.
On sygnalizuje to, co on nazywa „nei” (ma³e braki), to znaczy os¹dy, które uwa¿a czasem za ma³o ¿yczliwe dla pewnych osób, szczególnie dla bpa J.M. Braviego w Colombo (Cejlon). Poza tym konsultor pisze równie¿: Piêknie jest stwierdziæ, z jak¹ ojcowsk¹
mi³oci¹ i z jak¹ delikatnoci¹ wyra¿eñ, formy, poprawia albo
s³awiono srebrn¹ figurê N.-D. de la Garde w czasie jego nieobecnoci (Dziennik:
28 czerwca, 2 i 12 lipca) itd.
20
Wydaje siê, ¿e to on, a nie jego szwagier albo jego siostra przej¹³ inicjatywê
ma³¿eñstwa jego siostrzeñca Louisa de Boisgelina (Dziennik: 2 lipca, 6, 7 i 9 wrzenia),
to on znajduje kolegium w Pary¿u dla Eugène’a, m³odszego brata Louisa (Dziennik:
18 maja, 16 i 30 wrzenia, 1 padziernika.
21
Tekst jest po ³acinie: Utitur tono vivo ac vehementi… Por. Postrio super virtutibus, 1947. Vota theologorum censorum super scriptis, s. 5.
22
Por. Portret Eugeniusza dla pana Duclaux. Padziernik 1808 r. Ecrits oblats 14,
75.
23
Tekst w³oski: tam¿e, Vota theologorum censorum… s. 9: „Il Servo di Dio non
ismentisce mai una carattere retto, sincero, franco, zelante, manifestato con bontà e carità, firmiter et suaviter, come Egli stesso si esprime, strettamente cattolico, apostolico apostolich e romano”.
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udziela nagany swoim poddanym, wymagaj¹c jednak przestrzegania prawa…”24.
Czu³oæ jego serca, relacje z Boisgelinami dowodz¹ tak¿e, ¿e
g³êbia jego natury trochê zmieni³a siê od 1808 roku. W portrecie
nakrelonym przez niego samego dla pana Duclaux, napisa³: Jest
zaledwie wiarygodne, jak mimo takiego charakteru, jaki niedawno
przedstawi³em jako mój, moje serce jest czu³e; jest ono takim przesadnie [ ]. Moje serce wcale siê nie zmieni³o z wiekiem. Ubóstwiam moj¹ rodzinê. Da³bym siê posiekaæ za pewne jednostki mojej rodziny, a to rozci¹ga siê doæ daleko, bo odda³bym swoje ¿ycie
bez wahania za mego ojca, moj¹ matkê, moj¹ babkê, moj¹ siostrê
i dwóch braci mego ojca. Kocham na ogó³ namiêtnie tych wszystkich, o których s¹dzê, ¿e mnie kochaj¹”.
I na tej samej stronie tego portretu znajduje siê tak¿e wyjanienie s³owa Ja. „Lepiej obserwuje siê”, napisa³, „naturê w dzieciñstwie, która rozwija siê bez ob³udy. Tak bêdzie siê s¹dzi³o
o hartowaniu mego charakteru absolutnym, zdecydowanym i dobrowolnym, przez nastêpne rysy. Kiedy czego chcia³em, nie domaga³em siê tego przez probê, przez uleg³oæ albo przez pieszczoty.
Wymaga³em tego, czego pragn¹³em, tonem rozkazuj¹cym, jakby to
mi siê nale¿a³o, w razie odmowy nie p³aka³em. P³acz by³ tak samo
rzadki u mnie jak miech, ale ja uderza³em i usi³owa³em zabraæ si³¹
to, czego nie chciano mi ust¹piæ25.

III  Treæ Dziennika z 1837 roku
Na pierwszy rzut oka treæ tego Dziennika wydaje siê bez du¿ej wartoci. Jest to streszczenie z dnia na dzieñ listów napisanych
i otrzymanych, spotkañ z ró¿nymi goæmi, podró¿y itd. Na pocz¹tku mia³em zamiar opuciæ z niego du¿o stron. Ale przegl¹daj¹c
24
Tam¿e, s. 14: E bello constatare con quale paterna carità, e delicatezza di
espressioni, di forma, corregge od ammonisce i suoi dipendenti, pur esigendo l’osservanza della legge…”.
25
Pisma oblackie,14, s.? Z drugiej strony, gdy mówi siê o sobie po francusku, jak
to zachodzi w Dzienniku, trudno jest unikn¹æ Ja. W Kongregacji Rytów zauwa¿ono te
liczne Ja. Ojciec Cianciulli, postulator, odpowiedzia³, ¿e to dziwi zw³aszcza W³ochów,
którzy mog¹ pisaæ czasowniki bez poprzedzania ich zaimkiem, np. voglio, penso itd., co
nie jest mo¿liwe w jêzyku francuskim.
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z bliska ten tekst z o. Michelem Courvoisierem, którego wspó³praca w publikacji tomów Dziennika jest cenna, okazuje siê, ¿e te strony — szczególnie osiem tomów, które obejmuj¹ lata 1837-1840 —
pozwalaj¹ nam g³êboko poznaæ Za³o¿yciela, z jego codziennymi
troskami, jego powody radoci i smutku, jego ró¿norodn¹ dzia³alnoæ, jego uwagi o ludziach i wydarzeniach. Nigdzie zreszt¹ w jego
pismach i w ¿adnym innym roku nie widaæ, ¿e uczestniczy siê tak
dok³adnie w jego ¿yciu. Dlatego opublikujemy ca³oæ.
W oko³o 50% tekstu Za³o¿yciel mówi o Zgromadzeniu oblatów,
o diecezji w 30%, o sobie samym w 15% i o reszcie (oko³o 5%), to
znaczy o swojej matce i o Boisgelinach, o rodzinie swojej siostry.
Biskup de Mazenod mówi o sobie
O nim samym jest zw³aszcza sprawa jego z³ego zdrowia i o jego dwóch podró¿ach: do N.-D. de Lumières i do Billens w czerwcu–lipcu, do Pary¿a w listopadziegrudniu.
12 listopada 1836 r. Za³o¿yciel dosta³ silnej gor¹czki z pluciem
krwi¹, która wystawi³a jego ¿ycie na niebezpieczeñstwo podczas
wielu dni26. Sytuacja by³a powa¿na a¿ do po³owy grudnia. 18 grudnia napisa³ do o. Courtèsa: „Ju¿ od czterech dni nie plujê krwi¹
i dzisiaj czujê siê naprawdê lepiej, chocia¿ g³os mi jeszcze ca³kiem
nie wróci³ Nie bêdê ju¿ d³u¿ej pisa³, ¿eby nie nadu¿ywaæ pozwolenia i nie ci¹gn¹æ na siebie zarzutów. Bardzo pragnê, ¿ebym móg³
odprawiæ mszê wiêt¹ w nocy na Bo¿e Narodzenie; to ju¿ piêæ tygodni, jak jestem pozbawiony tego szczêcia27.
Ta choroba by³a wiêc bardzo powa¿na, a potem powolna
i mozolna rekonwalescencja. 8 lutego przewodniczy ceremonii Popielca i zauwa¿a, ¿e nie wszed³ do katedry przez trzy miesi¹ce.
Dwunastego robi wysi³ki, ¿eby powiedzieæ kilka s³ów przy b³ogos³awieniu domu osieroconych przez cholerê. W Wielki Czwartek,
23 marca, mówi o s³aboci w swojej piersi i o kaszlu, który go
mêczy³ w czasie nocy. Wspomina jeszcze o ma³ym niedomaganiu
13 kwietnia, 15 spêdzi³dzieñ w ³ó¿ku i mówi o swoim ¿a³osnym
stanie zdrowia a¿ do koñca kwietnia. Rozumiemy dlaczego, na po26
27

Por. Rey I, s. 698.
Por. Ecrits oblats 8, s. 238.
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cz¹tku maja jego przyjaciele zobowi¹zuj¹ go do kilku tygodni odpoczynku u Sióstr w. Józefa, poza miastem, i do koñca maja, i dlaczego o. Tempier wyje¿d¿a z nim do Szwajcarii28.
Podró¿ni przeje¿d¿aj¹ przez Aix 29 i 30 maja, przebywaj¹
w N.-D. de Lumières od 1 do 6 czerwca, zatrzymuj¹ siê w Awinionie
od 7 do 9, w Lyonie od 9 do 12 czerwca, w Genewie 13, w Vevey
14 i zatrzymuj¹ siê w Billens a¿ do 6 lipca, sk³adaj¹c wizyty w okolicy, szczególnie u jezuitów we Fryburgu i w Estavayer od 19 do
25 czerwca. Podawanym powodem, aby usprawiedliwiæ tê podró¿,
jest zamkniêcie i zamiar sprzedania oblackiego domu w Billens.
Opuszczaj¹ oni Billens 6 lipca, przeje¿d¿aj¹ przez Lozannê,
Genewê, Chambéry, Grenoble, Gap i N.-D. du Laus, sk¹d o. Tempier wyje¿d¿a do Marsylii. Za³o¿yciel pozostaje w N.-D. du Laus
a¿ do 21 lipca, zatrzymuje siê u swojej siostry w pa³acu Saint-Martin-de-Pallières od 22 lipca do 2 sierpnia i wraca do Marsylii, aby
wzi¹æ udzia³ w kapitule generalnej oblatów, która odbywa siê
w wy¿szym seminarium od 4 do 8 sierpnia.
Klimat gór i ustanie wymuszonego wypoczynku powoduj¹
szczêliwy skutek w jego zdrowiu. Po jego powrocie rzadko o tym
mówi i podejmuje nadmiern¹ dzia³alnoæ, spowodowan¹ przez powa¿n¹ epidemiê cholery w sierpniu i wrzeniu oraz we wrzeniu
padzierniku, przez bierzmowania we wszystkich parafiach poza
miastem. Pisze za ka¿dym razem, gdy mówi do dzieci w jêzyku prowansalskim, i prawie zawsze wiêcej ni¿ godzinê. To niew¹tpliwie
w czasie tych d³ugich kazañ g³oszonych podczas ceremonii bierzmowania jesieni¹ w 1836 r. nabawi³ siê choroby. Drugiego maja
1837 r. podaje on jednak inne wyjanienie. Robi wzmiankê o stanie cierpieñ, w który popad³em na skutek mocnych wstrz¹sów odczuwanych od 6 albo 7 miesiêcy.
O jakie „mocne wstrz¹sy chodzi? By³y wtedy, jak zawsze, problemy do rozwi¹zania w diecezji marsylskiej i w Zgromadzeniu.
28
Na temat tej podró¿y kanonik Leflon (III, s. 14) pisze: „Idzie najpierw o oddalenie pra³ata, zbyt bliskiego Marsylii, gdzie ju¿ powraca³ wiele razy, aby uregulowaæ sprawy administracyjne albo uczestniczyæ w ceremoniach religijnych, ten nie omieszka³by
poddaæ siê powziêciu zbyt szybko swych zajêæ ze szkod¹ dla jego zdrowia jeszcze s³abego. Chodzi poza tym o ustawienie na korzyæ, przed jego intronizacj¹, kilku tygodni,
którymi dysponuje jeszcze dla pewnych przeniesieñ wymaganych przez interesy drogiego mu Zgromadzenia. W ten sposób pogodzi³oby siê z jego potrzeb¹ aktywnoci
umiarkowanie potrzebny czas jego rekonwalescencji”.
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U oblatów Za³o¿yciel zasygnalizowa³, na przyk³ad, rzadkoæ osób
i wielk¹ probê o misje, ucieczkê o. Pachiaudiego 25 sierpnia 1836 r.
i zgon o. Ponsa 16 wrzenia. Ale nic nadzwyczajnego i o. Rey pisze
na ten temat: „Te powtarzane ciosy nie ³ama³y odwagi i ufnoci
w Bogu wspania³omylnego Za³o¿yciela. Przeciwnie, to by³ jeden
z rysów jego mêskiej cnoty, która jednoczy³a czu³oæ serca matczynego z energi¹ i moc¹ chrzecijañskiego bohatera (Rey I, 693).
Wydaje siê, ¿e ten przed³u¿ony stan s³aboci t³umaczy siê przez
rodzaj depresji spowodowanej mo¿liwoci¹ jego nominacji na biskupstwo w Marsylii29. Wiemy, ¿e przyjmuj¹c nominacjê na biskupa w Ikozji w 1832 r., zrobi³ postanowienie, ¿e nie zgodzi siê zostaæ
biskupem rezydencjalnym. Gdy zosta³ wezwany do Rzymu w 1833 r.,
owiadczy³ jeszcze o. Tempierowi 21 sierpnia, ¿e bez ¿adnej pretensji do przysz³ej sukcesji zgodzi³ siê zostaæ biskupem obok swojego stryja. „Ofiarowaliby mi siedzibê w Pary¿u, za któr¹ bym im
podziêkowa³. Ta decyzja staje siê kategoryczn¹ odmow¹, gdy
w 1835 r. o. Guibert mówi³ mu o pojednaniu z Ludwikiem-Filipem.
Id¹c za jego rozwa¿aniami, w swojej korespondencji z o. Tempierem Za³o¿yciel przedstawia ca³¹ seriê powodów odmowy: pragnienie odpoczynku i ¿ycia regularnego w oblackiej wspólnocie, aby siê
przygotowaæ na mieræ, niemo¿liwoæ zrobienia jakiego dobra,
niewdziêcznoæ marsylczyków, niesprawiedliwoæ ludzi, która rozgoryczy³a jego charakter, wiek zbyt posuniêty, niezdolnoæ do paktowania z b³êdem itd.30.
Otó¿, od jesieni 1836 r. Za³o¿yciel wie, ¿e w Pary¿u toczy siê
sprawa jego nominacji na biskupstwo w Marsylii. Gdy 9 kwietnia
1837 r. jego stryj donosi mu o przyjciu królewskiego zarz¹dzenia,
Za³o¿yciel mówi o „konsternacji”, ale nie o zdziwieniu. Precyzuje
nawet: „Ile razy liczy³em szczêcie, którym cieszy³bym siê wreszcie
w samotnoci jednego z naszych domów w razie, w którym Pan
powo³a³by mego stryja do siebie, zanim ja umar³bym! Nie ma wiêcej ni¿ osiem miesiêcy, jak d³ugo rozmawia³em o moich sk³onnociach na ten temat ze wiêtym biskupem z Bardstown, bpem Fla-

29
To jest tak¿e wyznanie, które robi 10 padziernika 1837 r., gdy jego stryj donosi
mu o jego nominacji kanonicznej.
30
Listy do o. Tempiera, 23, 25, 26, 31 sierpnia 1835 r., 1, 14 i 15 wrzenia itd.,
por. Ecrits oblats 8, s. XIV, 164-174.
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getem. To prawda, ¿e ten pra³at radzi³ mi nie odmawiaæ powiêcenia siê diecezji marsylskiej, zak³adaj¹c, ¿e to ofiarowa³oby mi po
moim stryju, jak wierzono, ¿e to powinno byæ po rozmowie króla
z gen. Damrémontem […]. A dzisiaj ca³e to przysz³e szczêcie znika.
Trzeba przyj¹æ to jarzmo; zrobi³em wszystko, aby go unikn¹æ. Wola
Bo¿a objawi³a siê w ten sposób, aby siê nie omyliæ. A ja znajdujê
siê w sytuacji, aby nie móc odmówiæ. Nikt nie chcia³by s³uchaæ
uwag czysto osobistych, którym ja chcia³bym daæ znaczenie. Utrzymanie siedziby w Marsylii zapewnione po tylu i tak gwa³townych
atakach, aby j¹ skreliæ z liczby diecezji, kompromisowe istnienie
mego czcigodnego stryja [ ], interesy wszystkich urz¹dzeñ diecezji, których du¿a liczba jest ju¿ tylko zapocz¹tkowana […], dobro
naszego Zgromadzenia, dla którego jest tak bardzo wa¿ne mieæ biskupa Kocio³a we Francji jako opiekuna i jako podporê…”.
Za³o¿yciel przyjmuje wiêc tê nominacjê, ale z jego rozwa¿añ
wnioskujemy, ¿e „niewdziêcznoæ marsylczyków31 ci¹gle ci¹¿y mu
na sercu. Zauwa¿a na przyk³ad, 19 stycznia, ¿e chwali siê arcybpa
Raillona w Aix za pogl¹dy, których nie przebaczono by mu w Marsylii. 14 i 15 marca32 w¹tpi w gorliwoæ kanoników i proboszczów
z Marsylii w sprawie oddania siê ruchowi, aby pomóc administracji diecezjalnej w po¿yczce bez procentów, któr¹ trzeba zrobiæ, aby
zwróciæ d³ug zaci¹gniêty w czasie budowy kocio³a St-Lazare.
Skar¿y siê na z³¹ wolê burmistrza i rady miejskiej, którzy stawiaj¹
warunki nie do przyjêcia dla ustania wspólnocie kocio³a St-Joseph
zbudowanego kosztem Mazenodów i gruntów diecezjalnych33. Na
ten temat pisze 23 maja: Oto dwie dobre lekcje, które mi wystarcz¹ na resztê moich dni. St-Lazare i St-Joseph bêd¹ jednoczenie
pomnikami mojej dobrej woli dla dobra dusz i chluby miasta i obojêtnoci, sknerstwa i niewdziêcznoci miasta i jego mieszkañców, bo
niech sobie nie wyobra¿aj¹, ¿e mam najmniejszy obowi¹zek, aby
ubogaciæ miasto tymi dwoma piêknymi budowlami na moje ryzyko,
odpowiedzialnoæ i maj¹tek, i ¿eby w ten sposób udzieliæ pomocy
religijnej dwom obszernym przedmieciom, które by³y tego pozbawione.
Mazenod do Tempiera, 31 lipca 1835 r., w Ecrits oblats 8, s. 156.
A tak¿e Dziennik Mazenoda, 4 i 29 kwietnia.
33
Por. Dziennik Mazenoda, 21 i 23 maja.
31
32
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Dwunastego czerwca z o. Tempierem wizytuje N.-D. de Fourvière i zauwa¿a, ¿e bazylika jest zarz¹dzana przez kapelana; dodaje: „Zrobilimy smutny powrót do N.-D. de la Garde w Marsylii,
której zarz¹dcy wieccy s¹ tak aroganccy, tak zuchwali, tak bezczelni w ich opozycji do ca³ego zarz¹dzenia biskupa [ ]. W Fourvière
sam naczelny kapelan zna bardzo du¿¹ liczbê mszy i ja³mu¿n, które
s¹ ofiarowane w sanktuarium: nigdy nie pomyla³, ¿e ludzie
z Lyonu uwa¿aj¹ to za z³e; gdyby w Marsylii tak robiono, to krzyczano by g³ono i nie omieszkano by mówiæ, ¿e biskup wk³ada pieni¹dze do swojej kieszeni .
Tego samego dnia spo¿ywa obiad u proboszcza z St-Bonaventure i tam spotyka pana Rusanda, cz³owieka ca³kowicie oddanego
dobrym dzie³om, który opowiada o tym wszystkim, czego dokonuje
mi³oæ w miecie Lyonie. Za³o¿yciel dodaje nastêpuj¹c¹ refleksjê:
Nie kusi mnie, ¿eby mówiæ o Marsylii, gdy s³yszê mówi¹cych ich,
co robi¹ w Lyonie. Stajemy siê niedostrzegalni przed t¹ wiêt¹ hojnoci¹ lyoñsk¹. A z jakim dobrym duchem rozlewa siê ta dobra
mi³oæ! Dzieñ, w którym zarz¹dca zabra³ arcybiskupowi jego dodatek do uposa¿enia, nie mówi siê w Lyonie jak w Marsylii, ¿e biskup wyci¹gn¹³ 80 000 franków ze swego sekretariatu, choæ sekretariat oddaje w Lyonie dwadziecia razy wiêcej ni¿ w Marsylii, ale
oddano mu 200 000 franków, aby go urz¹dziæ wygodnie. Tam, gdzie
w Marsylii daje siê piêæ franków, w Lyonie daje siê tysi¹c…”.
W zwi¹zku wiêc z jego chorob¹, z podró¿¹ odbywan¹, aby
dojæ do siebie, i z jego nominacj¹ na biskupstwo w Marsylii,
bp de Mazenod mówi o sobie. Opowiada równie¿, w listopadzie i grudniu, o wielu wizytach w Pary¿u, gdy uda³ siê tam, aby z³o¿yæ przysiêgê królowi. Nie mówi nic o stanie swej duszy a¿ do 1 sierpnia,
rocznicy urodzenia, i ofierze, w tamtym dniu, wypadku na drodze,
któr¹ udawa³ siê ze swym szwagrem, ¿eby zobaczyæ m³yn w Ginasservis. Powóz siê przewróci³ i fundator uderzy³ g³ow¹. Za³o¿yciel
dziêkuje Panu i wiêtym, ¿e zosta³ ochroniony od uderzenia dziêki
swemu kapeluszowi. Spodziewa siê, ¿e modlitwy wiêtych pomog¹
mu dokonaæ swego zbawienia, które codziennie staje siê trudniejsze. Dodaje, ¿e liczy „jedn¹ po drugiej wszystkie k³ody rzucone
pod nogi, ciernie atakuj¹ mnie ze wszystkich stron, kolce k³uj¹ mnie
a¿ do ¿ywego, zimno mnie mrozi, upa³ mnie dusi, choroby mnie
os³abiaj¹, s³aboci mnie przygniataj¹, rozumiem pod wzglêdem
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moralnym, poniewa¿ dla cia³a, je¿eli ono ucierpia³o na skutek nadmiernych prac w ró¿nych pos³ugach, które wype³nia³em w ci¹gu
26 lat, jak jestem kap³anem, moc mego temperamentu da³a mi ¿yciowe zasoby, które mog¹ mnie jeszcze podtrzymaæ, chocia¿ dobrze
czujê, ¿e dzi rozpocz¹³em moje piêædziesi¹t szeæ lat.
Podczas epidemii cholery, po zgonie Dauphina, zmar³ dawny
s³u¿¹cy na biskupstwie, bp de Mazenod pisze tak¿e stronê bardzo
interesuj¹c¹ o tym, co rozumie przez przyjañ i o czu³oci jego serca34 .
Za³o¿yciel mówi o swojej rodzinie
W zwi¹zku z mówieniem o jego rodzinie jest podane kilka wydarzeñ z ¿ycia jego dwóch siostrzeñców: Louisa i Eugène’a de
Boisgelinów.
Louis (1815-1842) po skoñczeniu studiów w pensjonacie jezuitów we Fryburgu zosta³ mianowany sekretarzem ambasadora
Francji w Wiedniu35. Przed powziêciem starañ o otrzymanie tego
stanowiska dla siostrzeñca bp Mazenod zaproponowa³ ma³¿eñstwo
córce bardzo bogatego markiza de Forbin-d’Oppède’a; ten odrzuci³
ofertê z powodu nierównoci maj¹tków36. Louis pozosta³ w Wiedniu
tylko kilka miesiêcy i wróci³ do Aix po podjêciu decyzji wst¹pienia
do nowicjatu jezuitów w Awinionie.
Biskup de Mazenod ¿a³uje, ¿e nie poradzono siê go, ale wyznaje, ¿e na pewno nie wyrazi sprzeciwu na to powo³anie37, nawet jeli
skar¿y siê na jezuitów, którzy bior¹ dla siebie najlepszych kandydatów38. Cieszy siê przy tej okazji z doskona³ego podporz¹dkowania siê woli Bo¿ej jego siostry i jego szwagra i pisze kilka listów
do swojej matki niezadowolonej do tego stopnia, ¿e jest chora
z powodu tej decyzji jej wnuka39.
Por. Dziennik Mazenoda: koniec sierpnia, 2, 3, a zw³aszcza 4 wrzenia.
Por. Dziennik 16 marca i 6 maja. Jego ojciec towarzyszy mu do Pary¿a i wraca
do Aix dopiero 18 maja.
36
Por. Dziennik 2 lipca, 6, 7 i 9 wrzenia.
37
Por. Dziennik 20 i 22 lipca, 4, 5 i 13 wrzenia.
38
Por. Dziennik 19 i 20 wrzenia. Louis wst¹pi³ do nowicjatu Jezuitów na koñcu
wrzenia 1837 r. i umar³ w czasie swego scholastykatu w 1842 r.
39
Por. Listy z 20 i 27 lipca, w Ecrits oblats 15 s. 282-285.
34
35
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Eugène, maj¹cy 12 lat, zosta³ wtedy wys³any jako pensjonariusz do zak³adu pana Poiloupa w Pary¿u. Wydaje siê, ¿e inicjatywê o tej decyzji40 podejmuje bp de Mazenod, który koresponduje
z panem Poiloupem41 i pierwszego padziernika wysy³a ch³opca do
Pary¿a w towarzystwie doktora Vignolo i kilku seminarzystów marsylskich, którzy udaj¹ siê do seminarium Saint-Sulpice42.
Diecezja
Chocia¿ w 1837 r. bp de Mazenod jest na wypoczynku i nie jest
jeszcze mianowany biskupem Marsylii, nie przestaje interesowaæ
siê diecezj¹. W lutym napisa³ kilka stron o pensjonacie Menpentiego i o dyrektorze oraz o kilku profesorach tej instytucji (ksiê¿a Jonjon, Blanc i Vidal) w otwartym konflikcie z biskupstwem. W zwi¹zku z Wielkim Postem mówi o o. Guyonie, S.J., i o ksiê¿ach Dufêtre
i Clercu, s³ynnych kaznodziejach, którzy g³osz¹ kazania w g³ównych kocio³ach miasta. 18 lutego wywiêca na kap³ana o. Rolleriego. 5 marca celebruje antycypowan¹ rocznicê wiêtokradczej
kradzie¿y w kociele St-Théodore; 5 i 6 marca odwiedza powa¿nie
chorego wikariusza generalnego ks. Chaixa, a 12 uczestniczy
w mszy pogrzebowej. 18 bierze udzia³ w b³ogos³awieniu przez jego
stryja nowego kocio³a Saint-Lazare. W Wielki Czwartek, 23 marca, przewodniczy w ceremonii wiêtych olejów i wielkiego oficjum, mimo s³aboci jego piersi. W Wielk¹ Sobotê wiêci na kap³ana o. Charles’a Bellona i celebruje oficjum pontyfikalne z dnia
Wielkanocy. 6 kwietnia idzie do wy¿szego seminarium z okazji dnia
wiêtego Józefa, 10 bierzmuje dzieci z Dzie³a Opatrznoci, 23 pójdzie pob³ogos³awiæ liczne dzieci, które uczestniczy³y w wielkiej
procesji wszystkich dzieci z miasta” po ogólnych rekolekcjach g³oszonych przez o. Guyona; 29 celebruje mszê wiêt¹ o katechizmie
wytrwania ks. Coulina.
W ka¿dej z tych ceremonii widziano to, co on mówi o swoim
z³ym stanie zdrowia; rozumie siê, dlaczego na pocz¹tku maja
„wszyscy, krewni, przyjaciele i lekarz” zobowi¹zuj¹ go, aby uda³
Por. Dziennik 18 maja.
Por. Dziennik 16 i 30 wrzenia, 1 padziernika.
42
Por. Dziennik 2 wrzenia i 1 padziernika.
40
41
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siê odpocz¹æ do St-Joseph, domu przyleg³ego do wielkiej posiad³oci Pañ Najwiêtszego Serca, tam 11 i 12 maja przyjmuje wizytê
bpa Charlesa de Forbin-Jansona, biskupa w Nancy, i opowiada
o wszystkich niemi³ych przygodach jego przyjaciela i o radach, które zawsze dawa³ mu na pró¿no. Wraca na biskupstwo na Zielone
wi¹tki 14 maja, 15 sk³ada wyznanie wiary w obecnoci swego
stryja jako biskup Marsylii. 18 bêdzie wizytowa³ koció³ w Aygalades; 20 jest znów w St-Joseph, gdzie udziela licznych wiêceñ.
Podczas podró¿y do N.-D. de Lumières i do Szwajcarii Za³o¿yciel pisze albo otrzymuje kilka listów, w których jest mowa o diecezji, szczególnie powiêceniu srebrnej figury z N.-D. de la Garde
(Dziennik: 28 czerwca, 2 i 12 lipca) i przeznaczeniu do dania wielu kap³anom (Dziennik: 25 i 27 lipca).
W sierpniu i wrzeniu, mimo stanu zdrowia i wtedy, gdy wszystkie zasobne rodziny opuszczaj¹ miasto, pozostaje w Marsylii i nie
przestaje chodziæ, ¿eby udzieliæ sakramentu bierzmowania umieraj¹cym albo jeszcze podj¹æ rodki na korzyæ chorych na cholerê.
We wrzeniu i padzierniku pisze wiele stron o ceremoniach bierzmowania, którego udziela bez przerwy w wiejskich parafiach diecezji.
Je¿eli du¿o ucierpia³ jako wikariusz generalny, poniewa¿ by³
nielubiany przez kler, który opiera³ siê jego zamiarom reformy,
przyjmuje z powiêceniem stanie siê biskupem diecezji, której odt¹d powiêci swoje ¿ycie. Jest to postanowienie, które podejmuje
w czasie swoich rekolekcji odprawionych w St-Joseph w maju:
Oto jestem przez fakt, ¿e jestem pasterzem i pierwszym pasterzem
diecezji, która, cokolwiek by o tym powiedziano, nie jest zaludniona przez wiêtych. Dano mi j¹, ja jej bym nie wybra³. Jednak trzeba bêdzie, ¿ebym siê przywi¹za³ do tego ludu jak ojciec do swoich
dzieci. Trzeba bêdzie, ¿eby moje istnienie, moje ¿ycie, ca³y mój byt
by³ mu powiêcony, ¿ebym myla³ tylko o jego dobru, innych obaw
ni¿ to, ¿e nie robiê doæ dla jego dobra i jego uwiêcenia, innego
starania ni¿ to, które powinno obejmowaæ wszystkie jego korzyci
duchowe, a nawet poniek¹d jego dobrobyt doczesny. S³owem, trzeba bêdzie, ¿ebym siê wyczerpywa³ dla niego, gotowy powiêcaæ
moje wygody, moje upodobanie, odpoczynek, nawet ¿ycie43.
43

Por. Ecrits oblats 15, s. 271-272.
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Zgromadzenie Oblatów
Na tych wszystkich stronach Dziennika z 1837 r. bez przerwy
znajduje siê sprawa Zgromadzenia. To t³umaczy siê faktem, ¿e
o. Tempier domaga³ siê od niego, ¿eby pisa³ ten Dziennik, aby zachowaæ pamiêæ o faktach i okolicznociach, które mog³y interesowaæ jego dzieci (Rey I, 702). Ale rodzina zakonna bpa Mazenoda
zawsze zajmowa³a miejsce wybrane w jego sercu i w jego zajêciach.
W 1837 r. odbywa³a siê szósta kapitu³a generalna. Mimo rozruchów spowodowanych przez Rewolucjê Lipcow¹ 1830 r. Zgromadzenie rozwinê³o siê, pocz¹wszy od kapitu³y w 1831 roku. Liczba
domów zwiêkszy³a siê z piêciu do omiu. Opuszczenie Billens
w 1837 zosta³o wynagrodzone przez cztery fundacje: w 1834, wy¿sze seminarium w Ajaccio i sanktuarium N.-D. de lOsier, Vico na
Korsyce w 1836 i N.-D. de Lumières w 1837 r. Personel jednak zaznaczy³ tylko lekki wzrost: 34 oblatów w 1831 r., 41 w 1837 roku.
Nowicjat dostarcza³ co roku kilku kandydatów, ale w czasie szeciu
ostatnich lat Zgromadzenie straci³o szesnastu cz³onków: dwóch
zmar³o, a czternastu wyst¹pi³o44.
Na pocz¹tku roku chory Za³o¿yciel zdaje siê widzieæ wszystko
czarno. Zreszt¹, z³e wiadomoci s¹ obfite; wystarczy przeczytaæ
dwie pierwsze strony Dziennika, ¿eby siê o tym przekonaæ.
Jednym z jego g³ównych cierpieñ zawsze by³y zgony i wyst¹pienia ze Zgromadzenia, które nazywa³ apostazjami. W 1837 r.
jest tylko jeden zgon, zgon o. Josepha Laurenta Richauda, mieræ
przypadkowo krótko po jego przybyciu na Korsykê (Dziennik:
10 i 14 stycznia). Tylko jeden oblat, o. Marcellin Grognard, opuszcza Zgromadzenie 745 marca, podczas gdy nowicjusz Auguste Bouveyron uciek³ 28 stycznia46. Wielu innych sprawia problemy
i wyst¹pi¹ po 1837 r., szczególnie ojcowie J.A. Jérome Gignoux
(Dziennik: 14 wrzenia i 17 padziernika), J.A. André Pélissier47,
44
Na temat tych szczegó³ów, por. J. Pielorz, Les chapitres généraux au temps du
fondateur, Ottawa, 1968, vol. I, s. 114-118.
45
Za³o¿yciel mówi o nim bardzo czêsto, por. Dziennik: 7, 13, 24 lutego 4, 7, 8 i 9
marca, 9 maja.
46
Historia tej ucieczki jest opowiedziana 21 lutego.
47
Por. Dziennik: 11 stycznia, 14 kwietnia, 10 maja, 6, 8 i 15 wrzenia.
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J.A. Valentin Reinaud48, a zw³aszcza Calixte Kotterer49. Niektórzy
przechodz¹ przez kryzys i Za³o¿yciel musi wobec nich stosowaæ
braterskie upomnienie, na przyk³ad ojcowie Jean Antoine Bernard
w Billens (Dziennik: 11, 12 i 29 stycznia), Daniel Velentin André
w Aix (Dziennik: 16 stycznia i 29 maja) i A. Adrien Telmon, którego ojcowie Guibert i Albini ju¿ nie znosz¹ na Korsyce50.
Natomiast Za³o¿yciel chwali cnoty i zas³ugi wielu innych oblatów, takich jak ojcowie Alexandre Marie Pons, zmar³y 18 wrzenia
1836 r., o którym Za³o¿yciel wyra¿a pochwa³ê (Dziennik: 18 wrzenia 1837 r.), Etienne Semeria wyró¿niaj¹cy siê swoim pos³uszeñstwem (Dziennik: 25 maja i 1 lipca), Frédéric P. Mouchel cz³owiek tak wspania³y pod ka¿dym wzglêdem (Dziennik: 9, 11 i 19
padziernika), Casimir Aubert, który umie grzeszyæ tylko przez
nadmiar [cnót]” (Dziennik: 29 czerwca i 15 padziernika),
a zw³aszcza o. Albini, który zachêca superiora generalnego do
oczyszczenia Zgromadzenia z tego, co ono podtrzymuje z³ego
(Dziennik: 7 lutego) i który dokonuje cudów w czasie misji, jakie
g³osi na Korsyce51, do tego stopnia, ¿e wierni z Balagne zapraszaj¹ oblatów do osiedlenia siê u nich i ofiaruj¹ im klasztor i koció³52.
Za³o¿yciel cieszy siê równie¿ z dobrego funkcjonowania seminarium w Ajaccio (Dziennik: 1 lutego i 27 wrzenia) i z sukcesów
wielu misji g³oszonych przez oblatów z ró¿nych wspólnot53. Za³o¿yciel zawsze przypomina superiorom, ¿eby nie zmieniali zwyczajów
ustalonych dla misji, a zw³aszcza ¿eby utrzymywali u¿ywanie jêzyka prowansalskiego. Z radoci¹ tak¿e idzie obchodziæ wiêto
17 lutego z oblatami w Marsylii tak samo jak koniec rocznych rekolekcji 1 listopada i mszê za zmar³ych oblatów 6. Faktycznie tylko
wzmiankuje na pocz¹tku sierpnia o kapitule generalnej i „o dobrym
Por. Dziennik: 4 kwietnia, 15 maja i 23 wrzenia.
Por. Dziennik: 2, 6, 13, 20, 21, 24 kwietnia, 20 maja, 4 i 27 czerwca, 16 lipca,
koniec sierpnia i 15 wrzenia.
50
Por. Dziennik: 1, 15, 17, 21, 24 maja, 12 i 29 lipca, 6 wrzenia.
51
Por. Dziennik: 7 lutego, 9 i 19 kwietnia, 27 wrzenia i 3 listopada.
52
Por. Dziennik: 18 lipca, koniec sierpnia, 1 i 23 wrzenia.
53
W N.-D. du Laus, o. Mille i jego wspó³bracia g³osz¹ misje w Fontvieille, Mane,
Prébois, St-Nicolas; por. te nazwiska w Spisie nazw w³asnych.
W N.-D. de l’Osier: misje w Theys i St -Geoirs.
W Aix i N.-D. de Lumiéres: misje w Entraigues i w Maussane.
Na Korsyce: misje w Ajaccio, w Coggia i w Calcataggio, itd.
48
49
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duchu, który o¿ywia³ cz³onków, o odmowie przyjêcia kolegium
w Manosque w Alpach Górnej Prowansji (Dziennik: 21 lutego),
o opublikowaniu ksi¹¿ki z pieniami i o pracy na temat N.-D. de
l’Osier napisanej przez o. Toussainta Dassy’ego54.
Bardziej rozwodzi siê o dwóch wa¿nych wydarzeniach: kupno
w³asnoci i za³o¿enie wspólnoty w N.-D. de Lumières55 oraz kupno
w³asnoci w N.-D. de lOsier. Rokowania w celu za³o¿enia w N.-D.
de Lumières w diecezji Awinionu zaczê³y siê w styczniu, ale nie
mo¿na by³o myleæ w tym czasie o wys³aniu tam kilku ojców, poniewa¿ wszyscy byli na misji. Dlatego wiêc Za³o¿yciel i o. Tempier
od 30 maja do 6 czerwca bêd¹ otwierali dom i tam pozostawi¹
o. Honorata jako superiora. W N.-D. de lOsier oblaci znajdowali
siê od 1834 r., ale w³asnoæ by³a kupiona przez ks. Jeana Alexandre’a Dupuya, eksoblata, który by³ proboszczem parafii. W 1837 r.
za zgod¹ biskupa z Grenoble sprzedaje wszystko Zgromadzeniu
i doprowadza do mianowania proboszczem o. Guiguesa superiorem
wspólnoty56. Przy tej okazji Za³o¿yciel chwali bezinteresownoæ
ks. Dupuya, jego dobrego ducha i jego gorliwoæ, poniewa¿ ten ¿yje
ubogo jak oblaci i idzie z nimi na misjê57.
Wydatki zwi¹zane z zakupem tych dwóch w³asnoci wynosz¹
oko³o 35 000 franków58 nie licz¹c wielu naprawieñ, które trzeba
wzi¹æ pod uwagê na przysz³oæ. Ojciec Tempier, ekonom generalny, musia³ odczuwaæ brak funduszów, aby pokryæ te nadzwyczajne
wydatki, poniewa¿ Za³o¿yciel czêsto mówi o zamiarze sprzeda¿y
pa³acu w Billens59, o w³asnoci oblackiej Tholonet w Aix60,o domu
w Nîmes61 i odzyskaniu kredytu braci Trinquierów62.

Por. Dziennik: 20 i 24 marca, 7 kwietnia, itd.
Por. Dziennik: 26 stycznia, 27 kwietnia, 14 maja, 30 maja-6 czerwca, 9 czerwca.
56
Por. Dziennik 23 i 25 stycznia, 4 i 17 marca, 24 kwietnia, 5 i 21 maja, 6 wrze54

55

nia.

Por. Dziennik: 5 maja i 27 wrzenia.
Por. Dziennik: 5 maja: oko³o 10 000 franków dla l’Osier i 1 czerwca: 25 000 franków dla Lumières.
59
Por. Dziennik: 15 czerwca-6 lipca.
60
Por. Dziennik: 5, 8, 9, 24 maja, 16 czerwca.
61
Por. Dziennik: 12, 17, 26 stycznia, 16 lutego, 23 marca, 15 lipca.
62
Por. Dziennik: 22 lutego i 9 marca. Jest tak¿e sprawa sprzeda¿y pola St-Just blisko Marsylii. Wydawa³o siê jednak, ¿e nale¿a³o b¹d to do bpa Fortunéa, b¹d do diecezji, por. Dziennik: 19 maja.
57
58

Dziennik 1837

26

Wiele razy gorliwoæ apostolska bpa de Mazenoda przekracza
granice diecezji i Zgromadzenia oblatów; w N.-D. de Lumières
przekonuje policjanta katolickiego, który ¿yje w konkubinacie
z protestantk¹, ¿eby zawar³ ma³¿eñstwo religijnie63; w Szwajcarii
zajmuje siê sytuacj¹ Kocio³a katolickiego w rodowisku protestanckim tego kraju64; w Gap udziela komunii i udziela sakramentu
bierzmowania skazanemu na mieræ65; interesuje siê sytuacj¹ religijn¹ w Algierii (Dziennik: 8 kwietnia) itd.

IV — Szczególne cechy tego wydania
Publikujemy pe³ny tekst z trzech zeszytów w rêkopisach, w których znajduj¹ siê od 10 stycznia do 11 padziernika, a dla reszty
roku znajduj¹ siê fragmenty u Yenveux, Ramberta i Reya.
W zeszytach pisanych rêcznie z 1837 r. i z lat nastêpnych znajdujemy prawie na ka¿dej stronie s³owa wydrapane. Idzie o nazwiska oblatów albo o ksiê¿y marsylskich, z których Za³o¿yciel by³ niezadowolony i których os¹dza surowo66. Na ogó³ ³atwo by³o je
odtworzyæ, poniewa¿ pozostaje kilka koñcowych spó³g³osek, które
nam pozwalaj¹ rozpoznaæ te nazwiska, ale nie mo¿na by³o tego zrobiæ przy kilku zdaniach albo s³owach, które zupe³nie zniknê³y na
odwrocie stron, gdzie wiele nazwisk zosta³o wydrapanych.
Zauwa¿ymy zw³aszcza wielk¹ iloæ notatek historycznych
i szczegó³ów biograficznych. Faktycznie tekst by³by czêsto ma³o zrozumia³y, gdybymy nie znaleli wyjanieñ w wydarzeniach zaledwie
wspomnianych albo w osobach lub w miejscach ma³o znanych67.
Por. Dziennik: 7 czerwca, 12 i 16 lipca.
Por. Dziennik: 13, 14 i 15 czerwca, 7 lipca.
65
Por. Dziennik: 14 i 16 lipca.
66
Nie wiadomo, kto wydrapa³ te nazwiska, ale mo¿na to odgadn¹æ, poniewa¿ one
by³y ju¿, gdy w latach 1926-1928 ojcowie Estève i Thiry polecili skopiowaæ wszystkie
pisma Za³o¿yciela.
67
Nie zdo³ano znaleæ szczegó³ów biograficznych wszystkich osób wymienionych
ani nawet nas zapewniæ, ¿e te nazwiska s¹ dobrze napisane; Za³o¿yciel nie bardzo dba³
o ortografiê nazw miejsc i osób. Wiêkszoæ szczegó³ów biograficznych, które spotykamy
w tych notatkach odnosz¹cych siê do oblatów, pochodzi ze Spisu wst¹pieñ do nowicjatu
od 1816 r., rêkopis przechowywany w archiwach generalych, albo te¿ z pracy o. J. Pielorza, OMI, Les chapitres généraux au temps du fondateur, Ottawa, wydanie Etudes oblates,
1968. Dla diecezji marsylskiej mamy nazwiska kleru w diecezjalnym kalendarzu liturgicznym i w dziele bpa A. Ricarda, Souvenirs du clergé marseillais, Marseille, 1811.
63
64

Wprowadzenie

27

Uwa¿alimy za konieczne zastosowaæ wszystkie precyzje, które
moglimy w stanie zrobiæ, z poznaniem, jakie mamy o ¿yciu Za³o¿yciela i za pomoc¹ bogatej dokumentacji i obfitej biblioteki, które
zosta³y stworzone w postulacji podczas poszukiwañ przeprowadzonych w zwi¹zku ze spraw¹ kanonizacji i przygotowania biografii
Za³o¿yciela przez ks. Jeana Leflona.
Pomylelimy nawet o przysz³ych t³umaczach, precyzuj¹c im
sens doæ licznych wyra¿eñ francuskich u¿ytych przez Za³o¿yciela,
a których nie ma ju¿ w s³ownikach.
Gdy o. Achille Rey zaczyna czerpaæ z tego Dziennika, przedstawia go tymi s³owami: Na tych stronach niestety zasialimy liczne luki, malarstwo jego duszy zrobione przez ni¹ sam¹, tak jak bieg³o pióro, z t¹ szybkoci¹, tym naturalnym biegiem i t¹ wzruszaj¹c¹
prostot¹, która dawa³a tak wielki czar jego stylowi. Jego myli najbardziej intymne s¹ wystawione na jaw, a os¹dy, które wyra¿a, odtwarzaj¹ z energi¹ jego myli i jego uczucia o wspó³czesnych wydarzeniach. To bez w¹tpienia jest najcenniejszy skarbiec oblatów,
ten, który uzupe³nia dziedzictwo, jakie ich czcigodny ojciec im pozostawi³68.
Nie mo¿na lepiej wyraziæ wra¿enia, które nam pozostaje po
d³ugiej pracy nad tym tekstem. Mo¿na jednak jeszcze podkreliæ
cenny wk³ad, jaki ten Dziennik nam powierza o ¿yciu i codziennych
zajêciach bpa de Mazenoda i liczne szczegó³y, którymi on ubogaca
ma³¹ historiê Zgromadzenia i diecezji w Marsylii.
Yvon Beaudoin, OMI.
68

Rey I, 702.
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TEKST

Styczeñ 1837
[s. 1] 10 stycznia: Otrzymujê list z Ajaccio od o. Guiberta1 pe³en uczuæ religijnych, szlachetnych i delikatnych. Powiadamia mnie
o szczêliwych pocz¹tkach misji w Ile-Rousse2. Prze¿uwa³em, ¿eby
tak powiedzieæ, szczêcie, jakie mi daj¹ dowiadczyæ dobre listy
moich drogich dzieci, gdy zauwa¿am, ¿e upad³a mi na kolana ma³a
æwiartka papieru, która by³a ukryta w licie, który przed chwil¹
czyta³em. Jaki przygnêbiaj¹cy cios! „Dodajê ten bilecik, aby ojcu
powiedzieæ, ¿e niedawno nasz dobry o. Richaud3 upad³ niebez1
Jean Joseph Hippolyte Guibert, wówczas superior w wy¿szym seminarium Ajaccio (Korsyka). Urodzony w Aix 13 grudnia 1802 r., wst¹pi³ do nowicjatu w 1822 r.,
kap³anem zosta³ 14 sierpnia 1825 r. W 1842 r. zosta³ mianowany biskupem w Viviers.
2
Misja g³oszona przez ojców C.D. Albiniego i A.A. Telmona w drugiej po³owie
grudnia 1836 r.
3
Joseph Laurent Richaud, urodzony w Gap (Hautes-Alpes) 19 listopada 1804 r.,
do nowicjatu wst¹pi³ w 1821 r., wywiêcony na kap³ana 12 sierpnia 1827 r. Wed³ug jego
¿a³obnej notatki, by³ profesorem i ekonomem w wy¿szym seminarium w Ajaccio od
grudnia 1835 r. Autor jego notatki tak opowiada wypadek, który spowodowa³ jego
mieræ: musia³ siê udaæ w sprawach do Vico ko³o po³owy stycznia 1837 r. w charakterze ekonoma. Poniewa¿ drogi by³y trudne i poniewa¿ odleg³oæ by³a bardzo du¿a, jego
wspó³bracia doradzali mu, ¿eby poæwiczy³ siê w jedzie konnej kilka dni przedtem.
Wiedzieli, ¿e jest on dobrym teologiem, ale mieli w¹tpliwoci co do jego zdolnoci jako
kawalerzysty. Ojciec Richaud wyruszy³ wiêc wczesnym rankiem konno, eskortowany
przez domowego s³u¿¹cego, który mia³ mu daæ kilka rad. Wyruszyli drog¹ znan¹ jako
les Sanguinaires. Najpierw wszystko przebiega³o bardzo dobrze; omielony tym sukcesem, m³ody ojciec nieroztropnie oddali³ siê od swego towarzysza. Co siê zdarzy³o? Czy
rumak zboczy³ z drogi, przestraszony jakim niezwyk³ym przedmiotem? Czy by³ pobudzony jakim nieodpowiednim manewrem niedowiadczonego jedca? ¯aden wiadek
nie móg³ udzieliæ informacji na ten temat. S³u¿¹cy, nie widz¹c naszego oblata, wyruszy³
na poszukiwanie go i skoñczy³ na znalezieniu go nieprzytomnego na brzegu drogi, podczas gdy jego wierzchowiec skuba³ spokojnie trawê na s¹siednim zboczu Ranny zmar³
nazajutrz”. 7 stycznia. Por. Notices nécrologiques… t. 8, s. 83.
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piecznie zaledwie przed kilku chwilami. Przy nim jest dwóch chirurgów; nie ma nic zwichniêtego ani z³amanego, ale obawia siê
o g³owê. Mój Bo¿e!, na jakie dowiadczenia podoba Ci siê nas wystawiæ. Niech siê stanie Twoja godna uwielbienia wola!”. Niech siê
stanie Twoja wola, powtarza³em w moim przygnêbieniu! Ale niech
to kosztuje za tê ofiarê!
Inny list doszed³ do mnie t¹ sam¹ przesy³k¹ pocztow¹. By³ on
od o. Reinauda4. Przegl¹dam go z obaw¹. Na marginesie znajdujê
potwierdzenie okropnej wiadomoci. Wezwano go, ¿eby poszed³
szukaæ w odleg³oci pó³ godziny od Ajaccio naszego dobrego, naszego wspania³ego o. Richarda, który dozna³ okropnego upadku.
Na marginesie drugiej strony znajduj¹ siê te piorunuj¹ce s³owa:
„godzina 8.45. Przed zamkniêciem mego listu muszê ojcu powiedzieæ s³owo o niepokoj¹cej i prawie beznadziejnej sytuacji naszego wspania³ego o. Richauda. Straci³ on przytomnoæ, przez nos
i uszy p³ynie obficie krew. Obawiamy siê wylewu krwi do mózgu.
Potrzebujemy, ¿eby Bóg przyszed³ nam na pomoc. Niech Pan da
nam si³y, nie mogê ju¿ kontynuowaæ ”.
Te s³owa s¹ dla mnie równoznaczne ze s³owami: On umar³.
Czy przekazano by mi te przeraliwe wiadomoci, wiedz¹c, ¿e pozosta³bym osiem dni pod wra¿eniem g³êbokiego cierpienia, jakie
one zrobi³yby w mojej duszy, gdyby nie widziano mego biednego
dziecka w agonii i bez ¿adnej nadziei wyleczenia? Niczego nie ryzykowano by w tym stanie, ¿eby mnie przygotowaæ do pewnoci,
która powinna nast¹piæ! Przysz³y parowiec bêdzie jego dorêczycielem. [s. 2]
11 stycznia: List o. Courtèsa5 s³abo nadaj¹cy siê do pocieszenia mnie w ¿ywej boleci, jakiej doznajê. Donosi mi on, ¿e nik-

4
Jean André Valentin Reinaud (czasem pisane: Reynaud), wówczas profesor
w wy¿szym seminarium w Ajaccio. Urodzony 24 kwietnia 1813 r. w Barcelonnette (Alpes-de-Haute-Provence), wst¹pi³ do nowicjatu w 1829 r., wywiêcony na kap³ana 29 listopada 1835 r., wyst¹pi³ ze Zgromadzenia w 1844 r.
5
Jean Joseph Hippolyte Courtès, superior Misji w Aix. Urodzony w Aix 1 stycznia 1798 r., wst¹pi³ do nowicjatu w padzierniku 1816 r., wywiêcony na kap³ana
30 lipca 1820 r., zmar³ 3 czerwca 1863 r.
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czemny Eymar6 zamieszka³ w Aix i ¿e o. Pélissier7 mia³ bezwstyd
przyj¹æ jego wizytê w szpitalu i pozwoliæ, ¿eby mu towarzyszy³ a¿
do drzwi Misji. Dostrzega u P[élissiera] sk³onnoci do apostazji8.
Nie dziwiê siê temu po tym, co ostatnio siê wydarzy³o. Jego listy
bêd¹ budzi³y wiarê9. Ojciec Pélissier nale¿y do tych, których b³ogos³awiony Liguori nazywa³ pietre smosse10. Prawie zawsze koñcz¹ siê upadkiem. Nie mog³em obroniæ siê od ofiarowania dzisiaj
wiêtej ofiary za naszego biednego o. Richauda.
Ten sam dzieñ: Napisa³em list piêciostronicowy do o. Martina , w którym ustali³em zasady, jakie trzeba przypomnieæ o. Bernardowi12. To jest inna pietra smossa. Oby Bóg zechcia³ chroniæ go,
¿eby nie przysz³a jego kolej, aby siê roztrzaskaæ. Wpad³by rzeczywicie bardzo nisko w przepaæ.
11

12 stycznia: List o. Honorata13. On przekazuje mi sprawozda6
W rêkopisie s³owo wydrapane: Jacqes Eymar, urodzony 30 stycznia 1810 r.
w Arvieux (Hautes-Alpes), do nowicjatu wst¹pi³ w 1829 r., wywiêcony na kap³ana
6 kwietnia 1833 r., wyst¹pi³ w 1836 r.
7
S³owo wydrapane: Jacques Antoine André Pélissier, ze wspólnoty w Aix. Urodzony w Embrun (Hautes-Alpes) 26 maja 1805 r., do nowicjatu wst¹pi³ w 1831 r., wywiêcony na kap³ana 6 kwietnia 1833 r., wyst¹pi³ ze Zgromadzenia w 1840 r.
8
Apostata w s³owniku Za³o¿yciela oznacza ka¿dego oblata wystêpuj¹cego ze
Zgromadzenia po z³o¿eniu lubów, które by³y wieczyste od koñca nowicjatu.
9
Jego listów nie ma w archiwach domu generalnego.
10
Z w³oskiego: kamienie chwiej¹ce siê, niesta³e, bez trwa³oci.
11
Joseph Alphonse Mathieu Martin, urodzony w Gap (Hautes-Alpes) 5 sierpnia
1803 r., wst¹pi³ do nowicjatu w 1821 r., wywiêcony na kap³ana 30 lipca 1826 r. W 1832 r.
po wyjedzie scholastyków ze Szwajcarii, mieszka³ w Billens. Z kilkoma ojcami g³osi³
du¿o misji w Szwajcarii. W 1837 r. by³ superiorem tej wspólnoty. Zmar³ 10 wrzenia
1900 r.
12
To nazwisko jest zawsze wydrapane i wahamy siê miêdzy Bernard albo Bermond. Obydwaj znajdowali siê w Billens i byli krótko potem odwo³ani. Przechowywane s¹ fragmenty listu Za³o¿yciela do o. Martina, 9 stycznia (Ec. ob. 9, s. 3-5), ale nazwisko ojca, który waha siê w swoim powo³aniu, nie pojawia siê. Biskup de Mazenod nigdy
nie mia³ powodu, aby skar¿yæ siê na o. Bernarda, a du¿o na Bermonda, przed i po jego
wyjedzie do Kanady w 1845 r. Wydaje siê jednak, ¿e trzeba czytaæ Bernard: Jean Antoine, urodzony 17 grudnia 1807 r. w Aix, wst¹pi³ do nowicjatu w 1831 r., wywiêcony
na kap³ana 17 grudnia 1831 r. Dobry kaznodzieja, aposto³ Dobrej Matki, du¿o zrobi³
dla sanktuarium w Notre-Dame de la Garde, gdzie d³ugo by³ kapelanem. Zmar³ w Marsylii 7 wrzenia 1870 r.
13
Jean Baptiste André Pascal Honorat, wówczas superior domu w Calvaire
w Marsylii. Urodzony w Aix 7 maja 1799 r., wst¹pi³ do nowicjatu w 1818 r., wywiêco-
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nie z przybycia misjonarzy do Entraigues. Wszystko zaczyna siê
dobrze dla tej misji. Ludnoæ, w³adze i proboszcz zrobili mo¿liwie
najlepsze przyjêcie misjonarzom. Gdy przechodzili przez Awinion,
arcybiskup14 mówi³ im o o. Chauvecie15.Wydaje mi siê, ¿e to nie
jest stosowna pora, ¿eby trzeba by³o robiæ nam wyrzuty z powodu
jednego cz³owieka, który przyszed³ do nas z jego diecezji, w której
niedawno zrobilimy tyle dobra przez nadzwyczajne rzeczy dokonane w Carpentras, i zwracaj¹c siê do ludzi, którzy wkrótce rozpoczn¹ nowe prace dla us³ugi jego owieczkom.
Ten sam dzieñ: Przed chwil¹ otwar³em list o. Martina do
o. Tempiera. Powtarza mu to, co napisa³ do mnie o z³ych sk³onnociach o. Bernarda. Ukazuje on swój k³opot w kierowaniu doczesnymi sprawami w Billens i w tym dowodzi swojej ca³kowitej niezdolnoci w tej materii jednak bardzo istotnej we wspólnocie w tak
du¿ej odleg³oci od centrum. Trzeba bêdzie zaradziæ potrzebie tego
domu, jak tylko bêdziemy mogli, ale kiedy to bêdzie?
Ten sam dzieñ: Poleci³em o. Tempierowi16, ¿eby napisa³ do
naszego lokatora w Nîmes, ¿e zgadzamy siê przed³u¿yæ dzier¿awê
na dwa lata po 1200 za rok17.
Ojciec T[empier] odnalaz³ akt za³o¿enia naszego Stowarzyszenia w diecezji Nîmes. Bêdzie on móg³ pos³u¿yæ za wzór dla innych
diecezji. Przepiszê go tutaj, aby zawsze mieæ go w potrzebie. [s. 3]
ny na kap³ana 22 grudnia 1821 r. By³ superiorem pierwszych oblatów wys³anych do Kanady, gdzie przebywa³ od 1841 do 1858 r. Zmar³ 23 grudnia 1862 r.
14
J.M.A. Célestin Dupont, arcybiskup w Awinionie od 1835 do 1842 r.
15
Wydrapane w rêkopisie: Cyriaque Antoine Chauvet, urodzony 8 sierpnia 1804 r.
w Carpentras (Vaucluse), wst¹pi³ do nowicjatu w 1836 r., bêd¹c ju¿ kap³anem, wyst¹pi³
w 1841 r.
16
François de Paul-Henry Tempier, urodzony w St-Cannat (Bouches-du- Rhône)
1 kwietnia 1788 r. Wywiêcony na kap³ana 26 marca 1814 r. By³ pierwszym towarzyszem Za³o¿yciela w 1816 r. i pozosta³ zawsze jego alter ego w Zgromadzeniu; wikariusz
generalny w Marsylii od 1823 do 1861 r., superior wy¿szego seminarium od 1827 do
1854 r., póniej scholastykatu w Montolivet od 1854 do 1861 r. Zmar³ w Pary¿u 8 kwietnia 1870 r.
17
Osiedleni w Nîmes w 1825 r. oblaci kupili dom na wiosnê 1827 r. w pe³nej dzielnicy protestanckiej. Rewolucja Lipcowa w 1830 r. po³o¿y³a koniec misjom parafialnym,
a ojcowie opucili miasto. Dom by³ najpierw wynajêty, póniej sprzedany w lutymmarcu 1839 r.
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„Claude18 itd., z mi³osierdzia Bo¿ego, biskup w Nîmes. Chc¹c
zaradziæ tak, jak to jest w naszej mocy, duchowym potrzebom naszych owiec i daæ im nowy dowód naszej troski duszpasterskiej,
postanowilimy za³o¿yæ i utworzyæ w naszej diecezji dom misjonarzy, którego cz³onkowie oddani s³u¿bie Kocio³a i zbawieniu
dusz najbardziej opuszczonych, mogliby dostarczyæ skutecznych
pomocy w ró¿nych czêciach naszej diecezji, których potrzeby
codziennie daj¹ siê bardziej odczuæ.
Poznawszy b³ogos³awieñstwa, które Pan raczy³ rozsiewaæ od
wielu lat na prace apostolskie ksiê¿y Misjonarzy Prowansji w diecezjach w Aix, w Marsylii, w Fréjus, w Digne i w Gap, uwa¿alimy, ¿e powinnimy wybraæ to Stowarzyszenie, aby wykonywaæ
wa¿n¹ pos³ugê misji w naszej diecezji i w tym celu wezwalimy
ich do naszego miasta biskupiego, gdzie zrobi¹ ich zwyczajny pobyt w domu, który im wyznaczymy, aby tam ¿yæ wed³ug ich regu³
w praktykowaniu wszystkich cnót kap³añskich, w przerwie misji,
które bêd¹ g³osili w ró¿nych parafiach, które im wska¿emy w potrzebie.
Chc¹c zabezpieczyæ tak¿e na wieczne czasy tê pos³ugê w naszej diecezji i rozci¹gn¹æ jej zbawcze skutki, zgodzimy siê za trzy
lata zobaczyæ niektórych z naszych diecezjan przy³¹czaj¹cych siê
do prac misjonarzy, których przyjêlimy dla naszej diecezji, i wstêpuj¹cych do ich stowarzyszenia, jednak po tym dopiero, jak wypróbujemy ich powo³anie. Ale wyranie postanawiamy, ¿e jeli
zechc¹ wyst¹piæ z tego Stowarzyszenia, nie bêdzie im dozwolone
przejæ do innej diecezji ni¿ nasza pod jakimkolwiek pretekstem.
Wydane w Nîmes itd. 25 kwietnia 1825 r.
Podpisane: Cl. Fr. Marie, biskup w Nîmes z polecenia wielebnego, kanclerz sekretarz biskupstwa. Larèsche”.
Wydaje mi siê, ¿e ten wzór mo¿e nam odpowiadaæ dla innych
diecezji, w których jestemy osiedleni. To ja redagowa³em dokument, wydaje mi siê wystarczaj¹cy. To prawda, ¿e w tym czasie nie
bylimy jeszcze zatwierdzeni przez Koció³19. [s. 4]
Claude François Marie Petitbenoît de Chaffoy, biskup de Nîmes de 1821-1837.
Faktycznie Zgromadzenie by³o zatwierdzone przez wielu biskupów, ale jeszcze
nie przez wiêt¹ Stolicê.
18
19
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13: List o.Mille’a20 z 10 tego miesi¹ca, datowany z Fontvieille. Zawiera on szczegó³y najbardziej pocieszaj¹ce o pocz¹tkach
misji, któr¹ g³osi z o. Cuynatem21 i o. Marcellinem22 w tej parafii.
14: List o. Guiberta, który potwierdza moje przeczucia z innego dnia, niestety! To by³o dla mnie pewnoci¹ tak bardzo, ¿e od
czasu tej fatalnej wiadomoci odprawia³em mszê codziennie za
duszê tego drogiego dziecka. Szczegó³y tej katastrofy s¹ przeraliwe. Prawie zaraz po upadku nast¹pi³a mieræ W ci¹gu kilku godzin
ten dobry ojciec wyzion¹³ ducha wród swoich zap³akanych braci
i ca³ego seminarium. Kto wyrazi gorycz naszej boleci! Mój Bo¿e!
Lepiej jest milczeæ w cichoci poddania siê, którego tylko Ty mo¿esz udzieliæ, poniewa¿ natura w nas jest wstrz¹niêta powtarzanymi uderzeniami Twego surowego kierowania. pieszê siê, ¿eby to
powtórzyæ: niech siê wype³nia Twoja wiêta wola na nas, rozjanij
nasze chodzenie przez to wielkie misterium Twojej Opatrznoci.
Niech nic nie zniechêca nas w tej drodze niezrozumia³ej w naszych
s³abych wiat³ach. Ty nas powo³ujesz, aby pracowaæ na wszystkich
stanowiskach w Twojej winnicy, my odpowiadamy na Twój g³os,
ka¿dy zabiera siê do dzie³a i robi wszystkie wysi³ki, aby siê pomno¿yæ, poniewa¿ praca jest ponad nasze si³y. Nastêpuj¹ b³ogos³awieñstwa, dobro dokonuje siê cudownie. Nagle, i cios za ciosem, Ty
nam odbierasz rodki kontynuowania Twego dzie³a, a oprócz nas
nikt inny nie mo¿e tym siê zaj¹æ. Tajemnica, tajemnica: Adorujê
20
Jean Baptiste Vincent Mille, urodzony 21 grudnia 1807 r. w Chassis (Bouches-du-Rhône); do nowicjatu wst¹pi³ w 1828 r., na kap³ana zosta³ wywiêcony 29 czerwca
1830 r. W 1837 r. by³ superiorem wspólnoty w N.-D. du Laus. W 1850 r. powody rodzinne zmusi³y go do opuszczenia Zgromadzenia Oblatów. Bp de Mazenod uzna³ te
powody i mianowa³ ksiêdza Mille’a proboszczem w Saint-Marcel w Marsylii. Zmar³
27 czerwca 1885 r., zob. notatkê w „L’Echo de N.-D. de la Garde”, 1884-1885, s. 665.
21
Za³o¿yciel zawsze pisze Quinat. Jacques Auguste Cuynat, urodzony w styczniu
1797 r., wst¹pi³ do nowicjatu w 1836 r., bêd¹c ju¿ kap³anem. wyst¹pi³ przed z³o¿eniem
lubów. Za³o¿yciel pisze do o. Courtèsa 19 padziernika 1837 r.: Nie wys³a³em ci Cuynata, poniewa¿ jest on w jego przystêpie osobliwoci [ ]. Nie bêdê mia³ trudnoci pozwoliæ Cuynatowi wyjechaæ, aby móg³ osobicie sprawdziæ, czy zosta³ mianowany arcybiskupem w Arles albo jakiej innej siedziby zupe³nie tak samo utworzonej jak
tamta”. Ecrits oblates 9, s. 61.
22
Marcellin Henri Grognard ze wspólnoty w N.-D. du Laus. Urodzony 25 lutego
1809 r. w Gardanie (Bouches-du-Rhône), do nowicjatu wst¹pi³ w 1831 r., na kap³ana
wywiêcony 6 kwietnia 1833 r., wyst¹pi³ 7 marca 1837 r.
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Ciê, o mój Bo¿e, pod t¹ zas³on¹, jak adorujê Wasz¹ Trójcê w Waszej Jednoci, jak Ciê adorujê i Ciê kocham ukrytego pod zas³onami, które Ciê ukrywaj¹ przed mymi oczyma w sakramencie Eucharystii. Ale, Panie, je¿eli jednak by³em przeszkod¹ w wykonaniu
Twoich planów, Ty wiesz, ¿e nie czeka³em na ten dzieñ, ¿eby Ciê
prosiæ o zabranie jej. Ile razy mówi³em Ci i powtarzam Ci to znowu: zrób ze mn¹ to, co Ci bêdzie siê podoba³o In minibus tuis sortes meae [Ps 31, 16: Moje losy s¹ w Twoich rêkach].
15: Odpowied króla na list gratulacyjny napisany w moim
imieniu i w imieniu biskupa Marsylii z okazji ostatniego zamachu
mordercy Meuniera. Ten list króla wyra¿a w dobrych wyrazach
wspania³ych uczuæ; ma datê 11 tego miesi¹ca (zobacz w pude³kach
gabinetu)23. [s. 5]
16 stycznia: List o. Courtèsa zachêca mnie do wystawienia na
próbê pos³uszeñstwo o. Andrégo24, aby spowodowaæ ustanie tego
dziwnego sposobu istnienia; to znaczy, ¿e gdyby nie wracano do
wspólnoty, trzeba by by³o go wydaliæ.
Ten sam dzieñ: List o. Honorata donosi mi, ¿e od drugiego
kazania ks. Meyer25 plu³ krwi¹, ¿e jest w ³ó¿ku i nie bêdzie ju¿
móg³ wchodziæ na ambonê przez ca³y czas misji. Na szczêcie
o. Hermitte26 dobrze sobie radzi w k³opotach. Bardzo chcia³bym
pos³aæ mu pomoc, ale bêdê musia³ uciec siê do obcych.
Król Ludwik Filip by³ celem dziesiêciu ataków, w tym tak¿e ataku de Meuniera
z 27 grudnia 1836 roku. Zob. Pierre de La Gorce, Louis-Philippe 1830-1848. Paris 1931,
wydanie 9, s. 117. Ten list króla nie zachowa³ siê.
24
Daniel Valentin André z domu z Aix. Urodzi³ siê w Trets (Bouche-du-Rhône)
14 lutego 1800 roku, do nowicjatu wst¹pi³ w 1826 roku, wiêcenia kap³añskie otrzyma³
9 czerwca 1827 roku. 16 kwietnia 1837 roku biskup de Mazenod napisa³ do ojca Courtèsa: Niczego nie mo¿na porównaæ z wyborem dokonanym przez André. mia³bym siê
nadal, gdybym móg³ mojego ducha skierowaæ ku radoci, odk¹d dziwacznie ustrojono
mnie w diecezji. Zob. EO I, t. 9, s. 23. Zmar³ 27 sierpnia 1848 roku.
25
Byæ mo¿e chodzi o ksiêdza J.-M. Meyera, który by³ seminarzyst¹ w Marsylii
i zosta³ wywiecony w 1831 roku. W latach 1832-1833 by³ nowicjuszem w N.-D. du
Laus. Ponownie Za³o¿yciel mówi o nim w 1839 roku. Zob. EO I, t. 9, s. 123.
26
Jean François Toussaint Hermitte ze wspólnoty z N.-D du Laus. Urodzi³ siê
30 padziernika 1805 roku w Marsylii, w 1825 roku wst¹pi³ do nowicjatu, wiêcenia kap³añskie przyj¹³ 31 maja 1828 roku, zmar³ 11 marca 1884 roku.
23
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17 stycznia: List pana Chauverta syna z Nîmes, w którym
przyjmuje on warunek p³acenia nam czynszu za nasz dom po 1200
za rok od 1 padziernika 1838 do 30 wrzenia 1840 r.
18 stycznia: List od pana Bremonda27, notariusza w Aix. Pisze
mi o najmilszych sprawach o troskach, jakie podejmowa³em, aby
uchroniæ jego m³odoæ, gratuluj¹c sobie szczêcia, jakie odczuwa.
Wa¿ne zlecenie, jakie mu da³em, nie uda³o siê; to nie jest wina
gorliwoci z jego strony, lecz skutek wielkiej oceny, jakie robi
z pieni¹dza osobê, do której siê zwrócono. Chcia³em odpowiedzieæ
panu Bremondowi, aby mu udowodniæ, ¿e liczê na niego w jego
usi³owaniach i w jego dobrej woli zupe³nie tak samo, jakby on by³
bardziej szczêliwy w jego porednictwie.
19 stycznia: Kto przytacza mi opowieæ o dawnym arcybiskupie w Aix28, Raillonie, któr¹ chêtnie umieszczam. Ten pra³at, którego podaje siê jako wzór, nie znosi³ braku szacunku, jaki nale¿a³
siê jego godnoci. Pewnego dnia, towarzysz¹c procesji wiêtej
Dziewicy, udziela³ wed³ug zwyczaju swego b³ogos³awieñstwa swojemu ludowi na prawo i na lewo. Przybywszy przed dom pana Fonscolombe’a, zobaczy³ dwóch ³obuzów, którzy trzymali swoje kapelusze na g³owach i fajkê w ustach, podczas gdy on ich b³ogos³awi³.
Arcybiskup zdenerwowa³ siê i powtórzy³ na nich b³ogos³awieñstwo
wiele razy, ale tym ci ³ajdacy nie byli bardziej poruszeni, lecz lud
rozgniewany t¹ bezbo¿noci¹ rzuci³ siê na nich i gwa³townie wyrwa³ fajkê z ust i rzuci³ ich kapelusze na ziemiê. Po powrocie procesji ten sam fakt odnowi³ siê z tymi samymi rezultatami. Gdybym
w moim ¿yciu zrobi³ co, co by³oby podobne do tego, co powiedziano by o mnie? Wszyscy pochwalili i zrobili sprawê dla bpa
Raillona. Os¹dza siê w wiecie tylko przez uprzedzenie i wed³ug
swoich przes¹dów.
27
Z pewnoci¹ Melchior-François-de Paul-Bremond. Urodzi³ siê 8 lutego 1800
roku, w latach 1814-1819 cz³onek Stowarzyszenia M³odzie¿y z Aix. Zmar³ 20 czerwca
1879 roku. W ¿adnym innym miejscu w pismach Za³o¿yciela nie mówi siê o tym zleceniu, którego przedmiot jest nieznany. Pan Bremond zdaje siê byæ przysz³ym dziadkiem
ksiêdza Henryka Bremonda (1865-1933) z Akademii Francuskiej, autora Histoire littéraire du sentiment religieux en France, depuis fin des guerres de religion jusqu’à nos
jours, 11 tomów, 1916-1933.
28
Jacques Raillon, w latach 1832-1835 arcybiskup Aix.
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19 stycznia: List od o. Honorata o misji w Entraigues. Idzie
na pe³nych ¿aglach. Stawia mi wiele pytañ, na które zaraz odpowiem: 1  ¯e nie jest konieczne wyszczególniaæ wyrzeczenia
w tañcu w dniu konsekracji córek wiêtej Dziewicy; 2 — ¯e mo¿na zwolniæ siê z podnoszenia [s. 6] rêki podczas obietnicy zachowania przykazañ Bo¿ych i kocielnych; 3 — ¯e mo¿na wsadziæ
krzy¿, podnosz¹c o³tarz pod warunkiem, ¿e krzy¿ ma inny wymiar
ni¿ krzy¿e zwyczajne, które umieszcza siê miêdzy szecioma
wiecznikami. By³oby trzeba tam krzy¿a z piêknego drzewa
z Chrystusem, taki jak siê widzi na wiêkszoci o³tarzów w diecezji
z Nicei. Podstawa jest przymocowana za coko³em o³tarza29.
20 stycznia: List syna panuj¹cego ksiêcia Mont-Libanu do biskupa Marsylii. Umieszczam go tutaj z powodu niezwyk³oci faktu.
„W naszej stolicy Beit ed Din30, 25 wrzenia 1836 r.
Mój Drogi Ksiê¿e Biskupie, poniewa¿ renoma przynios³a a¿ do
nas pochwa³y Ksiêdza Biskupa cnót i Ksiêdza Biskupa mi³oci,
nasze serce tym siê ucieszy³o i chcia³o z³¹czyæ siê z Ksiêdzem Biskupem wiêzami przyjani; poniewa¿ odleg³oæ, która nas rozdziela, nie daje nam przyjemnoci nawi¹zania tej ³¹cznoci bezporednio, uciekamy siê do pióra.
Znaj¹c dobroæ, jak¹ Ksi¹dz Biskup ma dla wielebnego o. Louisa Giaboura Mallamégo31, prokuratora generalnego zgromadzenia
wiêtego Antoniego32 przy wiêtym Kolegium w Marsylii i w ca29
Za³o¿yciel pragnie, aby oblaci byli wierni zwyczajom i praktykom wyznaczonym na czas misji. Zob. Ró¿ne listy z pocz¹tku 1837 roku do ojców Courtèsa, Honorata,
Guiguesa i Millea, w: EO I, t. 9, ss. 7-8, 14-15, 17-19, 21-22 itd.
30
W rêkopisie Ebtedin. List by³ adresowany do biskupa Marsylii (a wiêc do Fortunata de Mazenoda). Ksi¹¿e Amin Chehab, który podpisa³ siê pod listem najprawdopodobniej jest synem maronickiego emira Bachira Chehaba (1789-1840), który przez ponad trzydzieci lat by³ prawie niezale¿nym suwerenem Libanu. W swoim dziele: Voyage
en Orient, wydanie z 1896 roku, Lamartine opisuje region Beit i Dîn i zamek zbudowany na pocz¹tku XIX wieku (ss. 187-200); zamieszcza tak¿e kilka stron Notes sur lémir
Bachir? Tam¿e, ss. 200-219.
31
Louis Giabour, wtedy obs³uguj¹cy ma³¹ wspólnotê maronitów w Marsylii. Por.
Bp de Mazenod do ministra marynarki, 21 maja 1840 r. i do ministra spraw zagranicznych, 26 sierpnia 1840 r. Autentyczne kopie: AAA reg. listów adm., tom 4, s. 88 i 99.
32
Jest wiele zgromadzeñ albo zakonów w. Antoniego. To wydaje siê tym, które
by³o za³o¿ene w1695 r. i które by³o reform¹ stanu zakonnego maronickiego. Istnieje ono
jeszcze dzi pod nazw¹ Libañskiego Zakonu Maronickiego.
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³ej Francji, polecilimy mu, ¿eby da³ Ksiêdzu Biskupowi kilka
wyjanieñ dotycz¹cych naszych osobistych stosunków ze wiêtym
Kolegium. Prosimy wasz¹ wielkoæ, ¿eby zechcia³ przyjæ nam na
pomoc, aby ustaliæ te stosunki, wiedz¹c, ¿e tron pontyfikalny nigdy nie odrzuca proby Ksiêdza Biskupa.
Proszê nie oszczêdzaæ nas, mój lordzie, gdyby Ksi¹dz Biskup
potrzebowa³ nas w tych regionach, i proszê pamiêtaæ o nas w swoich wiêtych modlitwach.
Podpis, ksi¹¿ê Amin Chehab”.
Takie jest t³umaczenie arabskiego listu ksiêcia.
21 stycznia: List ksiêdza Barreta, wikariusza generalnego arcybiskupa w Awinionie. Przepisujê go, poniewa¿ stanie siê dokumentem w historii osiedlenia naszego Zgromadzenia w diecezji
Awinionu.
„Awinion, 18 stycznia 1837 r.
Mój Lordzie, pami¹tka, któr¹ wasza wielkoæ raczy³ mnie zaszczyæ przez swoich misjonarzy, wzbudzi³a moj¹ g³êbok¹ wdziêcznoæ. Umieci³em j¹ w liczbie tysi¹ca ¿yczliwoci, które mu jestem
winien, i dobroci, którymi ona mnie obci¹¿a. Wyznajê tutaj moj¹
bezsilnoæ, aby mu wyraziæ wszystkie uczucia wobec niego, którymi jestem przejêty. Och! Czemu Ekscelencja nie [7] mo¿e czytaæ
w moim sercu; szacunek, przywi¹zanie, wdziêcznoæ, jakim Ksi¹dz
Biskup mnie natchn¹³ przez swoje wznios³e cnoty i swoje nadmierne dobroci. Niech zechce przynajmniej przyj¹æ wyra¿enie i nowe
zapewnienie, jakie dzisiaj jestem szczêliwy mu z³o¿yæ.
Misja w Entraigues daje najszczêliwsze rezultaty. Ona zapowiada nam to wszystko, co zyska diecezja w Awinionie na osiedleniu naszych misjonarzy w Lumières. Arcybiskup wzywa
wszystkimi swymi ¿yczeniami czas, w którym to osiedlenie bêdzie uformowane; wszyscy dobrzy kap³ani podzielaj¹ jego uczucia tak, ¿e Ksi¹dz Biskup powinien uwa¿aæ za ziemiê przyjazn¹
tê, do której Ksi¹dz Biskup pole swoje dzieci. Nie warto zapewniaæ tutaj Waszej Lordowskiej Moci, ¿e najbardziej oddany Waszych s³ug bêdzie najszczerszym przyjacielem Waszych uczniów
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i ¿e moja mi³oæ i moje ma³e us³ugi s¹ przez nich nabyte z góry.
Proszê przyj¹æ itd.33.
Podpis: Barret, wikariusz generalny”.
22 stycznia: List o. Honorata. Nowe szczegó³y o misji w Entraigues; nie wie on jeszcze o mierci drogiego o. Richauda.
23: List ks. Dupuya34. Prosi o pozwolenie na budowê dzwonnicy w Notre-Dame de lOsier. Twierdzi, ¿e poradzi sobie z tym
tysi¹cem franków; tym rodkiem odci¹¿a dom od przymusu przejcia, aby wejæ do istniej¹cej dzwonnicy, i uspokoi siê o jej ma³ej
solidnoci. Umieci³by zegar zamiast dzwonu i uwolni³by dom od
tej innej pos³ugi. Prawdopodobnie odpowiem twierdz¹co, poniewa¿
trzeba korzystaæ z czasu, jak ten niezrównany Dupuy jest w lOsier,
aby skoñczyæ wszystkie trudne dzia³ania.
24 stycznia; List pana hrabiego Philippea dArbauda, aby mi
poleciæ hiszpañskiego kap³ana, który obecnie znajduje siê w Rzymie. Ten kap³an nazywa siê D. Brasilio Galo Garcia.
List o. Guiguesa35. Kilka szczegó³ów ma³o dok³adnych o misji
w St-[Lattier]36.
24: Mia³em wizytê pana P. Bourgarela, który mi przyniós³ d³ugi list ks. Roux, prefekta apostolskiego niedosz³ego de Bourbon37.
33
Ten paragraf jest skopiowany tak, jak siê znajduje w licie Za³o¿yciela do
o. Courtèsa, 20 stycznia 1837 r, por. Ec. ob. 9, s. 8. Biskup de Mazenod opowiedzia³
w swoim Dzienniku, 26 stycznia i 30 maja-9 czerwca 1837 r., historiê za³o¿enia oblatów
w N.-D. de Lumières. Rozmowy na ten temat zaczê³y siê w grudniu 1836 r.
34
Alexandre Dupuy, urodzony w Aix 29 listopada 1798 r. Wst¹pi³ do nowicjatu
w 1816 r., zosta³ wywiêcony na kap³ana 16 czerwca 1821 r. Wyst¹pi³ ze Zgromadzenia
krótko po 1830 r., ale zosta³ bardzo przywi¹zany do oblatów. By³ nastêpnie proboszczem
w N.-D. de lOsier, kupi³ i odrestaurowa³ stary klasztor i w 1834 r., przekona³ bpa Philiberta de Bruillarda, ¿eby powierzyæ to sanktuarium oblatom. Wróci³ do Marsylii
w 1837 r., zosta³ mianowany proboszczem parafii w Chartreux, póniej kanonikiem
w 1844 r. Umar³ w N.-D. de lOsier 21 sierpnia 1880 r.
35
Eugène Joseph Bruno Guigues, urodzony w Gap (Hautes-Alpes) 27-go sierpnia
1805 r., do nowicjatu wst¹pi³ w 1821 r., na kap³ana zosta³ wywiêcony 31 maja 1828 r.
Wówczas by³ superiorem w N.-D. de lOsier i sta³ siê biskupem w Bytown (Ottawa)
w 1848 r.
36
Za³o¿yciel pisze tylko St.. Chodzi o St-Lattier (Isère).
37
Bourbon: Ile de La Réunion. Prefektem apostolskim w La Réunion od 1829 do
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To pusty kap³an po zgorszeniu Marsylii i Pary¿a, miejsce w punkcie w tym, jak on mówi, ¿e otrzyma³ miejsce, które mu daje jego
rodak Mignet, przypomnia³ sobie charakter, jaki nosi, i by³by gotów zrezygnowaæ z tego miejsca, je¿eli zgodzimy siê daæ mu miejsce w miecie Marsylii. Ta propozycja zosta³a odrzucona przez
mego stryja i ca³¹ [s. 8] jego radê z oburzeniem. Gdy Bourgarel
przyjdzie wzi¹æ odpowied, odbierze mu siê wszelk¹ nadziejê, ¿e
nigdy nie odniesie sukcesu.
25 stycznia: List ks. Dupuya. Proponuje on ugody dla N.-D.
de l’Osier dla wód fontanny i dla umeblowania domu. Nie jestem
sk³onny przyj¹æ jego planu na to umeblowanie. Nie troszczê siê te¿
o to, ¿eby postawiæ na nogi i corocznie przedstawiæ biskupowi
z Grenoble aktywa i pasywa domu. Lepiej jest obyæ siê bez pomocy, których misjonarze mieliby jakie prawo domagaæ siê, poniewa¿ w ostatecznej analizie by³yby one tylko mo¿liwe i poniewa¿
trwa³yby one najwy¿ej w czasie ¿ycia obecnego biskupa, który jest
bogaty i wspania³omylny. Nie mo¿na przypuszczaæ, ¿e czerpano
by te pomoce z funduszy diecezjalnych. Wobec tego usta³yby ze
mierci¹ obecnego biskupa38.
26 stycznia: Podajê tutaj kilka wyjanieñ na temat naszego
osiedlenia w Notre-Dame de Lumières. Od wielu lat czu³o siê potrzebê powo³ania do diecezji w Awinionie wspólnoty misjonarzy.
Ju¿ w czasie wakansu tej siedziby, po zrzeczeniu siê bpa Périera39,
pojawi³a siêsprawa powierzenia naszemu Zgromadzeniu pos³ugi
misji w tej diecezji. Przeje¿d¿a³em przez Awinion, udaj¹c siê do
Nîmes, gdzie mielimy siê osiedliæ. Wielebny Margaillan, wówczas
wikariusz generalny wyrazi³ mi ca³e pragnienie, jakie mia³, a mianowicie zobaczyæ formowanie w czasie jego administracji osiedlenia, z którego diecezja powinna zebraæ tyle korzyci. Docenia³
1832 r. by³ Henri de Solages (1786-1832), seminarzysta w St-Sulpice w tym samym
czasie co Za³o¿yciel i Charles de Forbin-Janson.
38
Biskup Philibert de Bruillard, biskup w Grenoble od 1826 do 1853 r. Jego mi³oæ by³a niewyczerpana. Mówi siê, ¿e jego hojnoci w seminariach, w kocio³ach, we
wspólnotach i w dobrych dzie³ach osi¹gnê³y prawie pó³tora miliona, por. Bp Baurnard,
Episkopat francuski… 1802-1905, Paris, 1907, s. 262.
39
Jean François Périer by³ biskupem Awinionu od 1802 do 1821 r.

Styczeñ

41

zw³aszcza dar mo¿noci ewangelizowania ubogich w jêzyku potocznym, co niezale¿nie od innych wzglêdów sk³ania³o go do dawania przewagi naszego Stowarzyszenia nad wszystkimi innymi.
Jednak wielebny wikariusz generalny nie ukrywa³ przede mn¹, ¿e
wykonanie tego zamiaru, który tak le¿a³ na sercu, wydawa³o mu
siê wtedy niemo¿liwe, poniewa¿ wszyscy ¿arliwi w Awinionie
przygotowywali grunt, aby osiedliæ jezuitów w ich miecie, i ¿e ju¿
negocjacje z prze³o¿onymi tego zakonu by³y posuniête40.
Nie mia³em potrzeby wiedzieæ o tym wiêcej, aby zrezygnowaæ
z ka¿dej myli osiedlenia dla naszego Zgromadzenia, dopóki wielebni ojcowie jezuici nie mieliby ustalonego s¹du o miejscach i tam
urobiliby sobie pogl¹d, który odpowiada³ ich powo³aniu. A poniewa¿ wed³ug mego sposobu widzenia to powinno zaj¹æ du¿o czasu
i ¿e to musi [s. 9] nast¹piæ dopiero po wielu latach, aby m¹dra administracja zrozumia³a, i¿ tylko ksiê¿a miejscowi mog¹ uczyæ
z sukcesem ludzi z wioski w naszych okolicach, stara³em siê zakoñczyæ nasze uk³ady z biskupem z Nîmes.
Nie powiem tutaj tego, co by³o zrobione w tej diecezji. Nasze
ukazanie siê w Notre-Dame de Rochefort, której dom wyda³ mi siê
ma³o odpowiedni dla wspólnoty naszego Stowarzyszenia, nasze
konferencje z bpem de Chaffoyem, zapa³, jaki wykaza³ ten pra³at,
aby nas mieæ w swojej diecezji, kupno domu, jakiego dokonalimy
w miecie Nîmes, daj¹c pierwszeñstwo przed domem, który nam
proponowano kupiæ w Alès, który uwa¿alimy za zbyt oddalony od
g³ównego miasta, ogromne dobro, które zosta³o zrobione przez naszych misjonarzy w czasie ma³ej liczby lat, które nam zlecono
z pos³ugi apostolskiej w tej diecezji, prace naszych ojców Mie41,
Honorata, Moreau42, Marcou43, Guiberta itd., obs³uga aresztu, mi-

Jezuici osiedlili siê w Awinionie w 1824 r.
Pierre Nolasque Mie, jeden z pierwszych towarzyszy Za³o¿yciela. Urodzony
w Alleins (Bouches-du-Rhône) 30 stycznia 1768 r., kap³an w 1797 r. By³ superiorem
wspólnoty w Nîmes od 1825 do 1827 r., zast¹piony przez o. Honorata od 1827 do 1830 r.
Zmar³ 10 marca 1841 r.
42
Noël François Moreau, urodzony w Tarascon (Bouches-du-Rhône) 24 sierpnia
1794 r., wst¹pi³ do nowicjatu w 1818 r., wywiêcony na kap³ana 19 wrzenia 1818 r.,
umar³ wtedy, gdy by³ superiorem wy¿szego seminarium Ajaccio, 2 lutego 1846 r.
43
Jacques Joseph Marcou, urodzony w Aix w 1799 r., wst¹pi³ do nowicjatu w 1821 r.,
wywiêcony na kap³ana 20 wrzenia 1823 r., zmar³ 20 sierpnia 1826 r.
40
41
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sja prowadzona przez naszego ojca Suzannea44 i jego towarzyszy,
wreszcie katastrofa, która zobowi¹zuje do zamkniêcia naszego
domu i do wycofania siê z diecezji w czasie Rewolucji Lipcowej.
Chcia³bym raczej nie mówiæ o rzeczywistej sympatii, jak¹ zawsze ¿ywi w swoim sercu w stosunku do naszego Stowarzyszenia
wikariusz generalny biskupa, ks. Laresche. Ci z naszych ojców,
którzy mieszkali w diecezji i którzy mieli konieczne kontakty z tym
wikariuszem generalnym, bêd¹ w stanie wyjaniæ sekretny powód
ma³ej protekcji, ¿eby nie powiedzieæ sprzeciwu pra³ata Lareschea
wówczas zwyk³ego sekretarza generalnego, ale ju¿ totumfackiego
w diecezji w cieniu autorytetu ksiêdza biskupa, który dzia³a³ tylko
poprzez jego wp³yw. O wytrwa³oci jego uczuæ mówi siê, ¿e aby
nie byæ st³umionymi w diecezji Nîmes, kiedy namiêtnoci partyjne
siê uspokoi³y. Pra³at Laresche raczej nie uczyni najmniejszego kroku, aby powo³aæ robotników, którzy dziêki ³asce Bo¿ej naprawdê
dokonali cudów w diecezji, której on sta³ siê wikariuszem, jedynym odpowiedzialnym, wola³ spróbowaæ wprowadzenia czego ze
swego dzie³a, osiedlaj¹c misjonarzy swego wyboru. Oby Bóg da³,
aby on im udzieli³ tak¿e daru wytrwa³oci! Cieszylibymy siê, ¿e
jestemy zast¹pieni przez ewangelicznych robotników zdolnych
robiæ lepiej, jeli nie bardziej oddanych ni¿ my, ale ta nowa fundacja og³oszona z jak¹ pretensjonalnoci¹ nie utrzyma³a siê; prze³o¿ony opuci³ diecezjê, a jego nieliczni towarzysze [s. 10] rozproszyli siê.
Po tej dygresji wracam do Notre-Dame de Lumières. Dosz³o
do mnie, ¿e arcybiskup Dupont, nowy arcybiskup w Awinionie,
oraz pra³at Barret, m³ody, ale zdolny i gorliwy wikariusz generalny, którego on sobie wybra³, mieli pragnienie stworzyæ wspólnotê
misjonarzy dla nauczania ubogich mieszkañców wiejskich; ale poniewa¿ ¿adna propozycja nie by³a mi zrobiona, chocia¿ pra³at Barret zna³ doskonale i moj¹ osobê, i moje dzie³o, nie rozwa¿a³em
sprawy, któr¹ nale¿a³o uznaæ za przysz³¹. Prawdopodobnie pra³at
44
Marie Jacques Antonie Suzanne, urodzony w Aix 2 lutego 1799 r., wst¹pi³ do
nowicjatu w 1817 r., wywiêcony na kap³ana 22 wrzenia 1821 r., zmar³ 31 stycznia
1829 r. Ojciec Suzanne g³osi³ jubileusz w Nîmes w styczniu-lutym 1826 r. z Misjonarzami Francji, za³o¿onymi przez Rauzan i Charles de Forbin-Jansona, por. Ec. ob. 7,
s. 18. W swoim Dzienniku, 31 stycznia 1837 r., Za³o¿yciel przedstawia historiê powo³ania tego ojca.
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i jego wikariusz generalny byli zatrzymani przez trudnoæ znalezienia funduszów albo problem ofiarowania odpowiedniego lokalu, myl¹c, ¿e nie mo¿na by³o proponowaæ Zgromadzeniu przyjæ
osiedliæ siê w diecezji, aby w niej pe³niæ pos³ugê bez zapewnienia
mu schronienia i jakich rodków utrzymania. Dobry Bóg sam usun¹³ trudnoæ.
Ojcowie trapici, w³aciciele kocio³a i klasztoru w N.-D. de
Lumières, znajduj¹c siê w sytuacji wyzbywania siê ich, pos³ali mi
o. Gillesa45, jednego z nich, aby mi zaproponowaæ nabycie ich.
Przed zjawieniem siê u mnie porozmawia³ z arcybiskupem z Awinionu, który pokaza³ temu ojcu najwiêksze pragnienie, ¿ebym
wszed³ w jego zamiary, obiecuj¹c sobie najcenniejsze korzyci dla
jego diecezji z osiedlenia naszego Zgromadzenia w Lumières. Pra³at nie zadowoli³ siê tym, ¿e wyrazi³ swoj¹ myl dobremu zakonnikowi, napisa³ do mnie na ten temat list bardzo mi³y, na który
popieszy³em siê odpowiedzieæ poprawnie. Trzeba by³o siê zdecydowaæ, poniewa¿ ojcowie trapici pieszyli siê ze sprzeda¿¹.
Wszystkie wzglêdy przemawia³y za tym nabyciem; pozostawa³
podwójny k³opot, to znaczy pieni¹dze, o które trzeba by³o siê wystaraæ, aby zap³aciæ za ten lokal, i ludzie, których trzeba by³o mieæ,
aby tam uformowaæ wspólnotê.
Przyzwyczajony do liczenia na opatrznoæ, musimy przyznaæ
od dawna, ¿e jest w porz¹dku naszych planów, ¿ebymy op³acali
z naszych kieszeni domy, w których musimy zamieszkaæ w ró¿nych
diecezjach dla po¿ytku wiernych, którzy z tego powinni osi¹gn¹æ
ca³y zysk, wyrzuca³bym sobie ust¹pienie przed t¹ przeszkod¹. Potrzeba by³o wiêcej odwagi, albo ¿eby lepiej powiedzieæ, mocniejszej dozy ufnoci w Bogu, aby nie byæ zatrzymanym przez zastanowienie siê nad ma³¹ liczb¹ naszych cz³onków i ogromn¹
dysproporcj¹ prac [s. 11], jakie ojciec rodziny im przydzieli³ i ich
si³a liczbowa. Moje wahanie na widok tej wielkiej przeszkody realizacji planu tak bardzo u¿ytecznego Kocio³owi w diecezji Awinionu i tylu dusz, które powinny z tego osi¹gn¹æ tak wielkie korzyci w dziedzinie duchowej, tak zgodne zreszt¹ z pragnieniami
naszego Zgromadzenia i z jego powo³aniem, by³o tym bardziej
uzasadniony, ¿e ca³kiem niedawno stracilimy cz³onków, z który45

Gilles Pastorel, trapista z Aiguebelle (Drôme).
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mi wi¹zalimy bardzo wielk¹ nadziejê: mieræ o. Ponsa46, wyst¹pienie o. Pachiaudiego47, nie mówi¹c o apostazji kilku innych,
a póniej przedwczesna strata o. Richauda.
Ale jak zdecydowaæ siê na pozwolenie opuszczenia tak piêknej okazji, której prawdopodobnie ju¿ siê nie spotka, jak nie obawiaæ siê spónionych ¿alów, a mo¿e ukrytych zarzutów ze strony
tylu naszych ojców pe³nych ducha gorliwoci, umi³owania ich stanu, który ich sk³ania do chcenia propagowania na wszystkich miejscach dobrodziejstw ich wiêtej pos³ugi i przenikniêcia t¹ synowsk¹ pobo¿noci¹ do najwiêtszej Dziewicy, naszej matki, która ka¿e
im d¹¿yæ do tego, aby staæ siê propagatorami Jej kultu we wszystkich sanktuariach powiêconych Jej imieniu? Te wszystkie rozwa¿ania zdecydowa³y o mojej zgodzie i podjêlimy decyzjê o przyjêciu kocio³a i klasztoru Notre-Dame de Lumières. Zobowi¹za³em
naszego o. Tempiera, ¿eby uda³ siê do miejsc, gdzie czeka³ na niego o. Gilles (Pastorel), aby jeli te zabudowania wydadz¹ mu siê
w dobrym stanie, móg³ zakoñczyæ sprawê, po tym jednak dopiero,
jak zobaczy arcybiskupa i otrzyma jego ostateczn¹ zgodê. Wynik
tej inspekcji by³ wnioskiem targu.
Ojciec Tempier, zaopatrzony w moje pe³nomocnictwo, sporz¹dzi³ kontrakt w Awinionie u notariusza Balmelle’a na cenê i sumê
12 000 franków. Doprowadzi³ tak¿e do ugody z lokatorem w sprawie ruchomoci, co podnios³o nasz¹ zaliczkê do ca³kowitej sumy
18 000 franków, nie w³¹czaj¹c dodatkowych i honorarium notariusza. Teraz dobry Bóg natchnie nas, jak bêdziemy musieli zabraæ siê
do tego, aby dostarczyæ temu sanktuarium ludzi, którzy bêd¹ konieczni do zapewnienia obs³ugi i ¿eby jednoczenie w okolicy
i w ca³ej diecezji wiêt¹ pos³ugê misji czynili. Widz¹c gnunoæ naszego wieku i ma³¹ hojnoæ ludzi, którzy trudno siê decyduj¹ s³u¿yæ Kocio³owi bez korzyci doczesnej, to jest prawie cud, którego
oczekujemy od dobroci Bo¿ej; mniejsza o to: nasza ufnoæ siêga
46
Alexandre Marie Pons, urodzony 2 maja 1808 r., do nowicjatu wst¹pi³ w 1828 r.,
wywiêcony na kap³ana w 1831 r., zmar³ w Marsylii 16 wrzenia 18836 r. W Dzienniku
18 wrzenia 1837 r. Za³o¿yciel pisze kilka stron o zaletach i cnotach tego ojca.
47
Pierre Pachiaudi, urodzony w Marsylii 5 sierpnia 1811 r., do nowicjatu wst¹pi³
w 1834 r., na kap³ana wywiêcony w 1834 r., wyst¹pi³ 25 sierpnia 1836 r., aby zostaæ
kartuzem. Opuci³ Zgromadzenie bez proszenia o dyspensê, a kartuzi przyjêli go bez
zasiêgniêcia opinii. Za³o¿yciel skar¿y³ siê na to u o. G. Testou w licie z 1 wrzenia 1837 r.,
por. Ec. ob. 13, s. 132-133. Zmar³ w klasztorze kartuskim 22 maja 1879 r.
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a¿ tam. Nie oczekujemy niczego mniejszego od Ojca Rodziny
[s. 12], który sam zachêci³ nas do proszenia gospodarza ¿niwa, aby
pos³a³ na swoje pole robotników odpowiednich do zebrania ¿niwa,
które dosz³o ju¿ do swojej dojrza³oci.
Oto list, który arcybiskup z Awinionu napisa³ mi po zobaczeniu o. Gillesa. Ma on datê 5 grudnia 1836 r. i min¹³ siê z listem,
który napisa³em do tego pra³ata 7, zaraz jak o. Gilles da³ mi znaæ
ustnie o dobrych sk³onnociach arcybiskupa.
„Mój Lordzie, przed chwil¹ widzia³em o. Gillesa, który mi
doniós³, ¿e ca³kowicie skoñczy³ z posiadaczem Lumières. Ten dobry zakonnik powinien napisaæ do ks. Tempiera, aby siê go spytaæ
o ustalenie dnia, w którym bêdzie on móg³ udaæ siê na miejsca.
Jestem zadowolony, mój Lordzie, z tej szczêliwej konkluzji, która
mo¿e tylko obróciæ siê na korzyæ mojej diecezji i na mój szczególny zysk. Bêdê oczarowany widzeniem sanktuarium w Lumières
zajête przez duchownych, którzy znajduj¹ siê pod takim kierownictwem jak ksiêdza. Bóg, jestem tego pewny, bêdzie b³ogos³awi³ tê
placówkê, On sprawi, ¿e bêdzie pomylnie siê rozwijaæ, a wiêc cieszê siê tym ze wzglêdu na moj¹ trzodê; ale ja nie cieszê siê tym
mniej ze wzglêdu na siebie samego, poniewa¿ to bêdzie dla mego
Lorda powodem przyjcia od czasu do czasu do mojej diecezji,
a dla mnie okazj¹ zrobienia i utrzymania znajomoci z pra³atem tak
dystyngowanym. ¯a³ujê, ¿e stan waszego zdrowia nie pozwoli³
Lordowi obecnie myleæ o podró¿y do Awinionu; ale pocieszam
siê, myl¹c, ¿e mój Lord bêdzie mia³ dobroæ, aby mnie wynagrodziæ, proszê wierzyæ, ¿e najszybciej bêdzie dla mnie najlepsze.
Ponadto, mój Lordzie, misjonarze Lorda bêd¹ mile widziani i mog¹
byæ pewni ca³ej mojej pomocy. Proszê przyj¹æ itd.
Podpis: J.M.A. Célestin, arcybiskup w Awinionie”48.
[s. 13] Nie warto tutaj wyjaniaæ fragmentów mego listu, który pozostaje w zwi¹zku z tym, który zajmowa³ siê N.-D. de Lumières, aby udzieliæ pe³nomocnictwa zrozumia³ego na swój sposób.
Skoñczono na porozumieniu siê i dziêki 4800 fr. odszkodowania on

48
Za³o¿yciel kopiuje nastêpnie jego odpowied, opublikowan¹ w Ecrits oblats, 13,
s. 130-131.
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zrzek³ siê ca³ej pretensji49. To odszkodowanie jest zrozumiane
z 1200 ruchomociami domu, kocio³a i zakrystii w 18 000 franków zaznaczonych wy¿ej.
28 stycznia: Ucieczka nowicjusza Bouveyrona50, który by³
skierowany do Misji przez genera³a kartuzów. Stolica wiêta konsultowana upowa¿ni³a tê osobê do wyst¹pienia z zakonu kartuzów
pod warunkiem, ¿e by³a dopuszczona do nowicjatu i póniej do
profesji [s. 14] do Zgromadzenia Misjonarzy Niepokalanego Poczêcia. Na polecenie genera³a i ojca 51, któremu powierzono przedstawienie mi tego zakonnika, przyj¹³em go do naszego domu. Wed³ug tych ojców on by³ bardzo uczciwy i zdolny i zgadzano siê na
jego wyst¹pienie z klasztoru kamedu³ów tylko z obawy, ¿e odosobnienie absolutnie przeciwne jego temperamentowi i jego charakterowi mo¿e mu powa¿nie zaszkodziæ. Powinien on, wed³ug zdania
jego prze³o¿onych, którzy dobrze go znali, byæ poddany temu rodzajowi pos³ugi, któr¹ Zgromadzenie wykonuje. Brat Bouveyron
przez swoje postêpowanie zaprzecza³ twierdzeniom jego dawnych
prze³o¿onych, zaczyna³ wzbudzaæ w nas jakie niepokoje pod
wzglêdem jego zdolnoci umys³owych, które czasami zdawa³y siê
sztuczne do tego stopnia, ¿e kaza³y nam obawiaæ siê o jego rozum.
Ostatnia rozmowa, jak¹ mia³em na ten temat z o. Aubertem52, jego
mistrzem, prawie mnie utwierdzi³a w postanowieniu odes³ania go
do klasztoru kamedu³ów. Brat Bouveyron uwolni³ mnie od tej troski, podejmuj¹c sam decyzjê. Tego rana, podczas mszy wlizn¹³ siê
do pokoju mistrza nowicjuszy, zag³êbi³ siê w szufladê, w której ten
49
Koció³ i klasztor w Lumières zosta³y zbudowane przez karmelitów, pocz¹wszy
od 1664 r. Ci musieli opuciæ miejsca w czasie Rewolucji. W³asnoæ by³a wówczas kupiona przez pana de Goulta, który w 1823 r. sprzeda³ j¹ trapistom z Aiguebelle. Pobyt
trapistów trwa³ krótko. Oni wynajêli ca³oæ ks. Denisowi Edouardowi Rolandowi, który
zarz¹dza³ sanktuarium. Jego dzier¿awa wygas³a 1 stycznia 1843 r. Aby odejæ przed t¹
dat¹, postawi³ on warunki, o których wspomina tutaj Za³o¿yciel
50
Auguste Bouveyron, urodzony w Bourg-en-Bresse (Ain) 27 lutego 1809 r., wst¹pi³ do nowicjatu w 1836 r. Za³o¿yciel mówi znów o nim 21 lutego.
51
W rêkopisie nazwisko pominiête.
52
Casimir Joseph Jérôme Aubert, wówczas mistrz nowicjuszy w Calvaire w Marsylii. Urodzony w Digne (Alpes-de-Haute-Provence) 30 wrzenia 1810 r., wst¹pi³ do
nowicjatu w 1826 r., pierwszy kap³an wywiêcony przez bpa de Mazenoda 6 kwietnia
1833 r., zmar³ w Marsylii 17 stycznia 1860 r.
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ojciec trzyma w depozycie pieni¹dze, które mu powierzaj¹ nowicjusze po wst¹pieniu, zabra³ on wiêcej ni¿ 300 franków zamkniêtych w ró¿nych portmonetkach. Stamt¹d, przechodz¹c do celi
o. Semerii53, zabra³ on swój p³aszcz, póniej gdzie indziej wzi¹³ parasol i w ten sposób urz¹dzony, wymkn¹³ siê tak, ¿e nie wiedziano,
kim siê sta³. Aby ta lekcja nie by³a zgubiona dla stopnia zaufania
do uzgodnienia poleceñ prze³o¿onych, którzy pozbywaj¹ siê swych
podw³adnych! Cokolwiek by by³o, raczej nie warto zatrzymywaæ
siê na myli, ¿e ten zakonnik, ju¿ subdiakon w swoim zakonie, jest
z³odziejaszkiem, wolê wierzyæ, ¿e jest ob³¹kany.
29 stycznia: List o. Millea oczekiwany z niecierpliwoci¹, ale
bardzo pocieszaj¹cy przez wszystko, co donosi o misji [s. 15]
w Fontvieille. Wszystkie nasze ceremonie mog³y mieæ miejsce. Ludzie poruszyli siê masowo. Bur¿uazja da³a przyk³ad. Nikt nie opiera siê ³asce.
List o. Martina, otrzymany 26 stycznia. Misja w Bernex54 idzie
tak, ¿e nie mo¿e byæ lepiej. Komuniê przyjê³o przesz³o 500 kobiet,
a w niedzielê póniej taka sama liczba mê¿czyzn przystêpuje do
sto³u wiêtego. To wiadczy o tym, ¿e ewangelizowana jest ca³oæ
wiernych. Przepisuje mi list, który napisa³ do bpa z Belley55 na temat misji przeprowadzonej w jego diecezji w Vesancy56, która doskonale siê powiod³a, co ci¹gnê³o na misjonarzy pochwa³y biskupa i sk³oni³o pra³ata do udzielenia im w³adz bardzo szerokich na
misjach i rekolekcjach w jego diecezji. Ojciec Martin otrzyma³ mój
d³ugi list, w którym ustali³em zasady wprowadzenia obowi¹zków
na cz³onków naszego Zgromadzenia w zwi¹zku z ich profesj¹. Nie
omieli³ siê jeszcze zakomunikowaæ go o. Bernardowi, którego ma
³atwowiernoæ mi przedstawiæ jako bardzo delikatnego sumienia,
podczas gdy on ¿yje i rozmawia zwykle w mylach apostazji.
53
Jean Etienne Semeria, urodzony w Colla (diecezja w Vintimille) w Italii, 7 lutego 1813 r., wst¹pi³ do nowicjatu w 1829 r., wywiêcony na kap³ana 19 wrzenia 1835 r.
w N.-D. du Laus. W 1837 r. zosta³ skierowany do dzie³a W³ochów w domu oblackim na
Calvaire. Zosta³ mianowany biskupem w Jaffa w 1856 r. Zmar³ w Marsylii 23 stycznia
1868 r.
54
Bernex w diecezji Annecy w Sabaudii, wówczas królestwo Sardynii.
55
Alexandre Raymond Devie, biskup w Belley od 1823 do 1852 r.
56
S³owo trudne do odczytania. Chodzi o Vesancy lub, co jest mniej prawdopodobne,
o Versonneux. Te dwa miasteczka w krainie Gex (Ain) s¹ oddalone o dziesiêæ kilometrów.
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30 stycznia: List arcybiskupa Awinionu, aby mi poleciæ
w imieniu (ostatniego) biskupa Verdun57 proboszcza diecezji Perpignan, nazywanego Raynaud.
31 stycznia: Bolesna rocznica mierci naszego drogiego
o. Suzannea. Wczoraj, wiêto drugiej klasy, odprawi³em mszê
requiem za niego. To by³o raczej ulg¹ w moim zmartwieniu i dla pocieszenia zrobienia tego uroczystego aktu wspólnoty z tymi, którzy
nas wyprzedzili, ni¿ przez myl, ¿e ten b³ogos³awiony misjonarz,
zmar³y w przeznaczeniu, potrzebowa³ moich modlitw za zmar³ych.
Powiedzia³bym to tak samo o tych wszystkich, których widzia³em
umieraj¹cych w Zgromadzeniu. Ten by³ jedn¹ z nowalijek naszych
misji. Przy³¹czy³ siê do nas w czasie misji, któr¹ g³osilimy w Fuveau58, w miejscu zamieszkania jego rodziny, poniewa¿ on urodzi³
siê w Aix. Ci, którzy bêd¹ opisywali jego ¿ycie, powiedz¹, ¿e zrobi³ poniek¹d swoj¹ praktykê w czasie tej misji. Gorliwoæ, jak¹ to
drogie dziecko, wówczas maj¹ce 16 albo 17 lat, okazywa³o w szukaniu grzeszników, którzy najbardziej potrzebowali naszej pos³ugi,
jego wytrwa³oæ we wszystkich naszych æwiczeniach, jego gorliwoæ do zbli¿enia siê do nas, którym chcia³by ul¿yæ prac¹ naprawdê nadmiern¹, któr¹ nas widzia³ wykonuj¹cych, niew¹tpliwie jemu
zawdziêcza³ ³askê swego powo³ania. Spowiada³em go od tej pory
i od tego czasu jego zaufanie dorównywa³o czu³oci, któr¹ we mnie
wzbudza³; ani jedna, ani druga sobie nie zaprzecza³y. Jednak wówczas wcale mi nie mówi³ o planie, jaki Pan mu podsuwa³, a ja nic
mu nie mówi³em o pragnieniu, jakie mia³em, ¿eby przy³¹czy³ siê
do naszego dzie³a. Nie oci¹ga³ siê w czasie przybycia, w którym
poci¹g kaza³ mu pragn¹æ przyjæ mieszkaæ w naszym domu; mielimy wówczas tylko dom w Aix. On tam spêdzi³ jaki czas, nie
mówi¹c jeszcze nic o swoich dalszych zamiarach [s. 16]. Wreszcie
w dniu, w którym wyje¿d¿alimy na misjê w Puget59 ko³o Fréjus,
on otworzy³ mi swoje serce i rzucaj¹c siê na moj¹ szyjê, powie57
Biskup Placide Bruno Valayer, biskup Verdun od 1831 do 1836 r. Zmar³ w Awinionie 28 kwietnia 1850 roku.
58
Misja g³oszona we wrzeniu 1816 r. przez Za³o¿yciela i ojców Deblieu, Mie
i Tempiera.
59
Misja g³oszona w styczniu 1818 r. przez ojców Tempiera, Deblieu i Mie. Za³o¿yciel pozosta³ tam tylko od 3 do 6 stycznia.
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dzia³ mi: Jestem wasz na zawsze. Kto by mi wiêc powiedzia³, ¿e
jestem przeznaczony, aby mu zamkn¹æ oczy! S¹dzê, ¿e mia³ tylko
osiemnacie lat! W Zgromadzeniu spêdzi³ piêtnacie lat, nasze
Annales powiedz¹, czy on je dobrze spo¿ytkowa³! Niech jego pamiêæ bêdzie wiecznie b³ogos³awiona wród nas, poniewa¿ bardzo
zas³u¿y³ na wdziêcznoæ Kocio³a i Zgromadzenia. A jego mieræ
na naszym ³onie by³a mierci¹ sprawiedliwego.
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Pami¹tka misji w Fontvieille (Bouches-du Rhône), g³oszonej przez ojców
V. Millea, J.Cuynata i Marcellina Grognarda, od 8 stycznia do 6 lutego
1837 r. Por. JM, 13 i 29 stycznia, 7 lutego 1837 r.
(35 x 45). Archiwum generalne OMI. DM IX 3
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TEKST

Luty
1 lutego: List o. Moreau z Ajaccio. Najbardziej zadowalaj¹ce
wiadomoci z wy¿szego seminarium w tej diecezji. Praca tam jest
nadmierna dla dyrektorów z powodu wielkiej liczby uczniów1, ale
ich doskona³e zachowanie siê dodaje odwagi i wynagradza nauczycieli. Maj¹ zawsze zamiar g³osiæ misjê po francusku i po w³osku.
Wszyscy nasi ojcowie tam bêd¹ zatrudnieni. List z Rzymu. Dyspensa od wieku dla naszych kleryków Rolleriego i Bellona2.
2 lutego: Biskup z Marsylii zwo³a³ kapitu³ê kocio³a katedralnego w pa³acu biskupim, aby j¹ powiadomiæ o postanowieniu, jakie powzi¹³ o publicznym potêpieniu w licie pasterskim na Wielki
1
Biskup de Mazenod zgodzi³ siê, ¿eby oblaci przyjêli obowi¹zek stworzenia i wy¿szego seminarium w Ajaccio (Korsyka) w 1834 r. i sprawowania kierownictwa nad nim.
W latach 1836-1837 by³o tam przesz³o 130 rezydentów, seminarzystów i kap³anów wywiêconych z ma³ym przygotowaniem w poprzednich latach i których bp Casanelli
dIstria, biskup w Ajaccio od 1833 do 1869, zobowi¹za³ do uzupe³nienia formacji. Wed³ug Almanach du Clergé de France, personel wtedy sk³ada³ siê z ojców Guiberta, Moreau, Reinauda, ksiê¿y Gafforiego i Sarrebayrousea. Ojciec Mouchel przyby³ w 1837 r.
W 1836 r. bp Casanelli dIstria da³ oblatom klasztor w Vico; ojcowie Albini i Telmon przejêli jego posiadanie w czasie lata i powiêcili dobr¹ czêæ swego czasu g³oszeniu misji parafialnych; misja w Ajaccio by³a g³oszona w lutym, por. Dziennik, 24 lutego
i 2 marca.
2
Etienne Antonie Rolleri, urodzony w La Colla (diecezja Vintimille, Italia) 13 marca 1814 r., do nowicjatu wst¹pi³ w 1832 r., wywiêcony na kap³ana 18 lutego 1837 r.
Sw¹ pos³ugê zacz¹³, pomagaj¹c o. Semerii w dziele W³ochów w Marsylii i póniej zast¹pi³ go na Korsyce. Zmar³ w Vico 9 padziernika 1890 r.
Charles Barthélemy Bellon, urodzony w Marsylii 13 wrzenia 1814 r., do nowicjatu wst¹pi³ w 1835 r., wywiêcony na kap³ana 25 marca 1837 r. Prawie zawsze pracowa³
w domach formacyjnych we Francji i w Anglii. Zmar³ w Bordeaux 28 czerwca 1861 r.
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Post, o niegodnym postêpowaniu ks. Jonjona3. Powiedzia³ kapitule, ¿e z przyjemnoci¹ widzia³by, ¿e to czcigodne cia³o ze swej
strony odrzuca obrzydliw¹ agresjê tego z³ego kap³ana. Wszyscy
ksiê¿a kanonicy bez wyj¹tku okazali siê o¿ywieni najlepszym duchem i owiadczyli jego Lordowskiej Moci, jak bardzo byli poruszeni zniewagami, jakie jego czcigodna osoba oraz jego wikariusze generalni doznali; s¹ oni zupe³nie gotowi wejæ w pogl¹dy jego
Lordowskiej Moci i oni siê wycofali, aby siê zebraæ na kapitule
i obradowaæ. By³em obecny na zebraniu na biskupstwie, ale nie
uwa¿a³em za stosowne udaæ siê na zebranie kapitu³y.
2 lutego: List od arcybiskupa z Awinionu. Pra³at pieszy siê
po licie, który mi napisa³ kiedy, aby mi poleciæ ks. Raynauda,
proboszcza w Montlouis. Biskup z Châlon4 da³ mu na rachunek
tego tematu informacje bardzo nieprzyjemne i on sam chcia³by,
¿ebym ja mu powtórzy³ to wiadectwo, które on doda³ po dobrym
poznaniu jego.
Ten sam dzieñ: List ks. d’Espinassoux5 przeciw temu samemu ks. Raynad, któremu da³ polecenie dla bpa de Retza6. Ten kanonik [s. 17] pisze mi, ¿e ten list by³ niespodziank¹ w jego religii7,
i ¿e on dowiedzia³ siê, i¿ zachowanie siê ks. Raynauda by³o bardzo
naganne pod wzglêdem obyczajów w Pary¿u i w Guadeloupe. Arcybiskup z Awinionu mówi mi, ¿e ks. Raynaud jest bardzo z³ym
poddanym, który zosta³ ukarany kl¹tw¹. Daje mi znaæ, ¿e ten proboszcz planuje zebraæ listy i wiadectwa na jego korzyæ, aby iæ
Polydore Jonjon by³ wykluczony z ni¿szego seminarium, w którym okaza³ siê
niemo¿liwy. Mimo zakazu bpa Fortunéa de Mazenoda za³o¿y³ on wówczas pensjonat
z dwoma wspó³braæmi o w¹tpliwych obyczajach. Wda³ siê w polemikê miêdzy liberalnymi dziennikami sprzyjaj¹cymi Jonjonowi i La Gazette du Midi, która broni biskupa. Znajduje siê d³ugi wyk³ad tej afery u Leflona, Mgr de Mazenod, t. 2, s. 570-591.
4
Biskup Marie Joseph François Victor Monyer de Prilly, urodzony w Awinionie
w 1775 r., biskup w Chalons od 1823 do 1860 r.
5
Ksi¹dz dEspinassoux by³ kanonikiem Kapitu³y królewskiej w Saint-Denis. Przeszed³ on do Marsylii 5 kwietnia, por. Dziennik z t¹ dat¹.
6
Bp de Retz by³ urzêdnikiem Roty i cz³onkiem penitencjarii apostolskiej w Rzymie. Przechowujemy dwa jego listy: jeden z 28 czerwca 1833 r., zaadresowany do arcybiskupa w Icosie [sic!], drugi z 28 kwietnia 1839 r., w którym domaga siê wiadomoci
od bpa dIsoarda i od bpa de Forbin-Janson. AGR: de Retz  Mazenod.
7
Zdziwiæ religiê autorytetu, trybuna³u: pokrêciæ przez mylne przedstawienie.
3
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zaskoczyæ wiarê arcybiskupa z Spoleto8 i jego lordowskiej moci
kardyna³a Giustinianiego9. Chcia³by on, ¿ebym uprzedzi³ tych pra³atów, ¿eby nie pozwolili siê oszukaæ. To polecenie jest doæ delikatne. Nie ma ju¿ powodów, ¿ebym ja tego siê podj¹³, mimo ¿e
wielebni pra³aci mnie do tego zachêcaj¹. Przynajmniej bêdziemy
wiedzieæ, czego w tym siê trzymaæ, gdy ks. Raynaud bêdzie chcia³
osi¹æ w diecezji Marsylii.
3 lutego: Ten ks. Raynaud zjawi³ siê. Nie ukrywa³em przed nim
tego, czego siê o nim dowiedzia³em. Tym wszystkim, czemu on zaprzecza³, jest to, co by³o zakazane. Zreszt¹, jego postawa nie by³a postaw¹ odwa¿nego. Zapewni³ mnie, ¿e odprawi³ piêtnastodniowe rekolekcje u jezuitów w Pary¿u i ¿e od tej pory chce iæ dobr¹ drog¹.
Wszystkie jego ¿yczenia ograniczaj¹ siê do tego, ¿eby byæ dopuszczonym jako stypendysta do wy¿szego seminarium, ¿eby tam ¿yæ w sposób przepisowy. Choæ tysi¹c razy oszukany przez ludzi tego rodzaju,
nie czujê odwagi, aby przed tym zamkn¹æ drzwi, do których puka;
wyrzuca³bym sobie, ¿e pogr¹¿y³em go w rozpaczy. Opowiadam siê
za tym, ¿eby by³ przyjêty do seminarium, choæby tylko, ¿eby sprawdziæ, czy jest szczery i sta³y w swoich postanowieniach.
Wizyta ksiêdza proboszcza z Yverdon10. Ten kap³an dostarczy³
mi list od bpa de Lausanne’a11, który mi go poleca oraz na misjê,
któr¹ powierzy³ mu wype³niæ w naszych okolicach. Przychodzi tam,
aby robiæ sk³adkê na budowê kocio³a katolickiego w swojej parafii.
Poleci³em go pismem mi³oci wiernych diecezji w Marsylii.
Wizyta o. Guyona12. Przychodzi trochê mimo woli g³osiæ kazania wielkopostne o Trójcy wiêtej. Konkurencja ks. Dufêtre’a
W 1837 r. arcybiskupem w Spoleto (Italia) by³ bp Ignazio Giovanni Cadolini.
Giacomo Giustiniani, wówczas sekretarz „Mémoires” na Watykanie.
10
Yverdon, kanton w Vaud w Szwajcarii; region protestancki od czasu Reformacji.
11
Jego Lordowska Moæ Pierre Yenni, biskup w Lozannie od 1815 do 1846 r. Rezydowa³ on we Fryburgu; to on przyj¹³ oblatów w Billens w 1830 r.
12
Tutaj s¹ nazwiska trzech s³awnych kaznodziejów. Ojciec Claude Guyon, jezuita
by³ Misjonarzem Francji. G³osi³ kazania w wielu kocio³ach Marsylii w ci¹gu zimy 1837 r.
Za³o¿yciel czêsto wymienia go w swoim Dzienniku.
Ksi¹dz Dominique Augustin Dufêtre, wikariusz generalny w Tours, by³ cz³onkiem
domu misjonarskiego kartuzuów w Lyonie. By³ biskupem w Nevers od 1842 do 1860 r.
Za³o¿yciel wymienia wiele razy ks. Clerka, który g³osi³ kazania wielkopostne
w parafii St-Cannat, por. Dziennik 6, 17, 19 lutego 1837 r. itd. Surowo ocenia 15 lutego
8
9
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i ks. Clerca sprawia mu jaki niepokój o sukces jego stanowiska
[s. 18 ].
3 lutego: Zebrana kapitu³a kapitulnie skierowa³a dzisiaj pismo
do biskupa Marsylii, które przysz³a mu przedstawiæ jako ca³oæ. To
pismo jest wydrukowane. Orygina³ pisma, które kapitu³a przedstawi³a, znajduje siê w archiwach sekretariatu13.
4 lutego: Wszyscy proboszczowie i rektorzy miasta zredagowali akt przy³¹czenia siê do pisma kapitu³y. Orygina³ tego aktu
równie¿ jest z³o¿ony w archiwach sekretariatu.
Ten sam dzieñ: Obrzêdy pogrzebowe grafa Pagano, konsula
generalnego Sardynii14, rycerza wiêtego Maurycego. Jego stanowisko konsula Sardynii i rycerza wiêtego Maurycego z³¹czone
z dobrym postêpowaniem, jakie mia³ dla mnie w czasie swego ¿ycia, sk³oni³y mnie do wziêcia udzia³u w us³udze jego ceremoniach
pogrzebowych, aby tam odprawiæ egzekwie. Uprzedzi³em o tym
rodzinê listem bardzo grzecznym. Jakie by³o moje zdziwienie, gdy
przybywaj¹c do St-Charles, parafii zmar³ego, dowiedzia³em siê, ¿e
tam wcale nie bêdzie sumy w tym pogrzebie, chocia¿ biedny zmar³y zrobi³ rozporz¹dzenia ca³kiem odwrotne. Zrobi³em wyrzuty
temu, który przyszed³ mnie przeprosiæ w imieniu rodziny, która siê
zaanga¿owa³a z orszakiem, aby go nie zatrzymywaæ tak d³ugo w
kociele, a ¿eby zaznaczyæ wyraniej moj¹ naganê ¿yczliwoci tak
bardzo przeciwnej duchowi Kocio³a, da³em do zrozumienia, ¿e nie
uka¿ê siê, aby zrobiæ egzekwie, jak mia³em zamiar.
Ta lekcja musia³a byæ odczuta i ksi¹dz proboszcz zrozumie tak¿e, ¿e nie jest odpowiednie zgadzaæ siê tak ³atwo na kaprysy ma³o
1839 r.: „Jeden z tych kaznodziejów zawodowych, którzy koñcz¹ na zgorszeniu wszystkich prowincji, przez które przeje¿d¿aj¹.
13
Pismo kleru do bpa Fortuné’a, 3 lutego 1837 r. aby zaprezentowaæ swoje uczucia na temat opublikowanych pism przez kap³ana [Jonjona] przeciw administracji biskupiej (tekst wydrukowany). O naturze i okazji tego pisma, por. J. Leflon, Mgr de Mazenod, t. 2, s. 587-591.
14
Królestwo Sardynii obejmowa³o wówczas Piemont, Sabaudiê, hrabstwo Nicei
i wyspê Sardyniê. Stolic¹ by³ Turyn, w którym Za³o¿yciel mia³ przyjació³ wród szlachty. Królem by³ wówczas Charles-Albert I, którego syn Wiktor Emmanuel zosta³ królem
Italii, zaj¹³ Rzym w 1870 r.
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religijne rodzin. To by³ przyk³ad ciosu po ciosie tego rodzaju bezbo¿noci na parafii St-Charles. By³em tym razem bardzo kuszony
piewaæ sumê mimo niechrzecijañskich ¿yczeñ rodziny; gdybym
by³ biskupem diecezjalnym, nie omieszka³bym to zrobiæ, ale
w mojej obecnej sytuacji nie uwa¿am za rozs¹dne to zrobiæ.
5 lutego: Aby nie byæ niegrzecznym w stosunku do dobrego
Billona15, proboszcza w St-Victor, odwa¿y³em siê iæ asystowaæ
pontyfikalnie w sumie w jego kociele. Wykonywano tam mszê
Cherubiniego16; artyci przyk³adali siê, jak mogli, maj¹c za wiadka i za sêdziego ich zdolnoci s³ynnego Paganiniego17. Ten s³awny
cz³owiek da³ dwa koncerty w miecie, które zgotowa³o mu [s. 19]
aplauz, który jest przyzwyczajony zbieraæ wszêdzie, gdzie daje siê
s³yszeæ grê jego naprawdê magicznych skrzypiec. Nie omieszka³
przyjæ zaprosiæ mnie osobicie. By³em bardzo zadowolony, widz¹c tak nadzwyczajnego mistrza, ale by³em zmuszony zasmuciæ
go przez odmowê, uzasadnion¹ nie tylko moim stanem zdrowia, ale
tak¿e s³uszn¹ surowoci¹ naszych francuskich praktyk, które sprzeciwia³y siê temu, ¿eby biskup pojawi³ siê nawet na niewinnym koncercie w teatrze uwa¿anym u nas z bardzo s³usznego powodu za
wi¹tyniê z³ego ducha.
Pan Paganini wiele razy dawa³ znaki aprobaty wykonania muzyki; chcia³bym to móc daæ równie¿ o pobo¿noci muzyków
w czasie sumy i przedtem! Pontyfikalnie odprawi³em nieszpory,
udzieli³em b³ogos³awieñstwa i wzi¹³em udzia³ w procesji w dwóch
kocio³ach, w wy¿szym i w podziemnym, bez zbytniego zmêczenia i zreszt¹ bardzo wynagrodzony przez pobo¿noæ wszystkich
obecnych.
6 lutego: Wizyta ks. Clerca, kaznodziei stacji wielkopostnej
w St-Cannat. Mój stryj prosi³ go o kazanie w kociele St-Lazar. Ja
udzieli³em mu uprawnieñ.

15
Louis Billon, urodzony w 1804 r. By³ jeszcze proboszczem w St-Victor, gdy
umar³ 18 lutego 1846 r. 5 lutego 1837 r. by³a niedziela piêædziesi¹tnicy.
16
Luigi Cherubini (1760-1842), kompozytor muzyki sakralnej i wieckiej.
17
Niccolo Paganini, skrzypek (1782-1840).
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Wizyta markiza de Sabrana18 przypomina mi wizytê, jak¹ mia³em kiedy, hrabiego de Breteuila19, wujka pani de Sabran. By³em
bardzo zadowolony z poznania z tym dobrym chrzecijaninem, który zanim zosta³ parem Francji, je¿eli siê nie mylê, by³ obowi¹zany
przedstawiæ izbie deputowanych prawo o wiêtokradztwie20.
List o. Bermonda21 pe³en dobrych uczuæ. Nie chce, ¿ebym siê
niepokoi³ moj¹ chwilow¹ sytuacj¹; jest szczêliwy w swojej samotnoci w Billens. Pos³uszeñstwo robi mu wszystko przyjemnym.
7 lutego: List o. Albiniego22. Dodaje mi odwagi w zmartwieniach, jakie mi sprawiaj¹ apostaci; widzi on z pewnym rodzajem
przyjemnoci, ¿e nasze Zgromadzenie oczyszcza siê z wszystkiego, co ono ¿ywi³o z³ego. Proszê wcale siê nie baæ, mówi ten dobry
ojciec, gdy idzie o zrobienie podobnych dzia³añ (wydalenie fa³szywych braci), ojciec zawsze bêdzie mia³ aprobatê nieba, która sama
powinna wystarczyæ, ale i uznanie cz³onków, którzy pozostaj¹
wierni g³owie i matce, która ich zrodzi³a. Podaje mi wiadomoæ,
¿e misja prowadzona [s. 20] w Ste-Réparate23, po misji na Ile Rousse, mia³a pe³ny sukces.

18
Za³o¿yciel doæ czêsto mówi o rodzinie de Sabranów, zwi¹zanej z rodzin¹ de
Mazenodów, por. J. Leflon, Mgr de Mazenod I, s. 18, 64 i 187. W 1838 r. ksi¹¿ê
de Sabran zaprosi³ biskupa Marsylii, aby sta³ siê cz³onkiem stowarzyszenia, aby kolonizowaæ po chrzecijañsku Algieriê, por. Dziennik, 11 listopada 1838 r.
19
A. C. Emile Le Tonnelier, hrabia de Breteuil (1781-1864), par Francji w 1823 r.
senator w tym samym czasie co bp de Mazenod od 1852 r., do swojej mierci.
20
Przez cztery lata by³o 538 kradzie¿y wiêtych naczyñ w kocio³ach. Dlatego
w 1825 r. by³o uchwalone prawo o wiêtokradztwie z bardzo surowymi karami, pocz¹wszy od do¿ywotnich ciê¿kich prac do tortur ojcobójców. Prawo wcale nie by³o zastosowane. Aby by³o wiêtokradztwo, zamach musia³ byæ pope³niony „dobrowolnie, publicznie i z nienawici albo pogardy religii, por. Bertier de Sauvigny, La restauration, 1955,
s. 511-513.
21
François Xavier Bermond, urodzony 28 kwietnia 1813 r. w Prelles (Hautes-Alpes), wst¹pi³ do nowicjatu w 1833 r., zosta³ wywiêcony na kap³ana 24 wrzenia 1836 r.
By³ misjonarzem w Kanadzie od 1846 do 1859 r., póniej prowincja³em na Po³udniu od
1865 do 1871 r. Zmar³ w N.-D. de Lumières 27 sierpnia 1889 r.
22
Charles Dominique Albini, urodzony w Menton (teraz Alpes-Maritimes, wówczas diecezja Vintimille), 26 sierpnia 1790 r., wywiêcony na kap³ana 17 grudnia 1814 r.,
wst¹pi³ do nowicjatu 17 lipca 1824 r. By³ w tym czasie superiorem domu w Vico na
Korsyce. Zmar³ 20 maja 1839 r.
23
Santa Reparata w Balanga na Korsyce.
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7 lutego: List o. Millea. Ostatnie szczegó³y z misji w Fontvieille,
która zosta³a ukoñczona i ukoronowana tymi samymi b³ogos³awieñstwami, które zawsze mu towarzyszy³y: 800 komunii kobiet,
700 mê¿czyzn. Biskup z Châlons przyszed³ przewodniczyæ w zamkniêciu; udzieli³ 800 albo 900 osobom g³êboko przejêtym. Ten
widok nale¿a³ do najpiêkniejszych, jakie religia mog³aby ofiarowaæ. Ksi¹dz de Trinquetaille proboszcz z Arles przyszed³ zabraæ
o. Cuynata, aby g³osi³ kazania w czasie 40-godzinnego nabo¿eñstwa w jego kociele.
List o. Courtèsa. Biskup zamianowany w Gap24 odpowiedzia³
o. Mille’owi. Ten ostatni, przechodz¹c, wzi¹³ o. Pélissiera, aby
udaæ siê z nim do Laus. Ojciec Marcellin25 niegodnie siê zachowa³
na misji w Fontvieille, upokorzony prawdopodobnie tym, ¿e jest
przyæmiony przez oo. Millea i Cuynata. Ojciec Marcelin doæ zrobi³, ¿eby byæ wydalonym ze Zgromadzenia, które zawsze le budowa³. Nie spowiada³ siê przez ca³y czas misji ani u o. Mille’a, ani
u o. Cuynata; czy spowiada³ siê u proboszcza albo u wikarego? Nic
o tym nie wiem; zak³adaj¹c to, on nie móg³by tego robiæ bez zgody swego superiora, a on o nic go nie prosi³. To zachowanie nie
jest warte tego, aby zapomnieæ to, czego trzyma³ siê w N.-D. du
Laus, gdzie jego szemrania i jego ma³a regularnoæ, razem z jego
sta³ym brakiem cnoty ju¿ domaga³y siê wydalenia go. Opinia, jak¹
wyrobi³ sobie w czasie tej ostatniej misji, nie jest odpowiednia,
¿eby mnie bardzo uspokoiæ na jego korzyæ. „Ojciec Marcelin”,
pisze siê do mnie, „zachowa³ siê niegodnie w pierwszych dniach
i nie naprawi³ swego b³êdu, nie wyspowiada³ siê przez ca³y czas
misji ani u o. Cuynata, ani u o. Millea26. Jego zachowanie siê jest
zachowaniem siê cz³owieka, do którego nie przemawia ju¿ sumie24
Biskup Nicolas Augustin de La Croix dAzolette, biskup w Gap od 1837 do 1840 r.
Jego poprzednik, bp F. Antoine Arbaud, biskup w Gap od 1823 do 1836 r., powierzy³
oblatom sanktuarium w N.-D. du Laus, wtenczas gdy by³ wikariuszem generalnym
w Digne, którego stanowi³ czêæ diecezji Gap ustanowionej w 1823 r.
25
S³owo zawsze wydrapane pan: Marcelin Henri Grognard, wydalony ze Zgromadzenia 7 marca 1837 r.
26
Tekst Regu³y z 1818 r. mówi³ na ten temat: Bêd¹ siê spowiadali przynajmniej
raz w tygodniu u kap³ana Stowarzyszenia, chyba ¿e superior z wa¿nych powodów uwa¿a za s³uszne pozwoliæ komu spowiadaæ siê u obcego kap³ana. Regu³a 1818, 2 czêæ,
rozdz. 1 & 4: inne g³ówne uwagi. To pozosta³o w tekcie zatwierdzonym przez Rzym
w 1826 r., art. 300.
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nie. To jest cz³owiek, który wcale nie ma cnót i nigdy nie wype³ni
idea³u prawdziwego misjonarza ”.
8 lutego: Mog³em odprawiæ ceremoniê wiêcenia popio³u i byæ
obecny na sumie. By³o prawie trzy miesi¹ce, jak nie postawi³em
stopy w katedrze.
9 lutego: Przybycie z jednej strony o. Cuynata wracaj¹cego
z Arles, gdzie g³osi³ kazania w czasie 40-godzinnego nabo¿eñstwa
po misji w Fontvieille, z drugiej o. Hermittea i jego towarzysza wracaj¹cego z Entraigues. [s. 21] Trzeba by³oby s³uchaæ opowiadania,
jakie ci ojcowie przedstawiaj¹ o tym, co siê dzia³o na ich misjach!
To sk³ania do wylewania ³ez radoci i czu³oci. Tryumf tego krzy¿a tak pogardzanego za naszych dni, uniesienia wdziêcznoci tych
ca³ych zaludnieñ, najpierw wobec Boga, którego one s³awi¹
w obecnoci wszystkich ludzi z okolic, póniej w stosunku do
udzielaj¹cych mi³osierdzia ich Zbawiciela, od którego nie mogli ju¿
siê od³¹czyæ. To jest powtórzenie tego, co widzielimy w naszym
czasie i zawsze z now¹ niespodziank¹. Czy to nie jest cudem, jaki
tworzy ³aska w kilku tygodniach wiêzy tak cis³e miêdzy osobami,
które nigdy siê nie widzia³y i które prawdopodobnie ju¿ siê nie
zobacz¹. To znaczy, ¿e dusze maj¹ wyczucie dobra, które im zrobiono przez wielk¹ pos³ugê, któr¹ wykonano na ich korzyæ.
9 lutego: Ojciec Guyon wychodzi ode mnie. Przyszed³ powiedzieæ mi, ¿e ks. Vidal z Menpenti27 przyszed³ do niego, aby go
powiadomiæ o k³opocie jego sytuacji i prosiæ go o poredniczenie
jego mediacji u biskupa. Ojciec Guyon da³ mu odczuæ ogrom jego
win oraz winy jego wspólników. Kaza³ mu wzi¹æ pod uwagê
nastêpstwa ich zatwardzia³oci, które mia³y ich doprowadziæ do
stania siê innymi Châtelami28. Wreszcie on obieca³ mu wybadaæ
stanowisko biskupa. Ksi¹dz Vidal uznawa³, ¿e nie miano racji, doMenpenti: s³owo wydrapane w rêkopisie. Kolegium prowadzone przez ksiêdza
Jonjon i jego dwóch wspó³braci, ksiê¿y Vidala i Blanca, ¿e ich przesz³e zachowanie siê
nie pozwala³o pozostawiaæ w domu wychowawczym.
28
Ferdynand François Châtel (1785-1857). Kap³an w 1818 r. Po 1830 r. zjednoczy³ kilku niezdyscyplinowanych kap³anów i za³o¿y³ Katolicki Koció³ francuski.
Uwa¿a³ siê za mianowanego biskupa przez kler i lud i przyj¹³ tytu³ prymasa Galów.
27

Luty

59

puszcza³ wszystko i prosi³ tylko, ¿eby wiedzia³, co nale¿a³o naprawiæ, czego wymagano, aby siê podporz¹dkowaæ; ¿e tymczasem,
powiedzia³, zdawa³ siê zawieszaæ wra¿enie pamiêci, które ks. Jonjon zdawa³ siê ukazywaæ. Odpowiedzia³em o. Guyonowi, ¿e nie
wzi¹³bym na siebie odpowiedzieæ mu przed rozmow¹ o tym z biskupem z Marsylii, który z kolei nie da ¿adnej odpowiedzi, której
nie konsultowa³by ze swoj¹ rad¹. Zreszt¹, ta sprawa z podobnymi
ludmi wydawa³a mi siê bardzo trudna do zorganizowania, poniewa¿ niemoralnoæ przywódców ustanowienia, które obudzi³o staranne zaniepokojenie pierwszego pasterza, by³o obecnie jak na pocz¹tku niezwyciê¿on¹ przeszkod¹ do zatwierdzenia ich dzie³a.
Wyuzdanie ks. Jonjona29 i skandal jego ataków nie poprawi³ ich
sytuacji. [s. 22]
10 lutego: Mój stryj zebra³ swoj¹ radê, aby wys³uchaæ propozycji przedstawionej wczoraj przez o. Guyona. Jednog³one by³o
zdanie, aby na to odpowiedzieæ na pimie w nastêpuj¹cych s³owach: „Ksi¹dz, mój bratanek, poinformowa³ mnie o tym, co ksi¹dz
przyszed³ mu powiedzieæ w imieniu dyrektorów pensjonatu Menpenti. Dowiedzia³em siê z przyjemnoci¹ wszystkiego, czym ksiêdza mi³oæ ksiêdza natchnê³a, aby ich sk³oniæ do powrotu do ich
obowi¹zku i aby zaoszczêdziæ Kocio³owi nowych skandalów.
Ksi¹dz teraz pyta mnie o to, co oni powinni zrobiæ, aby siê
wycofaæ z sytuacji, w której siê postawili. Chcia³bym z ca³ego
swego serca zganiæ tylko ich zachowanie siê w stosunku do mnie,
które ksi¹dz tak s³usznie zgani³, przeproszenie by³oby dla mnie
czym bardzo ³atwym, a nawet bardzo przyjemnym. Ale niestety,
¿a³osne powody, które okreli³y normy, jakie musia³em podj¹æ na
ich dzie³o, istniej¹ jeszcze w ca³ej ich mocy. Zobowi¹zany swoim
sumieniem uciec siê do tego w 1835 r., muszê jeszcze dzisiaj ich
siê trzymaæ i mimo wszystko moje pragnienie sk³onienia do powrotu ludzi zab³¹kanych do ich obowi¹zku, nie potrafi³bym posun¹æ siê
a¿ do zatwierdzenia, nawet a¿ do tolerowania nawet tego, czego nie
mog³em ani zatwierdziæ, ani tolerowaæ bez kompromitowania swojej odpowiedzialnoci jako pasterza dusz. Nigdy wiêc nie bêdê upowa¿nia³ ich obecnoci w instytucji, któr¹ stworzyli. Niech wejd¹ do
29

S³owo wydrapane tutaj i na nastêpnych stronach.
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innego zawodu, w którym nie spotyka siê tego, co by³o i jest jeszcze dla mnie zbyt s³usznym przedmiotem alarmu w sprawy dusz,
a po tym pierwszym kroku z ich strony i dostatecznym naprawieniu danego zgorszenia, ofiaruj¹ Kocio³owi moralne gwarancje na
przysz³oæ, u¿yjê wszystkich rodków, które bêd¹ zgodne z moim
sumieniem, aby im wyraziæ szczeroæ przebaczenia, którego oni
bêd¹ przedmiotem.
To, co im proponujê, mog¹ jeszcze robiæ. Nie musz¹ siê obawiaæ, jak wam to powiedzieli, ¿e uniwersytet30 wysunie na to najmniejsz¹ przeszkodê, a w razie potrzeby ja pomóg³bym im w tym
wzglêdzie. Nie maj¹ te¿ powodu, ¿eby byæ zatrzymanymi przez ich
interesy materialne, które zwi¹zali ze swoim przedsiêbiorstwem;
je¿eli szczerze mówili prawdê, rozpoznaliby, ¿e te interesy s¹ bardziej skompromitowane przez kontynuacjê ni¿ przez ustanie dzie³a. Ale nie wymagam, aby to dzie³o przesta³o istnieæ; jestem tak
daleki od potêpiania domu wychowania w jego samym, ¿e moi
wikariusze generalni powiedzieli wiele razy, bêd¹c upowa¿nieni
przeze mnie, ks. Jonjonowi, ¿e gdyby siê od³¹czy³ od swoich kolegów, ja pozwoli³bym mu oddawaæ siê nauczaniu w mojej diecezji.
Dzisiaj odstêpstwa bez przyk³adów ks. Jonjona mieszaj¹ przynajmniej, choæ z powodu innego rodzaju, z kolegami, którym nie
musia³ powierzyæ i z którymi nie musia³ pozostawaæ, gdy zosta³
ostrze¿ony o tym, co ich dotyczy³o. Ale czy by³oby niemo¿liwe
dyrektorom z Menpenti znaleæ ludzi godnych zaufania, wieckich
albo kap³anów, ludzi ich wyboru i zatwierdzonych przeze mnie,
którzy ocaliliby ich interesy, zajmuj¹c siê ich zak³adem, którego
sukces wtedy by³by pewny? Nic nie przeszkodzi³oby, ¿eby oni nie
uczestniczyliby w korzyciach pieniê¿nych, które z tego wyniknê³yby, ¿eby oni je nie zbierali nawet w ca³oci, gdyby zak³ad by³
kierowany na ich rachunek. Nie chcê stawiaæ przeszkody ich pomylnoci doczesnej, chcê tylko zapewniæ interesy du¿o cenniejsze, interesy dusz, za które odpowiadam przed Bogiem.
Przed chwil¹ powiedzia³em ksiêdzu to, czego wymaga obecny
stan rzeczy. Jednak poniewa¿ jestem ojcem, zale¿y mi na udziele30
Prawo napoleoñskie z 10 maja 1806 r. stworzy³o pod nazw¹ Uniwersytetu organizacjê narodow¹ nauczania. Cesarstwo francuskie by³o podzielone na akademie, ka¿da
rz¹dzona przez rektora, od którego autorytetu zale¿a³y administracja i personel wszystkich dziedzin nauczania.
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niu z mi³osierdzia wszystkiego, co jest w mojej mocy; tak wiêc ks.
Jonjon móg³by nie wychodziæ na zawsze ze swego pensjonatu, natura jego win, choæ one niezmiernie siê pogorszy³y, pozwoli³aby
póniej, ¿eby mu dano iæ obj¹æ kierunek jego zak³adu potem, jak
publicznie naprawi³by ogromne zgorszenia, jakie da³, i jak poszed³by na rekolekcje w domu pobo¿noci przez odpowiedni czas, aby
siê pojednaæ z Bogiem i aby zadoæuczyniæ wszystkiemu [s. 23],
czego Koció³ ma prawo oczekiwaæ od kap³ana, który zapomnia³
w tym punkcie o swoich obowi¹zkach. ¯a³ujê, ¿e nie mogê tego
samego powiedzieæ o jego dwóch kolegach; mam ¿yczenia, aby
przyszed³ czas, w którym trwa³a wiernoæ ³asce uspokoi³a na ich
korzyæ superiorów, którzy chcieliby nie dowiadywaæ siê o jednym
i o drugim, jak ma³a jest szansa, aby liczyæ na ich szczery powrót.
Spodziewam siê, ksiê¿e, ¿e to, co ksi¹dz powiedzia³ jednemu
z dyrektorów w Menpenti, ¿e ksi¹dz potêpia ca³e ich zachowanie,
¿e jeli oni upieraj¹ siê na ich drodze ca³y episkopat, do którego
ka¿dy katolik pieszy siê, aby siê przy³¹czyæ, zjednoczy siê przeciw nim a¿ do ostatniego momentu, aby ich odeprzeæ ze wszystkich stron; ¿e nie wracaj¹c na czas do swego obowi¹zku, ich ruina
jest pewna przed Bogiem i przed ludmi, i ¿e skandaliczny memoria³, który maj¹ zamiar opublikowaæ, a który jest tylko aktem bezsilnej nienawici, sk³oni ich do przyjêcia ostatniej deski ratunku,
jaki im ofiarujê w ich katastrofie, a który zgodz¹ siê przyj¹æ, aby
nie skoñczyæ na zgubieniu siê”.
11 lutego: Nie wiem, dlaczego uleg³em kopiowaniu listu napisanemu wczoraj do o. Guyona na temat Menpenti. Nie zamierzam
przepisywaæ w tym dzienniku wszystkich skandalicznych szczegó³ów tej nieszczêliwej sprawy. W zasadzie pojawi³a siê ona w czasie mojej nieobecnoci i mylê, ¿e le wyruszono. Wszystkie póniejsze dzia³ania zawsze by³y wymuszone przez zuchwa³y upór
przestêpcy, który za wszelk¹ cenê chcia³ siê zemciæ. Dlatego zdepta³ wszystkie zasady, aby dojæ do tego celu. Powiedziano by, widz¹c wciek³oæ tego kap³ana i rodki, których u¿ywa, aby zaspokoiæ swoj¹ nienawiæ, ¿e odda³ swoj¹ duszê diab³u. Przynajmniej
tylko duch piekielny mo¿e podsun¹æ wszystkie okropnoci, które
ten nieszczêliwy wygaduje przeciw w³adzy kocielnej. Od czasu
Lutra nie s³yszano podobnego wariata. Aby sobie urobiæ pojêcia o
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jego wybrykach, trzeba nie zadowalaæ siê przeczytaniem jego czterech listów wydrukowanych w „Sémaphore”, ale trzeba zapoznaæ
siê z jego korespondencj¹ pisan¹ rêcznie z biskupem z Marsylii, ze
mn¹ i z wszystkimi innymi wikariuszami generalnymi. My w tym
apelujemy do Boga o tego wielkiego winowajcê, poniewa¿ dzi
w³adza jest zupe³nie bezradna, aby zd³awiæ podobne b³êdy, a jeszcze mniej mo¿e je karaæ. [s. 24]
12 lutego: Choæ nie jestem jeszcze ca³kiem zdrowy, nie mog³em odmówiæ probom, jakie do mnie skierowano, abym szed³ pob³ogos³awiæ tymczasow¹ kaplicê i dom sierot z powodu cholery. Ta
ceremonia odby³a siê bardzo dobrze. Po powiêceniu kaplicy
i przed rozpoczêciem wiêtej ofiary zadowoli³em siê skierowaniem
do licznego zgromadzenia kilku s³ów, aby usprawiedliwiæ siê, ¿e
nie mam jeszcze si³y mówiæ. Te kilka s³ów zosta³o przyjête
z pewnego rodzaju wdziêcznoci¹ dok³adnie z powodu wysi³ków,
jakie musia³em zrobiæ, aby wyraziæ uczucia, które mnie porusza³y.
To bowiem by³o cudowne znaleæ siê w tej piêknej budowli, wykoñczonej po dziesiêciu miesi¹cach, jak przyszlimy b³ogos³awiæ
na stromej skale pierwszy kamieñ. Dzie³o zosta³o rozpoczête pod
opiek¹ pierwszego pasterza, aby wyci¹gn¹æ rêkê do dwunastu biednych ma³ych sierotek, a ja widzia³em ich osiemdziesi¹t przed mymi
oczami, a za kilka dni dwadziecioro innych mia³o byæ przyjêtych
z t¹ sam¹ mi³oci¹ i z tym samym zaufaniem w Bo¿¹ Opatrznoæ!
Po mszy przebieglimy procesyjnie ca³y dom, b³ogos³awi¹c go.
Wieczorem poszed³em wys³uchaæ kazania ks. Dufêtre’a w St-Martin. G³osi³ on o religii kazanie, które nie mia³o nic naprawdê
niezwyk³ego. Rozumie siê w jego g³osie dononym i mocnym, ¿e
bêdzie móg³ wystarczyæ obietnicom, które zrobi³, g³osiæ kazania
dwa razy dziennie, nawet bez nara¿ania siê na powiêcenie swego
¿ycia, jak og³osi³, ¿e jest gotów zrobiæ dla dobrych marsylczyków,
¿e teraz trzeba siê przyzwyczaiæ do s³uchania schlebiania przez
wszystkich kaznodziejów, którzy wstêpuj¹ na ambonê w Marsylii.
13 lutego: List o. Millea z dat¹ z Laus. Wyjania mi on przyczynê jego d³ugotrwa³ego milczenia w czasie misji w Fontvieille,
to znaczy praca jest naprawdê nadmierna dla niego, który musia³
wszystko uregulowaæ, wszystko robiæ, mimo ¿e mia³ 500 peniten-
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tów do wyspowiadania. Nowe szczegó³y o tej piêknej misji. Ten list
podaje fakty, które tak s³usznie ma do zarzucenia o. Marcellinowi.
Z tego by³oby trzeba mniej, aby wydaliæ cz³onka, który siê okaza³
tak g³upi, tak pyszny, tak bezbo¿ny, tak niepos³uszny, który daje tak
ma³o nadziei na poprawê. Prawd¹ jest, ¿e nigdy nie powinno siê
dopuciæ do profesji. Nie da³ mi chwili pociechy, a obawy, które
zacz¹³em odczuwaæ, jak tylko mia³em okazjê, realizuj¹ siê tylko a¿
nadto [s. 25], i to nie od dzisiaj one mnie zajmuj¹. Ten biedny cz³onek zrobi³ swój nowicjat w Laus. Mistrzowie nowicjuszy nie mogli byæ zbyt ostro¿ni, aby unikn¹æ robienia sobie z³udzenia na pozorach. Mo¿na siê pomyliæ w czasie kilku miesiêcy, ale w roku,
je¿eli czuwa siê uwa¿nie nad tymi, nad którymi ma siê kierownictwo i których powinno siê byæ gwarantem, przedstawiaj¹c ich
superiorowi generalnemu, który czêsto wcale ich nie zna, niemo¿liwe jest, ¿eby oceniæ rzeczywist¹ wartoæ cz³onka. Aby oszczêdzono sobie spónionego ¿alu! Robiê tê uwagê, poniewa¿ oczywiste
jest, ¿e wielu cz³onków, którzy nam sprawili du¿o k³opotu, mog³o
byæ poznanymi w czasie ich nowicjatu przez ich mistrzów nowicjuszów, tak jak byli faktycznie pokazani przez ich wspó³nowicjuszy, którzy w tym siê nie mylili.
14 lutego: Wizyta o. Guyona, dorêczyciela nowych s³ów od
dyrektorów z Menpenti. Jest on zwolniony przez ks. Blanca, który
tymczasem przybywa. Temu ostatniemu daje siê poznaæ warunki,
które stawia siê przebaczeniu, którego rzeczywicie chce siê im nie
udzieliæ. Ksi¹dz inspektor Uniwersytetu przychodzi do biskupstwa
w czasie rady; stawia siê go w fakcie sprawy. Ksi¹dz Guyon ponownie pojawia siê, aby og³osiæ, ¿e widzia³ ks. Jonjona, który jutro
powinien zjawiæ siê u mnie.
List pewnego Casimira Périera, który prosi o moje rady, aby
siê umocniæ w powo³aniu, które uwa¿a, ¿e ma do stanu kocielnego. To jest ten ³ajdak, którego wygnalimy przed dwoma latami
i który póniej zosta³ wydalony z wy¿szego seminarium w Aix.
Bo¿e, uchowaj, aby ten hipokryta wszed³ kiedy do sanktuarium31.

31
Jean Casimir Périer, urodzony w Puylaurens (Tarn), wst¹pi³ do nowicjatu 15 lipca 1834 r. i wyst¹pi³ w lutym 1835 r.
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15 lutego: Wizyta ks. Dufêtre’a, wikariusza generalnego z Tours,
który g³osi kazania wielkopostne w St-Martin. Zaproponowa³em
mu przeprowadzenie nam rekolekcji pastoralnych w 1838 roku. On
rezerwuje sobie u³o¿yæ sprawê z prob¹, która jest do niego skierowana przez arcybiskupa z Aix, aby przeprowadziæ dwie rekolekcje w tym samym czasie. Odpowie mi pozytywnie dopiero po rozmowie z tym pra³atem.
Ksi¹dz Blanc wróci³, aby owiadczyæ o swojej gotowoci podporz¹dkowania siê temu, co bêdzie przepisane przez biskupa
z Marsylii [s. 26].
Ksi¹dz Jonjon przyszed³ póniej. Z kolei jemu dano poznaæ to,
co powinien zrobiæ, aby odpokutowaæ swoj¹ winê i aby wejæ
w dobre ³aski biskupa. On wszystko przyj¹³ z wdziêcznoci¹ i zacz¹³ przez wrzucenie do ognia memoria³u, który kaza³ wydrukowaæ, aby powiêkszyæ swoje b³êdy, chc¹c wyjaniæ swoje postêpowanie. Oprócz tego zrobi on publiczne odwo³anie, to znaczy list,
który zostanie wydrukowany, przez który odwo³a wszystkie impertynencje i k³amstwa, które napisa³ przeciw prze³o¿onym kocielnym. Nastêpnie wejdzie do wy¿szego seminarium, aby tam
odprawiæ 15-dniowe rekolekcje. Jego dwaj koledzy odprawi¹ je
przez miesi¹c, po których ci dwaj nie bêd¹ jeszcze dopuszczeni do
odprawiania wiêtych misteriów. Ksi¹dz Jonjon bêdzie móg³ przyst¹piæ do o³tarza po swoich rekolekcjach, które ma zamiar dobrze
odprawiæ. Nas zapewni³, ¿e nie bêdzie kap³anów bardziej poddanych ni¿ on, gdy pewnego razu wróci do swego obowi¹zku.
15 lutego: List ksiêdza proboszcza z Entraingues. Jest on zbyt
cenny dla historii naszych misji, ¿ebym nie zada³ sobie trudu przepisania go tutaj:
„Ekscelencjo, mia³em du¿o ufnoci w misji, o któr¹ prosi³em
wasz¹ wysokoæ, ale Opatrznoæ raczy³a tak rozlewaæ swoje b³ogos³awieñstwa na prace Ekscelencji wiêtych misjonarzy, ¿e sukces jeszcze du¿o przewy¿szy³ wszystkie moje przewidywania
i wszystkie moje nadzieje. Moja droga parafia zosta³a ca³kowicie
odnowiona. Dzi duch Bo¿y o¿ywia ten dobry lud. Jest on w uczuciach gorliwoci i podziwu godnej pobo¿noci.
Dzieñ odjazdu ekscelencji wspania³ych ojców, lud masowo towarzyszy³ im a¿ do powozu, równo przenikniêty szacunkiem, ¿a-
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lem i wdziêcznoci¹. Wszystkie serca by³y tak przyt³oczone, ¿e ze
wszystkich stron s³yszano tylko szlochy. Donoszono mi nazajutrz,
po moim powrocie z Awinionu, ¿e w tamtym dniu nikt nie móg³
ani jeæ, ani prawie pracowaæ, tak byli zmartwieni. Zebra³em tê
drog¹ trzodê wieczorem w dniu mego przybycia, aby zmieszaæ
moje ³zy z ich ³zami. Og³osi³em im, ¿e nadal bêdê zbieraæ ich wiele razy w tygodniu podczas Wielkiego Postu i ¿e w ten sposób bêdziemy poniek¹d zawsze na misji. To sprawi³o im naj¿ywsz¹ radoæ, poniewa¿ ten dobry lud [s. 27] obecnie jest tak dobrze
usposobiony, ma tak¹ ¿¹dzê s³owa Bo¿ego, ¿e ca³ym ich pragnieniem jest us³yszeæ dzwonienie dzwonu, aby siê udaæ do kocio³a.
Oby Opatrznoæ mog³a ukoñczyæ swoj¹ robotê i zachowaæ na zawsze w tym drogim ludzie wiête usposobienia, w których spodoba³o jej siê go ustawiæ.
Oto, ekscelencjo, to wszystko, co zawdziêczamy waszej wielkoci i wspania³ym pracownikom, których ona mia³a dobroæ nam
wys³aæ. Proszê zobaczyæ, bo czy nasza wdziêcznoæ kiedy bêdzie
mog³a byæ doæ wielka! Dlatego proszê wierzyæ, ¿e pamiêæ
o wszystkich dobrach, które ekscelencja nam zrobi³, bêdzie wiecznie wyryta we wszystkich sercach, ¿e bêdzie przekazywana z pokolenia na pokolenie a¿ do potomnoci najbardziej odleg³ej i ¿e
z pokolenia na pokolenie lud w Entraigues bêdzie wznosi³ do nieba b³agalne rêce, aby ci¹gn¹æ wszystkie rodzaje b³ogos³awieñstw
na wasze wiête Zgromadzenie. Oby Opatrznoæ w swoim mi³osierdziu mog³a pomno¿yæ na swoj¹ chwa³ê i na zbawienie dusz
liczbê dzieci ekscelencji! Niech ekscelencji wiêci kap³ani, którzy
przez ich gorliwoæ, ich powiêcenie, ich mi³oæ, ich przyk³adna
wiêtoæ i przez wszystkie inne cnoty w kap³añstwie, przypominaj¹ czasy apostolskie, odnowi¹ wszystkie parafie i wszystkie diecezje, do których bêd¹ wys³ani, tak jak odnowili parafiê w Entraigues, i niech Pan w nagrodê za wasze wielkie i nieocenione prace
przygotuje wam wszystkim przy nim trony ca³kiem b³yszcz¹ce
chwa³¹, jedyne dobro, za którym wzdychacie, jedyne dobro faktycznie, które jest godne was wszystkich. Takie s¹, ekscelencjo,
¿yczenia rzeczywicie gor¹ce i rzeczywicie szczere pasterza
z Entraigues i jego trzody.
Proszê przyj¹æ, itd. Podpis: Arnoux, kap³an zarz¹dzaj¹cy, Entraigues, 11 lutego 1837 r.”.

66

Dziennik 1837

16 lutego: Powrót o. Honorata wys³anego do Nîmes, aby zakoñczyæ kilka doczesnych spraw. By³ doskonale przyjêty przez
wielebnego biskupa tej diecezji32. Superior seminarium chcia³, ¿eby
on zamieszka³ u niego. Kap³ani, których spotka³, niezmiernie siê
cieszyli, ¿e go znów widzieli, ludzie z okolic naszego domu okazali mu uczucia naj¿ywszego przywi¹zania. Tylko ks. Laresche
mia³ odwagê przypomnieæ mu absurdaln¹ pretensjê, z powodu której on ma tyle trudnoci, aby zrezygnowaæ, to znaczy, ¿e omieli³
siê jeszcze domagaæ siê od niego nêdznej sumy dostarczonej
przez ja³mu¿ny wiernych, aby pomóc w osiedleniu misjonarzy,
i które na pewno s¹ oddane tym ostatnim, b¹d to z powodu ich
prac, b¹d to wed³ug umowy zawartej z biskupem [s. 28]. Ojciec
Honorat odpowiedzia³ tak, jak powinien, na swoje reklamacje tak
niesprawiedliwe i tak nie na miejscu. Mam nadziejê, ¿e ju¿ do
tego nie wróci. By³oby to zbyt mocne, jak na us³ugi tak ci¹g³e
i tak ciê¿kie, podejmowane z gorliwoci¹ i wytrwa³oci¹, jak na
stratê naszych cz³onków, skoro dwóch tam straci³o zdrowie33,
musimy jeszcze dodaæ ofiarê funduszów Zgromadzenia. My wcale nie domagamy siê po¿ytku, wcale nie chcemy go poza porz¹dkiem duchowym, ale my nie uwa¿amy siê za obowi¹zanych do
straty naszych pieniêdzy. ¯eby diecezja zwróci³a nam to, co wyp³acilimy naprzód, nasze pretensje nie id¹ dalej, ale bêdziemy
daleko od rachunku, gdy trzeba bêdzie sprzedaæ nasz dom i ponieæ stratê. Dlatego to wszystko, co my z tego wyci¹gniemy,
za³o¿ywszy, ¿e my zdecydowalimy siê sprzedaæ go poni¿ej 3500
franków, bêdzie zupe³nie cile i bardzo s³usznie dla nas. A gdyby dom zosta³ sprzedany jeszcze lepiej, co nie nast¹pi, nawet wtedy zrzeczenie siê, którego dokonalibymy, kilku tysiêcy franków,
które by³y nam dane na utworzenie naszej placówki, by³oby aktem szczodrobliwoci ca³kiem czystej, poniewa¿ by³ u³o¿ony
dos³ownie tak miêdzy ekscelencj¹ z Nîmes i mn¹, ¿e w przypadku, gdyby misjonarze byli zmuszeni opuciæ diecezjê, czy to
przez wiêksz¹ si³ê, czy z woli cz³owieka bez winy misjonarzy, ta
s³aba zapomoga by³aby nabyta dla Zgromadzenia.

32
33

Biskup Petitbenoît de Chaffoy. Ksi¹dz Boucarut by³ superiorem seminarium.
Ojcowie Marcou i Suzanne.
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17 lutego: Rocznica zatwierdzenia instytutu przez Stolicê
wiêt¹. Dwie wspólnoty34 zjednoczy³y siê w Calvaire, w którym
odprawi³em mszê wiêt¹, zastêpuj¹c sumê, która odby³a siê bez
tego. W czasie mszy by³ wystawiony najwiêtszy sakrament. Bezporednio potem w mojej obecnoci odby³o siê odnowienie przepisane przez kapitu³ê przez wszystkich kap³anów i oblatów. Nowicjusze byli obecni na ceremonii. Gdy tam mnie nie ma, nikt nie
powinien przewodniczyæ tej ceremonii. Kapa, któr¹ wzi¹³em zaraz
po mszy, by³aby wziêta przez celebransa dopiero potem, jak formu³a profesji zosta³aby wypowiedziana przez wszystkich. Wtedy
zaintonowa³by tak, jak ja to robi³em Te Deum, po którym nastêpuje modlitwa dziêkczynna. Nastêpnie Tantum ergo i b³ogos³awieñstwo. Po zamkniêciu najwiêtszego sakramentu w tabernakulum
[s. 29] nale¿y odpiewaæ Sub tuum i modlitwê Defende, itd. Nie ma
odnowienia jak w dniu profesji. Tê robi siê w zwyk³ej sutannie, ale
odnowienie robi siê w kom¿y, kap³ani i diakoni zak³adaj¹ stu³ê.
W miarê jak zrobiono swoje odnowienie na kolanach przed wystawionym Najwiêtszym Sakramentem, trzymaj¹c wiecê w rêce,
powstaje siê i idzie wokó³ o³tarza.
Ceremonia nie by³a tego ranka tak uroczysta, jak jest zawsze,
ale wzruszaj¹ca, móg³bym dodaæ jeszcze, jak jest zawsze. To jest
uczucie, którego udzielano sobie wzajemnie, gdy wszyscy znajdowali siê w sali wspólnoty. Tym, co by³o szczególnego i przed zauwa¿eniem czego nie mog³em siê powstrzymaæ w krótkiej przemowie, któr¹ mam zwyczaj zrobiæ w podobnym dniu, by³o to, co od
podstawy o³tarza mia³o wyjæ o nowych zdobyczach tych samych,
którzy przyszli z³o¿yæ swoje dziêkczynienia za podziwu godne sukcesy misji, które mieli z³o¿yæ. Jakich b³ogos³awieñstw bowiem nie
zebrali oni na misjach, które niedawno siê skoñczy³y w Fontvieille
i w Entraigues! Pan bêdzie towarzyszy³ swoim wys³añcom do
Maussane i do Mane35 i On bêdzie b³ogos³awi³ ich prace, tak jak
zawsze b³ogos³awi³ te wszystkie, których podjêlimy siê w Jego
imieniu.

Dwie wspólnoty w Marsylii: wspólnota na Calvaire (profesi i nowicjusze)
i wspólnota wy¿szego seminarium (dyrektorzy i scholastycy).
35
Maussane (Bouches-du-Rhône) i Mane (Aloes de Haute Provence).
34
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17 lutego: Ksi¹dz Jonjon przyszed³ przedstawiæ swój akt odwo³ania. Zosta³ on uznany za zupe³nie niewystarczaj¹cy. Napisano
mu, jak rozumiano, ¿e on powinien naprawiæ swoje zgorszenia,
zarówno on, jak i jego niegodni koledzy.
18 lutego: Mog³em tego rana dokonaæ ogólnego wiêcenia na
kap³anów. Niestety! Nie by³o ono liczne ani dla diecezji, której da³o
tylko czterech kap³anów, ani dla Zgromadzenia, któremu da³o tylko jednego. Jest nim o. Rolleri, który siê dobrze przygotowa³ do
tej wielkiej ³aski. Niechby Pan móg³ ze wznios³ym charakterem,
którego On mu udzieli³ przez na³o¿enie r¹k, udzieliæ temu drogiemu dziecku wszystkich b³ogos³awieñstw, jakich moje serce mu
¿yczy i jakich wzywa³em dla niego w ca³ym ¿arze mojej duszy
w samym momencie, gdy ustanawia³em go kap³anem! [s. 30]
18 lutego: Ksi¹dz Jonjon zjawi³ siê jeszcze, aby targowaæ siê
poniek¹d o sens i o wyra¿enia jego odwo³ania. Trudno jest oszczercy uznaæ, nawet ³agodz¹c wyra¿enie, równoznacznik tego s³owa:
sk³ama³em. Jednak jak mi³osiernym chcia³oby siê byæ, niemo¿liwe
jest nie wymagaæ naprawienia zgorszenia publicznego tak d³ugotrwa³ego. By³oby bardziej pocieszaj¹ce widzieæ winnego, przekonanego, jak on jest, o swoim b³êdzie, robi¹cego sobie zaszczyt
swego ¿alu i wyra¿enia go ze szczeroci¹, ale natura zmaga siê
w duszy, która siê oddali³a tak dawno od róde³ ³aski. Ta ostatnia
zabierze go do tego, czego siê spodziewam, to znaczy do tego, co
powiedzia³em ks. Jonjonowi, opuszczaj¹c go, aby iæ bierzmowaæ
chorego. Mój stryj powiedzia³ mu tak samo, gdy wyszed³em, ¿egnaj¹c siê z nim.
19 lutego: Poszed³em na kazanie ksiêdza Clerca w St-Cannnat. Jego mowa o ludzkim szacunku, bardziej filozoficzna ni¿
chrzecijañska, nie mog³a byæ zrozumiana przez jego s³uchaczy
z³o¿onych z dobrych kobiet i ma³ej liczby mê¿czyzn bez wykszta³cenia. Niech Bóg broni, ¿eby wszyscy kaznodzieje g³osili kazania
w ten sposób. Temu ostatniemu nie brakuje talentu ani logiki, lecz
namaszczenia, które jest udzielane tylko tym, którzy g³osz¹ Jezusa
Chrystusa „i to ukrzy¿owanego” w inny sposób ni¿ retorzy robiliby w pogañskim Rzymie albo w Atenach.
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19 lutego: List o. Guiguesa. Misja w Theys36, który j¹ g³osi
w tym czasie ze swymi towarzyszami domu w N.-D. de lOsier, przebiega wspaniale. Misjonarze s¹ w konfesjonale od rana do wieczora.
Rzeczywicie odczuli przykroæ, widz¹c kilka rodzin mieszczañskich, bardzo le usposobionych, wierz¹c w zgorszenie pewnego rodzaju ha³aliwego prowokatora, ale publiczne oburzenie i milczenie
misjonarzy odda³o temu sprawiedliwoæ tak dobrze, ¿e ta scena, która powinna siê odnowiæ w Popielec, nie mia³a ju¿ miejsca, i ¿e wielu m³odzieñców, którzy pozwolili siê wci¹gn¹æ, stawi³o siê, aby siê
wyspowiadaæ. W zwi¹zku z tym o. Guigues pyta siê mnie, czy nie
by³oby s³uszne wcale nie udzielaæ komunii tym m³odzieñcom, którzy, jak wyznaje, dali siê wci¹gn¹æ do tej niestosownej sytuacji,
a wcale nie z wrogiego zamiaru. Chcia³by, ¿eby kurier przyby³ do
nich forsownym marszem z moj¹ odpowiedzi¹. Jak odmówiæ wody
tym, którzy otrzymali Ducha wiêtego? Ten czas zapomnienia, czêciowo usprawiedliwiony przez okolicznoæ ostatnich dni karnawa³u
sprawi³ tylko, ¿e tryumf ³aski wybuch³ ¿ywiej. Niech siê bardzo
wystrzega [s. 31] odsuwania ich od komunii. Kiedy oni mogliby byæ
lepiej usposobieni ni¿ po pokornym i odwa¿nym przyznaniu siê do
swojego b³êdu! Jak w czasie wiêtej misji! Jakiego innego naprawienia chce siê wymagaæ jak ich obowi¹zkowoci w æwiczeniach, któr¹
pokazali, ¿e nie chc¹ wiêcej tak czyniæ; to by³ dobry przyk³ad ich
szlachetnego postêpowania, kiedy od³¹czyli siê ostentacyjnie od
tych, którzy ich chwilowo poci¹gnêli? Niech Bóg da, aby ta nieszczêliwa myl, pochodz¹ca z braku dowiadczenia nie zaprowadzi³a m³odych misjonarzy do zimnego przyjêcia tych grzeszników, których by³oby trzeba przyj¹æ z najbardziej wzruszaj¹c¹ dobroci¹,
najpierw, aby byli oni pocieszeni w ich postêpowaniu zawsze przykrym dla natury, nastêpnie aby byli w stanie zachêciæ innych, którzy
jeszcze siê wahaj¹37.
20 lutego: Ksi¹dz Jonjon przysy³a mi swoje nowe odwo³anie.
Tym razem by³ on lepiej natchniony. Wed³ug mego sposobu patrzenia ono bêdzie mog³o byæ przyjête dziêki kilku poprawkom.
Theys (Sire).
Przechowujemy orygina³ tego listu Za³o¿yciela do o. Guiguesa, 20 lutego 1837 r.,
por.: Ec. ob. 9, s. 12-14.
36
37
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List o. Bernarda38 wyjaniaj¹cy pewne zarzuty, ale niewystarczaj¹cy, mimo dobrych wyrazów, którymi siê pos³uguje, aby mnie
zapewniæ ca³kowicie o dalszym ci¹gu jego b³êdnych niepokojów.
21 lutego: Bouveyron39 znowu siê pokaza³. Oto jego historia.
Potem, jak by³ niespokojny przez ca³¹ noc, skierowa³ siê do pokoju mistrza nowicjuszy, aby go poinformowaæ o stanie uniesienia,
w którym siê znajdowa³. Gdy nie spotka³ tego ojca u siebie, by³ kuszony, aby poszperaæ w jego szufladzie; jego g³owa popsu³a siê,
wzi¹³ wszystko, co znalaz³ pod sw¹ rêk¹. Po tym z³ym uczynku raz
dokonanym pomyla³ o ucieczce. Wtedy wzi¹³ p³aszcz i parasol.
Skierowa³ siê do Aix. W po³owie drogi zrozumia³ ogrom swego
b³êdu, ale ju¿ nie omieli³ siê wróciæ. Kontynuowa³ swoj¹ drogê.
Po przybyciu do Aix by³ u ks. Salliera, brata ojca mistrza nowicjuszy w La Grande Chartreuse40. Nie wiem, jak¹ bajkê on mu opowiedzia³, ale przez jego protekcjê otrzyma³ on paszport do Pary¿a.
Widz¹c swój kapita³ pomniejszony, mia³ piêkn¹ myl wst¹pienia do
szulerni, aby wygraæ w grze to, ¿eby siê poczuæ wygodnie, ale zamiast zysku, którego oczekiwa³, straci³ wszystko, co mu pozosta³o.
Zrozpaczony i nie wiedz¹c ju¿, co robiæ, wszed³ do kocio³a, aby
odwo³aæ siê do Boga. Dobrze by³ natchniony. Tam widzi na ambonie kap³ana z diecezji Bellem, wielkiego przyjaciela jego wujka
proboszcza. Idzie za nim i odkrywa mu swoje nieszczêcie. Ten
kap³an natychmiast podejmuje decyzjê wys³ania go do [s. 32] Grande Chartreuse i daje mu pieni¹dze, których on potrzebuje w tym
celu. Bouveyron zbyt uszczêliwiony z tego spotkania wraca z radoci¹ do ustronia, które opuci³. Puka do drzwi klasztoru, genera³
zaledwie w to wierzy swoim oczom, rozpoznaje go pod jego przebraniem i przyjmuje go w czêci domu przeznaczonej dla obcych.
Odszczepieniec poruszony ³ask¹ spowiada siê ze swoich grzechów
i prosi o ponowne wejcie do zakonu, je¿eli misjonarze ju¿ go nie
chc¹. Genera³ wysy³a go do Marsylii z listem do mistrza nowicjuszy zgromadzenia misjonarzy. W tym licie mistrz nowicjuszy jest
proszony o ponowne przyjêcie uciekiniera; ale w razie gdyby to nie
by³o mo¿liwe, prosi, ¿eby go odes³aæ do Rzymu, gdzie on zamknie
38
39

S³owo wydrapane w rêkopisie.
S³owo zawsze wydrapane w rêkopisie.
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siê w klasztorze Kartuzów tego miasta. Bouveyron wyje¿d¿a w tym
poleceniu, uznaj¹c, ¿e on potrzebuje, aby go trzymano pod dobrym
dozorem. To zrobi siê, przynajmniej w tym, co nas dotyczy. Na
pewno nie maj¹c woli przyjêcia go u nas, stwarzamy mu ³atwoæ,
aby wsi¹æ na okrêt, pozostawiaj¹c wszystko inne opiece Bo¿ej.
21 lutego: Ksi¹dz Jonjon w tym samym czasie, w którym
otrzyma³ poprawki, które proponowalimy w sprawie jego odwo³ania, zrobi³ takie, jakich wymagalimy; dzi wieczorem wchodzi
do seminarium, aby tam rozpocz¹æ swoje rekolekcje. Niech Bóg da
mu ³askê zrozumienia, jak bardzo tego potrzebuje.
Ksi¹dz Sylve41, proboszcz w N.-D. de Manosque, przyszed³
mnie zobaczyæ. Wyrazi³ mi ¿al, ¿e nie dano dalszego ci¹gu propozycji, jak¹ mu zrobiono, aby siê zaj¹³ superioratem w ni¿szym seminarium w Ajaccio. Poszed³by tam bardzo chêtnie i uwa¿a³by siê
za przy³¹czonego do naszego Zgromadzenia, które rzeczywicie
kocha. W razie gdyby ks. Guédy nie móg³ wytrzymaæ42, mo¿na
by³oby wróciæ do tego ostatniego z korzyci¹. Ksi¹dz Sylve znów
zaproponowa³ nabycie domu kapucynów w Manosque43, aby tam
za³o¿yæ dom studiów wstêpnych z filozofii i z teologii oraz aby
s³u¿yæ równoczenie do przyjemnego odpoczynku dla misjonarzy,
gdy stan¹ siê starzy. On powtarza ofiarê [s. 33] u¿ycia do tego zakupu ma³ych oszczêdnoci, które móg³ zrobiæ, gdy by³ superiorem
ni¿szego seminarium w Forcalquier. Bez wzglêdu na to, jak¹ ko40

s. 198.

Dom Sallier, zosta³ przeorem w Chartreuse de Pavie w Italii, por. Ec. ob. 9,

41
Ksi¹dz Sylve, dawny superior ni¿szego seminarium w Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence) zosta³ mianowany superiorem ni¿szego seminarium Ajaccio na rok
szkolny 1837-1838.
42
Kanonik Guédy by³ w latach 1836-1837 superiorem ni¿szego seminarium w Ajaccio, otwarte w 1836 r. przez o. Guiberta.
43
Ojcowie z N. D. du Laus g³osili misjê Manosque (Alpes de Haute-Provence).
Ofiarowano im kierowanie instytucj¹ nauczania drugiego stopnia (Rey I, s. 692). 16 maja
1836 r. Za³o¿yciel pisze do o. Millea na ten temat: Powiem ci tylko, ¿e widzê wielkie
trudnoci w zamiarze nauczania w Manosque. Nie bylimy szczêliwi w próbach, jakie
podejmowalimy w tym rodzaju. Do tego mam ma³o sk³onnoci, poniewa¿ faktycznie to
nauczanie nie jest w naszych kompetencjach, i poniewa¿ to jeszcze oderwa³oby kilku
z naszych cz³onków ju¿ tak rzadkich od g³ównej pos³ugi Zgromadzenia”. Por. Ec. ob. 8,
s. 205. O tej kwestii, por. E. Lamirande, Les oeuvres d’enseignement dans la congrégation di vivant du fondateur, w Etudes oblates, t. 25 (1966), s. 4-5.
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rzyæ mia³aby ta propozycja, musia³em podziêkowaæ ks. Sylveemu za jego dobroæ, poniewa¿ Zgromadzenie znajduje siê w absolutnej niemo¿noci mylenia chwilowo o tworzeniu nowych placówek i nawet nie jest w stanie ustaliæ po¿ytecznoci rodzaju tego,
co ks. Sylve proponuje.
22 lutego: Pismo do ks. Abeille’a, honorowego notariusza w St-Chamas, aby go ponagliæ do skoñczenia wszystkich moich spraw
z Trinquierami44. Wys³a³em mu moje upowa¿nienie w celu otrzymania fundusz kapita³u z op³aty, któr¹ ci Trinquierowie byli zobowi¹zani mi p³aciæ, a której nigdy mi nie p³acili. Ksi¹dz Abeille jest proszony o zatrzymanie swojego honorarium przed przes³aniem mi
sumy, któr¹ bêdzie móg³ wycofaæ od tych opiesza³ych p³atników.
23 lutego: Listy w Szwajcarii do o. Martina, o. Ricarda45,
o. Bermonda i do o. Bernarda. Z przykroci¹ widzê siê zobowi¹zanym przypomnieæ o. Ricarda, którego pragn¹³bym pozostawiæ
w Billens a¿ do nowej pomocy, ale koniecznoæ mnie przynagla.
Czym stanie siê ten dom, je¿eli o. Bernard ulegnie swoim absurdalnym pokusom? Bóg zna nasze potrzeby, On zapewne wchodzi
w porz¹dek swojej Opatrznoci wobec nas, abymy ¿yli z dnia na
dzieñ. To Jego dobroæ posy³a nam pracê, nadmiern¹ dla naszych si³,
któr¹ chce, abymy wykonywali, ona przyjdzie nam na pomoc.
24 lutego: List o. Mouchela46. Wyra¿a mi on w najbardziej
wzruszaj¹cych s³owach gotowoæ tam, gdzie siê znajduje, zrobie44
Za³o¿yciel mówi jeszcze o tym d³ugu braci Trinquierach z St-Chamas (Bouches-du-Rhône), 9 marca 1837 r., 21 stycznia, 12 i 24 lutego 1839 r. Kredyt na Barthélemyego Trinqiera by³ prze³o¿ony 9 marca 1837 r. (1600 franków); kredyt jego brata Jeana
bêdzie sp³acony (1600 fr) 24 lutego 1839 r. Po kupnie N.-D. de Lumières o. Tempier,
jako ekonom generalny, potrzebowa³ pieniêdzy; w ten sposób odzyskano te pieni¹dze
od braci Trinquierów, pomniejszaj¹c ich sumê, w ten sposób ¿e sprzedano dom w Nîmes,
za nisk¹ cenê i ¿e chciano sprzedaæ bez powodzenia w 1837 r. dom w Billens.
45
Pascal Ricard, urodzony w Allauch (Bouches-du-Rhône) 16 maja 1805 r., wst¹pi³ do nowicjatu w 1827 r., wywiêcony na kap³ana we Fryburgu 26 czerwca 1831 r.
By³ misjonarzem w Oregonie od 1846 do 1857 r. i umar³ w N.-D. de Lumières 9 stycznia 1862 r.
46
Frédéric Pompée Mouchel, urodzony w Rouen (Seine Maritime) 2 lipca 1802 r.,
wst¹pi³ do nowicjatu w 1830 r., wywiêcony na kap³ana we Fryburgu 26 lutego 1831 r.
By³ ekonomem w wy¿szym seminarium w Ajaccio od 1837 do 1847 r., póniej misjonarzem na Cejlonie od 1849 r. a¿ do zgonu w Jaffa 19 wrzenia 1880 r.
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nia wszystkiego, co bêdzie zale¿a³o od niego, aby wype³niæ swoje
obowi¹zki i ul¿yæ mojej trosce, mnie pozostawiaj¹c wybór zajêæ,
które bêdzie móg³ wype³niæ, a tak¿e miejsca, w których chcia³bym,
¿eby mieszka³ wed³ug potrzeb naszego Zgromadzenia, które s¹ mi
znane. Zasady, które przyjmuje i które spodoba³y siê jemu, ¿eby
daæ mi poznaæ dla mego pocieszenia, s¹ takie, których powinno siê
oczekiwaæ od cz³owieka tak cnotliwego i tak dobrego zakonnika,
jakim jest. Jestem mu bardzo wdziêczny za grzecznoæ, jak¹ okaza³, pisz¹c do mnie o tych sprawach w czasie, w którym móg³ przypuszczaæ, ¿e znajdowa³em siê zak³opotany w kombinacjach
umieszczeñ itd.
Ten sam kurier przyniós³ mi inny list wysy³any z tego samego
domu. To by³ o. Marcellin47, który donosi³ mi o zdziwieniu, jakiego doznawa³, nie widz¹c siê powo³anym na misjê w Maussane,
gdzie ja go zast¹pi³em przez obcego; w tym samym czasie przedstawia mi probê, aby go wycofaæ z domu w Aix, gdzie nie czuje
siê dobrze, poniewa¿ nigdy nie lubi³ tego miasta. Odpowiedzia³em
ka¿demu wed³ug jego zas³ugi [s. 34].
List o. Guiberta, bardzo lakoniczny. Oni zaraz rozpoczn¹ æwiczenia ich misji w Ajaccio.
List o. Millea. On nie mo¿e nic mi powiedzieæ jeszcze o dok³adnym dobru na misji, któr¹ rozpoczêli w Mane z oo. Gignoux48
i Hermitte. Ale zale¿y mu na zrobieniu po Wielkanocy misji
w Prébois i w St-Nicolas49. On wys³a³by do St-Nicolas ojców Gignoux i Pélissiera, o. Hermitte poszed³by do Prébois z kim, kogo
móg³bym mu do³¹czyæ, podczas gdy on oczekiwa³by ks. Dupuya
w N.-D. du Laus. Doæ dawno powiedzia³em o. Milleowi, ¿e trzeba by³o zrezygnowaæ z misji w Prébois, abym chcia³ zagwarantowaæ jego s³owo proboszczowi tej parafii. Je¿eli mogê pos³aæ mu
czwartego misjonarza, aby przebywa³ w N.-D. du Laus, on przeprowadzi swoj¹ misjê, je¿eli nie, on j¹ prze³o¿y na inny rok.

Marcelin Grognard z domu w Aix.
Joseph André Jérôme Gignoux, wówczas z domu w N.-D. du Laus, urodzony
w Briançon (Hautes-Alpes) 17 padziernika 1809 r., wst¹pi³ do nowicjatu w 1832 r., wywiêcony na kap³ana 2 czerwca 1835 r., wyst¹pi³ w 1839 r.
49
Prébois i St-Nicolas-de-Macherin w Isère.
47
48
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25 lutego: Odwo³ujê ze Szwajcarii o. Bermonda, a nie o. Ricarda. Zdecydowa³em siê na pierwszego po wielkich wahaniach,
poniewa¿ ten m³ody ojciec nie bêdzie móg³ wype³niæ wszystkich
pos³ug, które trzeba by³o powierzyæ o. Ricardowi przeznaczonemu
dla domu w Aix, choæby tylko z powodu trudnoci z jêzykiem prowansalskim. Dlatego o. Courtès nie bêdzie zadowolony, poniewa¿
obs³uga jego domu nie bêdzie zrobiona w ca³oci. Ale tak¿e pró¿nia, jak¹ zrobi³by o. Ricard, we wspólnocie tak nielicznej i w kraju, który dobrze zna i w którym jest znany od wielu lat, by³aby zbyt
wra¿liwa i spowodowa³aby z³y skutek. By³oby zreszt¹ niemo¿liwe
dla o. Bermonda, nowego kap³ana, który zaledwie wyszed³ z oblacjonatu, obj¹æ to wszystko, co o. Ricard zrobi³by w tym obcym
kraju, s³owem, ¿eby go zast¹piæ. Dlatego nie ¿a³ujê koñcowego
postanowienia, jakie dzi zrobi³em. W konsekwencji napisa³em do
o. Martina.
26 lutego: List o. Honorata z misji w Maussane. Zaczyna siê
ona pod tak samo dobrymi auspicjami jak misja w Fontvieille.
Æwiczenia s¹ tak uczêszczane, ¿e koció³ okazuje siê zbyt ma³y,
chocia¿ tam wchodzi przynajmniej 200 osób wiêcej, ni¿ mog³o
wejæ przedtem. Ojciec Honorat mówi mi, ¿e proboszcz by³ oczarowany tym, i¿ nasi ojcowie g³osili nauki po prowansalsku, jednak z jego zezwoleniem, aby dla piêciu albo szeciu mieszczuchów, którzy domagaj¹ siê mowy po francusku, g³osiæ kazania
wieczorem na przemian w dwóch jêzykach. Ganiê tê s³aboæ, nie
mo¿na bardziej; nigdy nie zgodzi³em siê, gdy g³osi³em misje, aby
zadoæ uczyniæ tej g³upiej pró¿noci kilku mieszczuchów, którzy
siê znajduj¹ na wszystkich wioskach, które siê ewangelizuje. To
znaczy powiêciæ nauczanie, które wyci¹gnê³oby lud z przemówieñ do idiomu, którym mówi [s. 35]. Znane jest, ¿e nie mo¿e on
ledziæ rozumowaniami, które mu siê podaje po francusku. Ten
biedny lud rozumie tylko s³owa, które nie wi¹¿¹ siê z ¿adnym
z jego pojêæ, gdy g³osi siê kazanie po francusku. To jest niew¹tpliwe, zrobiono dowiadczenie, a tym samym post¹piono wprost
przeciw celowi naszego instytutu, jak naladowaæ przyk³ad zbyt
wielkiej liczby kap³anów, którzy ³udz¹ siê pod tym wzglêdem.
Zatem o. Honorat nie mia³ racji i ci wszyscy, którzy post¹pili
podobnie jak on, te¿ nie mieli racji, bior¹c na siebie zmianê na-
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szych zwyczajów. Sposób, który przyjêlimy od pocz¹tku, po
gruntownym zbadaniu i który bardziej potwierdzi³o dowiadczenie tylu lat, musi byæ zachowany przez nas; nie zgadzam siê na
¿adn¹ zmianê pod tym wzglêdem i piszê to tutaj, aby to wiedziano. Nie póniej ni¿ na ostatniej misji przeprowadzonej ca³kiem
niedawno w Entraigues, czy o. Honorat nie us³ysza³ mowy mieszkañców z najwy¿szych sfer regionu, tych, którzy mu dali a¿ do
stu franków ja³mu¿ny na krzy¿, ¿e nic nie s³yszeli w przemówieniach i ¿e oni oczekiwali z niecierpliwoci¹ zdañ, które g³oszono
po prowansalsku, poniewa¿ oni je dobrze rozumieli. Jak tak szybko zapomniano fakty, które zreszt¹ tylko potwierdz¹ sto tysiêcy
innych twierdzeñ, wszystkie tak samo decyduj¹ce jak tamte? Powtarzam to, w ca³ym ci¹gu moich misji nigdy nie zgadza³em siê
na tê g³upi¹ pretensjê mieszczan, chocia¿ wszêdzie przedstawiali
mi to ¿¹danie. Tylko w dwóch miastach, w Brignoles i w Lorgues50, zgodzi³em siê zrobiæ wiêcej w ci¹gu dnia z powodu wielkiej
liczby mieszczan, którzy znajdowali siê w tych miejscach. To
pouczenie po francusku dotyczy³o jedynie dogmatu, a ja robi³em
je w godzinie, w której lud jest w pracy bez szkody pouczeñ porannych i wieczornych, og³oszenia i to wszystko, co siê wypowiada na misji zawsze jest po prowansalsku. Czy mo¿na by³oby podaæ tylko jedn¹ z naszych misji, która nie mia³aby pe³nego
sukcesu? Zak³adaj¹c, ¿e te, które, osi¹gnê³yby, pos³uguj¹c siê
inn¹ metod¹, tak samo b³ogos³awione przez Boga, nie mniej by³oby prawd¹, ¿e z tego wynikn¹³by brak pouczenia, który lud zawsze odczuwa³by. To mog³oby nawet naraziæ wytrwa³oæ wielkiej
liczby tych, których ³aska nawróci³a. [s. 36]
27 lutego: List do o. Honorata w sensie tego, co niedawno
napisa³em. W ten sposób bêdzie wiadome, czego siê trzymaæ
w tym punkcie51.

50
Misja w Brignoles (Var) g³oszona od 14 stycznia do 25 lutego 1821 r. przez ojców de Mazenoda, Deblieu, Maniera, Mie i Touchea; misja w Lorgues (Var), g³oszona
od 17 lutego do 31 marca 1822 r. Nie wiadomo, z kim Za³o¿yciel prowadzi³ tê misjê.
W 1803 r. uda³ siê do Lorgues, aby z³o¿yæ wizytê swojemu wujowi Deslaurensowi, kuzynowi jego ojca. Por. Eugeniusz do swego ojca, 6 marca 1803 r.
51
Przechowujemy kilka urywków z tego listu z 28 lutego, por. Ec. ob. 9, s. 14-15.
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Ostatnia wizyta ojca przeora klasztoru Kamedu³ów w Padula
w królestwie Neapolu. Ten ojciec przyszed³ ju¿ odwiedziæ mnie
ze swoim towarzyszem, który wraca do Padula ze swoim przeorem. Zebra³em ró¿ne rozmowy o tym ojcu i wiedzia³em ju¿ a¿
nadto, ¿e wszystkie klasztory kamedu³ów w Italii by³y w stanie
¿a³osnego rozprzê¿enia. Nie mo¿na wyrobiæ sobie pojêcia
o wszystkich nieszczêciach tych biednych zakonników. Dwaj,
którzy przechodz¹ do Marsylii, aby wymkn¹æ siê spod tylu z³ych
przyk³adów, za¿¹dali i otrzymali zgodê, by udaæ siê do la Grande-Chartreuse, aby tam ¿yæ w sposób regularny i zgodny z ich
instytutem. Ojciec genera³ po zatrzymaniu ich jaki czas z sob¹,
zamianowa³ starszego z dwóch, nazywanego Micha³em Anio³em,
a który by³ ³azarzyst¹, zanim sta³ siê kamedu³¹, przeor z Padula
z obowi¹zkiem wprowadzenia reformy w tym domu, jednym
z najpiêkniejszych i niegdy z najbogatszych w zakonie. Ojciec
przeor oddaje siê swemu przeznaczeniu pe³en pragnienia swojej
misji, ale nie bez obawy, ¿e w tym nie odniesie sukcesu, do tego
stopnia z³o jest zadawnione. Jego towarzysz, którego zamianowa³
swoim wikariuszem, niew¹tpliwie bêdzie tryumfowa³ w ca³ej pokorze nad swymi oszczercami, zakonnikami z tego samego klasztoru, którego on bêdzie drugim prze³o¿onym, poniewa¿, wed³ug
wypowiedzi przeora, by³ on zadeptany w tym domu i niewinny
jak anio³; by³ oskar¿ony o nic mniejszego, tylko o wystêpki najbardziej obrzydliwe. To z ducha sprawiedliwoci ten dobry przeor chce go wys³awiaæ tam, gdzie by³ upokorzony. Jakimi ludmi
bêdzie kierowa³? Jednak na jego miejscu spodziewa³bym siê byæ
na miejscu i wszystko widzieæ moimi oczami, zanim zamianowa³bym mego wikariusza. Na ten temat zauwa¿am, ¿e nawet w La
Grande-Chartreuse, które na pewno jest domem najbardziej regularnym zakonu, a nawet jedynym naprawdê regularnym, s¹ wielkie pod³oci. Niektóre z nich s¹ nawet widoczne na oko. Zakonnicy znudzeni ich stanem, który przenosz¹ na ich twarz i na ich
postêpowanie odbicie ich dusz. Niestety, nie by³em sam52 w dostrze¿eniu tego i gdy zrobi³em kilka uwag na ten temat ojcu genera³owi, aby on podj¹³ kilka rodków ostro¿noci, aby wieccy
zbyt przenikliwi nie mogli tego odkryæ, ten pra³at mi mówi, ¿e
52

Za³o¿yciel odwiedzi³ la Grande-Chartreuse w sierpniu 1836 r., por. Rey I, s. 696.
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sprawa nie mog³a ujæ uwagi pana Dupina53, przewodnicz¹cego
[s. 37] izby deputowanych, i ¿e nie bylimy oszukani.
Broñ Bo¿e, ¿ebym mówi³ to, aby oczerniæ zakon, który szanujê, ale po to, aby pewne duchy wiedzia³y, ¿e wszêdzie, gdzie siê
znajduj¹ ludzie, spotyka siê wszystkie pod³oci ludzkoci i ¿e czêsto, aby wymkn¹æ siê spod niedoskona³oci tych, z którymi siê
¿yje, nara¿a siê na spotkanie jeszcze wiêkszego z³a. Nie bojê siê
zastosowaæ to do tych naszych, którzy bardziej niedoskonali ni¿ ich
bracia domagaj¹ siê urojonej doskona³oci, od której s¹ bardzo dalecy i którzy odwa¿aj¹ siê, wnioskuj¹c z tego w ich zarozumia³oci
le ukrywanej, o samej instytucji, gdy im zarzuca siê, ¿e robi¹
mniej dobra ni¿ ci, których chcieliby reformowaæ albo, kiedy indziej oddaj¹c ho³d doskona³oci regu³, zabieraj¹ siê do tych, którzy
j¹ le zachowuj¹, wyobra¿aj¹c sobie, ¿e oni to robi¹ lepiej ni¿ inni.
Niech wiedz¹, ¿e z trochê wiêkszym zdrowym rozs¹dkiem i cnot¹
ustawiliby ka¿d¹ sprawê na jej miejscu i ¿e zabieraj¹c siê do dzie³a, aby oni sami zachowali ich regu³ê i dali dobry przyk³ad, jakiego ma siê prawo od nich oczekiwaæ, nie omieszkaliby uznaæ, ¿e ich
instytut dostarcza im tyle¿ i wiêcej rodków zbawienia jak wiele
innych, i ci, którzy trochê podró¿owali i którzy widzieli ludzi
z bliska, dodaliby, ¿e w ich ma³ej rodzinie mimo niedoskona³oci
niektórych z jej cz³onków jest du¿o mniej pod³oci ni¿ gdzie indziej.
To wszystko, co chcia³em powiedzieæ, przedstawiaj¹c oczom
naszych cz³onków czêæ tego, co wiem o zakonie s³usznie nazywanym czcigodnym, do którego uciekaj¹ siê ci, którzy szukaj¹ doskona³oci, której jak lepi nie umieli znaleæ w doskona³oci, do której powo³a³ ich Pan i któr¹ lubowali i przysiêgali kilka razy u nich,
w zakonie, do którego widzia³em przybiegaj¹cych dominikanów,
franciszkanów, jezuitów, lazarystów i jednego z naszych cz³onków,
który na pewno nigdy nie znalaz³ u nas nieporz¹dków, jakie sygnalizowa³em i jeszcze z rezerw¹ na pocz¹tku tego artyku³u, i który
tam zrobi³by wiêcej dobra, którego nigdy nie bêdzie móg³ zrobiæ
w samotnoci, któr¹ wybra³ ze swego w³asnego poruszenia bez
mojej wiedzy i wbrew zdaniu wszystkich m¹drych ludzi, których
siê radzi³ wród nas, w wahaniach jego wyobrani.
53
A.M. Jacques Dupin (1783-1865), polityk. By³ przewodnicz¹cym izby deputowanych od 1832 do 1840 r., a zamianowany senatorem w 1857 r.
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28 lutego: List Courtèsa54. Skar¿y siê on jak zazwyczaj na niedogodnoæ jego sytuacji; wyolbrzymia sprawy w stosunku do niego. Je¿eli idzie o s³u¿enie, on wie tak dobrze jak ja, ¿e to nie jest
mój b³¹d, jeli on nie ma liczniejszej wspólnoty i jeli uwa¿am za
swój obowi¹zek zatrudniæ tego albo tamtego cz³owieka, którego on
by chcia³ mieæ gdzie indziej i do innych zajêæ.
54

S³owo wydrapane w rêkopisie.
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Koció³ St-Joseph intra-muros, zbudowany czêciowo za pieni¹dze dostarczane
przez Mazenodów. Rokowania w 1837 r., aby sprzedaæ go miastu Marsylii, por.
JM 29 marca, 21 i 23 maja, 12 i 17 lipca 1837 r.
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Koció³ St-Joseph: oryginalny o³tarz z marmuru, przed którym postawiono
obecny o³tarz

Luty
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TEKST

Marzec
1 marca: Inny list o. Courtèsa1, który powiadamia mnie o niedyspozycji o. Magnana2 i o. Marcellina i nag³ej nowej s³aboci o. André’a. Jest wiêc pilne wys³aæ pomoc do Aix, którego obs³uga jest
dokonywana w du¿ej mierze przez obcych ksiê¿y, którzy przebywaj¹ w domu. Wys³a³em tam dzisiaj o. Pierrea Auberta3, który
wyje¿d¿a z wol¹ oddania siê u¿ytecznym do wszystkiego.
2 marca: Ojciec Aubert, mistrz nowicjuszy4, przedstawi³ mi
ks. Raffaellego5, kap³ana korsykañskiego, który prosi o wst¹pienie
do nas. Ten kap³an mówi³ mi o sposobie mego okrelenia udzielenia mu tego, czego on pragnie.
List o. Guiberta. Misja w Ajaccio g³oszona przez naszych ojców w katedrze i w kociele na przedmieciu. Zadziwiaj¹cy udzia³
w dwóch kocio³ach. Paniczny strach spowodowany przez trzask
drabiny na kopule. Koció³ siê opró¿nia w krzykach wszystkich
Nazwiska Courtèsa, Marcellin [Grognard] i Aix s¹ wydrapane.
Jean Joseph Magnan, urodzony w Marsylii 1 maja 1812 r., wst¹pi³ do nowicjatu
w 1829 r., na kap³ana wywiêcony 1 listopada 1834 r. By³ superiorem w wielu domach,
szczególnie wy¿szych seminariów w Ajaccio i w Fréjus, a wyst¹pi³ ze Zgromadzenia
w 1866 r.
3
Pierre Joseph Blaise Aubert, urodzony w Digne (Aloes-de-Haute-Provence) 3 lutego 1814 r., wst¹pi³ do nowicjatu w 1830 r., wywiêcony na kap³ana 25 grudnia 1836 r.
By³ misjonarzem w Kanadzie od 1844 do 1865 r., asystent generalny od 1867 do 1887 r.
Zmar³ w Pary¿u 25 marca 1890 r.
4
Casimir Aubert, starszy brat Pierre’a.
5
Rêkopis: Raphaelli. Silvestre Raffaelli, urodzony w Ponte Acquatella (Korsyka)
11 listopada 1810 r., wst¹pi³ do nowicjatu, ju¿ jako kap³an, 6 marca 1837 r. Pozosta³ tam
tylko kilka miesiêcy.
1
2
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obecnych, którzy go wype³niali. Ten wypadek nie przeszkodzi³
uczestnictwu nazajutrz. Wszystko ka¿e spodziewaæ siê, ¿e ta misja
przyniesie takie owoce jak wszystkie inne.
3 marca: List Dupuya, doæ nalegaj¹cy, aby skoñczyæ sprawy
w lOsier.
4 marca: List o. Magnana przyt³aczaj¹cy przeciw o. Marcellinowi6, którego oskar¿a jako fa³szywego brata. Zdeklarowany wróg
nie mówi³by gorzej o naszym Zgromadzeniu. Ojciec Magnan os¹dza bardzo dobrze tego z³ego ³ajdaka, jego list pos³u¿y w procesie,
to znaczy, ¿e ja postawiê go pod oczy rady, gdy bêdzie chodzi³o
w przysz³oci o wydalenie tego z³ego cz³onka z rodziny, w której
zawsze powodowa³ tylko niepokój i zmartwienie.
List o. Courtèsa7. Trzy strony jego skarg przywyk³ych, gdy jego
duch siê unosi. Niewa¿ne, ¿e jego mowa obroñcy powinna mnie
zasmuciæ, zw³aszcza w okolicznociach, które s¹ mu znane tak
samo jak mnie, trzeba, ¿ebym wiedzia³, ¿e on nie mo¿e ju¿ siê znosiæ w Aix, gdzie nie mo¿e pozostawaæ, jak mówi, tylko chory albo
martwy. Nie bêdê powtarza³ tego wszystkiego, co jego uniesienie
ka¿e mu powiedzieæ. Czy jest mo¿liwe, ¿eby tak ma³o wchodzono
w moje troski i w moje k³opoty i ¿eby zamiast ³agodziæ ich gorycze i je znosiæ, powiêksza siê je przez wymagania, których — powinno siê to zrozumieæ, nie mogê wype³niæ. Jaka myl tak zajmuje
tego drogiego ojca? Czy nie wie, ¿e jest odpowiednio umieszczony
tylko w Aix. Wcale nie chcia³by innej placówki, któr¹ móg³bym
mu zaproponowaæ. Je¿eli s¹ rzeczy, które mu przeszkadzaj¹, wielki Bo¿e!, kim jest ten, który ich nie ma na tym niskim wiecie,
zmartwiony, obra¿ony, znudzony? Uwa¿am, ¿e tym, co go porusza
(s. 39), jest wiadomoæ jego si³y, jego zdolnoci, któr¹ jest obowi¹zany st³umiæ w sytuacji, w której siê znajduje. Jednak gdyby
chcia³ j¹ dobrze zrozumieæ, musia³by przyznaæ, ¿e jest ona godna
cz³owieka zas³u¿onego, ¿e jest ona imponuj¹ca, ¿e jest taka, jakiej
6
S³owo wydrapane: Marcellin Grognard. Jego akt wydalenia, 7 marca 1837 r.,
znajduje siê w Registre des expulsions, AGR H b 16, s. 51-53.
7
W tym paragrafie i w nastêpnym zosta³y wydrapane s³owa: Courtès, Aix, „placè
qu’à Aix”, „à la Mission”, Marcellin.
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cz³owiek jego zawodu mo¿e pragn¹æ. Jakie to ma znaczenie, kiedy
jest ma³o s³uchaczy na kazaniach, jakie g³osi na misji, ¿e ma³a liczba jej bywalców tarasuje dostêp do jego konfesjona³u itd. Wyznajê, ¿e wcale nie znam innego rodka, ¿eby byæ zadowolonym
w tym ¿yciu, ni¿ pokora, zaparcie siê siebie, obojêtnoæ na to
wszystko, co nakazuje pos³uszeñstwo, dobry duch robienia najlepiej jak mo¿na tego, co powinno siê robiæ bez robienia sobie troski
ani o sukces, ani o opiniê. Nigdy nie mia³em innej metody w ci¹gu
mojej d³ugiej pos³ugi, która nie zawsze by³a us³ana ró¿ami. Ojciec
Courtès na pi¹tej i szóstej stronie tego listu daje mi dobre wiadectwo o ks. Emprinie8, którego chcia³by widzieæ wstêpuj¹cego do
nowicjatu, a mówi¹c mi o o. Marcellinie, którego zachowania nie
mo¿e usprawiedliwiæ, on ogranicza siê do proszenia mnie, aby go
nie zajmowaæ na miejsu, to znaczy w Aix.
4 marca: Joseph Goirand z Roves przyby³ zawiadomiæ mnie
o mierci swego wuja znanego pod nazwiskiem brata Bernarda9.
Ten dzielny cz³owiek by³ ostatnim z tych dobrych braci z Cavalerie, którzy prowadzili pewien rodzaj ¿ycia zakonnego, ca³kiem
uprawiaj¹c pola. Ten wiecki zakon utrzymywa³ siê d³ugo i zawsze
w gorliwoci, ale upad³ pod wp³ywem niereligijnego wieku, to znaczy, ¿e nie móg³ utrzymaæ siê z braku cz³onków doæ wspania³omylnych i doæ gorliwych, aby naladowaæ przyk³ad ich poprzedników. Brat Bernard widz¹c, ¿e prze¿y³ swoj¹ instytucjê, której by³
ostatnim cz³onkiem, chcia³ przekazaæ dobremu dzie³u ma³e fundusze, które odziedziczy³ po swojej wspólnocie. To sk³oni³o go do
przyjcia do mnie i zaproponowania w 1832 r., abym zgodzi³ siê
byæ jego spadkobierc¹ pod warunkami, które on mi da³ poznaæ
i które podpisa³em, na pamiêæ, na dole kopii jego testamentu, który pozostawi³ w moich rêkach. Zobowi¹za³em siê z zastrze¿eniami, jakie roztropnoæ poleca³a, przeprowadziæ co dziesiêæ lat misjê
w Rove i rekolekcje co roku. Uwa¿am, ¿e 300 mszy, które on zamawia za spokój jego duszy, powinny byæ na moj¹ odpowiedzial8
W 1839 r. ten ksi¹dz by³ kapelanem w szpitalu w Aix, por. Dziennik Mazenoda,
27 kwietnia 1839 r.
9
Joseph Goirand z Roves, to znaczy Le Rove (Bouches-d-Rhône), gdzie oblaci
bêd¹ g³osili misjê w styczniu 1839 r. (por. Ec. ob. 9, s. 92). Sporód wszystkich swoich
pism Za³o¿yciel mówi tylko tutaj o bracie Bernardzie i o braciach z Cavalerie.
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noæ. Cokolwiek by by³o, ja ka¿ê je odprawiæ zaraz. Testament jest
w pismach Rampina, notariusza w Marsylii. Powinienem tak¿e robiæ rentê do¿ywotni¹ stu franków siostrze zmar³ego, której pozostawia korzystanie z jego domu, i z kilku monet z dóbr, które mi
przypadn¹ w udziale po niej. Rozumie siê, ¿e ja wystêpujê w tym
wszystkich tylko w charakterze superiora generalnego Zgromadzenia, chocia¿ o tym nie ma mowy w testamencie [s. 40].
5 marca: Dzi obchodzono w St-Théodore antycypowan¹
rocznicê wiêtokradztwa10. Trzeba czytaæ o tym wydarzeniu Relation, które wówczas by³y zrobione, które s¹ doskonale dok³adne,
i list pasterski biskupa Marsylii, który wyra¿a uczucia, jakie nas
o¿ywia³y. Od tej pory uczestnictwo wiernych i ich gorliwoæ
w praktykach religijnych wielkiej oktawy, które odbywaj¹ siê co
roku, sk³aniaj¹ nas do dziêkowania Bogu, ¿e mielimy myl, aby
je wprowadziæ. By³oby trudno widzieæ naszego Pana Jezusa Chrystusa z wiêkszym przepychem i z adoracjami bardziej uroczystymi
i jednoczenie bardziej ¿arliwymi. Niech ten Boski Zbawca wemie
to pod uwagê i przypomni temu, który by³ g³ównym narzêdziem,
którym Bóg siê pos³u¿y³, aby je Jemu za³atwiæ. Maj¹c tak ma³o
cnót osobistych i robi¹c tak ma³o, chêtnie przywi¹zuje siê do tego,
co czyni okazjê do zrobienia innym. To by³a jedna z myli, które
go bardziej pociesza³y w czasie jego misji, i on opiera jeszcze na
tym kapitale swoje g³ówne nadzieje.
5 marca: Powiadomiony przez ks. Barbaria o niebezpieczeñstwie, w jakim znajduje siê ks. Chaix11, którego choroba nagle siê
W nocy z 9 na 10 marca 1829 r. z³oczyñcy wywa¿yli drzwiczki tabernakulum
kocio³a St-Téodore i zabrali ze wiêtymi naczyniami konsekrowane hostie, które ukryli. 10 hostie by³y znalezione w jednej grocie z okolic. W tym samym dniu Za³o¿yciel
zorganizowa³ ceremoniê pokutn¹ i on sam u³o¿y³ list pasterski, podpisany przez jego
stryja, który by³ czytany w nastêpn¹ niedzielê, 15, w kazaniu wszystkich kocio³ów
Marsylii. Póniej ta ceremonia by³a obchodzona co roku, por. Rey I, s. 465-467. Relation de la cérémonie expiatoire, 15 marca 1829 r. i list pasterski biskupa Marsylii s¹
przechowywane w archiwach generalnych omi: DM XIV 2, wydrukowany, 36 stron.
11
Ksi¹dz Lazare Arsène de Barbarin, urodzony w Marsylii 6 listopada 1812 r.
Wst¹pi³ potem do Sulpicjanów i by³ superiorem seminarium w Montrealu w Kanadzie.
Zmar³ 16-go marca 1875 r. w opactwie w Frigolet (Bouches-du-Rhône), opactwo Premontratensów, odnowione od 1858 r.
Francis Honoré Chaix, urodzony w Marsylii 27 marca 1767 r. By³ proboszczem
10
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pogorszy³a. Przenios³em siê do niego dzi rano po odprawieniu
mszy w St-Théodore, aby mu donieæ, ¿e jego stan doæ nas niepokoi³, ¿e by³oby odpowiednie przyj¹æ sakramenty. Z³agodzi³em tak,
jak to by³o mo¿liwe, wa¿ne zdanie, jakie mój obowi¹zek mi nak³ada³, aby mu udzieliæ, i uzgodniwszy z nim osobê, któr¹ wybra³
podczas nieobecnoci o. Honorata, jego zwyczajnego spowiednika,
wróci³em do siebie dopiero, jak uprzedzi³em tego kap³ana, to znaczy ksiêdza proboszcza z St-Vincent de Paul, o wyborze, jakiego
chory dokona³, i o niebezpieczeñstwie, które mu grozi³o, aby niezw³ocznie zjawi³ siê u niego i udzieli³ mu pomocy swojej pos³ugi.
To zosta³o wykonane.
5 marca: List o. Courtèsa12. On by³ mu podsuniêty przez pragnienie z³agodzenia trochê przykrego wra¿enia, które zawiera³ i które
musia³ zrobiæ jego ostatni list. By³em mu wdziêczny za jego
grzecznoæ i natychmiast odpowiedzia³em mu w podobnym tonie.
6 marca: Kapitu³a musia³a podziwiaæ ks. Chaix. wiêty sakrament by³ uroczycie niesiony z katedry. Znalaz³em siê w domu
chorego w ubiorze chóru, i to ja udzieli³em mu wiêtego wiatyku
i ostatniego namaszczenia. Uwa¿a³em, ¿e powinienem wywiadczyæ temu wielebnemu wikariuszowi generalnemu tê przys³ugê,
dostarczyæ wiadectwo mi³oci i jednoczenie z³o¿yæ ho³d jego
cnotom i jego godnoci. [s. 41]
6 marca: List apostaty Aillauda13. To jest ju¿ trzeci albo
czwarty raz, jak on pisze do mnie, chc¹c wróciæ do moich dobrych
³ask. Prawdopodobnie nie rozumie on w tym samym stopniu jak ja
tego, czym jest apostata. Jego wyrzuty sumienia budz¹ siê w ka¿w Notre-Dame du Mont. By³ arcydiakonem w St-Martin i wikariuszem generalnym, gdy
umar³, po d³ugiej chorobie, 11 marca 1837 r.
12
S³owo wydrapane. Przechowuje siê orygina³ listu z 5 marca do o. Courtèsa, por.
Ec. ob. 9, s. 15-16. W tej odpowiedzi Za³o¿yciel mówi o. Courtèsowi: Dlaczego zachowujesz siê jak zwyk³y cz³onek Zgromadzenia? Wydaje mi siê, ¿e ty jeste w nim jedn¹
z osi, ¿e ty stanowisz czêæ fundamentów budowli, itd.
13
Rêkopis: Ailhaud. Marius Jean Baptiste Aillaud, urodzony w Marsylii 15 marca
1807 r., wst¹pi³ do nowicjatu w 1829 r., wywiêcony na kap³ana 16 czerwca 1832 r.,
wyst¹pi³ w padzierniku 1835 r. por. Reg. des expulsions, 21 padziernika 1835 r. AGR
H b 16. Pozostawa³ jako kap³an w diecezji Marsylii, umar³ 3 lipca 1866 r., por. Antoine
Ricard, Souvenirs du clergé marseillais au XIX s.
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dej okazji. Wczoraj nie wytrzyma³ na widok dobroci, z jak¹ przyjmowa³em wszystkich w zakrystii St-Théodore. Jeszcze wczoraj”,
powiedzia³ mi, „widzia³em ojca marnotrawi¹cego swoje wiadectwa grzecznoci i ¿yczliwoci dla wszystkich bez ró¿nicy i a¿ do
m³odzie¿y (on chce powiedzieæ ma³ych dzieci), którzy otaczaj¹
ojca w sposób tak interesuj¹cy. Ten widok wzbudza³ we mnie rodzaj zazdroci. Och! Jak chcia³bym wymazaæ po³owê moich dni!,
itd. Bez w¹tpienia wyrzuty sumienia s¹ dla czego w uczuciach,
które ca³y jego list wyra¿a bardzo niepoprawnie, ale pragnienie
pozostania w Marsylii tam wychodzi dobrze.
7 marca: Zebra³em radê, aby ona rozwa¿y³a decyzjê, jak¹
wypada³o podj¹æ w sprawie o. Grognarda14. Z powodu nieobecnoci o. Guiberta i o. Courtèsa przy³¹czy³em do o. Tempiera i do
o. Mie, o. Auberta i o. Lagiera15. Maj¹c przed oczami rady wszystkie fakty, które dotar³y do mnie, i ca³oæ zachowania siê o. Grognarda od czasu dopuszczenia go do nas a¿ do dzisiaj, wynik³a
z tego jednog³ona decyzja, ¿e ten cz³onek powinien byæ wydalony
ze Zgromadzenia. To nie tutaj miejsce wyliczania zarzutów, na których by³a oparta ta decyzja. By³ on uznany za niezdolnego do robienia dobra w Stowarzyszeniu, szkodliwy dla cz³onków i dla cia³a
Zgromadzenia i absolutnie niegodny, ¿eby byæ tolerowanym d³u¿ej
w jego ³onie. Owiadczenia o. Hermitte’a i o. Gignoux, listy
o. Mille’a, o. Courtèsa, o. Magnana, uzasadniona opinia wiêkszej
liczby tych, którzy ¿yli z nim w ró¿nych domach albo którzy g³osili z nim misje, wszystko to podlega³o konsultacji. Z tego wynik³o
niezawodne przekonanie koniecznoci odseparowania tego zwichniêtego cz³onka, który nawet nigdy nie by³ szczerze uto¿samiony
z nami cia³em, które stale by³o zmêczone, nigdy pocieszony, nigdy
14
W rêkopisie zawsze wydrapane. Wydalony w tym samym dniu, por. Registre des
expulsions, [1828-1842]. AGR: H b 16, s. 51-53.
15
Na kapitule w roku 1831, wybrano asystentów ojców Tempiera, Mie, Courtèsa
i Guiberta. W 1837 r. o. Guibert znajdowa³ siê na Korsyce i nigdy nie przybywa³ na posiedzenia rady; o. Courtès, superior w Aix, przybywa³ doæ rzadko. Aby skompletowaæ
quorum, Za³o¿yciel wezwa³ wiêc o. Casimira Auberta, superiora z Calvaire i, tym razem, odwo³a³ siê tak¿e do profesora w wy¿szym seminarium: o. Jeana Josepha Lagiera,
urodzonego w St-André-d’Embrun (Saute-Alpes), 3 lipca 1807 r., wywiêcony na kap³ana w 1830 r.,wst¹pi³ do nowicjatu w 1834 r. Zmar³ 29 marca 1876 r., potem jak by³
czêsto profesorem w seminariach w Marsylii, Ajaccio i Quimper.
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odci¹¿ony, nigdy z niczego nie by³ zadowolony. Konsekwencj¹
decyzji rady bêdzie koniecznie zwolnienie16, na które a¿ nadto zas³u¿y³. [s. 42]
8 marca: List o. Honorata. Wchodzi on doskonale w moj¹
myl o tym, co mu zleci³em na temat jêzyka, którym trzeba siê
pos³u¿yæ na misji w Prowansji. Wiatr niezmiernie gwa³towny, który panowa³ w czasie ca³ego tygodnia w Maussane, mocno przeszkadza³ mieszkañcom udaæ siê na æwiczenia w tak du¿ej liczbie
jak w pierwszym tygodniu. Ojciec Honorat pyta siê, czy misja powinna byæ przed³u¿ona o osiem dni, aby naprawiæ szkodê, jak¹ im
zrobi³a ta z³a pogoda. Odpowiem mu twierdz¹co. List do arcybiskupa w Aix17. Powiadamiam go, ¿e ks. Jonjon ukoñczy³ swoje rekolekcje i ¿e biskup Marsylii upowa¿ni³ go do odprawiania mszy
wiêtej w jego diecezji.
8 marca: Marcelin Grognard przyby³ z Aix. Uwa¿alimy, ¿e
nie by³o stosowne odwlekanie d³u¿ej okazji, by pozna³ decyzjê,
któr¹ wczoraj powziêto na jego temat. Kaza³em wiêc jeszcze dzi
wieczorem zawo³aæ go do mego pokoju; tam w obecnoci o. Tempiera i o. Auberta przypomnia³em mu z zimn¹ krwi¹ wszystkie
wykroczenia, które miano mu do zarzucenia, i wyci¹gn¹³em wniosek, mówi¹c mu, ¿e po znoszeniu go bardzo d³ugo i nie maj¹c ¿adnej nadziei zobaczyæ jego chêæ poprawienia siê, usuwamy go ze
Zgromadzenia. On wyla³ kilka ³ez na zamówienie, które, tak s¹dzê,
nie przekroczy³y powiek, nie usprawiedliwi³ siê z niczego, nie okaza³ ¿adnej skruchy, nie okaza³ najmniejszego ¿alu, nie okaza³ uczucia wdziêcznoci, nawet nie odepchn¹³ przypuszczenia, jakie robi³em, ¿e pragn¹³ widzieæ zerwanie jego wiêzów i ¿e zachowywa³ siê
w ten sposób, aby doprowadziæ do tego, co sta³o siê teraz. W sumie, pod ob³udnym wygl¹dem by³ niegodny pod wszystkimi
wzglêdami. Ta ohydna postawa bardzo nas ucieszy³a i jeszcze lepiej zrozumielimy, choæ bylimy ju¿ o tym zupe³nie przekonani,
jak ten cz³owiek ma³o zas³ugiwa³ na to wszystko, co zrobilimy dla
16
Zwolnienie ze lubów. Artyku³ 17 kapitu³y o wydaleniu w regu³ach z 1818
i z 1827 r. mówi³: W tym samym czasie jak superior generalny obwieci decyzjê cz³onkowi wydalonemu, zwolni go ze lubów z³o¿onych przy jego oblacji.
17
Joseph Bernet, arcybiskup w Aix od 1836 do 1846 r.
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niego. Nie chcia³em, by znów pojawi³ siê w Calvaire, ale by³o zbyt
póno, aby go odes³aæ do niego dzi wieczorem. Zosta³ zaprowadzony do wy¿szego seminarium, gdzie wszyscy po³o¿yli siê spaæ
i sk¹d wyjedzie jutro, nie bêd¹c przez nikogo dostrze¿ony. Pogodzi³ siê ze swoim krzy¿em, chocia¿ bez arogancji; i zadowolony
z tego, co mu powiedzia³em, ¿e napiszê przychylnie do ksiêdza wikariusza generalnego w Aix18, poprosi³ mnie o b³ogos³awieñstwo
i wycofa³ siê. Ipse videbit19 [s. 43]
9 marca: List o. Guiguesa20. Przekazuje on sprawozdanie
z misji w Theys, która odnios³a pe³ny sukces. Szczegó³y, które ten
list zawiera, s¹ interesuj¹ce do czytania. Jak to przewidzia³em, ci
wszyscy, którzy pozwolili siê wci¹gn¹æ do radoci zbyt ha³aliwej
ostatnich dni karnawa³u, oddali siê ³asce, poza g³ównym sprawc¹,
tym samym, który wywróci³ krzy¿ misyjny w Grenoble, którego
Pan pozostawi³ w jego zatwardzia³oci na przyk³ad wielkich
wiêtokradców. Tym, co by³o jeszcze specjalnie niezwyk³ego, jest
to, ¿e w tym regionie oddanym sprzeczce, dwadziecia procesów
by³o pojednanych w Grenoble, i miêdzy spieraj¹cymi siê nasta³
pokój. Nasi ojcowie tym razem id¹ odpocz¹æ przez osiem dni w ich
wspólnocie, ale ponownie odjad¹, aby rozpocz¹æ ich szóst¹ misjê
w roku, której nie omielili siê odmówiæ biskupowi z Grenoble.
Z powodu braku konsultacji o. Guigues zaanga¿owa³ siê tam
w rzecz sprzeczn¹ z naszymi zwyczajami, poniewa¿ podczas gdy
my zawsze nalegalimy, aby wracaæ do naszych wspólnot, aby tam
obchodziæ Wielkanoc w rodzinie, zajm¹ miejsce na wsi w niedzielê pasyjn¹ albo palmow¹ w ten sposób, ¿e wielka uroczystoæ Wielkanocy spotka siê w pocz¹tkach misji i koniecznie odwróci duchy
od przedmiotu, którym powinno siê ich zaj¹æ w tym momencie na
misji. Nasi dobrzy ojcowie z N.-D. de lOsier chc¹ lecieæ swoimi
skrzyd³ami, w ten sposób pope³niaj¹ oni w wielkie b³êdy.
18
Wówczas by³o trzech wikariuszy generalnych w Aix: ksiê¿a Boulard, Gal i Jacquemet. Za³o¿yciel napisa³ do tego ostatniego, por. infra, 9 marca. Ten list z 9 marca
istnieje w archiwach arcybiskupstwa w Aix, por. Ec. ob. 13, s. 131.
19
Rêkopis: Ipse viderit: On zobaczy.
20
Nazwisko o. Guiguesa jest wydrapane na tej stronie, tak samo jak ostatnia linia,
która jednak pozostaje czytelna: N.-D. de lOsier trzymaj¹ w locie ich skrzyd³a, w ten
sposób popadaj¹ w ciê¿kie b³êdy.
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9 marca: Otrzyma³em od pana Abeille’a, dawnego notariusza
w St-Chamas, sumê 1600 franków, na któr¹ zgodzi³em siê zredukowaæ nasz kredyt u Barthélemy’ego Trinquiera, który zawsze mia³
jaki dobry powód, aby nie p³aciæ za utrzymanie 100 franków, które mia³y mi s³u¿yæ. Ja wys³a³em pokwitowanie panu Abeille’owi
przez kapitana Chausse’a, który przyniós³ mi sumê. Pozosta³ kredyt na spadkobiercach bezporednich brata Barthélemyego. Pan
Abeille mówi mi w swoim licie, ¿e pan Lavison wyp³aci³ temu
samemu Trinquierowi (Barthémy prawdopodobnie) jedn¹ z w³asnoci specjalnie obci¹¿onych w mojej wierzytelnoci i ¿e zamierza
widzieæ mnie w Marsylii, abym siê wstawi³ za nim i odci¹¿y³ go
od solidarnoci z jeszcze ma³oletni¹ córk¹ Jeana Trinquiera, brata
Barthélemy’ego, odmawiaj¹cego p³aciæ koszt jej nabycia, je¿eli ta
formalnoæ nie mia³a miejsca, dobra Jeana Trinquiera bêd¹c bardziej ni¿ wystarczaj¹ce, aby zapewniæ powrót kosztu zysku 100
franków i przypad³e procenty. Pan Lavison spodziewa siê, ¿e otrzyma to zwolnienie z mojej strony i on powinien mi zaproponowaæ
staæ siê [s. 44] cesjonariuszem mego kredytu, to, co skoñczy³oby
tê sprawê w sposób niezbity. Pan Abeille jest przekonany, ¿e on nie
bêdzie siê stara³ zapewniæ mi uci¹¿liwych warunków; on spodziewa siê, ¿e ja porozumiem siê z nim, to zwolni³oby mnie z uci¹¿liwego obowi¹zku cigania tej niepe³noletniej przez dzia³anie rozwi¹zuj¹ce albo surow¹ drog¹ wyw³aszczenia. Przekaza³em 1600
franków panu Tempierowi, który zajmuje siê kas¹ generaln¹.
9 marca: List do ks. Jacquemeta, wikariusza generalnego
w Aix21, aby go poinformowaæ o wydaleniu o. Grognarda i poleciæ
mu tego nieszczênika.
List do biskupa w Digne22, aby mu podziêkowaæ za pozwolenie, jakiego on udzieli³ kap³anowi z jego diecezji wst¹pienia do
nowicjatu23. Dajê mu sprawozdanie po kolei o dobru, które siê dokonuje dziêki naszym cz³onkom we wszystkich diecezjach, do któAix i Grognard, s³owa wydrapane.
Ekscelencja Charles F.M. Bienvenu Miollis, biskup w Digne od 1805 do 1838 r.
23
Kap³anem z Digne, który wst¹pi³ do nowicjatu 6 marca 1837 r., jest Joseph Eugène Cassarin, urodzony w Manosque (Aloes-de-Haute-Provence); wyst¹pi³ przed z³o¿eniem lubów.
21
22
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rych s¹ wzywani. Donoszê mu, ¿e mam 300 mszy do jego dyspozycji na dzie³o jego braci szkolnych24.
10 marca: List o. Honorata, aby upowa¿niæ go do przed³u¿enia misji w Maussane. Tego jednak nale¿y ¿a³owaæ, poniewa¿
w ten sposób skoñczy siê ona w wiêtym dniu Wielkanocy, który
powinien byæ obchodzony w naszych wspólnotach, poprzedzony
skupieniem wiêtych dni. To jest uspokojenie, a jednoczenie pociecha, której trzeba rzadko odmawiaæ naszym misjonarzom. Nie
zgadzam siê z o. Honoratem na odpowied na mi³e zaproszenie
ksiêdza proboszcza z Entraigues, który specjalnie przyby³ do Maussane, aby go nak³oniæ, ¿eby przyby³ zobaczyæ jego parafian po
misji. Te zabiegi o uprzejmoæ nie s¹ praktykowane u nas i nie stanowi¹ dobrego przyk³adu.
11 marca: mieræ ks. Chaix, wikariusza generalnego w Marsylii. Przesta³ on ¿yæ o 2 godzinie po pó³nocy. O tej godzinie ni³em, ¿e by³em go zobaczyæ, dowiaduj¹c siê o jego mierci, i ¿e on
wróci³ do ¿ycia w mojej obecnoci. Ofiarowa³em wiêt¹ ofiarê za
niego dzi rano w tym samym czasie, w którym kto przyszed³
powiadomiæ mnie o jego mierci. Ta strata zmartwi³a mnie, choæ
ten wiêty kap³an nie mia³ nic uprzejmego; uwa¿am, ¿e by³ mi
szczerze oddany, a ja podziwia³em jego cnoty, poniewa¿ to by³
prawdziwie dobry kap³an w ca³ym znaczeniu s³owa. Mój podziw
nie rozci¹ga siê dalej i na pewno dobrze jest uznaæ w nim prawdziw¹ zas³ugê! Jeli idzie o jego talenty i o wiedzê, któr¹ tak niekiedy
pewni ludzie siê chwal¹, odpowiadam, ¿e faktycznie mia³ ich du¿o
wiêcej ni¿ ci, którzy go podziwiaj¹ pod tym wzglêdem. To nie znaczy du¿o mówiæ, [s. 45] ale naprawdê mo¿na by by³o mierzyæ jego
wartoæ innymi wyrazami porównania. Z tego powsta³oby co wiêcej, zawsze w porz¹dku przeciêtnoci.
12 marca: Pogrzeb ks. Chaix. By³em obecny na sumie, na któr¹ byli zaproszeni wszyscy parafianie. Po sumie zrobiono trzy egzekwie. Ostatnia by³a wykonana przeze mnie. Mia³em w sercu od24
Bracia Szkó³ Chrzecijañskich otworzyli szko³ê w Digne w padzierniku 1837 r.,
por. A. Ricard, Mgr de Miollis (1753-1843), Pary¿, 1893, s. 208.
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daæ temu wielebnemu kap³anowi wszystkie cechy szacunku, które
dowodz¹ o powa¿aniu przez wiernych i kler, jakie mu okazywano
a¿ do koñca. Faktycznie to ja wskaza³em memu stryjowi, aby go
zrobiæ nastêpc¹ na cenione miejsce wikariusza generalnego. Ja otacza³em go ufnoci¹ i szacunkiem podczas ka¿dego spotkania
w czasie jego ¿ycia. Wreszcie to ja odda³em mu pos³ugê powiadomienia go o ciê¿koci jego choroby i nak³oni³em go do przyjêcia
ostatnich pomocy i pocieszeñ religijnych. Udzieli³em mu moimi rêkami sakramentów i wreszcie poniek¹d pob³ogos³awi³em jego grób,
bêd¹c obecny przy jego pogrzebie. Mam nadziejê, ¿e dobry Bóg ju¿
mu otworzy drzwi jego wiecznych sza³asów i wzywam jego porednictwa, aby otrzymaæ udzia³ w jego nagrodzie i jego chwale.
13 marca: List o. Guiguesa. Jego zawartoæ wymaga informacji, których nie bêdê lekcewa¿y³ siê podj¹æ. Szybka odpowied
bêdzie mu zrobiona, aby go nie pozostawiaæ w k³opocie o sprawê,
o której on mi mówi25.
14 marca: Zebranie na biskupstwie pewnej liczby kanoników
i proboszczów, aby pomyleæ o rodku dostarczenia sobie pieniêdzy w celu zlikwidowania czêci d³ugu zaci¹gniêtego przy okazji
budowy kocio³a St-Lazare. Zatrzymano siê na zamiarze wydania
500 udzia³ów po 200 franków jako po¿yczki sp³acalnej w ci¹gu
dziesiêciu lat bez procentu, to znaczy po¿yczyæ sto tysiêcy franków
w wekslach 200-frankowych, które zwracano by co roku poprzez
pewn¹ liczbê wylosowanych. Gdyby marsylczycy odpowiedzieli na
to zaproszenie biskupa, pokrywaj¹c tê po¿yczkê tak ma³o uci¹¿liw¹, nie mielibymy ju¿ potrzeby sp³acenia naszego ogromnego d³ugu; po trochu doszlibymy do zlikwidowania go. Je¿eli omylilimy
siê w naszym oczekiwaniu, trzeba bêdzie zgodziæ siê, ¿e nasze zaufanie do tego wielkiego przedsiêwziêcia by³o nadmierne.
15 marca: Inne zebranie kanoników, proboszczów itd. na ten
sam temat co wczoraj. W¹tpiê, ¿e znajduje siê tego du¿o wród
Za³o¿yciel pisze do o. Guiguesa 14 marca, aby mu zarzuciæ rozpoczêcie misji na
pocz¹tku Wielkiego Tygodnia i pozwoliæ mu na zrobienie nowego wydania Recueil de
cantiques pour le temps des missions. Ec. ob. 9, s. 17-19.
25
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tych ksiê¿y, którzy przyk³adaj¹ du¿o gorliwoci, ¿eby nam pomóc.
Jest tak trudno daæ sobie trochê ruchu, gdy nie g³osi siê kazania dla
swojej sakwy, nie chcê powiedzieæ dla swego wiêtego, poniewa¿
St-Lazare powinien byæ wiêtym wszystkich marsylczyków. Bardzo obawiam siê, ¿e nowa miara, któr¹ podejmiemy, nie da wielkich rezultatów. Jednak proboszcz z St-Charles wyznaje, ¿e on
[s. 46] otrzyma³ na swój koció³ 60 000 franków jako czysty dar
i grunt tysi¹ca franków po¿yczki, jak ten z Trinité powiedzia³ nam
wczoraj, ¿e odebra³ na swój koció³ 80 000 franków jako dar. Gdyby ci ludzie chcieli zainteresowaæ siê dzie³em, które im siê poleca,
czy nie otrzymaliby od osób, które da³y tak szczodrze, ¿e po¿yczy³yby z zapewnieniem, ¿e bêd¹ zwrócone?
15 marca: List o. Bermonda przyby³ego do Aix. Inny list
o. Pierre’a Auberta, który tam osiad³ przed kilku dniami. Niech
Bóg bêdzie b³ogos³awiony. Oto dwaj zadowoleni i zaspokojeni
pos³ug¹, do której ich siê u¿ywa. Pisz¹ mi o tym z przyjemnoci¹,
poniewa¿ wiedz¹, jak bêdê szczêliwy, dowiaduj¹c siê o tym.
List o. Martina. Poddaje siê koniecznoci, ale spodziewa siê,
¿e wkrótce zwrócê mu równowa¿nik tego, co mu zabieram. Mam
tego jeszcze wiêksze pragnienie ni¿ on26.
List o. Courtèsa27. Zawsze niespokojny o przypuszczalne usposobienia arcybiskupa, którego chce widzieæ nawet w grzecznociach ks. Jacquemet.
Ojciec Bise dowiedziawszy siê od swego dyrektora, ¿e maj¹c
zamiar wywiêciæ go na kap³ana przed koñcem roku, przyszed³
mnie prosiæ, aby on uregulowa³ swoje studia w taki sposób, ¿eby
on móg³ widzieæ wszystko, co mu pozostaje do poznania teologii.
Móg³ zobaczyæ wszystko, co mu pozostaje do poznania z teologii.
Odkry³ mi, ¿e czêsto, a nawet zwykle jest zmêczony ustrojem
i porz¹dkiem æwiczeñ, których jest zobowi¹zany przestrzegaæ w seminarium. Ma potrzebê jeæ ma³o i czêsto, nie studiowaæ, gdy jad³,
26
Ojciec Bermond niedawno odwo³any do Prowansji; ojcowie Ricard Martin
i Bernard pozostali sami w Billens.
27
Wydrapane w kilku nastêpuj¹cych liniach: Courtès”, „arcybiskup” [Bernet],
„Bise”. Joseph Claude Nicolas Bise, urodzony 21 listopada 1814 r. (diecezja Fryburg,
Szwajcaria), wst¹pi³ do nowicjatu w 1833 r., wywiêcony na kap³ana 22 wrzenia 1838 r.
Wyst¹pi³ ze Zgromadzenia w 1862 r.
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robiæ æwiczenie, nawet wtedy gdy æwiczy. Jego umys³ mo¿e dzia³aæ tylko wtedy, gdy jego cia³o porusza siê; by³ obowi¹zany przyznaæ, ¿e by³o co oryginalnego w tym wszystkim, ale ¿e to nie by³
bynajmniej stan, w którym on siê znajdowa³, ¿e jeli on mi o tym
nie mówi³, to dlatego, ¿e by³ cierpliwy, uwa¿aj¹c, ¿e ma du¿o czasu przed sob¹, ale ¿e dowiaduj¹c siê, i¿ za szeæ miesiêcy powinien byæ kap³anem, uwa¿a³, ¿e jest obowi¹zany zrobiæ mi te wyznania.
15 marca: Ksi¹dz Dalmas28, wikariusz w St-Laurent, przyszed³
prosiæ mnie o w³adze konieczne, aby rozgrzeszyæ jednego z wspó³winnych albo ¿eby lepiej powiedzieæ ofiar kap³ana N29. Nie potrzebowalimy nowego dowodu winy tego nieszczênika. Ten okropny
handel nie trwa³ mniej ni¿ siedem lat. [s. 47]
16 marca: List ksiêdza proboszcza z Fontvieille, pe³en pochwa³ dla naszych misjonarzy i wyra¿eñ wdziêcznoci za to, ¿e
zgodzono siê na ³askê misji, która zapewni³a tyle chwa³y Bogu
i dokona³a tyle dobra jego ludowi. Dobrze jest przechowaæ ten list.
16 marca: List o. Honorata. Grypa zawsze odwodzi du¿¹ liczbê mieszkañców Maussane od uczêszczania na æwiczenia misji.
Bêdzie wiêc trzeba kontynuowaæ a¿ do Wielkanocy. To nie powoduje braku dobrej woli; jak tylko mog¹ wyjæ, przychodz¹ kontynuowaæ ich spowiedzi. Ten dobry o. Honorat proponuje iæ ukazaæ
siê w Aix, aby porozmawiaæ z arcybiskupem30 o sprawach interesuj¹cych dla dobra kraju. On sobie wyobra¿a, ¿e ma sprawê do
mnie albo do biskupa Marsylii. Napiszê mu i poradzê, aby by³ spokojny. Przyk³ad Mourièsa, którego mi cytuje, jest z innego czasu.
16 marca: Wizyta mego szwagra31 i mego siostrzeñca Louisa.
Oni otrzymali list od hrabiego de La Villegontiera, który powinien
28
Marc Antoine Marie Dalmas (1802-1868). Zosta³ mianowany rektorem w St-Laurent w1853 r.
29
Rêkopis podaje tutaj dok³adne nazwisko, które wydaje nam siê odpowiednie
opuciæ w tym wydaniu.
30
Wydrapane w rêkopisie: Aix i arcybiskup.
31
Armand-Natal de Boisgelin i jego syn Louis (1815-1842, który zosta³ mianowany sekretarzem ambasadora Francji w Wiedniu, margrabia de Saint Aulaire (Rey I,
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zadecydowaæ o wyjedzie Louisa. Ja mu towarzyszy³em listem
polecaj¹cym, który rozwija ca³¹ zaletê tego doskona³ego m³odzieñca, który zas³uguje z tak s³usznego tytu³u na ca³¹ nasz¹ mi³oæ. On
wyje¿d¿a w uczuciach pobo¿noci zupe³nie odpowiednich, aby nas
upewniæ na przysz³oæ we wspania³ej karierze, któr¹ postawi sobie
za zadanie przy ambasadorze, który  tak siê spodziewam — bêdzie mu ojcem.
16 marca proboszcz z St-Lazare by³ zobowi¹zany zaproponowaæ za zgod¹ z panem Payenem32, polecenie wybitnych ludzi miasta, którzy przy³¹cz¹ siê w ka¿dej parafii do tamtejszego proboszcza i stawi¹ siê u osób uwa¿anych za bogate, aby im poleciæ
wziêcie kuponu z podpisem na p³acenie procentów nowego kocio³a St-Lazare.
17 marca: List ks. Jordana, proboszcza kocio³a Saint-Bonaventure w Lyonie. On mnie pyta o mój pogl¹d na zaletê ks. Clerca,
którego ma zamiar zaanga¿owaæ do g³oszenia kazañ wielkopostnych w 1839 r. w jego parafii. Odpowiem, daj¹c mu poznaæ wra¿enie, jaki ten kaznodzieja wywar³ w Marsylii.
17 marca: List Dupuya, doæ nalegaj¹cy na rozwi¹zanie spraw
w lOsier. Jestem zdania, ¿e nale¿y uprociæ je, jak tylko [s. 48] to
bêdzie mo¿liwe. Niech wiêc p³aci siê 60 franków, aby pozbyæ siê
legalnej hipoteki, która, jak odkryto, ci¹¿y na czêci domu. Aby
sp³aciæ pana Aillouda, nale¿y wykupiæ 1,60 franków oprocentowania rocznie, które jest siê obowi¹zanym jemu p³aciæ. O tej legalnej
hipotece nie wiedzielimy. Ja to przepiszê; listy lataj¹ce mog¹ siê
zagubiæ. Oto, co pisze Dupuy:
„Gdy w 1820 r. pani Fontgalland kupi³a klasztor, który nastêpnie przekaza³a kartuzkom, by³o wielu w³acicieli. Czêæ klasztoru,
w której znajduje siê pokój Dupuya, nale¿a³a do bratanka i do bra726). Pan de Saint-Aulaire jest wspomniany przez Leflona II, s. 470-472, na temat sprawy Icosie.
32
Ksi¹dz Julien Bérenger by³ wówczas rektorem przy St-Lazare. Pan Payen, syn,
by³ cz³onkiem rady miejskiej w Marsylii. Mazenodowie czêsto odwo³ywali siê do jego
us³ug. Za³o¿yciel by³ wdziêczny; w 1838 r. prosi³ on o. Millea o odprawienie nowenny
do N.-D. du Laus w intencjach rodziny Payen. Z widokiem na koció³ St-Lazare w kantonie Nord extra-muros, por. Rey I, s. 713, i J. Leflon II, s. 595-596.
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tanicy, którzy odziedziczyli po pewnym kap³anie. Ten, do którego
nale¿a³a reszta klasztoru, pertraktowa³ z nimi przez prywatn¹ umowê, a nastêpnie sprzeda³ ca³oæ pani Fontgalland. W publicznym
akcie bratanek i bratanica reprezentowana przez swego mê¿a pojawili siê, ale m¹¿ nie móg³ sprzedaæ dobra swojej ¿ony na skutek
kontraktu ma³¿eñskiego. M¹¿ umar³, ¿ona nie chce do tego wracaæ;
ale ona wie, ¿e jej dzieci, które s¹ ³ajdakami, chc¹ po jej mierci
zaj¹æ czêæ nale¿¹c¹ do ich matki. Ona mo¿e ratyfikowaæ akt, ale
ona zapewnia, ¿e ten, który kupi³ przez prywatn¹ umowê, jest jej
winien jeszcze 60 franków i ona domaga siê ich, aby wszystko uregulowaæ. Koniecznie trzeba uporz¹dkowaæ tê sprawê, która wspólnocie spowodowa³aby tysi¹c nieprzyjemnoci. Dobrze wiem, ¿e zap³acenie nale¿y do zakonnic kartuzek, ale one przekonane, ¿e da³y
klasztor za nic, bêd¹ odwlekaæ, a je¿eli ta kobieta umrze, z naszym
odwo³aniem przeciw nim, a one przeciw spadkobiercom tego, który sprzeda³ pani Fontgalland, my w ostatecznoci bêdziemy z tego
powodu cierpieli”.
18 marca: B³ogos³awienie nowego kocio³a St-Lazare dokonane przez biskupa Marsylii. Kapitu³a i proboszczowie miasta oraz
ja uczestniczylimy w tej ceremonii, która ci¹gnê³a wielki t³um.
Po powiêceniu kocio³a biskup Marsylii wycofa³ siê, ja zosta³em
na kazaniu g³oszonym przez ksiêdza Dufêtre’a. Wszyscy byli zachwyceni piêknem nowej budowli i cieszyli siê t³umem wiernych.
Cuda, wo³ano ze wszystkich stron. Stan, który z³¹czony z listem
pasterskim musia³ udowodniæ wielbicielom, ¿e marsylczycy nie
maj¹ ju¿ powodu, aby sobie przypisywaæ zas³ugê.
18 marca: List ks. Jacquemeta, wikariusza generalnego w Aix33.
Moje polecenie, mówi, zawsze bêdzie wszechmocne na arcybiskupstwie w Aix. [s. 49] Na moje rozwa¿anie oni umieszcz¹ ks. Grognarda. Oni radz¹ ks. Jonjonowi, ¿eby opuci³ swój pensjonat.
19 marca: Ojciec Guyon34 odwo³uje obietnicê, któr¹ zrobi³,
wyg³oszenia kazania na korzyæ kocio³a St-Lazare. Ten dobry oj33
34

W tym krótkim paragrafie s¹ wydrapane s³owa: Aix, Grognard, Jonjon.
S³owo wydrapane.
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ciec ma si³ê tylko na to, co chce dobrze. Potrafi³ wyg³osiæ kazanie
trzy razy dziennie, aby utrzymaæ swoich s³uchaczy w Trinité, podczas gdy ksiê¿a Dufêtre i Clerc przyci¹gali t³um w St-Martin i w St-Cannat. Teraz on odmawia tego jedynego kazania, o jakie biskup
Marsylii go poprosi³, przyjmuj¹c go na Wielki Post. Przypominam tutaj tê okolicznoæ, aby w przykroci nie nara¿ano siê ju¿
na liczenie na ludzi, którzy tak bardzo obliczaj¹ ich ma³e u¿ytecznoci.
Ten brak delikatnoci nie przeszkodzi³ mi odwdziêczyæ siê za
zaproszenie, jakie on mi z³o¿y³, ¿eby iæ koronowaæ jego rekolekcje, id¹c odprawiæ mszê, i udzieliæ komunii wiernym, którzy byli
albo którzy poszli za nim. Mia³em pociechê rozdzielania eucharystii podczas dwóch godzin. Poniewa¿ zabrak³o wiêtych hostii,
musiano iæ szukaæ wiêtego sakramentu w Notre-Dame du Mont,
aby nie odsy³aæ wiêcej ni¿ 200 osób bez niebiañskiego pokarmu,
po który przyszli mo¿e z bardzo daleka. Zreszt¹, bez mojej wiedzy
wziêto to postanowienie. Przeciwnie, powiedzia³em, kazano natychmiast odprawiæ mszê, podczas gdy ja koñczy³em ceremoniê.
Po konsekracji zabrano by wiête cyborium, a ja udzieli³bym komunii, jak ja to zrobi³em z pomoc¹, któr¹ woleli.
20 marca: List o. Ricarda. Dobry duch i dobre stosunki. On
mi oznajmia, ¿e czuje siê dobrze w Szwajcarii i ¿e on wola³by tam
pozostaæ, ale ¿e wróci chêtnie na pierwszy znak pos³uszeñstwa.
20 marca: List o. Dassy’ego35 Chêtnie pójdzie na misjê w…36.
Jednak on pragnie wiedzieæ, czy nie wola³bym, aby pozosta³ w N.-D.
de lOsier i napisa³ ma³¹ ksi¹¿kê o sanktuarium37. On nie chce sam
Louis Toussaint Dassy, urodzony w Marsylii 1 listopada 1808 r., wst¹pi³ do nowicjatu w 1829 r., wywiêcony na kap³ana we Fryburgu (Szwajcaria) 17 grudnia 1831 r.
By³ wtedy w N.-D. de lOsier z o. Guiguesem i z ksiêdzem Dupuyem. Wyst¹pi³ ze Zgromadzenia w 1865 r., a umar³ w Marsylii 23 sierpnia 1888 r.
36
Miejsce tej misji nie jest podane.
37
29 marca biskup de Mazenod pisze do o. Guiguesa, aby zostawiæ trochê czasu
wolnego o. Dassyemu, aby mu pozwoliæ pracowaæ nad ma³¹ ksi¹¿k¹ o sanktuarium,
która nie powinna daæ na siebie czekaæ d³u¿ej, por. Ec. ob. 9, s. 19.
To dzie³o o. Dassyego ma tytu³: Pèlerinage à Notre-Dame de l’Osier, Grenoble,
1837, 143 strony. Dzie³kiem o szkaplerzu jest: La gloire du scapulaire de Notre-Dame
du Mont-Carmel., wyd. 1 w 1832, 2 wyd. w 1837.
35
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o tym mówiæ swemu superiorowi. Trzeba, ¿ebym go st¹d zabra³.
On pole nam 900 egzemplarzy swego dzie³ka o szkaplerzu, proboszcz karmelitów chce je rozprzedaæ w swojej parafii.
21 marca: List o. Guiberta38. Grypa zmieni³a æwiczenia misji
w Ajaccio. On sam niedomaga³. Krótko, misja dobrze siê nie uda³a. By³y jednak nawrócenia, ale nie by³o zapa³u. Sprawy posz³y trochê lepiej na przedmieciu. Ojciec Albini, który napisa³ do mnie
przez tego samego kuriera, nie jest tym zachwycony; ale tym, co
jest bardziej godne po¿a³owania i co mo¿e jest przyczyn¹ [s. 50]
ma³ego dobra, które siê dokona³o, jest zgorszenie dane przez
o. Telmona39, którego istotnie zabrak³o o. Albiniemu, jego superiorowi, w obecnoci innych ojców. To nie jest jego pierwszy raz.
Ile razy nie brakowa³o go o. Guibertowi? Jakiego listu nie napisa³
on o. Tempierowi! Te nawet, które napisa³ do mnie, nie zawsze
by³y, trzeba to powiedzieæ, pe³ne szacunku; jego wypowiedzi te¿
w wielu przypadkach nie by³y bardziej grzeczne. On ocenia wszystko i wszystkich wed³ug swoich ma³ych pomys³ów i nic nie jest dla
niego wiête, gdy jego wyobrania wmawia mu, ¿e ma racjê; a Bóg
wie, czy on czêsto ma racjê. To szkoda, ale to jest nieuchronne,
¿eby takie zachowanie siê bardzo naganne i zbyt podtrzymywane
nie sprowadzi³o jakiego nieprzyjemnego rezultatu. Na razie milczê. To nie od dzisiaj proszê Boga, aby odwróci³ od tego biednego
dziecka nieszczêcia, jakie jego z³a g³owa mog³aby mu spowodowaæ40.
Wydrapane s¹ s³owa: Guibert, Ajaccio, Albini i Telmon.
Antoine Adrien Telmon, urodzony w Barcelonnette (Alpes-de-Haute Provence)
8 wrzenia 1807 r., do nowicjatu wst¹pi³ w 1822 r., na kap³ana wywiêcony 10 kwietnia
1830 r. Dobry profesor i wspania³y kaznodzieja, wyjecha³ do Kanady w 1841 r. z pierwszymi misjonarzami wys³anymi do tego kraju. By³ pierwszym superiorem i proboszczem
oblatem w Ottawie w 1844 r. i za³o¿y³ misjê w Galveston w Teksasie w 1849 r. Po powrocie do Francji w 1850 r. by³ superiorem w kilku domach i umar³ 7 kwietnia 1878 r.
40
14 padziernika Za³o¿yciel ju¿ mu napisa³ list bardzo mocny, aby mu zarzuciæ,
¿e krytykowa³ Zgromadzenie i nie mia³ wzglêdu na o. Tempiera. Por. Ec. oblats 8, 231-233.
Wiêkszoæ listów o. Guiberta do Za³o¿yciela zginê³a, ale przechowujemy listy
o. Albiniego (APR: temat Albini). W licie z 18 marca mówi on o misji g³oszonej na
przedmieciu Ajaccio. Pisze on na temat do o. Telmona: Uwa¿am, ¿e ten ojciec potrzebowa³by powtórzenia swego nowicjatu i pod ojca oczami. Znoszê go, zamykaj¹c oczy,
ale Bóg wie, jak jest oddalony od pos³uszeñstwa.
38
39
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21 marca: List o. Mille’a. On zda mi sprawê ze swojej misji
w Mane41, gdy bêdzie zdawa³ w Notre-Dame du Laus. On nie mo¿e
zdecydowaæ siê na zwolnienie z misji w Prébois, któr¹ chce przeprowadziæ równoczenie z misj¹ w St-Nicolas. W ten sposób zrobi
siê w tej wiosce wyd³u¿onej poza zwyczajny czas, siedem misji
w diecezji Grenoble, dwadziecia dwie w ca³oci przez ojców naszego Zgromadzenia. To jest zdumiewaj¹ce, widz¹c nasz¹ ma³¹
liczbê i inne pos³ugi, których nie przestano wype³niaæ w tym samym czasie w miejscach naszych pobytów.
22 marca: List biskupa z Leros42, sufragana w Civitavecchia,
który mnie prosi, ¿eby mu przes³aæ kilka dokumentów o ¿yciu
wiêtej Ferminy, dziewicy i mêczennicy, patronki Civitasvecchia,
czczonej równie¿, wed³ug tego, co mówi ten pra³at, w Arles; ta
wiêta jest wpisana w martyrologium rzymskim pod 24 listopada.
Napiszê do ksiê¿y Père’a i Audiona, proboszczów w Arles43.
List pana barona Papassiana44. Mówi mi znów o zamiarze,
o którym wspomina³ w poprzednim licie. Ten zamiar polega na
za³o¿eniu w Marsylii kolegium ormiañskiego. Odpowiedzia³em mu
przez ks. Papetiego, który prawdopodobnie nie dorêczy³ mu mego
listu. Napisa³em w nim, ¿e nie czu³em w sobie odwagi, w stanie
cierpienia, w jakim znajdujê siê od pewnego czasu, przedsiêwzi¹æ
jakie dzie³o, jeli tylko ono wydaje mi siê trudne.
23 marca, Wielki Czwartek: Mog³em wiêciæ oleje i odprawiæ
wielkie oficjum z tego dnia mimo s³aboci mojej piersi i kaszlu, który mnie mêczy³ tej nocy tak samo jak poprzedniej, ale by³oby trzeba, ¿ebym by³ na wpó³ martw, abym zwolniæ siê z tego pocieszaj¹cego obowi¹zku. Nie by³em zbyt zmêczony dzi rano, tak ¿e
uwa¿a³em, i¿ mogê zrobiæ jeszcze inne [s 51] ceremonie zaznaczone
w pontyfikale, umycie nóg i oficjum zwane ciemnociami.
Mane (Alpes-de-Haute-Provence).
W 1837 r. biskup Vincenzo Annovazzi (1779-1838) by³ biskupem tytularnym
w Leros i sufraganem (tzn. pomocniczym) w Civitavecchia.
43
Ksi¹dz Père by³ proboszczem w St-Trophime, a ksi¹dz Gaudion by³ proboszczem
w Notre-Dame w Arles.
44
Biskup de Mazenod spotka³ go w Rzymie w czasie swoich podró¿y w sprawie
Icosie w 1832 r. i 1833 r., por. Rey I, s. 575-589, 601-604, 624; J. Leflon II, s. 496-497.
41
42
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23 marca: List o. Millea. On wyobra¿a sobie, ¿e ja mogê
dysponowaæ kilkoma osobami, podczas gdy brakuje ich wszêdzie,
a zw³aszcza w Aix45, gdzie wed³ug tego, co napisa³ mi wczoraj
o. Cortès, nasi ojcowie maj¹ grypê. Tymczasem jest zak³opotany,
aby przeprowadziæ dwie misje, które obieca³. Jeli idzie o misjê
w Mane, to ona dobrze siê skoñczy³a mimo wszystkich przeszkód,
a zw³aszcza grypy, która szala³a okrutnie w regionie. Mieli jeszcze
400 mê¿czyzn do komunii i 450 kobiet; to jest na ludnoæ — 1600
dusz. W sumie o. Mille jest bardzo zadowolony ze swojej misji.
23 marca: Upowa¿nienie dane o. Aubertowi starszemu w Nîmes,
aby przekazaæ mu pe³nomocnictwo do sprzeciwu na wszystkie zamiary, które by³yby szkodliwe w naszej w³asnoci. Upowa¿nienie
ma datê 20.
24 marca: List o. Guiguesa46, wyraniejszy ni¿ list cytowany
13 marca. Zas³uguje on na wielk¹ uwagê w temacie wiadomoci,
które on mi w nim przekazuje. Nak³ania mnie do powiadomienia
o. Mille’a, ¿e ja go upowa¿ni³em do wydrukowania pieni w Grenoble. Wyjania mi, ¿e uwa¿a³ siê za upowa¿nionego do pozwolenia o. Kottererowi odwiedziæ swego ojca i swoj¹ matkê. To by³ przypadek dania zgody, bez poinformowania i spytania mnie przedtem.
25 marca, Wielka Sobota: Wywiêcenie naszego wspania³ego brata Bellona. By³o ono tylko dla niego. Mam nadziejê, ¿e ze
wiêtym charakterem kap³añskim, który on otrzyma³ przez na³o¿enie r¹k, zbierze wszystkie b³ogos³awieñstwa, które Pan rozsia³by na
wszystkich ordynandów, którzy by siê stawili. Nie potrafilibymy
zbyt dobrze wró¿yæ o pos³udze tego dziecka b³ogos³awienia, które
nie tylko nigdy nie zas³u¿y³o na najmniejszy zarzut od czasu, jak
wst¹pi³ do Zgromadzenia, lecz który ustawicznie dawa³ wszystkim
swoim wspó³braciom, czy to w ci¹gu swego nowicjatu, czy podczas swego okresu jako oblat, przyk³ad najcilejszej regularnoci,
wiernoci regule i podtrzymywanej gorliwoci. Bylimy jako rodzina w kaplicy biskupstwa, gdzie dokonywa³em wiêcenia, a uczu45
46

Wydrapane: Aix i Courtès.
Wydrapane: Guigues i 13 marca.
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cia, które o¿ywia³y to zebranie braci, odpowiada³y szczêciu, którego dawa³ mi doznaæ — moje podwójne ojcostwo w tym niewypowiedzianym momencie, w którym przez udzielenie daru Bo¿ego
i mocy Ducha wiêtego biskup rodzi kap³ana. [s. 52]
To wiêcenie w Wielk¹ Sobotê przypomina mi pierwsze, którego mia³em szczêcie dokonaæ w podobnym dniu roku 1833. Ono
by³o tak samo uroczyste, jak to by³o proste. Mia³o miejsce w czasie wielkiej liturgii piewanej w Wielk¹ Sobotê i wystawnoæ tej
ceremonii by³a tak niezwyk³a, ¿e omielam siê powiedzieæ, i¿ nigdy nie widziano niczego tak piêknego, nawet taka nie by³a liturgia papieska w St-Pierre. wiêcenie by³o liczne, byli kandydaci do
wszystkich wiêceñ; nie mówi¹c o innych, w tym piêknym dniu
wywiêci³em omiu kap³anów. Czy mogê przypomnieæ sobie bez
wzruszenia, ¿e debiutem mojej p³odnoci pontyfikalnej by³ ten drogi o. Casimir Aubert, pierwszy, któremu na³o¿y³em rêce47. Kto
móg³by wyraziæ to, co dzia³o siê w mojej duszy, gdy wzywaj¹c
w najg³êbszym skupieniu, najwy¿szego kap³ana Jezusa Chrystusa
ca³ej mocy, którym by³em obdarzony, aby dokonaæ tego wielkiego
cudu, podnios³em rêce na tê drog¹ g³owê mego umi³owanego syna,
aby mu udzieliæ czêæ tej obfitoci ³aski i potêgi, której ja sam
otrzyma³em pe³niê przed kilkoma miesi¹cami. Wydawa³o mi siê, ¿e
z Duchem wiêtym, który zstêpowa³ na niego, i z moc¹ Najwy¿szego, który zstêpowa³ przykryæ ca³y jego byt, poniewa¿ mo¿na
dostosowaæ do tego Bo¿ego dzia³ania, które przemienia poniek¹d
duszê nowego kap³ana, zap³adniaj¹c j¹, s³owa anio³a do matki Bo¿ej, wydawa³o mi siê, mówiê, ¿e mój w³asny duch udziela³ siê mu,
¿e moje serce rozszerza siê w wyp³ywie mi³oci nadprzyrodzonej,
która z kolei tworzy³a co nadludzkiego. Wydawa³o mi siê, ¿e mog³em powiedzieæ, jak nasz Boski Nauczyciel, ¿e wychodzi³a ze
mnie moc i ¿e ja to czu³em. Przynajmniej by³em przeniesiony z tej,
bardzo rzeczywistej i ca³ej z Boga, której udziela³em z potêg¹
i skutecznoci¹, i ¿e mog³em powiedzieæ, wychodzi poniek¹d ze
mnie, poniewa¿ ona by³a zupe³nie we mnie przez charakter, jaki
posiada³em, mimo ¿e jestem tego zupe³nie niegodny. Ten cud dokonuje siê w ka¿dym wiêceniu, którego udzielam i dowiadczam
47
Przechowujemy notatki z rekolekcji i wiêceñ o. Casimira Auberta, w których
mówi on o tej ceremonii, por. Ec. ob. II, vol. 5, s. 183-191.
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mniej lub wiêcej uczucia wed³ug jakoci tych, którym nak³adam
rêce, poniewa¿ wyznajê, ¿e mi³oæ ojcowska dokonuje siê w dniu
w samym rodku tych wszystkich cudów, zw³aszcza gdy widzê
moje dzieci usposobione tak, jak ja tego pragnê. Dziêki Bogu uwa¿a³em, ¿e rozpoznajê to u wiêkszoci tych, których wywiêci³em
a¿ do dzisiaj. [s. 53]
26 marca, wiêty Dzieñ Wielkanocy: Funkcja pontyfikalna
w katedrze. B³ogos³awieñstwo papieskie zosta³o udzielone przez
mego stryja, który by³ przeniesiony do kocio³a w lektyce z powodu gwa³townego wiatru  dmie on od wielu dni. W wieczór obrzydliwe kazanie wyg³oszone przez ks. Espaneta48, który nam da³ swoj¹ obfitoæ filozoficzn¹ o niemiertelnoci duszy. Jego drugi punkt
powinien mówiæ o zmartwychwstaniu cia³. Jego przemowa niezawodnie zabi³aby nas wszystkich; dlatego gratulowa³em sobie, ¿e
wykonanie tego od³o¿ono do jutra, poniewa¿ mocno obieca³em
sobie, ¿e uniknê tego niebezpieczeñstwa.
27 marca: Zamkniêcie stacji albo, aby lepiej powiedzieæ, misji w St-Martin, poniewa¿ ksi¹dz Dufêtre niedawno zakoñczy³
prawdziw¹ misjê dla niego samego. Jemu zdarzy³o siê g³osiæ kazanie a¿ cztery razy w ci¹gu dnia. On przeprowadzi³ wiele rekolekcji
w ci¹gu wielkiego postu, które koñczy³ przez ogólne komunie.
Ostatnia z tych komunii odby³a siê wczoraj, w Dzieñ Wielkanocy.
Nie mog³em odmówiæ sobie dania wiadectwa korzyci, która mnie
natchnê³a ca³ym dobrem, które siê dokona³o, koronuj¹c we mnie te
æwiczenia przez uroczyste Te Deum b³ogos³awieñstwo.
28 marca: Ksi¹dz Clerc wyg³osi³ kazanie w nowym kociele
St-Lazare. Koció³ by³ wype³niony. Dwa tysi¹ce krzese³ by³o rozdzielonych i nie wystarczy³o dla wielkiej liczby s³uchaczy, którzy
stali. Mówca g³osi³ kazanie z elokwencj¹ o kap³añstwie katolickim.
By³em obecny na nieszporach, na przemówieniu i udzieli³em uroczycie b³ogos³awieñstwa.

48
Ksi¹dz Jean Baptiste Célestin Espanet (1805-1864). By³ profesorem w ni¿szym
seminarium, póniej wikarym w wielu parafiach w Marsylii.
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28 marca: Pan genera³ Damrémont49 przyszed³ po¿egnaæ siê
z nami, udaje siê bowiem zarz¹dzaæ Algierem. Poszed³em z rewizyt¹ dzisiaj. Mój stryj i ja jestemy zadowoleni ze stosunków, jakie mielimy z tym genera³em od czasu mego powrotu z Pary¿a.
To mój stryj udzieli³ ostatnio pierwszej komunii i sakramentu bierzmowania córce pana Damrémonta. On ma zamiar, wed³ug tego, co
mi mówi³, napisaæ mi o sytuacji religii w Algierze. Zrobi mi du¿y
k³opot, je¿eli poprosi mnie o kap³anów, poniewa¿ ja niestety nie
mam ich ju¿ do mojej dyspozycji. O zbrodni apostatów! O lenistwo
lewitów! O obojêtnoci kap³anów! [s. 54]
Ksi¹dz proboszcz z Banon (Basses-Alpes50), g³ówne miasto
w kantonie miêdzy Apt i Forcalquier, prosi o misjê dla swego ludu
w grudniu 1837 r. albo w lutym 1838 roku. Odpowiedzieæ na to
o. Milleowi, do którego proba by³a skierowana. Napisaæ do tego
ojca, ¿e upowa¿ni³em o. Guiguesa do wydrukowania pieni w Grenoble, aby on od siebie nie da³ tego wydrukowaæ w Lyonie51. Prosi
siê tak¿e o misjê dla Simiane, kanton Banon.
29 marca: Wielkie zebranie w St-Joseph, aby wys³uchaæ mowy
ks. Clerca na korzyæ tego kocio³a. S¹dzê, ¿e sk³adka bêdzie doæ
dobra, ale co to jest 3 albo 400 franków, aby zap³aciæ to, co ju¿ wy³o¿ylimy na ten koció³ i ukoñczyæ jego budowê. Publicznoæ zas³ugiwa³a na zarzuty, które kaznodzieja do niej skierowa³. Nie mam
czasu, ¿eby zrobiæ historyczny opis tego kocio³a. Tutaj jeszcze
zgrzeszy³em przez nadmiar oddania. Nikt nie jest mi wdziêczny, ¿e
wznios³em tê budowlê tak konieczn¹ i ¿e nie cofn¹³em siê, aby oddaæ to dobro miastu i zaanga¿owaæ moj¹ odpowiedzialnoæ osobist¹52. Nie trzeba by³o niczego wiêcej, aby to ta budowla sta³a siê
wielkim po¿ytkiem tej dzielnicy, która nigdy nie mog³a mieæ kocio³a. Grunt kosztowa³ 76 000 franków, plus 4000 franków kosztów
49
Charles Marie Denys de Damrémont (1783-1837). Postawiony na czele ósmej
dywizji wojskowej w Marsylii w 1835 r., zamianowany gubernatorem generalnym
w Algierii 12 lutego 1837 r., zosta³ zabity 6 padziernika chc¹c zaw³adn¹æ Konstantyn¹.
50
Dzi Alpes-de-Haute-Provence.
51
Przechowujemy fragmenty listu do o. Mille’a, 6 kwietnia 1837 r. Ec. ob. 9,
s. 21-22.
52
Aby zbudowaæ kilka kocio³ów, bp de Mazenod musia³ wzi¹æ wa¿ne po¿yczki
i dlatego obci¹¿y³ hipotek¹ dobra osobiste albo swojej matki, por. Sacra Rituum congregatio, Inquisitio historica… C.J. Eugenii de Mazenod. Romae, 1968, s. 865-866.
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aktu albo inne sprawy, plus kawa³ek terenu, który by³ uwa¿any za
konieczny, plus znaczne po¿yczki, aby zakoñczyæ konstrukcjê po³owy kocio³a. Publicznoæ cieszy siê tym od pewnego czasu, zw³aszcza ze stanu, w jakim on siê znajduje. Niech Bóg bêdzie tym uwielbiony, poniewa¿ przynajmniej to jest pewne, czy kto wie, czy nie,
¿e to mnie powinno siê zawdziêczaæ to dobrodziejstwo. Powie siê
o tej budowli to, co mówiono o budowli St-Lazare, ¿e jest tylko
w Marsylii, gdzie pobo¿noæ wiernych robi takie cuda53. Moja uwaga odnosi siê do uprzedzeñ, poniewa¿ wcale nie chcê pochwa³.
30 marca: List o. Honorata z dat¹ jeszcze z Maussane. Umieszczenie krzy¿a bêdzie mia³o miejsce dopiero w rodê. Nie trzeba ¿a³owaæ dni tym bardziej, ¿e oddanych tej misji. To by³o dla wielu
koñcowe poci¹gniêcie ³aski; mê¿czyni bardzo zatwardziali z tego
skorzystali, aby siê pojednaæ z Bogiem, o¿eniono konkubinów itd.
W ca³kowitej sumie ta misja nale¿a³a do najbardziej pocieszaj¹cych,
z zainteresowaniem bêdzie siê czyta³o wiele niezwyk³ych poci¹gniêæ
[s. 55] w listach, jakie o. Honorat54 napisa³ do mnie, miêdzy innymi
to o grzeszniku zatwardzia³ym, który zawdziêcza swoje zbawienie
pomy³ce misjonarza, który bêd¹c wezwanym, aby wyspowiadaæ chorego, pomyli³ drogê i dom i przyby³, nie bêd¹c oczekiwany, do tego
upartego filozofa, którego mia³ szczêcie nawróciæ, chocia¿ on przysiêga³, ¿e nie bêdzie siê spowiada³.
31 marca: Wizyta w pierwszym klasztorze Nawiedzenia. Widzia³em tam zakonnice z klasztoru z Fryburga, które id¹ do Palermo, aby powtórnie urz¹dziæ dom ich zakonu w tym miecie. To jest
godne podziwu powiêcenie, które bez przerwy odnawia siê w zakonie Nawiedzenia. Wyznaczone zakonnice opuszczaj¹ swoj¹ ojczyznê z radoci¹ i myl¹ tylko, jak mo¿na by im by³o wdziêcznymi za ofiarê, która im jest polecana przez ich regu³ê. Nigdy nie
pozwalaj¹ sobie na s³owo, nawet na najmniejsz¹ uwagê na wybór,
który jest dokonywany bez ich wiedzy. Nie znam nic bardziej buduj¹cego ni¿ prostota pos³uszeñstwa tych wiêtych zakonnic. Jaka
lekcja dla innych! Nie mówiê o tym wiêcej.
53
Tutaj trzy s³owa by³y wydrapane. Nie zdo³ano ich odtworzyæ. O kociele St-Joseph w kantonie Sud intra-muros, por. Rey I, s. 714 i J. Leflon II, s. 596.
54
Te listy zginê³y. Jednak wiele innych z lat 1839 i nastêpnych zachowa³o siê.

Pa³ac St-Joseph, wówczas na brzegu marsylskim i w³asnoæ Pañ Najwiêtszego Serca.
Biskup de Mazenod spêdzi³ tam kilka dni odpoczynku w 1837 r. por. JM, 2, 28 i 29 maja
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1 kwietnia: Przybycie o. Honorata i o. Chauveta. Przejechali
przez Aix, wracaj¹c z misji w Maussane, aby zdaæ sprawê z ich
misji arcybiskupowi, który by³ zachwycony wszystkim, co oni mu
powiedzieli; o tym, co pozostaje, by³o ju¿ mu doniesione przez
pana markiza de l’Epine’a. D³uga rozmowa, jak¹ mia³em z ojcami,
nie wystarczy³a, aby powiedzieæ wszystko, co oni mieli mi1. [s. 56]
2 kwietnia: List o. Kotterera. Donosi mi o mierci jego ojca
i o ¿a³osnym stanie, w którym znajduje siê jego matka. On nie znajduje innych rodków ul¿enia tej sytuacji tak przykrej ni¿ zaproponowaæ mi upowa¿nienie go do poproszenia o miejsce od biskupa
z Grenoble, aby tam zarobiæ na utrzymanie jego matki i otoczyæ j¹
swoj¹ opiek¹. Ojciec Kotterer zas³uguje na to twierdzenie; jest
przekonany, ¿e to powinno tak byæ, poniewa¿ to nie jest rad¹,
o któr¹ mnie siê prosi, nie ma siê nawet myli, ¿eby zdaæ siê na
m¹droæ i na wiat³o superiora generalnego. W ten sposób on wykorzystuje dochód, jaki Koció³ mu da, dopóki jego matka bêdzie
¿yæ i gdy, mo¿e po wielu latach, Bóg postanowi o niej, wówczas
o. Kotterer zu¿ywszy swoj¹ m³odoæ w bezczynnoci wiejskiej parafii, przyjdzie z kolei leczyæ siê w Zgromadzeniu, którego nie zamierza opuciæ. I oto, co Zgromadzenie zyska z wychowania
i utrzymania tego cz³onka w czasie dziesiêciu lat! W czasie, w któ1
Trzecia dolna czêæ tej kartki (strony 55 i 56) zosta³a obciêta i zaginê³a. Tekst
urywa siê wiêc tutaj brutalnie. Mo¿na zrobiæ przypuszczenie, ¿e Za³o¿yciel mówi³ tutaj
o sprzeczce miêdzy merem z Maussane i jednym z misjonarzy (por. 4 kwietnia), albo
raczej, ¿e krytyka odnosi³a siê do nastêpnej strony.
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rym mo¿e on oddaæ mu kilka us³ug, wype³niaj¹c pos³ugi, jakie
Koció³ mu powierza, on uwa¿a po prostu, ¿e mo¿e od niego siê
oddaliæ; jego umys³, jego serce, wdziêcznoæ, delikatnoæ, sumienie wcale nie podsuwaj¹ mu innych planów, które mog³yby pogodziæ to, co on winien nieszczêsnej matce, i to, co jest zobowi¹zany zrobiæ w stosunku do Zgromadzenia, któremu powiêci³ siê na
ca³e ¿ycie i które przyjê³o go pod tym warunkiem! Oto, gdzie siê
znajdujemy2 z wiêkszoci¹ naszych cz³onków w tym wieku zawodu i ignorancji w tej dziedzinie. Jak rz¹dziæ podobnym stowarzyszeniem, gdy to s¹ elementy, których wam brak? By³oby czym
rzuciæ trzonek po siekierze3, gdyby interesy Kocio³a, gdyby zbawienie dusz i chwa³a Boga nie musia³y na tym ucierpieæ. Z jakiejkolwiek strony, w któr¹ siê obróci, spotyka siê tylko leniwych,
dusze bojaliwe, s³abe charaktery i serca z cia³a, których ¿adna
iskra z Bo¿ego ognia nie ogrzewa ani nie sprowadzi. Obrzydliwy
rodzaj ludzki! Przynêta zysku ka¿e przebyæ morza i ryzykowaæ
najwiêksze niebezpieczeñstwa, ma³o bêdzie siê troszczyæ trudnoci¹, gdy chciwoæ albo ambicja bêd¹ pobudza³y, proby albo urazy [s. 57] osób najdro¿szych, ale niech idzie o wype³nienie obowi¹zku w porz¹dku nadprzyrodzonych rzeczy, och wówczas! ma
siê dobre powody, ¿eby im nadaæ wartoci, aby siê od tego zwolniæ. Rozejm z rozwa¿añ, one zaprowadzi³yby mnie zbyt daleko.
W obecnym przypadku nie mogê zatwierdziæ postêpowania
o. Kotterera. Ono nie pochodzi od dobrego zakonnika. To, co on proponuje, on musia³by obawiaæ siê bardziej ni¿ mierci; jaki pozór,
który chcia³oby siê zachowaæ, to powrót do wiata, to opuszczenie
p³uga, nieszczêcie jest bliskie. Obowi¹zkiem o. Kotterera by³o
przedstawienie mi stanu rzeczy i odniesienie siê do mnie, aby tam
znaleæ pomoc. Tê pomoc znalaz³bym, opuszczaj¹c o. Kottererowi
pobory jego mszy i dodaj¹c, gdyby to by³o potrzebne, co, aby zaradziæ nagl¹cym potrzebom jego matki. Nie mam innej decyzji do
zaproponowania mu w interesie jego duszy, który muszê rozpatrywaæ wed³ug mego sposobu widzenia i zwa¿aæ na interesy Zgroma-

2
Kartka jest tutaj odciêta, ale my znamy jej dalszy ci¹g, poniewa¿ na koñcu ostatniego wieku o. Yenveux ju¿ j¹ skopiowa³, aby j¹ wsun¹æ do swego komentarza regu³,
por. Yenveux III, s. 213 i VIII, s. 290.
3
Zniechêciæ siê do czego, wszystko porzuciæ.
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dzenia. Zgadzam siê na na³o¿enie zobowi¹zania rodzinie4 raczej,
ni¿ wystawianie tego cz³onka z cnot¹ doæ s³ab¹ na niebezpieczeñstwa utraty swego powo³ania, albo przynajmniej na niewykonywanie jego obowi¹zków. Ale jakie to ma znaczenie! Moja dobra wola
prawdopodobnie spe³nie na niczym przeciw wymaganiom rozwa¿anym w rodzinie i inspirowanym przez cia³o i krew. To jeszcze
tutaj, wed³ug wyra¿enia wiêtego Liguoriego, una pietra smossa,
jeden kamieñ naruszony naszej budowli. Ja w tym odwo³ujê siê do
Boga, poniewa¿ mój g³os zbyt czêsto jest bezsilny, a ja chcê pozostawaæ w spokoju.
3 kwietnia: Przejazd s³ynnego rycerza Dracha5. Wczorajszy
dzieñ spêdzi³ z nami. Wszyscy znaj¹ tego s³awnego rabina nawróconego. Zawsze by³ wdziêczny za grzecznoci6, jakie mój stryj i ja
robilimy mu w Pary¿u, gdy by³ on trochê opuszczony przez tych,
którzy powinni dodawaæ mu odwagi w czasie, w którym synagoga
go przeladowa³a za jego szaleñstwa. Ja mu zorganizowa³em spotkanie z naszym bratem Biseem, który ma ³atwoæ do jêzyka hebrajskiego. Pan Drach zachêci³ naszego m³odego hebraistê i da³ mu
kilka wskazówek, z których on bêdzie korzysta³. Udaje siê teraz do
Pary¿a. Po powrocie do Rzymu on nam przele nam kilka z jego
prac, których nie znamy. Wszystkie s¹ cenne z powodu g³êbokiej
znajomoci, jakie ten ¿arliwy i uczony neofita posiada i o Pismach
wiêtych i o wszystkich pismach ¿ydowskich. [s. 58]
4 kwietnia: Zebranie proboszczów, aby ich powiadomiæ, ¿e
po¿yczka dla St-Lazare bêdzie otwarta i ¿e do³¹czy siê kilku wybitnych z ich parafii, aby szli otrzymaæ po¿yczkê od ludzi dobrej
woli z ich parafii.

Rodzinie oblackiej.
Dawid Drach. Urodzony w Strasburgu w 1791 r., syn rabina. Nawrócony na wiarê katolick¹ w 1827 r., w 1827 r. zosta³ mianowany bibliotekarzem Kongregacji Propagandy w Rzymie, stanowisko, które zajmowa³ a¿ do swej mierci w 1865 r. Jego dwie
córki zosta³y zakonnicami Dobrego Pasterza w Anders, a jego syn Paul (1821-1895) 
kap³anem.
6
Okazywaæ grzecznoci: dawaæ wiadectwa uprzejmoci i uczynnoci. Mazenodowie udali siê do Pary¿a (luty-lipiec) na wiêcenie biskupie Fortunéa. Mia³o ona miejsce 6 lipca w Issy.
4
5
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Ci wybitni póniej zostali zebrani jeszcze dzisiaj na biskupstwie. Zebranie by³o na ogó³ bardzo dobrze z³o¿one. Biskup przedstawi³ im cel zebrania, którym by³o poproszenie o ich udzia³, aby
dokonaæ rozpoczêcia po¿yczki zrobionej dla St-Lazare. Ja przeczyta³em list wyjaniaj¹cy, który zostanie wys³any do tych wszystkich,
o których uwa¿a siê, ¿e s¹ w stanie wzi¹æ udzia³ w dobrym dziele.
Zebranie by³o o¿ywiane dobrym duchem, a my ustawilimy siê
w szereg chêtnie wed³ug uwag prawie jednomylnoci tych panów,
która nam kaza³a ustaliæ sumê po¿yczki i tego siê trzymaæ w akcjach 200 franków. Po¿yczka zosta³a ustalona na 100 tysiêcy franków, sp³acanych przez dziesiêæ lat.
4 kwietnia: List o. Reinauda z Ajaccio. Bardzo pocieszaj¹cy
dziêki szczegó³om, które on mi przekazuje o b³ogos³awieñstwach,
które dobry Bóg rozsiewa na wielkie dzie³o odnowienia kleru na
Korsyce. On mnie zaprasza, abym przyjecha³ zwizytowaæ ich na
Korsyce. „Wszyscy zobaczyliby tutaj ojca”, mówi mi, „z najwiêksz¹ przyjemnoci¹ i ojciec by³by przyjêty z wszystkimi dowodami
szacunku, mi³oci i czci, jakie budz¹ wysoka godnoæ, któr¹ ojciec
jest obdarzony, i ojca osobiste kwalifikacje. My zw³aszcza, których
tyle wiêzi wi¹¿e z ojca osob¹, my szukalibymy, aby ojcu ofiarowaæ na przeproszenie za tyle z³oliwoci, którymi ojciec by³ napojony przez tych, którzy nazywali siê ojca dzieæmi, a którzy byli
tylko zdrajcami, ca³y i doskona³y ho³d naszych serc, naszych uczuæ
i naszej nienaruszalnej mi³oci. Dobrze znam to wszystko, co podstêpni oszczercy mogli wynaleæ, aby mnie zgubiæ w ojca uznaniu,
w ojca przyjani, ale ja wiem tak¿e, w jaki sposób pomieszam perfidne jêzyki. Ja zadowolê siê udowodnieniem przez moje zachowanie tego, czym jestem rzeczywicie i faktycznie, to znaczy cz³onkiem ca³kiem oddanym rodzinie, dzieckiem ca³kiem oddanym
temu, który chce siê nazywaæ moim ojcem, itd.7.
7
O. J.A.V. Reinaud niezawodnie oznacza tutaj o. Moreau, który czêsto donosi
Za³o¿ycielowi o zachowaniu ma³o przyk³adnym swego wspó³brata w seminarium, por.
Dziennik Mazenod, 8 czerwca, 23 wrzenia 18837 r., 19 lutego, 8 maja, 25 maja 1838 r.
itd. Ojciec Reinaud wyst¹pi³ ze Zgromadzenia w 1841 r. W czasie ich przybycia na
Cejlon w 1847-48 oblaci go odnaleli; on by³ wówczas misjonarzem w prowincji Kandy. Wydaje siê, ¿e to on poradzi³ biskupowi Bettachiniemu zwróciæ siê do bpa Mazenoda, aby mieæ misjonarzy. Por. Ec. ob. volumeny 4 i 5, w ró¿nych miejscach.
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4 kwietnia: Ojciec Mouchel przyby³, aby sprowadziæ do Aix
o. Honorata. To znaczy, aby wyt³umaczyæ arcybiskupowi i panu
prokuratowi generalnemu8 to, co siê sta³o na misji w Maussane,
gdzie ks. Coulomb9 mia³ ma³¹ sprzeczkê z merem, który siê bardzo le [s. 59] prowadzi³. Nie miano racji, ¿e o tym nie mówiono
arcybiskupowi, zdaj¹c mu sprawê z misji. Pra³at by³by poinformowany i znaj¹c sedno sprawy, umia³by odpowiedzieæ tak jak trzeba
panu prokuratorowi generalnemu. To jest b³¹d, którego trzeba unikaæ w podobnym spotkaniu.
Arcybiskup uprzedzi³, ¿e by³by zadowolony, gdyby w jego
wizytach pastoralnych towarzyszy³ mu misjonarz. Nic bardziej
s³usznego ani bardziej w³aciwego. To zreszt¹ jest znakiem zaufania, a naszym obowi¹zkiem jest na to zaufanie odpowiedzieæ. Je¿eli arcybiskup z Aix bêdzie nalega³ na to postanowienie, dam mu
o. Millea, który bêdzie bardzo odpowiedni do wype³nienia tej pos³ugi.
4 kwietnia: Odpowied na list z wczoraj pana prefekta, przez
który on mnie zaprasza³ z powodów najbardziej nagl¹cych powziêtych w interesie ludu, do u¿ycia mego wp³ywu, aby odradziæ wycofanie swoich oszczêdnoci z kasy oszczêdnoci10.
5 kwietnia: Ojciec Honorat uda³ siê do Aix i stamt¹d powróci³, jednak nie zobaczy³ ani arcybiskupa, ani pana prokuratora generalnego. Sprawa zosta³a za³atwiona podczas przerwy, ale z t¹
strat¹, któr¹ trzeba by³o przyj¹æ, choæ miano tysi¹c razy racjê.
Wizyta ks. d’Espinassoux, kanonika z St-Denis. Przyby³ do
Marsylii po wyg³oszeniu kazañ wielkopostnych w Nîmes. W¹tpiê,
czy podo³a tutaj, dlatego nie mówi³em mu o szukaniu kocio³a
w tym miecie. Ju¿ zrobi³ próbê, wyg³aszaj¹c kilka kazañ, które
mia³y ma³e powodzenie. To by³o przed kilkoma latami.
8

nego.

Prokurator generalny: wy¿szy urzêdnik, który spe³nia funkcje ministra publicz-

9
Idzie mo¿e o proboszcza w Maussane albo o kap³ana, który towarzyszy³ ojcom
Honoratowi, Hermitte’owi i Marcellinowi Grognardowi na tej misji.
10
Masowe wycofanie zdeponowanych w kasie oszczêdnoci pieniêdzy poci¹gnê³oby ciê¿kie konsekwencje ekonomiczne i spo³eczne. Wymowne jest, ¿e prefekt z Bouches-du-Rhône prosi o interwencjê biskupa z Icosie, uznaj¹c w ten sposób swój wp³yw
w tej dziedzinie.
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6 kwietnia: List o. Guiguesa. On mi przes³a³ list, który napisa³
mu o. Kotterer. Usprawiedliwia siê, ¿e go upowa¿ni³, aby przyszed³
do niego. To, co on mi mówi, nie dowodzi, ¿e on uwa¿a³ tego
ojca za gorliwego. On prosi mnie, ¿eby nie zgasiæ knota, który jeszcze siê tli, ¿eby zorganizowaæ jego ma³o cnót, ¿eby zrobiæ kilka
ofiar dla jego matki, ale wymagaæ, ¿eby wróci³ do lOsier. W tym
sêk. On zorientuje siê z mego listu, który siê min¹³ z jego listem,
co o tym mylê. Napiszê jutro w tym samym sensie, jak mój list do
o. Guiguesa, do o. Kotterera. Czy bêdzie pos³uszny? Nic o tym nie
wiem. Nie naka¿ê mu mniej ni¿ to, co nale¿y do jego obowi¹zku
zrobiæ, a z mego obowi¹zku wymagaæ.
Odprawi³em mszê wiêt¹ w wy¿szym seminarium przy okazji
wiêta wiêtego Józefa; wieczorem bra³em udzia³ w b³ogos³awieñstwie w Calvaire z tego samego powodu. [s. 60]
7 kwietnia: List do o. Mille’a11. Zarzucam mu, ¿e przyj¹³ dwie
misje w Prébois i w St-Nicolas, zmêczony misjami poprzednimi.
Nalegam na koniecznoæ dbania o siebie. Poinformowa³em go, ¿e
o. Guigues da wydrukowaæ pieni w Grenoble. Biskup wyrazi³ pragnienie posiadania ich. Nie aprobujê tego, ¿eby zawsze piewano
pieni bez refrenu, mniej jeszcze adoracje12, które s¹ piewem nudnym i mêcz¹cym w czasie, gdy wola³oby siê modliæ z ¿arliwoci¹,
nie bêd¹c roztargnionym przez piew przynajmniej, gdy sam nie
piewa kilka kupletów bardzo wyrazistych i pobudzaj¹cych pobo¿noæ. Nie powinno siê nic zmieniaæ w naszych praktykach na naszych misjach bez uprzedzenia mnie. Informujê go o zwolnieniu
danym Marcellinowi.
8 kwietnia: List o. Gignoux z misji w St-Nicolas. Od pierwszego tygodnia wszyscy, z wyj¹tkiem piêciu albo szeciu obojêtnych, zjawiali siê w konfesjonale zwykle dobrze przygotowani.
Urywki z tego listu z 6 kwietnia zosta³y opublikowane w Ecrits oblats 9, s. 21-22.
Posiadamy egzemplarz Recueil de cantiques (Zbiór pieni) wydrukowany
w Grenoble w 1837 r., 152 strony. Wród modlitw umieszczonych na pocz¹tku tomu
znajduje siê, s. XXI-XXIV, Cantique pendant la messe (Pieñ w czasie mszy), z³o¿ona
z 20 strofach, z których jedna w czasie introitu, inna na confiteor, na czytanie listu, itd.
Mówi¹c o adoracjach, bp de Mazenod robi mo¿e aluzjê do tej pieni, ale my nie znamy dok³adnego sensu s³owa takiego, jakie jawi siê w tym kontekcie.
11

12
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Wszystkie parafie s¹siednie chc¹ korzystaæ ze szczêcia ludu z St-Nicolas; przychodz¹ ludzie z Champoléon, z Orcières, z Prapic le
Bout du Monde, z St-Léger, z Chabottes, z Chabottes, z Chaillot,
Chabottonnes, z La Plaine St-Jean13. Widz¹c ten nap³yw, misjonarze ustalili, ¿e przyjm¹ obcych tylko pod warunkiem, ¿e bêd¹ obecni na naukach przynajmniej przez trzy dni w tygodniu, nie licz¹c
niedzieli. Spodziewam siê, ¿e gdy bêdzie chodzi³o o ich pojednanie, misjonarze nie bêd¹ punktowali zbyt surowo nieobecnoci.
Bêdê siê pieszy³ napisaæ, ¿eby ograniczono grobê i ¿eby bardzo
wystrzegano siê odmówienia rozgrzeszenia osobie, poniewa¿ opuci³a kilka nauk misyjnych.
8 kwietnia: Kap³an przychodz¹cy z Bône14, i który przeszed³
przez Algier, przedstawi³ mi ¿a³osny obraz tej kolonii pod wzglêdem religii. Jak skrajn¹ potrzebê pomocy dobrych kap³anów maj¹
biedni chrzecijanie, którzy mieszkaj¹ w tamtym kraju!
Niestety, my ofiarowalimy siê Stolicy wiêtej w czasie mego
pobytu w Rzymie w 1832 roku15. Bylimy wówczas w stanie wype³niæ tê pos³ugê. Opatrznoæ nie pozwoli³a, ¿eby myl g³owy Kocio³a zatrzyma³a siê na nas. Ja podda³em siê, spodziewaj¹c siê, ¿e
ci, których mia³ na widoku, zrobi¹ wiêcej dobra, ni¿ my moglibymy zrobiæ. Pierwszeñstwo, które im zosta³o dane, nie mia³o nic
niegrzecznego w stosunku do nas. Papie¿ uwa¿a³, ¿e rz¹d francuski chêtniej by siê na to zgodzi³. Trudnoci [s. 61 niespodziewane]
i których nie mo¿na by³o pokonaæ od dwóch lat, które by³oby
w stanie rozpocz¹æ, dowodz¹, ¿e siê mylono. Tymczasem z³o jest
u szczytu w tym biednym kraju. Wydaje siê, ¿e robiono je specjalnie, ¿eby nic siê nie uda³o z tego, co my wolelibymy zrobiæ od
pocz¹tku. Zaledwie dokonano podboju, jak my napisalimy do pana
wielkiego ja³mu¿nika i do pierwszego ministra w tamtym czasie16,
aby im daæ odczuæ u¿ytecznoæ stosunków miêdzy Marsyli¹ i Algierem. Ofiaruj¹c nam uprawianie tej ziemi, to znaczy aby wype³niaæ obs³ugê religijn¹ tej nowej kolonii, podoba³aby siê nam myl,
13
Za³o¿yciel pisze te nazwy bez sprawdzenia ich ortografii. My poprawiamy. Idzie
o parafie z okrêgu Gap (Hauttes-Alpes). Prapic le Bout du Monde oddalony 18 kilometrów od St-Nicolas.
14
S³owo Algérie jest przekrelone, zast¹pione przez Bonne: Bône, dzisiaj
Annaba.
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¿e nasi misjonarze mogliby wkrótce pracowaæ nad nawróceniem
niewiernych i ju¿ ¿ywilibymy nadziejê, ¿e zobaczymy od¿ywaj¹c¹ wiarê i religiê w tych regionach niegdy tak urodzajnych w cnoty, gdy upadek tronu, tak prêdki, jak nieoczekiwany przeszkodzi³
i nie przyjêto naszego planu, który zgodnie z tym, co mi mówi
ks. Perrault, wikariusz generalny wielkiego urzêdu ja³mu¿nika, którego widzia³em po kilku miesi¹cach we Fryburgu, podoba³ siê
i mia³ byæ przyjêty.
Potem moja wyd³u¿ona nieobecnoæ i inne k³opoty odwróci³y
mnie od pracy pod nowym rz¹dem. Kap³an, który siê zg³osi³, aby
iæ powiêciæ siê s³u¿bie chrzecijanom z kolonii, zapewni³ mnie,
albo, ¿eby lepiej powiedzieæ, upi³ mnie na potrzebach, którym
mo¿e móg³bym zaradziæ, gdyby zabiegi, jakie chcia³bym zrobiæ,
uda³y siê, co jednak jest w¹tpliwe w tym czasie. Póniej, znajduj¹c
siê w Rzymie, chcia³em poruszyæ sprawê, ale jak powiedzia³em,
moja dobra wola by³a zatwierdzona, nawet pochwalona przez papie¿a, ale czy zrobi³ ju¿ jakie posuniêcia, pisz¹c do arcybiskupa
Pary¿a, aby siê go zapytaæ o ludzi, których uwa¿a³ za odpowiednich na tê misjê, czy ba³ siê, ¿e rz¹d nie przyjmie chêtnie us³ug
Zgromadzenia, które nie by³o zatwierdzone we Francji. Papie¿ da³
pierwszeñstwo lazarystom, którzy zreszt¹ byli wskazani przez arcybiskupa de Quélena17, który nie zna³ ¿adnego innego zgromadzenia. Muszê oddaæ tê sprawiedliwoæ papie¿owi, to znaczy, ¿e on
by³ poruszony w tym wyborze tylko przez pragnienie dostarczyæ
jak najszybciej i z mniejszymi trudnociami pomocy duchowej
temu chrzecijañstwu z wybrze¿a Afryki, poniewa¿ wed³ug tego,
o czym bp Mai18, sekretarz Propagandy, zapewni³ mnie, mój plan
Rêkopis: 1834 r. Ojciec Tempier zaproponowa³ to Kongregacji Propagandy
w czasie swojej podró¿y do Rzymu w 1832 r. (Rey I, 541). Przed opuszczeniem Rzymu
na koñcu padziernika tego samego roku, po wywiêceniu na biskupa Icosie, Za³o¿yciel
dowiedzia³ siê od bpa Castracane, sekretarza Kongregacji Propagandy, ¿e misje w Algierii przyjê³y dwóch misjonarzy, umieszczonych pod jurysdykcj¹ wikariusza apostolskiego uznanego przez rz¹d francuski. Por. Rey I, 549, i J. Leflon II, 470.
16
List do wielkiego ja³mu¿nika, 11 lipca 1830 r. AAM: korespondencja administracyjna, reg. 2, s. 295-296: i list do przewodnicz¹cego rady, ksi¹¿e de Polignac, 12 lipca 1830 r. Tam¿e, s. 296. Por. tak¿e J. Leflon II, s. 351.
17
Hyacinthe Louis de Qulen, arcybiskup w Pary¿u od 1821 do 1839 r.
18
Bp Angelo Mai, sekretarz Propagandy od 15 kwietnia 1833 r. do 12 lutego1838 r.;
bp Castracane poprzedzi³ go od 1828 r. do 1833 r. Za³o¿yciel mówi wiêc tutaj o swojej
podró¿y do Rzymu w 1833 r.
15
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bardzo podoba³ siê [62] Ojcu wiêtemu i prawdopodobnie nie powierzano chêtnie misji lazarystom, poniewa¿ utrzymywano w Propagandzie, ¿e byli oni zbyt niezale¿ni i za ma³o staranni w zdawaniu sprawy z ich zarz¹dzania. Tak siê myli o zgromadzeniu, które
ma swoje zwyczaje, swoje tradycje, swoich prze³o¿onych itd. Oni
nie byli mniej godni zaufania, ni¿ im go udzielano, i je¿eli oni
mogli zabraæ siê do dzie³a, wywi¹zaliby siê bardzo godnie z wielkiej pos³ugi, która im zosta³a powierzona.
9 kwietnia: Wizyta ks. Subleta, proboszcza w Vevey19, diecezja Lausanne, kanton Vaud. Przyby³ prosiæ mnie o wyra¿enie zgody na zrobienie kwesty, aby sp³aciæ d³ugi zaci¹gniête na budowê
jego kocio³a. Poda³em mu powody decyduj¹ce, aby mu od³o¿yæ
tê kwestê. W czasie takim jak ten, w którym wszyscy s¹ poruszeni
po¿yczk¹ z St-Lazare, kwest¹ Braci Szkó³ Chrzecijañskich, kwest¹ schroniska, itd., poradzi³em mu zrobiæ objazd w Languedoc
i wróciæ oko³o Bo¿ego Cia³a.
9 kwietnia: List o. Mille’a, z misji w Prébois. On musia³ tam
iæ sam, o. Gignoux i o. Hermitte g³osili misjê w St-Nicolas,
o. Pélissier pilnowa³ Laus. On da³ sobie pomóc przez wikarego
z Mane i ju¿ dokona³ siê wstrz¹s w taki sposób, aby móc mi odpowiedzieæ o sukcesie misji w tej okolicy z 400 duszami, na której
proboszcz osiemdziesiêcioletni i czcigodny nie móg³ osi¹gaæ wielkich zysków z powodu swojej s³aboci i swego wieku.
List od o. Guiberta z Vico. Ojciec Albini i o. Telamon prowadz¹ w tym czasie misjê w Coggia niedaleko od Vico. Mine³o dopiero osiem dni, jak zaczê³y siê praktyki misyjne, a wszystkie
kobiety s¹ ju¿ wyspowiadane, a mê¿czyni wal¹ t³umnie, to s¹ wyra¿enia u¿yte w licie. Ludnoæ liczy 800 dusz, wielka liczba dla
tej okolicy. Dwaj misjonarze udadz¹ siê nastêpnie do Calcatoggio
w niewielkiej odleg³oci od Vico, poniewa¿ uwa¿a siê, ¿e wypada
najpierw ewangelizowaæ prowincjê, gdzie znajduje siê nasz dom
misyjny.

19
3 lutego poprzedniego proboszcz z Yverdon, kanton Vaud, przyby³ robiæ kwestê
w Marsylii.
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9 kwietnia: Wizyta mego stryja w moim pokoju nios¹cego
w rêku w stanie nadzwyczajnego rozradowania królewskie rozporz¹dzenie20, który mnie mianuje biskupem Marsylii na skutek rezygnacji [s. 63], jak¹ ten czcigodny starzec z³o¿y³ ze swojej siedziby.
Moja konsternacja musia³a stanowiæ uderzaj¹cy kontrast z uczuciami, jakie mój stryj wyra¿a³. Ta nominacja by³a jego dzie³em, on
osi¹gn¹³ skutek zgodnie z jego ¿yczeniami, by³ on szczêliwy, ¿e
widzi swoj¹ siedzibê zapewnion¹ i powierzon¹ temu, którego uwa¿a³ za odpowiedniego do kontynuowania jego biskupstwa. Ale ja,
który zawsze ba³em siê odpowiedzialnoci za diecezjê i która przygotowa³a mnie doskonale do mojej niezale¿nej sytuacji w Kociele, mnie, który a¿ dot¹d tak dobrze umia³em kosztowaæ koniecznoæ pozostania przy moim stryju, aby unikn¹æ straszliwej funkcji
pierwszego pasterza na czele, ja, który by³em a¿ do powiedzenia
królowi w dniu, gdy mi zaproponowa³ siedzibê, jak¹ mia³ do swojej dyspozycji, arcybiskupstwo w Toledo z jego dwoma milionami
dochodu, której nie móg³bym przyj¹æ, by³em oszo³omiony, widz¹c
siê poniek¹d z³apanym w sieci. Ile razy nie liczy³em szczêcia, którym cieszy³bym siê nareszcie w samotnoci jednego z naszych domów, w przypadku, w którym Pan wzywa³by mego stryja do siebie, zanim ja bym umar³! Nie ma wiêcej ni¿ osiem miesiêcy, jak
rozmawia³em d³ugo o moich dyspozycjach na ten temat ze wiêtym biskupem z Bardstown, z biskupem Flagetem21. To prawda, ¿e
ten pra³at radzi³ mi, ¿ebym nie odmawia³ powiêcenia siê diecezji
Marsylii, zak³adaj¹c, ¿e to mi ofiarowano po moim stryju, jak wierzono, ¿e to powinno byæ po rozmowie króla z genera³em Damrémontem, ale ja nie poszed³em za jego uwagami, zbyt przywi¹zany do myli o tym odpoczynku duszy i cia³a, którymi karmi³em siê
i by³o to pewnego rodzaju z³udzenie niew¹tpliwie ca³kiem wybaczalne. A oto dzi ca³e to przysz³e szczêcie siê rozsypuje. Trzeba
poddaæ siê temu brzemieniu, mimo ¿e robi³em wszystko, aby tego
unikn¹æ. Wola Bo¿a ukaza³a to w taki sposób, ¿e nie mo¿e tu byæ
¿adnej omy³ki. A ja znajdujê siê w sytuacji, ¿e nie mogê odmówiæ.
Królewskie rozporz¹dzenie z 1 kwietnia 1837 r. Nominacja by³a zakomunikowana bpowi Fortuné listem pana Persila, stra¿nika pieczêci, z dat¹ 2 kwietnia.
21
Benoît Joseph Flaget, sulpicjanin pochodzenia francuskiego, biskup w Stanach
Zjednoczonych, z Bardstown potem w Louisville, od 1808 do 1850 r.
20
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Nikt nie chcia³by s³uchaæ uwag22 czysto osobistych, którym chcia³bym nadaæ wartoæ. Wa¿ne jest zachowanie siedziby Marsylii zapewnione po tylu i tak gwa³townych atakach, aby j¹ usun¹æ sporód diecezji. Mój czcigodny stryj poprzez swoje postêpowanie
wyryte w jego piêknej duszy przez pogl¹dy heroicznej doskona³oci zas³uguje na pos³uszeñstwo z mojej strony i ma wszelkie prawo
wymagaæ tego pos³uszeñstwa ode mnie. Interesy [s. 64] wszystkich
urzêdów diecezjalnych, których wielka liczba jest tylko zapocz¹tkowana i za które odpowiedzialnoæ ci¹¿y na nas. Dobro naszego
Zgromadzenia, dla którego tak bardzo jest wa¿ne mieæ biskupa
w Kociele we Francji za protektora i dla utrzymania. Wreszcie jednog³one ¿yczenie tych wszystkich, którzy maj¹ wszelkie podstawy do mego zaufania. Nie trzeba by³o niczego mniej, ¿eby te
wszystkie potê¿ne motywy zadecydowa³y o mojej zgodzie, jak¹
da³em jakby z koniecznoci, rezygnacji, bez ukrywania przed sob¹
ogromu ciê¿aru, ale równie¿ z wol¹, to wydaje mi siê ca³kiem
szczere, wype³nienia jej tak dobrze, jak bêdê móg³ to zrobiæ.
10 kwietnia: Zgodnie z tym wszystkim, co powiedzia³em, odpowiedzia³em królowi i ministrowi. Mój stryj zrobi³ to tak samo ze
swej strony23, a my wierzylimy, ¿e on by³ w porz¹dku poinformowaæ o tym wydarzeniu najpierw pana prefekta, nastêpnie pana
mera, którzy przyszli, jeden i drugi, z³o¿yæ wizytê memu stryjowi
i mnie. Poniewa¿ sprawa nabra³a rozg³osu, pomylano, ¿e s³usznie
by³o powiadomiæ o tym kapitu³ê, któr¹ mój stryj zwo³a³ w swoich
apartamentach w tym celu.
11 kwietnia: List ks. Leblanca24 z Pary¿a. Przypadkowo dowiedzia³ siê o mojej nominacji i skorzysta³ z tej okolicznoci, aby
napisaæ do mnie, czego nie robi³ od wielu lat. Jego list jest dobrem.
Odpowiem mu, gdy powstanê z ma³ej niedyspozycji, której doznajê od kilku dni.
Entendre aux observations: zgodziæ siê z tym, zaakceptowaæ co.
Bp Eugeniusz de Mazenod do króla, 11 kwietnia kwietnia (Yenveux III, s. 237)
i do ministra, 11-y kwietnia. ANP F 19 2535. Bp Fortuné do ministra, 10-y kwietnia.
ANP. F 19 2535.
24
Hippolyte Joseph Leblanc, który by³ cz³onkiem zwi¹zku m³odzie¿y chrzecijañskiej w Aix od 1814 do 1819 r. My przechowujemy 30 jego listów do Eugeniusza de
Mazenoda i jeden z 1838 r. AGR L Leblanc-M.
22
23
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W niedzielê 10 kwietnia udziela³em bierzmowania w kaplicy
biskupstwa dzieciom z Dobroczynnoci. To wydaje siê lepsze ni¿
chodzenie do ich zak³adu.
12 kwietnia: Ojciec Magnan zamierza spêdziæ kilka dni w Marsylii. Wystawi³ mi dobre wiadectwo o wspólnocie z Aix, ale te¿ od
niego dowiedzia³em siê, ¿e o. Bermond25 by³ bardzo lekko traktowany w Billens przez o. Martina i o. Bernarda. Patrzono na niego jak
na ma³ego ch³opca i, prawdopodobnie, aby wystawiæ jego pos³uszeñstwo i jego pokorê na próbê, powiadamiano go w wigiliê, ¿e jutro
ma g³osiæ kazanie w refektarzu. Gdy wyjecha³, zabrano mu sutannê,
któr¹ zrobiono dla niego, a poniewa¿ ta sutanna nie mog³a s³u¿yæ
nikomu innemu, oddano j¹ krawcowi za wino wy¿szej jakoci i du¿o
dro¿sze ni¿ wino zwyczajne, które pije siê we wspólnocie! Wreszcie
o. Martin, nie bêd¹c zadowolony z p³aszcza doæ miesznego w formie i kolorze, który da³ sobie zrobiæ, wystroi³ nim o. Bermonda, który go wcale nie potrzebowa³ [s. 65], aby zrobiæ nowy dla siebie, taki,
który mu siê spodoba³. Ojciec Bernard zdaje siê tak¿e nie mia³ odpowiednich wzglêdów dla tego m³odego misjonarza, którego powinni przyj¹æ z otwartymi rêkami. Ten dobry o. Bermond nie powiedzia³
mi ani s³owa o tych przykrociach, których dozna³, w czym nie mia³
racji, poniewa¿ powinno siê z³o¿yæ na mojej piersi zarówno wszystkie przykroci, jak i pociechy, których siê doznaje.
13 kwietnia: List do o. Kotterera. By³ on przerwany przez
ma³¹ niedogodnoæ, której dowiadczy³em. Ojciec Tempier go
skoñczy³. Jest on ujêty w formie notatki napisanej 2 kwietnia. Lepiej przeczytaæ niewiele listów, b³ogos³awionego Liguoriego, które
wydrukowano, a zobaczy siê, jak on traktowa³ tê kwestiê, do której powraca bez przerwy, aby potêpiæ surowo wszystkie z³udzenia,
jakie chcia³oby siê sobie zrobiæ na ten temat. ¯ycie napisane przez
o. Tannoia26 zawiera tak¿e cenne dokumenty, które bêdzie dobrze
25
Wydrapane w rêkopisie: Bermond, Billens, Martin, Bernard i kilka linii z koñca
strony [64], z których wiele s³ów jest trudnych do odtworzenia pocz¹wszy od on la
rengi au tailleur  (zwrócono j¹ krawcowi) a¿ do pour sen faire un neuf pour lui tel
quil lui convenait (aby sobie zrobiæ nowy dla niego taki, jaki mu odpowiada³).
26
Antonio Maria Tannoia, c.ss.r., Della vita ed istituto del venerabile servo di Dio
Alfonso Maria Liguori, 3 vol. Napoli, 1798-1802.
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konsultowaæ, aby byæ na zawsze chronionym od wpadniêcia w zasadzki szatana.
14 kwietnia: List o. Pélissiera27. Prosi on, ¿eby mu przys³ano
jego naturaln¹ nieugiêtoæ, któr¹ nazywa szczeroci¹ charakteru,
zdecydowany jak on jest pracowaæ bardziej ni¿ kiedykolwiek powa¿nie w celu poznania siebie i niestawiania ¿adnej przeszkody
swemu postêpowi duchowemu. Brat, którego o. Aubert mu wys³a³,
jest dobrym dzieckiem, ale to jest prawdziwy problem. Nie mam
powodów, by w to nie uwierzyæ i nikt nie by³ bardziej zdziwiony
ni¿ ja, dowiedziawszy siê, ¿e ten brzydal, którego ujrza³em w kuchni na Calvaire, by³ dopuszczony jako brat28. To by³o nieporozumienie.
15 kwietnia: Dzieñ spêdzony w du¿ej czêci w ³ó¿ku tak samo
jak wczoraj. List arcybiskupa z Aix i od doktora d’Astrosa29. Powinszowania na moj¹ nominacjê na siedzibê w Marsylii. Niech
bêdzie. Je¿eli tym Bóg powinien byæ pochwalony! Ja przez to nie
bêdê mia³ mniej mojej niezale¿noci i mojej wolnoci. Mówi¹c po
ludzku, ja siê tym martwiê. Ale sprawy musz¹ byæ rozwa¿one pod
innym wzglêdem.
Napisa³em przed dwoma dniami do biskupa internuncjusza30,
aby go prosiæ o upowa¿nienie mnie do zrobienia moich informacji31 w Marsylii. Ca³y kler z wszystkich parafii przyszed³, aby mi
pogratulowaæ. Ten z St-Martin nie pokaza³ siê tak samo jak ten
z St-Joseph32.

S³owo wydrapane.
Magot: brzydal. Trzej bracia wst¹pili do nowicjatu w tym czasie: J. Robert,
16 lutego, Joseph Brès, 6 marca i Jacques Pertino, 18 marca. Nikt nie wytrwa³.
29
Joseph Jacques Léon dAstros (1780-1863), lekarz w Aix. To on leczy³ oblatów.
By³ on bratem ksiêdza Paula T. Davida dAstrosa, arcybiskupa Tuluzy od 1830 do 1851 r.,
mianowanego kardyna³em w 1850 r. Ich matk¹ by³a siostra Jeana Etiennea Portalisa,
ministra kultów w Cesarstwie, który czêsto przyjmowa³ Eugeniusza przy swoim stole,
w czasie jego podró¿y do Pary¿a w 1805 r. Por. J. Leflon I, s. 282-284.
30
List z 13 kwietnia do bpa Pietro Antonio Garibaldiego; ten odpowiedzia³
22 kwietnia. ASV: nuncjatura w Pary¿u, reg. corr. 1837 r.
31
Po francusku „Mes informations”: ankieta kanoniczna.
32
Proboszczem w St-Martin by³ kanonik Court; proboszczem w St-Joseph intra-muros: ksi¹dz Antoine Marie Joseph Abbat (1797-1866).
27
28
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Pierwszy, brak wikariuszy maj¹cych konieczn¹ moc33, drugi
nie omieszka powiedzieæ mi, ¿e w przygotowaniach jego wiêta St-Joseph przeszkodzono mu. Ten proboszcz z St-Joseph wie, ¿e
mam mu do postawienia kilka zarzutów, musi mieæ trochê wiêcej
zaufania, ale uwa¿am, ¿e grzeszy w swoim sercu. [s. 66].
16 kwietnia: List do arcybiskupa z Aix w odpowiedzi na jego
list z 14 tego miesi¹ca. List do pana d’Astros na ten sam temat34.
List do o. Courtesa donosz¹cy mu, ¿e wysy³am o. Honorata do Aix,
aby odebra³ rozporz¹dzenia arcybiskupa, który powinien rozpocz¹æ
swoj¹ wizytacjê 22. Czas tej podró¿y spowodowa³ niemo¿liw¹
wspó³pracê o. Millea, który nie mo¿e opuciæ Laus w Zielone
wiêtki.
List o. Martina. Bardzo pocieszaj¹cy. Oni w tej chwili ewangelizowali ca³y kanton Genewy. On g³osi³ kazania przez ca³y czas
paschalny w Lozannie, w której mia³ pociechê mieæ za s³uchaczy
panów z La Rochejaquelein, de Charette35 i Francuzów, którzy
przyjmowali komuniê wiele razy w ci¹gu tygodnia. On ostatecznie
odes³a³ dawnego dzier¿awcê, który myla³ tylko o swoich interesach.
17 kwietnia: Przybycie o. Mouchela. Przychodzi on od o. Courtèsa, aby mi przedstawiæ trudnoci misji, któr¹ chcia³bym zleciæ
o. Honoratowi. Czekam na niego, chc¹c przekazaæ rezultaty jego
wizytacji arcybiskupowi. List ks. Maurina, wikariusza z St-Esprit,
pana Taverniera, od pani de Régusse36.
Po francusku vicaires allants: maj¹cy moc, konieczna si³a.
Ten list z 16 kwietnia do doktora d’Astrosa jest opublikowany w Ecrits oblats
15, s. 267-268.
35
Athanase Charles Marin Charette de La Contrie (1796-1848) i prawdopodobnie
Auguste de La Rochejaquelein (1783-1868). Oni obydwaj podtrzymywali ksiê¿nê de
Berry, która chcia³a pobudziæ do powstania przeciw Ludwikowi-Filipowi (zobacz Leflon II, ss. 406-411). Oni uciekli z Francji i zostali skazani na mieræ. Dwaj starsi bracia
Augustea de La Rochejaquelein zostali zabici, jeden w 1794 r., drugi w 1815 r. podczas
powstañ wandejskich, których byli przywódcami. Ojciec i wuj dAthanase Charette te¿
stali na czele tego powstania. Ojciec by³ miertelnie ranny, a wuj zastrzelony w 1796 r.
36
Eugène Jean Claude Maurin (1799-1872), cz³onek stowarzyszenia m³odzie¿y
w Aix od 1814 do 1818 r., wówczas wikariusz w St-Jérôme-St-Esprit w Pary¿u; Alexandre Joseph Adolphe Tavernier (1799-1883), cz³onek stowarzyszenia m³odzie¿y od 1814
do 1822 r., by³ adwokatem w Aix i pozosta³ zawsze wiernym przyjacielem Za³o¿ycie33
34
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18 kwietnia: Powrót o. Honorata. By³ on bardzo zadowolony
ze swojej wizyty u arcybiskupa. Pra³at przyj¹³ go z du¿¹ mi³oci¹
i szacunkiem, szczêliwy, ¿e ma go za towarzysza podró¿y itd. Ale
uzna³em, ¿e nie chodzi tylko o katechizowanie dzieci, które powinny byæ przedstawione do bierzmowania. Arcybiskup, wychodz¹c
z grypy, nie bêdzie móg³ mówiæ w czasie swojej wizyty pastoralnej, trzeba wiêc bêdzie, ¿eby misjonarz by³ narzêdziem pra³ata podczas ca³ej wizytacji, która bêdzie trwa³a a¿ do niedzieli Trójcy
wiêtej; idzie o g³oszenie kazañ rano i wieczorem itd. Ta praca jest
oczywicie ponad si³y o. Honorata, który wymiotuje za ka¿dym
razem, jak siê zajmuje kazaniem, które musi wyg³osiæ; rozmawia³em z nim o tym, on zgodzi³ siê ze mn¹, ¿e nale¿a³oby powo³aæ
o. Millea. Zabra³em siê do wykonania tego obowi¹zku od razu;
tego samego wieczoru napisa³em do Laus, aby o. Mille wyruszy³
zaraz po otrzymaniu mego listu37. Ojciec Honorat pójdzie zaj¹æ
jego miejsce w czasie Zielonych wi¹t.
19 kwietnia: Napisa³em do arcybiskupa z Aix, aby mu daæ
poznaæ moj¹ decyzjê38. Stara³em siê uczyniæ mój list tak mi³ym, jak
mog³em. Ojcu Mouchelowi polecono, aby zaniós³ go, gdy bêdzie
wraca³ do Aix. Ja wszystko wyjani³em w licie do o. Courtèsa
[s. 67].
19 kwietnia: List o. Guiberta napisany z Vico. On nie ukrywa,
¿e dawny kler Korsyki widzi z trudem, ¿e nowy kler, który on formuje, bêdzie go wola³. On ich postrzega jako le ustosunkowanych
do niego i tylko szukaj¹cych sposobnoci, aby zaszkodziæ jemu
oraz Zgromadzeniu.
Ojciec Albini skoñczy³ misjê, któr¹ g³osi w Coggia z o. Telmonem. Wszystko odby³o siê dobrze. Zaczn¹ misjê w Calcatoggio.

la. Pani Grimaldi, markiza z Régusse, by³a przyjació³k¹ pani de Mazenod i dobrodziejk¹
oblatów; towarzyszy³a pani de Mazenod i Eugeniuszowi, gdy ten udawa³ siê uk³adaæ
regu³y w St-Laurent du Verdon w 1818 r. Por. Rey I, s. 224, 256-257, 275-277.
37
Ten list nie dochowa³ siê, ale mamy urywki tego pisma z dat¹ 21 kwietnia, aby
udzieliæ rad o. Milleowi, który bêdzie towarzyszy³ arcybiskupowi Bernetowi w jego
wizytacji pastoralnej diecezji.
38
Po francusku Mon opération: moj¹ decyzjê.

120

Dziennik 1837

20 kwietnia: Przybycie o. Kotterera. Jego wizyta by³a mi nie
bardzo na rêkê i niezbyt przyjemna w stanie cierpienia, w którym
jeszcze jestem. Przyj¹³em go jednak z dobroci¹, robi¹c mu jednak
zarzuty, na które zas³ugiwa³. On protestowa³ i podkrela³ powiêcenie Zgromadzeniu, i odrzuca³ myl, ¿e chcia³ zdradziæ swoje zaanga¿owania i nie okazywa³ nale¿ytych wzglêdów swemu powo³aniu, no i zbyt podkrela³, ¿e by³ potrzebny swojej matce. W moich
oczach to jest tylko rodziny spisek, któremu nie powinienem iæ na
rêkê39. Ojciec Kotterer ma przecie¿ dwóch braci i jedn¹ siostrê, dlaczego on sam powinien wzi¹æ odpowiedzialnoæ40 za ich wspóln¹
matkê, on, który zrezygnowa³ ze wiata i który robi¹c lub zakonny, powinien przewidzieæ przypadek przedwczesnej mierci swego
ojca. Czwórka dzieci pani Kotterer jest obowi¹zana solidarnie41
zaradziæ potrzebom swojej matki. Matka ma prawo do renty pañstwowej jako ¿ona wojskowego, jeli tylko nie liczyæ tego, co inni
synowie daj¹, a oni mog¹ byæ do tego przymuszeni przez sprawiedliwoæ; pozosta³oby najwy¿ej o. Kottererowi oddanie jego przydzia³u. Oczywicie my tak¿e jestemy wierzycielami tego m³odego
kap³ana. Czy przez dziesiêæ lat nie p³acilimy na jego wychowanie
i na jego utrzymanie? Mniejsza o to, nigdy nie bêdê grzeszy³ sknerstwem w tej materii. W ten sposób oto informujê, na czym siê zatrzymujê. Dam pani Kotterer 400 franków renty, radzê tej pani
utrzymaæ swoje mieszkanie w N.-D. de l’Osier, gdzie jej syn pozostanie; poniewa¿ twierdzi, ¿e ona ma tak potrzebê widzieæ go
w sytuacji, w której ona siê znajduje, zrobiê tak, ¿eby pozostawa³
czêciej opiekunem sanktuarium, jednak bez obiecywania, ¿e nigdy
nie pójdzie na misjê. Ten uk³ad jest ca³kiem naszym obowi¹zkiem
i przynoci tylko korzyci pani Kotterer. Je¿eli jej syn zrozumie
swoje obowi¹zki i nie bêdzie lepy przez dzieciêc¹ czu³oæ, powinien b³ogos³awiæ dobrego Boga, ¿e mnie tym natchn¹³, i byæ pe³ny
wdziêcznoci wobec mnie. Je¿eli jest inaczej, zwalniam siê z ca³ej
odpowiedzialnoci i zamykam siê w sanktuarium moich obowi¹zków bez zgadzania siê42 na inne ugody. Fa³szywa delikatnoæ pani
Kotterer, albo mo¿e jej syna, który chcia³by ¿yæ z naszej szczodro39
40
41
42

Po francusku Donner les mains à quelque chose: w tym pomóc.
Po francusku lendosse: odpowiedzialnoæ.
Po francusku „A la solidaire”: solidarnie.
Po francusku „entendre à” : zgadzaæ siê.
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bliwoci, nie mo¿e byæ stawiana wysoko. Nie trzeba byæ tak dumnym, gdy jest siê ubogim. Zreszt¹ moja delikatnoæ posuwa siê a¿
do ofiarowania pani Kotterer, aby otrzymywaæ tê pomoc tylko bezporednio ode mnie, bez przechodzenia przez porednictwo ojców
z lOsier. Cokolwiek siê zdarzy z takimi procesami, nasza sprawa
jest na pewno wygrana w oczach ludzi, tak jak w trybunale Bo¿ym.
21 kwietnia: Wysy³am o. Honorata do Aix, aby rozmówiæ siê
z o. Milleem, który wed³ug moich obliczeñ tam przybêdzie jutro
przed odjazdem arcybiskupa.
List do o. Mille’a, w którym polecam mu postêpowanie, którego powinien siê trzymaæ, tematy, które powinien omówiæ, obowi¹zki, które ma wype³niæ wobec arcybiskupa podczas trasy wizyty
pastoralnej, któr¹ z nim zrobi43.
List arcybiskupa z podziêkowaniem za ostro¿noæ, jak¹ powzi¹³em, aby dokonaæ wyboru misjonarza odpowiedniego do wype³nienia misji, któr¹ on chce mu zleciæ.
List o. Guiguesa. On mówi mi jeszcze o o. Kottererze i potêpia44
otwarcie kroki, jakie podj¹³ wobec mnie. Biskup z Grenoble da mu
placówkê tylko na moj¹ probê na pimie albo moje pozwolenie.
Ojciec Guigues nie przypuszcza, ¿e ja zatrzymam siê na myli, któr¹
dok³adnie zatwierdzi³em i któr¹ upieram siê uwa¿aæ za najlepsz¹. On
wyobra¿a sobie, ¿e ja mogê wezwaæ go do Marsylii, ¿e jego matka
pójdzie za nim, aby byæ w jego zasiêgu. On mówi mi jeszcze o zamiarze, jaki ma biskup z Grenoble uformowania grupy misjonarzy diecezjalnych, wcale nie po to, aby byli wrogo nastawieni do nas, lecz aby
zapewniæ obs³ugê misji w jego diecezji, któr¹ z powodu naszej ma³ej
liczby mo¿emy poprowadziæ tylko niedoskonale. luby zawsze przestraszaj¹ kler tej diecezji. Donoszê mu, ¿e wkrótce bêdzie zniechêcony obs³ug¹ misji. Przyk³ad wszystkich diecezji jest tego dowodem.
Niech wiêc o. Guigues siê uspokoi. W ka¿dym razie mo¿e byæ tylko
lepiej (s. 69], skoro jest wielka liczba robotników w winnicy Pana;
Dummodo Christus annuntietur in hoc gaudeo, itd.45. Nasi dobrzy
List z 21 kwietnia, por. Ecrits oblats 9, s. 24-25.
Po francusku Improuve: potêpia.
45
Filip. I. 18: „Dum omni modo, sive per occasionem, sive per veitatem Christus
annuntietur; et in hoc gaudeo”; „Ale có¿ to znaczy? Jedynie to, ¿e czy to ob³udnie, czy
naprawdê, na wszelki sposób rozg³asza siê Chrystusa. A z tego ja siê cieszê
43
44
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ojcowie z lOsier, nawet po cudach, jakie dobry Bóg dokona³ przez
ich wiêt¹ pos³ugê, nie maj¹ doæ ufnoci w Panu.
Poniewa¿ o. Tempier powiedzia³ mi w tym dniu, ¿e o. Kotterer
nie zastosowa³ siê do moich uwag i upiera³ siê w swoich pomys³ach, s³usznie oburzony na jego upór, nie zgodzi³em siê widzieæ
go tego wieczoru, gdy on zjawi³ siê u mnie. Jestem zagniewany, ¿e
dobry o. Semeria, który z nim przyszed³, wytar³ to upokorzenie,
którego wola³bym mu oszczêdziæ z tym wiêkszym powodem, ¿e
da³ siê zaprowadziæ do okolicznoci podobnej do okolicznoci
o. Kotterera w sposób wprost przeciwny46. Bêdê siê stara³ wyjaniæ
mu tê zagadkê jutro.
22 kwietnia: List o. Courtèsa. Wymiana misjonarza zosta³a
przyjêta przez arcybiskupa z Aix. Nie w¹tpiê, ¿e pra³at bêdzie zadowolony w czasie ca³ego przebiegu wizyty. Ojciec Courtès bardzo chwali mnie za o. Pierre’a Auberta, chwali sobie tak¿e o. Bermonda.
List o. Vincensa47. Trzeba przeczytaæ ca³y, aby zobaczyæ cuda,
jakie siê dokona³y na misji w St-Geoirs48. Wracaj¹c, misjonarze
zatrzymali siê w regionach, które ewangelizowali, absolutnie nikogo nie brakowa³o na wezwaniu; wszyscy siê wyspowiadali. Zarówno o. Vincens, jak i o. Dassy, który pisze na odwrocie listu, wyra¿aj¹ uczucia godne zakonników przy okazji bardzo nagannego
zachowania o. Kotterera, które dobrze znaj¹.
List ks. Père’a, proboszcza w Arles, pe³en serdecznych uczuæ
z okazji mojej nominacji. Nie mo¿e mi przekazaæ ¿adnej nowoci
wiêtej, która dotyczy biskupa z Leros49. O tym nigdy nie s³yszano
w Arles.
46
Ojciec o. Semerii by³ chory i umar³ w maju. Por. Dziennik, 17 maja i Notices
nécrologiques VI, s. 553.
47
Joseph Ambroise Vincent, urodzony 8 wrzenia 1803 r. w Mende ((Lozère), na
kap³ana wywiêcony w Aix 18 wrzenia 1830 r., do nowicjatu wst¹pi³ w 1835 r. Wtedy
by³ misjonarzem w N.-D. de lOsier, gdzie spêdzi³ du¿¹ czêæ swego ¿ycia jako mistrz
nowicjuszy, superior i prowincja³. Zmar³ w Maniwaki 9 sierpnia 1863 r., wówczas gdy
przeprowadza³ wizytacjê kanoniczn¹ w Kanadzie z tytu³u asystenta generalnego.
48
Prawdopodobnie Saint-Geoirs, w dwunastym kilometrze od N.-D. de lOsier. Jest
tak¿e St-Geoire w Valdaine w szeædziesi¹tym kilometrze.
49
Por. supra, notatka 44 z marca.
50
Victor Polydore Courtès, urodzony w Aix 8 grudnia 1807 r., wst¹pi³ do nowicjatu 14 czerwca 1827 r. Nic nie wskazuje, ¿e by³ on spokrewniony z o. Courtèsem.
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List ks. Courtèsa50, wikariusza w Fontvieille. Ten kap³an przez
pewien czas by³ nowicjuszem u nas. On mi to przypomina, aby
z tego zrobiæ temat jego wdziêcznoci i niew¹tpliwie motyw pochwa³, które bardzo chce mi wyraziæ [s. 70].
List niegodnego ks. Lazare’a Martina51. On nie wyszed³
z pod³oci, których nie zrobi³by, aby wróciæ do ³aski, to znaczy, aby
móc jeszcze zarabiaæ pieni¹dze, wykorzystuj¹c jak¹ parafiê. ¯eby
z tego bra³ swoj¹ czêæ. Jego przebaczenia nie oczekiwa³em dzisiaj, aby mu go udzieliæ, ale nigdy on nie bêdzie mia³ mego zaufania, tak samo jak nie móg³ otrzymaæ zaufania mego stryja, po
wszystkich jego szelmostwach i jego okropnym zachowaniu siê.
23 kwietnia: Ojciec Kotterer znów pojawi³ siê u mnie. By³em
zdziwiony zmian¹ jego tonu. To, co mi doniesiono o nim dzi rano,
nie przygotowa³o mnie do spotkania tego rodzaju. Mia³em ju¿ bardzo zaawansowany list do niego, w którym zarzucaj¹c mu jego
wykroczenia, przypomina³em mu jego obowi¹zki52. Zawsze w tym
samym uczuciu ¿yczliwoci, jak¹ by³em zdecydowany mu okazaæ,
by³em nieub³agany, aby wymagaæ, ¿eby wróci³ do swojej wspólnoty. Ju¿ napisa³em wyrok. Zosta³ zawieszony a saris, dopóki bêdzie
trwa³ jego upór. On nie pozna³ tego listu, który nie by³ ukoñczony,
gdy on przyszed³, aby mnie zobaczyæ. Fakt pozostaje, dopóki nie
bêdzie uwa¿a³, ¿e niemo¿liwe jest powierzyæ jego matkê jakiej
dobrej s³u¿¹cej z uposa¿eniem bardzo ponad to uposa¿enie, jakie
jego ojciec mia³ za swego ¿ycia i z odebrania z jego strony wykonywania jego pos³ugi w sferze jego powo³ania. Ojciec Kotterer
znów mi zaprzeczy³, ¿e nigdy nie wierzy³, ¿e opuszcza swoje obowi¹zki w tym wszystkim, co wykonywa³, s³owem to by³ baranek
z Lyonu53, którym by³ a¿ do dzisiaj. By³bym szczêliwy, gdybym
Ksi¹dz Lazare Martin napisa³ brutalny artyku³ 19 stycznia 1832 r. w dzienniku
Le Sémaphore”, przeciw zarz¹dzeniu biskupa Fortunéa de Mazenoda z 22 grudnia
1831 r., odnosz¹cego siê do podzia³u ubocznego dochodu miêdzy proboszczami i wikariuszami. Po 1832 r. ksi¹dz Martin nadal pisa³ w Le Sémaphore”, aby poprzeæ ksiê¿y
w sprzeciwie z Mazenodami, takich ksiê¿y jak Jonjon i Jonquier, proboszcz w Aygalades.
Por. J. Leflon II, s. 548-551, 570, 572, 575, 577, 581, 583.
52
Za³o¿yciel skopiowa³ ten list z 23 kwietnia w swoim Dzienniku, 20 maja. Por.
Ecrits oblats, t. 9, s. 25-28.
53
Po francusku: Agneau de Lyon: wyra¿enie nieznane nawet przez mieszkañców Lyonu.
51
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móg³ wierzyæ, ¿e tê zmianê tak nag³¹ nale¿y przypisaæ ³asce i modlitwom, których nie zapomnia³em odmówiæ dzi rano podczas
mszy za niego. Ale refleksja przeszkadza mi oddaæ siê bez umiarkowania tej radoci. To, co z³agodzi³o ten wielki gniew, te groby
przed ks. Dupuyem, ¿¹danie ode mnie dyspensy, której nie mia³em
zamiaru jemu udzieliæ, te plany udania siê przyj¹æ pos³ugê w diecezji Chambéry albo w diecezji Suse54, gdyby biskup z Grenoble
nie decydowa³ siê na ulokowanie go, nagle przygnêbionego i wzruszonego, ta rewolucja w jego pomys³ach, te wszystkie piêkne dyspozycje aktualne, czy to wszystko nie powinno byæ odkryte wówczas, gdy ten biedny Kotterer by³ w swoim czasie wydalony
z diecezji [s. 71] St-Jean de Maurienne, aby byæ wcielonym do diecezji marsylskiej. To znaczy³o laæ mu wodê do jego wina, poniewa¿ unikaj¹c legalnego pos³uszeñstwa swemu superiorowi zakonnemu, wpad³ natychmiast pod jurysdykcjê swego ordynariusza,
a tym ordynariuszem jestem znowu ja. Pragnê siê myliæ, a ja nie
pozwoli³em, ¿eby myl o tym mi przysz³a. On odjecha³ do Pontcharra55, przeje¿d¿aj¹c przez lOsier, gdzie wróci, jak tylko skoñczy sprawy swojej matki.
23 kwietnia: To by³ dzieñ przeznaczony na wielk¹ procesjê
wszystkich dzieci miasta. Ojciec Guyon, który im g³osi³ ogólne
rekolekcje, bardzo nalega³, abym pob³ogos³awi³ uroczycie tê czêæ
ukochan¹ naszej trzody na placu St-Ferréol, gdzie te wszystkie
dzieci powinny siê zebraæ wokó³ figury wiêtej Dziewicy, aby jej
oddaæ ostatni ho³d na koniec wiêtych æwiczeñ, które to wszystko
poprzedzi³y. Chocia¿ cierpi¹cy, chcia³em daæ misjonarzowi i dzieciom dowód mego zainteresowania, udaj¹c siê na modlitwê, która
mi zosta³a zlecona ze zbytnim naleganiem, abym móg³ tego odmówiæ. Wszystko odby³o siê bardzo dobrze ku zadowoleniu i zbudowaniu ogólnym. Wyra¿enie wspólnych uczuæ przejawi³o siê g³ono
przez krzyk powtarzany trzy razy na placu: niech ¿yje biskup.
T³um by³ ogromny na placu i we wszystkich okolicznych ulicach,
oknach, tarasach i dachach wszystkich domów. Wszystkie dzieci
mia³y w rêce proporczyki ró¿nego koloru, fanfary, piew pieni,
54
55

Suse w Piemoncie.
Rêkopis: Poncharra (Isère, okrêg Grenoble).
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ogólna uciecha na widok biskupa zbli¿aj¹cego siê, aby b³ogos³awiæ ogromny t³um w szatach pontyfikalnych, wszystko przyczynia³o siê do dania tej ceremonii wygl¹du wiêta, które pozostawi g³êbokie wspomnienia we wszystkich sercach.
24 kwietnia: Listy po listach z komplementami, wizyty po
wizytach. List o. Vincensa, który mnie prosi, abym móg³ spêdziæ
kilka dni przy bracie, który ma nagl¹c¹ potrzebê obecnoci jego
osoby, aby móg³ powróciæ do Boga. On jest tym, który mu zastêpowa³ ojca. Niezale¿nie od tego, jaka by³aby potrzeba w lOsier,
nie mogê odmówiæ mu tak s³usznej proby, a zatem mu odpowiem.
24 kwietnia: Skierowa³em ks. Dupuya do o. Tempiera w celu
omówienia z nim sprawy w l’Osier. Jestem zbyt zajêty ca³y dzieñ,
by mu powiêciæ konieczny czas i omawiaæ te sprawy ze mn¹
w tej chwili. Póniej z tego zda mi siê sprawê. Tymczasem polecam,
aby punktualnie napisano do ks. Dupuya na sposób historycznego
opowiadania to wszystko, co dotyczy kupna domu i ró¿nych w³asnoci, transakcji, umów i innych aktów, s³owem to, co ma zwi¹zek z naszym osiedleniem siê w lOsier, inaczej póniej bêdziemy
wystawieni na nieprzyjemnoci, a nawet na znoszenie niesprawiedliwoci, z braku dobrego poznania punktu, do którego ks. Dupuy doprowadzi³ sprawy z t¹ zdolnoci¹, która jest mu w³aciwa.
25 kwietnia: List o. Guiguesa56, aby go uczyniæ wiadkiem
w sprawie postêpowania o. Kotterera. Polecam mu, ¿eby siê nie
k³opota³ grob¹ nowego osiedlenia misjonarzy diecezjalnych. Nawet gdyby zobaczy³ ich osiedlonych, absolutnie nie chcê, ¿eby oni
przerwali swoj¹ pracê osobist¹. Oni bêd¹ g³osili swoje misje zim¹,
oni wróc¹, gdy to bêdzie potrzebne do swej wspólnoty, aby tam siê
skupiæ i tam ¿yæ zgodnie z regu³¹ i wcale nie jak panowie kasztelani. Podczas lata kilka podró¿y do miejsc, które ewangelizowali,
i sta³a obs³uga sanktuarium. Nastêpnie zostan¹ na miejscu i bêd¹
modliæ siê za innych pracowników, jeli takowi siê znajduj¹; poniewa¿ to jest sprawa niezwyk³a, o której nikt nigdy nie myla³
w tej obszernej diecezji od czasu jej ustanowienia do powiêcenia
56

Przechowujemy jego urywek z dat¹ 24, por. Ecrits oblats 9, s. 28.
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siê do pos³ugi misji, której proboszczowie dalecy byli od proszenia
o te wiête æwiczenia, bali siê ich, a teraz, mimo wszystkich przeciwnoci, uprzedzeñ i tylu trudnoci, które miano odwagê i wytrwa³oæ przezwyciê¿enia, dobro dokonuje siê cudownie przez naszych ojców. A mimo to uwa¿a siê, ¿e oni nie robi¹ tego doæ
dobrze, nawet jeli zabijaj¹ siê i pracuj¹ ponad swoje si³y. Za bardzo chce siê wszystko robiæ jednoczenie. Dlatego nale¿y zaapelowaæ do tych, którzy s¹ w stanie g³osiæ kazania, jakby ca³y owoc
misji zale¿a³ od kaznodziejów; ofiaruje siê im a¿ do 1200 franków
uposa¿enia, przygotowuje siê im piêkny dom. Mo¿liwe jest, ¿e ci
panowie dokonaj¹ wiêcej ni¿ kaznodzieje wielkopostni, do których
oni bêd¹ mogli byæ porównani pod wieloma wzglêdami, z ca³ego
serca pragnê, ale jeszcze bardziej obawiam siê, ¿eby ten rodzaj
konkurencji nie szkodzi³ bardziej dobru, ni¿ je powiêksza³. Ale tak
jest we wszystkich sprawach! [72]. Zawsze bêdziemy mieli pociechê i zas³ugê przed Bogiem, ¿e doprowadzilimy do upadku przes¹dów, które a¿ do tej pory przynosi³y nieprzezwyciê¿on¹ przeszkodê wielkiemu owocowi, który wszêdzie tworzy³a wiêta
pos³uga misji, a je¿eli naladowcy prze¿ywaj¹ ich powstanie i je¿eli tam zabieraj¹ siê doæ dobrze do nawrócenia dusz, jestem bardzo daleki od bycia z tego zmartwionym, co by³oby obrzydliwe,
bêdê z tego zadowolony, bêdê siê tym cieszy³, bêdê za to codziennie b³ogos³awi³ Pana, bêdê za to dziêkowa³ mu, ¿e wybra³ nas, aby
otworzyæ tê nieznan¹ karierê, lekcewa¿on¹ dotychczas, dopóki
mymy nie zabrali siê do tego dzie³a.
25 kwietnia: List o. Vincensa, aby mu pozwoliæ udaæ siê do
jego brata, który potrzebuje go dla dobra w³asnej duszy. Nalegam
na niego, aby jak najprêdzej odby³ swoj¹ podró¿, choæby musia³o
siê odroczyæ misjê, która by³a obiecana.
26 kwietnia: List pani de Coriolis z Najwiêtszego Serca. Ona
prosi mnie, aby u³atwiæ wejcie wiêtego cia³a w Marsylii na przybycie pani hrabiny de Forceville, która powinna to przynieæ
z sob¹57.
Pani de Coriolis, Pani z Najwiêtszego Serca z klasztoru w Rzymie. Ona by³a
spokrewnion¹ z Boisgelinami. wiêtymi cia³ami by³y cia³a pochodz¹ce z katakumb
i wystawione na kult. Wiele z nich by³o rozdzielonych w kocio³ach i klasztorach ca³ego
57
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Odpowied bpowi Garibaldiemu. On mnie upowa¿nia bardzo
chêtnie i w sposób najbardziej mi³y do podania moich informacji
bez udawania siê do Pary¿a. On wydeleguje mego stryja, aby przyj¹³ moje wyznanie wiary, jak tylko dowie siê, ¿e papie¿ przyj¹³
dymisjê biskupa Marsylii. On przypuszcza, ¿e dowie siê o tym
w pierwszej po³owie maja. Prosi mnie o wskazanie czterech koniecznych wiadków, ¿eby ich powiadomiæ o czasie i miejscu.
27 kwietnia: Dzieñ rocznicy urodzenia mego najdro¿szego
i czcigodnego stryja, biskupa Marsylii. Obchodzilimy uroczycie
i z radoci¹ jego wejcie w 89 rok piêknego ¿ycia. Nie mo¿na byæ
bardziej zdrowym, bardziej weso³ym, bardziej mi³ym, mieæ wiêksz¹ pogodê ducha, dlatego moglimy obiecywaæ sobie, ¿e zobaczymy go wyd³u¿aj¹cego swoje ¿ycie poza lata jego poprzednika, który ¿y³ blisko sto lat58; my tego jemu ¿yczylimy z ekspansj¹ uczuæ,
które nasz dobry patriarcha budzi w tych wszystkich, którzy go
otaczaj¹, a zw³aszcza ten, który powiêci³ swój czas wolny i wypoczynek, aby go wspomagaæ w staroci.
27 kwietnia: List o. Mille’a. On zdaje mi sprawê z pierwszych
kroków w swoim ¿yciu, które przebiega z arcybiskupem z Aix. On
dobrze zrozumia³ swoj¹ misjê i wywi¹zuje siê z niej jak dobry
i inteligentny misjonarz. Arcybiskup jest zachwycony jego kazaniami prowansalskimi, on bêdzie robi³ wszystko, co jego gorliwoæ
mu podyktuje z rezerw¹ [s. 74], jak¹ mu radzi³em, i on na pewno
siê do tego dostosuje.
27 kwietnia: List ks. Barreta, wikariusza generalnego w Awinionie. On z niecierpliwoci¹ czeka na naszych ojców, aby stworzyæ placówkê w Lumière; nalega nawet w imieniu arcybiskupa,
który przywi¹zuje do tego wielk¹ wagê. Niestety!, ja bardziej pragn¹³bym tylko widzieæ naszych ojców przejmuj¹cych to wiête miejsce, ale ugody, które trzeba by³o powzi¹æ, aby sprawiæ towarzyszechrzecijañstwa, gdy mylano, ¿e te wszystkie cia³a znalezione w katakumbach by³y cia³ami mêczenników. Pocz¹wszy od koñca ostatniego wieku, Kongregacja Rytów odmówi³a udzielenia oficjum i mszy na czeæ tych rzekomych mêczenników i poradzi³a roztropnie usun¹æ te relikwie.
58
Bp Jean Baptiste de Belloy (1709-1808), biskup Marsylii od 1755 r. a¿ do zniesienia siedziby w 1791 r., póniej arcybiskup Pary¿a od 1802 do 1808 r.
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nie arcybiskupowi z Aix i koniecznoæ wys³ania do Laus o. Honorata, opóniaj¹ ku memu wielkiemu ¿alowi dzieñ przybycia oblatów do Lumière.
28 kwietnia: List do bpa Garibaldiego z aktem mojej konsekracji biskupiej i nazwiskami wiadków, których wybra³em dla
moich informacji; serdecznie dziêkujê mu za jego list ca³kiem przyjacielski.
List do ks. Leblanca59. S³u¿y on jako odpowied na list, który
on mi napisa³ z okazji mojej nominacji, a powiada mu równoczenie, ¿e wybra³em go, aby by³ jednym ze wiadków moich informacji,
jednoczenie polecam mu, aby o tym doniós³ Davidowi60, de Baussetowi61 i Ferrandy’emu62.
29 kwietnia: Msza o wytrwanie w Zgromadzeniu Coulina63. Ja
tam bierzmowa³em ¿ydówkê nawrócon¹ niedawno. Spotkanie by³o
bardzo liczne, a przede wszystkim bardzo buduj¹ce.
Dobry ks. Lander64 wróci³ speszony z Bonneveine, gdzie najbogatszy pan de Panisse mia³ czelnoæ odmówienia mu podpisu na
po¿yczkê na budowê St-Lazare. Pan Heins65 przyszed³ jednak, ¿eby
59
Ksi¹dz Hippolyte J. Leblanc, cz³onek zrzeszenia m³odzie¿y w Aix od 1814 do
1819 r., by³ wówczas wikarym na parafii St-Eustache w Pary¿u, por. powy¿ej, notatka
19.
60
Ksi¹dz Eugène Louis Antoine David, by³y cz³onek zrzeszenia m³odzie¿y w Aix
jak ks. Leblanc, by³ wtedy proboszczem parafii Saint Pierre-et-Paul w Ivry-sur-Seine,
wtenczas w diecezji Pary¿a.
61
Jean Baptiste Gabriel Ferdinand de Pausset-Roquefort (1798-1879), siostrzeniec
dawnego arcybiskupa z Aix, by³y cz³onek zrzeszenia m³odzie¿y i nowicjusz u misjonarzy Prowansji od 1816 do 1818 r., by³ adwokatem w Pary¿u.
62
Jean Baptiste Ferrandy, kap³an marsylski, kapelan karmelitów w Pary¿u.
63
François Xavier Alphonse Coulin by³ cz³onkiem kongregacji w 1815 r. Wst¹pi³
do nowicjatu misjonarzy Prowansji 21 czerwca 1819 r., wyst¹pi³ w 1822 r., na kap³ana
zosta³ wywiêcony 25 stycznia 1824 r. i pozosta³ w diecezji marsylskiej. W 1837 r. by³
wikarym w Notre-Dame du Mont Carmel. Przechowujemy 76 z jego listów pisanych do
Za³o¿yciela od 1819 do 1859 r. Pierwsze, pisane w czasie jego nowicjatu, s¹ cenne, aby
nam daæ poznaæ ¿ycie nowicjuszy w Notre-Dame du Laus.
64
Kanonik Jean Chrysostome de Lander (1772-1858).
65
Byæ mo¿e hrabia Pierre Léandre de Panisse (1770-1842), dawny wojskowy. Pan
Heine, by³y dyrektor ce³; bp de Mazenod wymienia go wiele razy w swoich pismach
z tego okresu jako szczodrego dobrodzieja dzie³ w Marsylii.
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mu daæ przyk³ad wspania³omylnoci, która oczywicie nie jest
w zwyczajach pana de Panissea, aby za ni¹ iæ. Godny cz³owiek
poczu³ siê w k³opocie: kiedy nie otrzyma³ listów z zaproszeniami,
delikatnie poskar¿yæ siê na to po przyjacielsku proboszczowi
z N.-D. du Mont66, póniej podpisa³ zgodê na tysi¹c franków. Pan
de Panisse nie uzna³ siê za doæ bogatego, aby po¿yczyæ 200 franków bez procentu. Lepiej umieszcza siê swoje pieni¹dze od dawna
w tej bogatej rodzinie; dlatego wiêty £azarz bêdzie zwolniony ze
z³o¿enia wizyty.
30 kwietnia: Bierzmowanie m³odego syna pana de Suriana67.
Oddawa³em siê tym chêtniej temu aktowi ¿yczliwoci, ¿e pan
de Surian nie zgodzi³ siê podpisaæ aktu po¿yczki nawet na lich¹
sumê 200 franków, jak¹ los móg³by sprawiæ wejæ do jego kasy
mo¿e na rok.
Pojawienie siê o. Millea. Arcybiskup z Aix, bêd¹c zbyt w niedyspozycji, aby kontynuowaæ swoj¹ wizytê, powróci³ do Aix, zabra³ z sob¹ swoich towarzyszy podró¿y; pos³uga naszego misjonarza ju¿ wyda³a swoje owoce. Arcybiskup móg³ zwizytowaæ tylko
szeæ parafii; wszêdzie o. Mille by³ jego narzêdziem ku zadowoleniu pra³ata i ludu. Gdy arcybiskup poczuje siê lepiej, wznowi swoj¹ wizytacjê przy udziale swego towarzysza.
Ksi¹dz Martin M. Philippe Louche (1786-1863).
Pan de Surian by³ deputowanym. Po swojej nominacji na biskupa Marsylii
bp de Mazenod czêsto poleca³ mu plan katedry.
66
67

Notre-Dame de lOsier (Isère), w³asnoæ kupiona przez ks. A. Dupuya w 1837 r., por. JM, 23 stycznia,
24 kwietnia, 5 maja i 27 wrzenia 1837 r. Wie¿a kaplicy de Bon-Rencontre i gotycki koció³ by³y zbudowane
przez oblatów w latach 1856 i 1858-1873. Dawny klasztor Augustianów, w którym oblaci mieszkali (po³o¿ony
ca³kiem blisko kocio³a, na prawo) nie jest ukazany na tej fotografii. Spali³ siê 25 grudnia 1948 roku
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TEKST

Maj
1 maja: Obecnoæ pontyfikalna w katedrze. Listy o. Moreau
i o. Albiniego. S¹ one wys³ane ojcom Reinaudowi i Telmonowi1.
W tym samym dniu otrzyma³em list o. Telmona, który mnie prosi
o upowa¿nienie go do przyjcia do mnie miêdzy dwoma misjami,
aby mi przekazaæ swoje skargi i osobicie poinformowaæ o wszystkim, co go dotyczy. Pisze jednoczenie do o. Tempiera, aby on
przynagli³ mnie do udzielenia mu tego, o co mnie prosi. W licie
do o. Tempiera robi d³ugie wyliczenie wszystkiego, co siê mówi,
wszystkiego, co myli siê przychylnie o nim na Korsyce2, jakby te
pochwa³y z zewn¹trz by³y odpowiednie do os³abienia wykroczeñ,
jakie dwaj superiorzy mu zarzucaj¹. Pycha przejawia siê w ka¿dej
linijce, a przypuszczenie, ¿e ja pozwoli³em uprzedziæ siê przeciw
niemu, nie daje wielkiego wyobra¿enia o uszanowaniu, jakie powinien mieæ dla swego superiora generalnego. Nie, nie jestem
uprzedzony do niego. Mam sobie do zarzucenia raczej co przeciwnego. Doceniam to, co robi, znam jego rodzaj zdolnoci, robiê sobie przyjemnoæ dostarczenia mu rodków uczynienia tego wartociowym; ale czy trzeba, ¿ebym nie widzia³ g³ównych braków, które s¹ dostrzegane przez wszystkich, które powoduj¹ czasem wielkie
zgorszenia i o których zawsze mi donosili wszyscy jego superiorowie?
To nie by³oby jeszcze takie, gdyby by³a nadzieja na poprawê,
ale jak siê tym ³udziæ, gdy to drogie dziecko raczej oskar¿a nas
wszystkich, ni¿ przyznaje siê choæby tylko do jednego z wielu jego
1
2

S³owa wydrapane w rêkopisie: Reinaud i Telmon.
S³owo wydrapane: Korsyka.
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b³êdów. On nie mo¿e zapomnieæ, ¿e go zabra³em, aby tak powiedzieæ, w pielusze3 w czasie misji w Barcelonnette4. Ile wówczas
mia³ lat? Piêtnacie albo szesnacie, nie wiem, nigdy nie by³ wy¿szy ni¿ udo. Mia³ wygl¹d ca³kiem ma³ego dziecka. Mimo to przyj¹³em go i [s. 76] zawsze uwa¿a³em go za swego syna, troszczy³em
siê o wszystkie jego potrzeby, dawa³em mu instrukcjê. Wreszcie
dopuci³em go do Stowarzyszenia i prowadzi³em go w ten sposób
a¿ do kap³añstwa, chocia¿ dostarcza³ mi wiele niepokoju i k³opotów w ci¹gu jego lat formacji, i raz uciek³ z domu w Aix5.
Czy to wszystko dowodzi, ¿e jestem uprzedzony do niego?
Czy nie powierza³em mu odpowiedzialnych stanowisk? Czy przesta³em wiadczyæ mu przyjañ, nawet wtedy, gdy mi dowiód³, ¿e
zabrak³o mu serca i wdziêcznoci. Gdyby brakowa³o ich tylko dla
mnie, mo¿e nigdy nie zrobi³bym mu zarzutu, ale czy mo¿na zapomnieæ list, który napisa³ do o. Tempiera, a który wiadczy o zwyczajnej myli jego duszy? On nie okaza³ nale¿nych wzglêdów
o. Courtèsowi. On wyniós³ siê ze swego domu. Nie okaza³ nale¿nych
wzglêdów o. Albiniemu6; gdy idzie o o. Guiberta, to przekroczy³
on wszystkie mo¿liwe granice7. I to jeszcze przeciw niemu dopuszcza w swoim umyle uprzedzenia najbardziej nies³uszne i w swoim sercu takie oddalenie, ¿e ja nazwa³bym to prawie nienawici¹.
Oby Bóg zechcia³ zmieniæ to drogie dziecko, bo je¿eli bêdzie nadal p³awi³ siê w tych pomys³ach, bardzo obawiam siê, aby nie przynios³o mu to zguby. Zrobiê wszystko, co bêdzie zale¿a³o ode mnie,
aby go ocaliæ od mierci. Ale naprawdê nie jest w³aciwe pozwoliæ
mu na podró¿ w tym czasie, bo moim zamiarem zawsze by³o wezwaæ go na kapitu³ê, któr¹ planujê zwo³aæ w lipcu.
List o. Guiberta. Rz¹d da³ 60 000 franków na wy¿sze seminarium w Ajaccio. Ta suma bêdzie zmarnowana przez przedsiêbiorców, jak to zwykle siê dzieje. Ojciec Guibert pyta siê mnie, czy
mo¿e zaproponowaæ swego zaufanego murarza jako nominata, aby
byæ w stanie pokierowaæ pracami i byæ pewnym, ¿e ca³a suma bêPo francusku au maillot: jeszcze niemowlê.
Misja g³oszona od dnia 20 kwietnia do 20 maja 1822 r. Urodzony dnia 8 wrzenia 1807 r., Antoine Adrien Telmon mia³ tylko 14 lat w czasie misji.
5
Wydrapane: Aix.
6
Wydrapane: Albini i Guibert.
7
Ojciec Telmon by³ zw³aszcza niepos³uszny ojcu Guibertowi.
3
4
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dzie u¿yta na korzyæ zak³adu. Istnieje prawdopodobieñstwo, ¿e
murarzowi trzeba bêdzie zrobiæ obni¿kê zbyt znaczn¹, aby siê chlubiæ, ¿e mo¿na wybrn¹æ z k³opotu. Ojciec Guibert móg³by wynagradziæ go z dochodu seminaryjnego. Prosi mnie o zgodê. Nie jestem
bardzo sk³onny do tych rodzajów spekulacji, przez które zawsze
jestemy oszukani. Dobrze widzê, jaka z tego wyniknie korzyæ dla
seminarium, ale tak¿e jaki k³opot! Gdyby jeszcze biskup by³ na
miejscu, móg³by zgodziæ siê na targ i go zagwarantowaæ! Mogê
przystaæ na ten uk³ad tylko wtedy, gdy o. Guibert da mi zapewnienie najbardziej pozytywne w sumieniu, ¿e Zgromadzenie w tym nie
bêdzie uczestniczyæ i ¿e jego interesy nie bêd¹ nara¿one. Ojciec
Tempier odpowie w tej sprawie. [s. 77]
2 maja: Panie Szpitalne zjawi³y siê u mnie, aby zdaæ mi sprawê z cudownego uzdrowienia dokonanego na jednej8 z nich przez
wstawiennictwo Notre-Dame de la Garde. To sama chora mi opowiedzia³a z du¿ym wzruszeniem. Ta zakonnica by³a mi znana. To
jedna z tych, które chcia³y powiêciæ siê Bogu po misji, któr¹ g³osilimy w Mouriès9. Ta biedna dziewczyna by³a cierpi¹ca od wielu
lat na reumatyzm, który koñczy³ siê na przykuciu jej do ³ó¿ka. Je¿eli ona siê podnosi³a, mog³a iæ tylko za pomoc¹ kul i daj¹c siê
podtrzymywaæ przez swoje towarzyszki. Od jakiego czasu czu³a
siê skierowan¹ do wzywania N.-D. de la Garde. Prosi³a wiele razy
swoj¹ prze³o¿on¹, ¿eby jej pozwoli³a przyjæ pomodliæ siê w jej
sanktuarium, ale prze³o¿ona nigdy nie uwa¿a³a za s³uszne zadoæ
uczyniæ jej pragnieniu. Ostatnio, gdy prze³o¿ona pensjonatu z Marsylii by³a w Aix, chora ponowi³a swoje proby i tym razem otrzyma³a tê ³askê. Ona przyby³a do Marsylii i tam, jak zawsze, pojawi³a siê, id¹c o kulach. Tam odprawiono nowennê w pensjonacie.
W ostatnim dniu chora zosta³a przeniesiona do N.-D. de la Garde.
Wchodzi do sanktuarium oparta na swoich kulach. Siada, ale zaledwie wezwa³a wiêt¹ Dziewicê, poczu³a siê ca³kiem uzdrowiona,
mog³a wyjæ bez kul, uklêkn¹æ, zejæ a¿ do powozu, który j¹ oczekiwa³ na dole wy¿szego zejcia. Ju¿ nie wziê³a swoich kul, wracaj¹c do Refuge, gdzie najpierw by³a odwiedziæ swoje siostry, mog³a
Wed³ug kontekstu idzie o zakonnicê z Pañ Szpitalnych w Aix.
Misja g³oszona od dnia 9 lutego do 15 marca 1817 r. przez ojców de Mazenoda,
Deblieu, Tempiera i Mie.
8
9
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przebiec dom bez zmêczenia. Stamt¹d posz³a do pensjonatu, gdzie
pensjonariuszki wyda³y okrzyki radoci. Dzisiaj przysz³a na biskupstwo, gdzie widzia³em j¹ klêkaj¹c¹, aby otrzymaæ b³ogos³awieñstwo mego stryja, id¹c¹, schodz¹c¹ po schodach i udaj¹c¹ siê
bez pomocy a¿ do powozu. By³em bardzo zadowolony z zapisania
tego faktu tutaj. Je¿eli zakonnica nadal bêdzie siê tak dobrze czuæ,
spisze siê protokó³ o tym cudownym ozdrowieniu.
2 maja: Wszyscy, krewni, przyjaciele i lekarz zebrawszy siê,
wymagali ode mnie, ¿ebym wyjecha³ z miasta, abym móg³ podnieæ siê ze stanu cierpienia, w który wpad³em na skutek mocnych
wstrz¹sów odczuwanych od szeciu albo siedmiu miesiêcy. Ja zgodzi³em siê na wyjazd na wie, aby tam spêdziæ jakie piêtnacie dni
w najbardziej absolutnej samotnoci. Wyje¿d¿am wiêc do St-Joseph, gdzie bêdê ¿y³ sam w domku przylegaj¹cym do wielkiej
posiad³oci Pañ Najwiêtszego Serca10.
Chcê zaznaczyæ tutaj dla pociechy przysz³ych superiorów generalnych, ¿e myl¹c, i¿ by³oby s³uszne przybraæ za towarzysza
[s. 78] jednego z oblatów dla przyzwoitoci i pewnej regularnoci,
nie znalaz³ siê nikt dyspozycyjny, nawet najm³odszy z naszych ojców, ten, którego wywiêci³em na kap³ana w ostatni¹ Wielk¹ Sobotê11. Powiedziano mi, ¿e mia³ odwiedziæ wiêzienia, ¿e musia³
g³osiæ kazanie w tym dniu, robiæ jak¹ inn¹ rzecz w kolejnym dniu.
Uwa¿a³em za prostsze obejæ siê raczej bez towarzysza, ni¿ sprawiaæ k³opot obs³udze, ale by³o mi dozwolone miaæ siê trochê ze
znaczenia mojej godnoci superiora generalnego! Nie mówiê
o godnoci biskupa. On nie wchodzi³ w moje zamiary odwo³ania
siê do osób obcych Stowarzyszeniu, aby prze¿yæ te kilku dni w intymnoci mojej samotnoci. Bardzo dobrze przyzwyczajam siê do
bycia w odosobnieniu, ale piszê tê uwagê, poniewa¿ nie by³o w for10
Baronia St-Joseph, pa³ac i park ko³o Marsylii nale¿a³a do Pañ wiêtego Piotra
(Dames de St-Pierre). W 1835 r. bp de Mazenod wspomaga³ ustanowienie pensjonatu
Pañ Najwiêtszego Serca w St-Joseph, nak³aniaj¹c do zjednoczenia Pañ wiêtego Piotra
z Paniami Najwiêtszego Serca (Dames du Sacré Coeur), za³o¿onego przez wiêt¹ Madeleine Sophie Barat. Por. Rey I, s. 479 i 637; II, s. 151.
11
Ojciec Charles Bellon, wywiêcony w wielk¹ sobotê 1837 r., por. Dziennik Mazenoda, 25 marca. Ten ojciec by³ kapelanem wiêzienia pa³acu sprawiedliwoci w 1837
i 1838 r., por. listy bpa de Mazenoda do zarz¹dcy wiêzieñ, 4 kwietnia 1837 r. i 29 wrzenia 1838 r. AAM: Reg. listów administracyjnych.
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mach towarzyskich, ¿eby mi wiadczono ma³e us³ugi, które móg³
oddawaæ towarzysz, którego mia³em prawo, a mo¿e nawet obowi¹zek wezwaæ do siebie, gdy ja go wyznaczy³em, poniewa¿ nie by³o
nic ³atwiejszego, jak kazaæ komu innemu wyg³osiæ kazanie w tym
jedynym dniu, w który on powinien g³osiæ kazanie, i kazaæ zast¹piæ go w wiêzieniach dwa razy, w których on powinien tam siê zjawiæ. Ja nie chcê uznaæ go za winnego, poniewa¿ on zgrzeszy³ tylko w formie, i ¿e on by³by bardzo zagniewany, i¿ nie miano wzglêdów na ojca, którego czule kocha i przez którego on równie¿ jest
czule kochany12, ale uwaga ta powinna mieæ miejsce dla pouczenia
tych, którzy przyjd¹ póniej.
3 maja: Oto jestem tutaj w St-Joseph od wczoraj wieczora.
Bêdê siê stara³ korzystaæ z mojej samotnoci dla duszy i dla cia³a.
Ojciec Tempier przyszed³ ulokowaæ mnie w moim ma³ym pa³acu,
gdzie spêdzi³em dobr¹ noc. Dzi rano odprawi³em mszê komunitetow¹ poprzedzon¹ litani¹ do wiêtych, któr¹ mog³em wyranie odmówiæ bez odczuwalnego zmêczenia. Moje drzwi bêd¹ zamkniête
dla wszystkich, a mój plan dnia by³ niewype³niony.
4 maja: wiêto Wniebowst¹pienia. List pana stra¿nika pieczêci Barthe’a, bardzo grzeczny. Nie dostrzega on wcale problemu,
¿ebym nie uda³ siê do Pary¿a, aby przekazaæ moje informacje.
Wyra¿a siê bardzo przyzwoicie na temat proby, jak¹ mu przedstawi³em dla mego stryja13. Mo¿na wywnioskowaæ z tych jego s³ów,
¿e ³aska, o któr¹ go prosi³em, bêdzie udzielona, jak tylko Izby
zag³osuj¹ propozycjê rz¹du dotycz¹c¹ kapitu³y z St-Denis. Minister
nie móg³ odpowiedzieæ inaczej ani w lepszych wyrazach. Kilkakrotny list do ministra finansów na korzyæ krewnych J., aby im
zachowaæ sklep z wyrobami tytoniowymi w Grasse14.
12
Superiorem domu na Calvaire w maju 1837 r. by³ o. Honorat albo o. Jean Lagier, który go zastêpowa³ przez kilka miesiêcy na pocz¹tku lata 1837 r. Ale tutaj Za³o¿yciel wyznacza jasno o. Casimira Auberta, mistrza nowicjuszy na Calvaire, który zosta³
mianowany superiorem tego domu nazajutrz kapitu³y generalnej, 12 sierpnia 1837 r. Por.
Charles Séty, Chronique de la maison du Calvaire 1821-1965, kopia pisana na maszynie, s. 285.
13
Bp E. de Mazenod prosi³, ¿eby jego stryj zosta³ mianowany kanonikiem w St-Denis.
14
J: prawdopodobnie Jeancard, sekretarz w biskupstwie, urodzony w Cannes
ko³o Grasse (Alpes-Maritimes). Wiemy, ¿e jego ojciec by³ handlarzem. Bêd¹c danym
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5 maja: Podpisa³em dzisiaj akt sprzeda¿y, który mi zrobi³ Dupuy, z Notre-Dame de l’Osier. Chcia³em, ¿eby w akcie figurowali
jako wspó³nabywcy ksiê¿a Tempier, Honorat, Lagier i Aubert. Zakup jest zrobiony za cenê dziesiêciu tysiêcy franków. Notariusz
Bernard w Marsylii.
Ten dobry Dupuy, którego zachowania i powiêcenia nie umiano by doæ nachwaliæ, przyszed³ wzi¹æ zwolnienie. Wraca do N.-D.
de l’Osier, aby tam umocniæ dobro, którego ju¿ dokona³, i jeli
zobaczy, ¿e chwila jest sprzyjaj¹ca, bêdzie nalega³ na biskupa, ¿eby
nosi³ tytu³ superiora wspólnoty15.
Pan André Truphème pisze do mnie z Aix, ¿eby mi daæ znaæ
o z³ym stanie w³asnoci rolnej w Tholonet16, która mi zosta³a pozostawiona przez pani¹ David i z której pani Danglade ma korzystanie. On koñczy zaproponowaniem zajêcia siê tym miejscem
i placem za cenê 4000 franków. Ta propozycja jest prawie t¹ sam¹,
która by³a mi zrobiona ju¿ przed kilkoma latami. U¿ytkowniczka
tego miejsca jest ju¿ ca³kiem stara, zachowuje jednak jeszcze
umiejêtnoæ ¿ycia, a poniewa¿ my jestemy obowi¹zani ponosiæ
oprocentowania za po¿yczki, które zrobilimy, aby kupiæ lOsier
i Lumière, mo¿e by³oby s³uszne pos³uchaæ propozycji pana Truphème po tym, jak sprawdzilimy stan miejsc przez o. Courtèsa,
który na tym siê zna. Napisaæ o tym do Courtèsa.
6 maja: List naszego dobrego Louisa de Boisgelina datowany
z Wiednia, na który natychmiast odpowiedzia³em, aby dodaæ mu
odwagi w oddaleniu, w jakim siê znajduje. Jego list by³ czytany
wczoraj ca³ej rodzinie i przyjêty z wielkim rozczuleniem wszystkich. Pobudzi³ on równie¿ moj¹ czu³oæ z powodu lektury, któr¹ co
dopiero z niego zrobi³em.
List pana radnego pañstwa Thomas17, aby mi pogratulowaæ
mojej nominacji na biskupstwo w Marsylii. Od razu odpowiedzia³em mu, aby nie byæ d³u¿nym w grzecznoci. List pana Thomasa
monopolu pañstwowego na tytonie, posiadanie sklepiku tytoniowego by³o sytuacj¹ korzystn¹, udzielan¹ przez administracjê pewnym osobom uprzywilejowanym”.
15
Ojciec J. B. Eugène Guigues.
16
Le Tholonet, 5 km na wschód od Aix.
17
Pan Joseph Antoine M. Thomas by³ prefektem w Bouches-du-Rhône w czasie
sprawy Icosie w 1832-1835 r. By³ wówczas zawziêtym przeciwnikiem bpa Eugeniusza
de Mazenoda, por. J. Leflon, Mgr de Mazenod…, 2, rozdz. 11, s. 450-536.
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pos³u¿y³by w potrzebie apologii biskupstwa mego stryja. Mówi¹c
prawdê, ten urzêdnik zawsze okazywa³ wielki szacunek dla pra³ata. [s. 80]
7 maja: Chcia³em zrobiæ dobry u¿ytek pierwszego dnia z piêknej pogody, która by³a od samego pocz¹tku, jak jestem na wsi.
Poszed³em zwizytowaæ wioskê wiêtej pamiêci pana Cavanaca
w towarzystwie kapelana w St-Joseph. Mocno chwalono tê w³asnoæ, która jest na sprzeda¿. Jest faktycznie kilka zalet, ale ona
wymaga³aby wielkich kosztów utrzymania i po³o¿enie mi siê nie
podoba. Nie trzeba wiêc myleæ o stawieniu siê na licytacji, nawet
gdyby pozostawiono j¹ poni¿ej ceny wed³ug wyceny, któr¹ jest
90 000 zamiast 104 000 franków, jak to najpierw wynosi³a. Umeblowanie by³o wycenione na 1529, a beczka z piwnicy na 1285
franków. Dwa pola zawieraj¹ 53 quarterées18. Zauwa¿y³em równie¿, ¿e ta w³asnoæ by³a w zbyt wielkiej odleg³oci od miasta.
8 maja: List mojej matki. Miêdzy innymi sprawami mówi mi
ona o nowych propozycjach, które jej zrobiono na temat sadu oliwek w Le Tholonet; wydaje siê, ¿e jest on bardzo poszukiwany.
Ten pan Truphème, który niedawno napisa³ do mnie, posun¹³ siê
a¿ do 5000 franków. Miette, dawna handlarka ubraniami z drugiej
rêki19, domaga siê pierwszeñstwa. Wydaje siê, ¿e bêdzie mo¿na
wykorzystaæ ten kawa³ek ziemi, który zgodzimy siê sprzedaæ, ale
trzeba ust¹piæ tylko z ca³¹ pewnoci¹20. Dobrze by³oby dowiedzieæ
siê w Marsylii o stanie, w jakim znajduje siê u¿ytkowniczka pani
Danglade. Czy ten popiech kupców nie by³by oznak¹, ¿e ta kobieta nie czuje siê dobrze?
9 maja: Niespodziewane i bardzo przyjemne przybycie o. Courtèsa i o. Bermonda z Aix, aby mnie zobaczyæ. Poleci³em o. Courtèsowi, aby poprosi³ swego ojca o udanie siê do Le Tholonet, ¿eby
pozna³ stan naszego kawa³ka ziemi i wyrazi³ swoje zdanie o jego
wartoci.
18
19
20

Rêkopis: Casterées. Dawna miara rolna.
Francuskie fripièr handlarka okazyjnymi ubraniami.
Francuskie A bonnes enseignes: na dobrych warunkach, z gwarancjami.
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Ojciec Bermond powiadomi³ mnie, ¿e z³y ³ajdak Grognard21,
nazywany u nas Marcellin, szczególnie gorszy³, a widzia³ to proboszcz i lud z Meyrargues, gdy by³ pos³any przez o. Courtèsa. Nie
znalimy tej odrêbnoci, gdy wypêdzalimy tego z³ego cz³onka.
Posuwa³ on swój bezwstyd a¿ do rozweselania dziewcz¹t tamtego
regionu, piewaj¹c im … pieni.
10 maja: List o. Honorata datowany z Notre-Dame du Laus.
Daje on dobre wiadectwo o. Pélissierowi, który, wed³ug tego, co
on mi pisze, ma wolê dobrze robiæ i jest zadowolony w sanktuarium. Ojciec Honorat utrzymuje, ¿e nie nalegaj¹c na niego i okazuj¹c mu zaufanie, bêdzie mo¿na mieæ pociechê z tego ojca. Ojcowie Gignoux22 i Hermitte wrócili przemêczeni, w du¿ej mierze
z w³asnej winy. Ci dwaj ojcowie wzajemnie sobie szkodz¹; trzeba
by ich rozdzieliæ. Stan o. Hermitte’a, który czuje siê zawsze trochê
gorzej z powodu ob³¹kania, wymaga du¿o troski. By³oby niebezpieczne dla jego g³owy sprzeciwianie siê mu, a on czuje siê dobrze
tylko w Notre-Dame du Laus23.
List do o. Martina24. Skorzysta³em z okazji Pani Najwiêtszego Serca, która udaje siê do Szwajcarii. [ s. 82]
List ks. Allièsa, proboszcza z Orgon25. Po wstêpie komplementów do mojej nominacji, kontynuuje on w tych s³owach: „Teraz
korzystam z wolnoci mówienia o sobie i dla siebie. Wasza wysokoæ mo¿e pamiêtaæ, z jak¹ trudnoci¹ zgadza³em siê na nomina21
S³owa wydrapane: Grognard; nazywany u nas Marcellin; o. Courtès”;
„dziewczyna”; „pieni. S³owo poprzedzaj¹ce pieni jest tak dobrze wydrapane, ¿e
niemo¿liwe jest je odtworzyæ.
22
S³owa wydrapane: Gignoux i Hermitte.
23
W ówczesnej korespondencji i w notatce nekrologicznej o. Hermittea nie ma
¿adnej aluzji do tego ob³¹kania. Prawdopodobnie o. Honorat nazywa tak wyjcie tego
ojca na pocz¹tku 1830 r. By³ on wydalony ze Zgromadzenia 22 marca 1830 r. za ucieczkê bez wiedzy wszystkich i uciek³ do klasztoru trapistów w Rochefort ko³o Awinionu.
Por. Notices nécrologiques, t. 1, s. 365-367. Za rad¹ o. Albiniego powróci³ do Zgromadzenia i ponownie rozpocz¹³ swój nowicjat w 1833 r.
24
Za³o¿yciel dodaje: Mówi³em mu miêdzy innymi sprawami:, i kopiuje ca³y list.
Pomijamy go tutaj; jest on opublikowany w Ecrits oblats 9, s. 29-30. Biskup de Mazenod robi tam refleksje nad ciê¿koci¹ niewiernoci lubom religijnym.
25
Ksi¹dz Alliès, proboszcz z Orgon (Bouches-du-Rhône) by³ wówczas honorowym
kanonikiem w Aix. Za³o¿yciel spotka³ go na misji w Rians, g³oszonej od 11 listopada do
20 grudnia 1822 r.
Jest jeszcze mowa o tym kap³anie w dniu 22 maja.
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cjê na proboszcza w Oregonie. Nigdy nie mia³em innej ochoty do
pracy ni¿ misje i ja siê nie zmieni³em. Ale mój wiek nie jest ju¿ ten
sam. Wkrótce bêdê mia³ 46 lat. Jednak mówi³em o tym z o. Courtèsem, superiorem domu w Aix. Jego odpowiedzi by³y zgodne
z moimi pragnieniami. Ca³a nadzieja nie by³a mi zabrana. Wyznajê,
ja nie ofiarujê nic dobrego, jeli to nie jest wola. Wasza wysokoæ
nieraz mi mówi³, ¿e moim powo³aniem by³o byæ misjonarzem. ¯a³ujê, ¿e nie przezwyciê¿y³em wszystkich przeszkód. Mo¿e zrobi³bym
to, gdyby dowiadczenie umocni³o moj¹ wolê. Ale wreszcie, je¿eli
mogê otrzymaæ przedmiot moich lubów, bêdê usi³owa³ byæ w przysz³oci tym, czym chcia³bym byæ. Przychylna odpowied waszej
wysokoci sk³oni mnie do wys³ania mego zrzeczenia siê z proboszcza do arcybiskupa, a nawet, jeli to konieczne, sk³oni mnie do nag³ego opuszczenia mojej parafii. Widzê swoje zbawienie tylko tam,
gdzie pragn¹³em byæ od tak dawna, i ja nie chcê skoñczyæ moje dni
na parafii. W oczekiwaniu na przychyln¹ odpowied, itd.”.
Przepisa³em ten list z powodu rzadkoci faktu. Proboszcz
w tytule, który proponuje mi zrzeczenie siê swego probostwa, aby
siê zamieniæ na pokorn¹ sytuacjê misjonarza, to jest co nowego.
Czy to nie jest pierwsze powo³anie ks. Allièsa? Bardzo dobrze
przypominam sobie, ¿e go spotka³em jako wikarego w Rians, gdy
tam przeprowadza³em misjê w 1822 roku. Ksi¹dz Alliès poinformowa³ mnie o swoich sk³onnociach, i to wówczas powiedzia³em
mu, ¿e jest powo³any. Od tego czasu up³ynê³o wiele lat, a dzi jestem zdziwiony dowiaduj¹c siê tego, co jego list zawiera. Tak d³uga przerwa up³ynê³a od decyzji, na któr¹ siê powo³uje, i teraz wymaga, aby j¹ rozwa¿yæ na nowo, tym bardziej ¿e jeli jest buduj¹ce widzieæ proboszcza w tytule ustêpuj¹cego, aby wst¹piæ do
nowicjatu misjonarzy, pojawia siê rzeczywicie kilka trudnoci
w przyjêciu kap³ana 46-letniego, który wkrótce nie bêdzie ju¿ zdolny do prowadzenia misji. Muszê siê zastanowiæ przed odpowiedzi¹,
co móg³bym zadecydowaæ o udzieleniu dyspensy od wieku, i chcia³bym przygotowaæ sobie spotkanie z nim, aby siê upewniæ o motywie sk³aniaj¹cym jego do tak spónionego postêpowania.
11 maja: List Adriena Chappuisa26 pe³en przyjani. Prosi mnie
o kilka linii odpowiedzi. Nie dam siê du¿o o to prosiæ.
26

Adrien Antoine Chappuis by³ cz³onkiem stowarzyszenia m³odzie¿y w Aix od
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List pana mera w odpowiedzi na polecenie, jakie mu zrobi³em
w sprawie wnuka pani Touronsi, aby otrzymaæ dla niego miejsce
publicznego wagowego. List jest ³adny. Czy to bêdzie daremna
obietnica!
11 maja: Wizyta biskupa z Nancy27. Spêdzi³ ze mn¹ dwie godziny. Rzeczywicie uwa¿am, ¿e jest godny wspó³czucia. Na jego
miejscu czu³bym w inny sposób to, co ma smutnego jego po³o¿enie. Ju¿ dawno powiedzia³em mu, ¿e powinien albo wszystko zaryzykowaæ, aby wróciæ do swojej diecezji, albo podaæ siê do dymisji. On nie czuje spraw tak jak ja i dzia³aj¹c tak, jak móg³by to zrobiæ biskup In partibus, rozkoszuje siê myl¹ o dobru, jakie mo¿e
zrobiæ w ró¿nych diecezjach, w których przebywa. Zreszt¹, nigdy
nie bylimy zgodni w tym, co go dotyczy. Gdy raz wyszed³ ze swej
diecezji, nie by³ ju¿ nigdy informowany o niczym, co siê tam dzia³o. Oni mianowali na probostwo itd. Widzia³em w tym ba³agan
i wyrazi³em mój sposób mylenia pra³atowi, który nie da³ mi satysfakcji odpowiedzieæ, ¿e mia³em racjê. To wtedy radzi³em mu
wejæ niespodzianie do swojej diecezji. Szala³a tam cholera i on
og³osi³, ¿e nic nie przeszkadza³o mu lecieæ na pomoc swoim
owieczkom w przypadku wyst¹pienia tej choroby. Wed³ug mego
sposobu patrzenia, to by³a jedyna okazja, aby odzyskaæ swoje
stanowisko. On nie popiera³ mojego zdania, poniewa¿ napisano
mu, ¿e gdy przybêdzie, bêd¹ zamieszki i ¿e on faktycznie móg³by
zgodziæ siê, ¿eby go ukrzy¿owano albo aby go powieszono. Na
pró¿no mówi³em mu, ¿e powinien zlekcewa¿yæ te groby, ale on
twierdzi³, ¿e nie chcia³ stwarzaæ okazji do tak wielkiej zbrodni.
Póniej da³ siê przekonaæ, aby zamianowano koadiutora28, co by³o
równoznaczne z zamkniêciem sobie na zawsze drzwi swojej diecezji. Dowiedzia³em siê o tym fa³szywym postêpowaniu, przyje¿d¿aj¹c do Pary¿a i, wed³ug mego zwyczaju, nie ukrywa³em mego
1813 do 1819 r. Zostawszy adwokatem, pracowa³ wówczas w Pary¿u w ministerstwie
finansów. Przechowujemy 79 jego listów napisanych do Za³o¿yciela od 1817 do 1859 r.
27
Biskup Charles de Forbin-Janson, biskup w Nancy od 1824 do 1844 r. Zamieszany w nierozwi¹zywalne trudnoci czuje siê zobowi¹zany opuciæ diecezjê w lecie
1830 r., nigdy do niej nie wracaj¹c.
28
Biskup F. Auguste Donnet, koadiutor i administrator diecezji od 1835 do 1837 r.
Biskup Donnet by³ prekonizowanym arcybiskupem w Bordeaux 19 maja 1837 r. i zast¹piony w Nancy przez bpa A. B. Menjauda.
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uczucia dezaprobaty. Wed³ug niego on post¹pi³. Jak jest jego zwyczajem, on utrzymuje, ¿e post¹pi³ dobrze; jego zdaniem arcybiskup
Pary¿a29 zgadza³ siê z nim. W nic z tego nie wierzy³em, poniewa¿
wiem, ¿e biskup z Nancy czêsto przekonuje siê, ¿e upiera siê przy
swoim zdaniu, gdy myli siê ca³kiem przeciwnie. Mówi³em o tym
arcybiskupowi z Pary¿a, który zaprotestowa³ przeciw tej pomy³ce
i broni³ siê jak móg³ przed pos¹dzeniem, które krzywdzi³o jego
os¹d. Biedny biskup nie omieszka³ uznaæ, ¿e siê pomyli³ w swoich
obliczeniach i nadziejach, patrz¹c na wejcie jego koadiutora do
jego diecezji jak zbli¿anie do bardzo bliskiego jego powrotu. Na
jego miejscu mniej bra³bym pod uwagê moje rozczarowanie.
W diecezji zajêto siê tylko koadiutorem. Ca³y kler, nie wiem, czy
mo¿na by zacytowaæ kilka wyj¹tków, odda³ mu ho³d ma³o pochlebny dla czcigodnego pasterza, który by³ zniewa¿any na wszystkich
miejscach. Czy uwierzono by, ¿e biskup da³ siê przekonaæ, ¿e by³o
stosowne wys³aæ swego koadiutora bez towarzyszenia mu choæby
kawa³ka listu pastoralnego, który by go zapowiedzia³ i który jednoczenie ustali³by zasady rz¹dzenia. Wydawa³em g³one krzyki, gdy
dowiedzia³em siê o tej g³upocie. To nie by³a ostatnia taka rzecz. Gdy
trzeba by³o napisaæ list pasterski na Wielki Post, zabrak³o decyzji,
aby okreliæ, kto to zrobi [s. 85], biskup czy koadiutor. Wypowiedzia³em siê otwarcie, ¿e zrobienie tego nale¿a³o do biskupa, ¿e tym bardziej wypada³o, ¿eby to tak by³o, ¿e pierwszy pasterz nie mówi³ do
swego ludu poprzez koadiutora, ¿e obecnoæ biskupa w Pary¿u, to
znaczy przy drzwiach, ¿eby tak powiedzieæ jego diecezji, by³o spraw¹
nieodzown¹ przynajmniej, ¿eby chcieæ staæ siê ca³kowicie obcym dla
swoich owieczek. Zdziwiony spotkaniem oporu u tych, którzy dyskutowali ze mn¹ w gabinecie biskupa nad kwesti¹, która w moim przekonaniu nie powinna byæ podawana w w¹tpliwoæ, podtrzymywa³em
moj¹ opiniê z ca³¹ moc¹. Biskup nie zgodzi³ siê z moim zdaniem.
On musia³ póniej tego ¿a³owaæ i nie oszczêdza³ s³ów, gdy czyta³ list
pasterski koadiutora, który by³ niestosownoci¹ budz¹c¹ sprzeciw
wszystkich biskupów, którzy go czytali tak jak my w Pary¿u30.
H.L. de Quélen, arcybiskup Pary¿a od 1821 do 1839 r.
To dzia³o siê na pocz¹tku 1836 r. Biskup de Mazenod przebywa³ w Pary¿u
z o. Guibertem, aby zawrzeæ pokój z rz¹dem na temat sprawy z Icosie, por. J. Leflon,
Mgr de Mazenod, II, s. 522-525.
29
30
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M. Picot31, który mocno utrzymywa³ wbrew mojej woli, ¿eby biskup nie napisa³ listu pasterskiego, nie czeka³ na przybycie tego
koadiutora, aby mi wyt³umaczyæ powód jego oporu. Przyszed³ do
mnie nazajutrz po dyskusji, ¿eby mnie przeprosiæ, ¿e przeciwstawia³ siê mojej opinii i powiedzia³ we w³asnych s³owach, ¿e chocia¿ ja w zasadzie mia³em racjê, on czu³ siê zobowi¹zany mówiæ
tak, jak on to zrobi³, poniewa¿ wiedzia³, ¿e kler diecezji z Nancy
by³ tak usposobiony przeciw biskupowi, ¿e nie chcia³by czytaæ jego
listu pastoralnego z ambony. To nie usprawiedliwia³o biskupa, ¿e
przedsiêwzi¹³ zdanie przeciwne do mego, poniewa¿ by³ fa³szywie
przekonany, ¿e wszyscy byli za nim z bardzo ma³ym wyj¹tkiem.
Sprawy potoczy³y siê w³anie w taki sposób. Teraz biskup
otwarcie gani swego koadiutora, ¿e przyj¹³ arcybiskupstwo w Bordeaux, on mówi wszystkim, ¿e ten pra³at, radz¹c siê go, odpowiedzia³, ¿e on w tej sprawie nic nie powinien robiæ! Podaje powody,
które nie musia³y zrobiæ wielkiego wra¿enia na bpie Donnecie,
miêdzy innymi, ¿e nastêpuj¹c po ludziach z zas³ug¹ przewy¿szaj¹c¹ jego, jak bp de Cicé i bp Daviau32, bêdzie mo¿na przypomnieæ
sobie, ¿e zosta³ on ci¹gniêty z ma³ej parafii Villefranche, gdzie
nikt oprócz niego nie mia³by pojêcia iæ go szukaæ33.
Wierny memu powo³aniu od 30 lat i przekonany, ¿e moim obowi¹zkiem jest dawanie dobrych rad memu przyjacielowi, który ze
swej strony nie zrzeka siê swego zwyczaju nigdy nie iæ za nimi,
ja nie omieszka³em powiedzieæ mu, ¿e na jego miejscu ust¹pi³bym
ze swojej siedziby albo, je¿eli on chce j¹ zatrzymaæ, [s. 86] przynajmniej tym razem, zadowolony z pierwszego dowiadczenia,
zgodzi³bym siê mieæ tylko jednego biskupa sufragana34. Zobaczymy, co zrobi mój dobry biskup. Tymczasem on nie chcia³ daæ mi
satysfakcji powiedzenia mi, ¿e mia³em racjê, ale zbyt dobrze udowodni³em mu korzyæ, jak¹ znalaz³by w swojej sytuacji mianowa31
Michel Pierre Joseph Picot (1770-1841), historyk i dziennikarz, wówczas dyrektor dziennika: LAmi de la religion et du roi, journal ecclésiastique, politique et littéraire.
32
Biskup Jérôme Marie Champion de Cicé by³ arcybiskupem w Aix od 1802 do
1810 r.; bp Charles François dAviau de Sanzay by³ nim od 1802 do 1806 r.
33
Biskup Donnet, urodzony w Bourg-Argental (Loire) w 1795 r., by³ proboszczem
w Villefranche (diecezja w Lyonie), gdy zosta³ wyniesiony do biskupstwa.
34
Biskup pomocniczy.
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nia tylko jednego sufragana, aby nie móg³ mi nic zarzuciæ rozs¹dnego.
Rozwodzê siê mo¿e za d³ugo nad tymi anegdotami, ale to jest
punktem naszej historii wspó³czesnej i dobrze jest to stwierdziæ dla
pouczenia wspó³czesnych i tych, którzy przyjd¹ póniej.
11 maja: Wizyta ojca prowincja³a wielebnych ojców z La
Merci35 z prowincji Sewilla. Ten dobry ojciec, który ma wygl¹d
wyra¿aj¹cy dobroæ jego serca, przyszed³ mnie prosiæ, abym wywiêci³ subdiakona, jednego z zakonników, który jest u niego. Zgodzi³em siê na pierwsze wiêcenie. Rozmowa z tym ojcem prowincja³em, który mówi tylko po hiszpañsku, bardzo mnie zainteresowa³a. Pozna³em w nim wspania³ego zakonnika, pe³nego szczerego
przywi¹zania do jego powo³ania. Pe³en szacunku dla swego superiora generalnego aktualnie w Perpignan; dobry jak ojciec dla
wszystkich m³odych zakonników jego prowincji, którzy otrzymali
habit od niego i z³o¿yli profesjê na jego rêce. Wyg³osi³ pochwa³ê
z radoci¹. Oni wszyscy chcieliby mu towarzyszyæ. Jeli idzie
o niego, to by³ zdecydowany towarzyszyæ swemu m³odemu profesowi do Rzymu, aby go daæ wywiêciæ, gdybym ja nie zgodzi³ siê
oddaæ mu tej pos³ugi. W Rzymie zosta³ przyjêty przez najdostojniejszego prokuratora generalnego jego zakonu, który jest biskupem in partibus, stoj¹c jednoczenie na czele zakonników. Ojciec
prowincja³ przygotowuje siê do wyra¿enia naj¿ywszej wdziêcznoci za ca³e dobro, jakie mu wywiadcza nasz proboszcz z Sainte-Marthe, Margalhan36, który nie zatrzymuje sobie nic37, aby przyjæ
z pomoc¹ kap³anom hiszpañskim38.
12 maja: Ojciec Tempier pisze mi, ¿e z powodu bardzo brzydkiej pogody wyle mi pojazd, abym wróci³ do miasta. W ten spo35
Zakon Naszej Pani Dziêkujê albo Okupu, za³o¿ony w Hiszpanii w 1218 r. przez
wiêtego Pierrea Nolasquea.
36
Henri Marie Margalhan-Ferrat, proboszcz z Ste-Marthe, za³o¿yciel zakonnic Trynitarek z Ste-Marthe, za³o¿yciel zakonnic Trynitarek Ste-Marthe.
37
Po francusku: „Qui ne se lasse rien”.
38
Aluzja do sporów dynastycznych w Hiszpanii. Liberalni progresici, zwolennicy
królowej regentki Krystyny, przeladowali Koció³. W 1840 i 1841 r. bp de Mazenod
zarz¹dzi³ sk³adkê na korzyæ kap³anów hiszpañskich, którzy uciekli do Marsylii.
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sób moja czêæ wyprawy ograniczy siê do dwóch piêknych dni,
które mnie ju¿ wyleczy³y.
Chanuel39, s³ynny artysta, który wykona³ figurê N.-D. de La
Garde, przyszed³ w towarzystwie Jauffreta, majstra murarskiego,
[s. 87] aby siê skar¿yæ na przeszkody40, które panowie zarz¹dcy
w Notre Dame nie przestaj¹ mu robiæ, aby sprzeciwiæ siê mu
w umieszczeniu figury. Wczoraj zgodzi³ siê, aby wykonano zag³êbienie na o³tarzu, w którym umieszczono by za dnia, jak w St-Sulpice w Pary¿u, co doskonale owietli³oby figurê. Dzisiaj jeden z panów zarz¹dców, który z powodu kultu uwielbienia, jaki okazuje
Dziewicy z drzewa, dostrzeg³ z przera¿eniem, ¿e zastêpuje siê j¹ ze
srebra, a jeden z jego wspó³braci, myl¹c prawie tak jak on, ka¿¹ zawiesiæ pracê, jak¹ Jauffret rozpocz¹³, pod pretekstem, ¿e Génie41
temu by siê sprzeciwi³; panowie Chanuel i Jauffret myl¹, ¿e nic z³ego w tym nie ma, i s¹dz¹, ku radoci, jakiej doznali ci panowie, gdy
us³yszeli skargi kantyniarza, którego alkowê trzeba by by³o trochê
ograniczyæ, ¿e ta trudnoæ jest tylko pretekstem, aby powstrzymaæ
pracê. ¯e by³yby sprawy do powiedzenia o postêpowaniu tych
wszystkich zarz¹dców, którzy umówili siê, aby zrobiæ ze srebrnej
figury przedmiot sztuki odpowiedni do przyci¹gniêcia ciekawych, co
wystarczy³oby kompletnie zniszczyæ pobo¿noæ w sanktuarium. Oni
wyd³u¿ali albo, aby lepiej powiedzieæ, dali Chanuelowi rozkaz przerwaæ pracê, która powinna byæ ukoñczona przed wielu latami. Trzeba to powiedzieæ bez wzglêdu na to, jaki to budzi³oby wstrêt! To by³o
w myli, poczekaæ na mieræ wiêtego biskupa z Marsylii, spodziewaj¹c siê, ¿e to doprowadzi ich do celu za biskupstwa kogo innego. Jestem przekonany, ¿e oni siê pomylili, ale oni w to uwierzyli.
Teraz oni musieli postanowiæ, wiedz¹c dobrze, ¿e nie mam innej
woli ni¿ wola wyra¿ona przez mego stryja, poniewa¿ faktycznie nie
mo¿na chcieæ czego innego. Oni id¹ z niechêci¹, z³¹ wol¹ i domagaj¹ siê nienapotkania trudnoci. ¯eby po³o¿yæ kres temu nieuporz¹dkowanemu stanowi spraw, zamianowalimy pana Cailhola42
Jean-Baptiste Chanuel (1788-1857).
Francuskie anicroches: przeszkody, k³opoty.
41
Geniusz wojskowy. Koció³ N.-D. de la Garde by³ w³¹czony w budowle fortu,
który nale¿a³ do armii.
42
Jean-Baptiste Marie Mathieu Cailhol (1802-1864), generalny sekretarz biskupstwa za Fortuné’a, póniej wikariusz generalny w Marsylii w czasie biskupstwa Eugeniusza de Mazenoda. Inny Cailhol, Marc, by³ wówczas prosekretarzem biskupstwa.
39
40
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prezesem ca³ej administracji. To z nim uregulujemy dzi wieczorem to, co jest do zrobienia w obecnym przypadku. Zaproponowa³em spotkanie panom Chanuelowi i Jauffretowi na dzi wieczór na
biskupstwie.
12 maja: List do Chappuisa, w Guéret (Creuse) [s. 88].
12 maja: List ks. Jordana, proboszcza w St-Bonaventure
w Lyonie. Uczucia naszej dawnej wiêzi w seminarium St-Sulpice
w 1808 r., przypomniane z okazji mojej nominacji. Odpowiem na to.
Wracaj¹c do miasta, poszed³em udzieliæ bierzmowania ma³ej
Szarej Siostrze bardzo chorej w St-Barnabé. Ojciec Maxime poinformowa³ mnie o jej zdecydowaniu udania siê na misje zagraniczne w pó³nocnej Oceanii z Maorysami. To jest teren trochê obszerniejszy ni¿ przestrzeñ klasztoru, w którym gorliwoæ tego dzielnego cz³owieka by³a ograniczona a¿ dot¹d.
Zasta³em mego stryja w stanie zdrowia, który nie pozostawia³
nic do ¿yczenia.
13 maja: List pana doktora Saint-Rome, który zawstydzi³by
tylu ludzi mniej delikatnych ni¿ on. On przyja³ tylko zaproszenie
zrobione przez biskupa Marsylii swoim diecezjanom do wziêcia
udzia³u w zaci¹gniêciu przez nich po¿yczki potrzebnej do pokrycia ogromnych wydatków na budowê kocio³a St-Lazare. Bior¹c
wiêcej ni¿ jedn¹ subskrypcjê, on obawia³by, ¿e mo¿e pozbawiæ
kogo szczêcia przyczyniania siê do tak dobrego dzie³a; ale dowiedziawszy siê, ¿e po¿yczka nie jest wype³niona, napisa³, ¿eby
mu przys³aæ inny numer, który chce podpisaæ w imieniu swoich
dzieci.
List ks. Marii, proboszcza z Arcs, diecezja z Fréjus, niezmiernie przyjacielski. To jest dobry kap³an, ale nie wype³ni³ swego powo³ania. On by³ powo³any, aby byæ misjonarzem. Powstrzyma³a go
mi³oæ jego rodziców. Jego matka niedawno umar³a w Marsylii,
w której towarzyszy³a swemu synowi.
14 maja: wiêty Dzieñ Zielonych wi¹t. Biskup z Nancy by³
obecny na nabo¿eñstwie, w którym asystowa³em pontyfikalnie,
bêd¹c zmuszonym przez autorytety biskupstwa do odprawienia
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mszy wiêtej wczenie rano43. Biskup z Nancy asystowa³ tak¿e
w nieszporach, które piewa³em pontyfikalnie, w kazaniu i w b³ogos³awieñstwie.
List ks. Barreta, wikariusza generalnego w Awinionie, który
b³ogos³awi Boga za zawiadomienie, jakie o. Tempier mu zrobi³, ¿e
o. Honorat niezw³ocznie obejmie w posiadanie N.-D. de Lumières.
Daje on nam znaæ, ¿e arcybiskup jest u szczytu radoci i ¿e udziela
wszystkim misjonarzom, których polemy do Lumières, wszystkich
w³adz zwyczajnych i nadzwyczajnych koniecznych do wykonywania ich pos³ugi. Reszta listu zawiera sprawy mi³e dla mnie b¹d to
ze strony arcybiskupa, b¹d ze strony Barreta. Te dyspozycje mog¹
byæ tylko u¿yteczne dla dobra. [s. 89]
15 maja: List bpa Garibaldiego, internuncjusza apostolskiego
w Pary¿u. Zawiadamia on mnie, ¿e otrzyma³ oficjaln¹ wiadomoæ,
i¿ nasz Ojciec wiêty, papie¿, przyj¹³ dymisjê mego stryja. Wobec
tego on zwo³a wiadków, których mu wskaza³em, aby przyst¹piæ
od razu do realizacji dzia³añ wed³ug naszych informacji, które
bezzw³ocznie wyle do Rzymu, spodziewaj¹c siê, ¿e one dojd¹,
abym móg³ byæ prekonizowanym na pierwszym konsystorzu, który powinien, wed³ug tego, co mu siê poleca z Rzymu, odbyæ siê
pod koniec miesi¹ca. Biskup Garibaldi deleguje mego stryja do
przyjêcia mego wyznania wiary, które z³o¿y³em w prywatnej kaplicy pra³ata, na jego rêce i w obecnoci o. Tempiera, ks. Caihola,
o. Semerii i innych osób z rodziny. To wyznanie wiary, g³ono przeczytane przeze mnie, podpisa³em, a mój stryj u³o¿ywszy akt na
ok³adce ksi¹¿ki. Ca³oæ zosta³a wys³ana od razu do biskupa sekretarza stanu poczt¹, aby ono dosz³o do Rzymu w tym samym czasie
co informacje, które bp Garibaldi powinien wys³aæ dzisiaj.
15 maja: Ojciec Semeria44 by³ obecny przy akcie, o którym
przed chwil¹ mówi³em, poniewa¿ wys³a³em informacjê, aby go
powiadomiæ o mierci jego ojca, dobrego cz³owieka, bardzo godnego po¿a³owania. Chcia³em osobicie zaj¹æ siê podaniem temu
drogiemu dziecku tej wiadomoci, aby z³agodziæ cios wszystkimi
43
44

Prawdopodobnie dlatego, ¿e nie jest na czczo.
Ojciec Semeria zast¹pi³ o. Albiniego w pracy dla W³ochów w Marsylii.
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rodkami ostro¿noci i za pomoc¹ uczucia, jakie mam dla tak dobrego cz³onka naszej spo³ecznoci. On by³ skonsternowany, poniewa¿ nie spodziewa³ siê ju¿ tego nieszczêcia od czasu, gdy jego
chory ojciec napisa³ mu kilka linijek.
15 maja: Biskup z Ajaccio45 przejecha³ dzisiaj, udaj¹c siê najpierw do Tulonu, póniej na Korsykê. Wyrazi³ mi z nadzwyczajn¹
wylewnoci¹ uczuæ, które on ma dla naszego ojca Guiberta; to jest
wylewnoæ serca, to jest szacunek, to jest najbardziej absolutne
zaufanie. Ma tylko jeden zarzut do zrobienia mu, to znaczy, ¿e nie
doæ na to zas³ugiwa³46 i ¿e nie dzia³a³ w okazji z ca³ym autorytetem, który mu daje. Uznaje to wszystko, co powinien o. Guibertowi. Bez niego on nie móg³by zrobiæ cokolwiek, wreszcie niemo¿liwe jest iæ dalej ni¿ pra³at przedstawi³ w tej rozmowie.
Mówi³ mi równie¿ o o. Telmonie47, którego bardzo lubi mimo
braków jego charakteru. On mu ca³kowicie przebaczy³, ¿e ten mu
nie okaza³ nale¿nych wzglêdów w pewnej okazji, jak dobry o. Telmon potrafi zrobiæ. [s. 90] Biskup Casanelli doda³, ¿e o. Telmon
sprawia deszcz i pogodê w Ajaccio, ¿e wszyscy przepadaj¹ za nim,
i prosi mnie o ³askê, ¿eby mu nie zabieraæ tego poddanego.
Prosi mnie jednak, ¿eby daæ zastêpcê naszego dobrego o. Reinauda48. Biskup uwa¿a³ Reinauda za zdolnego, aby nast¹piæ po o.
Guibercie, gdy ten bêdzie mu zabrany. Nie uwa¿a³em za konieczne, aby go wyprowadzaæ z b³êdu; ale mu wychwala³em o. Moreau,
który w potrzebie obj¹³by kierownictwo seminarium. Jednak bardzo daleko odsun¹³em obawê, jak¹ ma bp Casanelli utracenia
o. Guiberta. Ona opiera siê na jego zas³udze i na przekonaniu, ¿e
prêdzej czy póniej król zamianuje go na biskupa. Na ten temat
opowiedzia³ mi doæ przyjemn¹ anegdotê. Gdy powiedziano mu
ostatnio o pos³udze, ¿e ma³o trzeba by³o, ¿eby mianowano Guiberta biskupem w Gap, biskup z Ajaccio odpowiedzia³, ¿e on dowiedzia³ siê o tym z takim ubolewaniem, ¿e w tym czasie on chcia³
napisaæ do ministra, aby mu go nie zabierano, ale ¿e zosta³ odwiedziony od tej myli przez jego spowiednika, który z tego zrobi³ mu
45
46
47
48

Biskup X.T.R. Casanelli dIstria, biskup z Ajaccio od 1833 do 1869 r.
Niedostatecznie zas³ugiwaæ na to zaufanie, pozostaæ w tyle.
To nazwisko jest zawsze wydrapane w tym paragrafie.
Wydrapane: Reinaud.
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sprawê sumienia. Pan Schmit49 zapyta³ wówczas, do kogo ksi¹dz
biskup z tym siê zwraca, to sam ksi¹dz biskup niezale¿nie od dobrej opinii, jak¹ miano o o. Guibercie, przyczyni³ siê do zamianowania go. I to jest najwiêksze nieszczêcie, powtórzy³ pra³at, jakie
mog³o mi siê zdarzyæ, o. Guibert jest dla mnie wszystkim, on jest
odnowicielem mojej diecezji itd. Zgoda, mówi pan Schmit, ale czy
ksi¹dz biskup nie napisa³ mi, ¿e o. Guibert jest godny biskupstwa?
Ja tak mylê, ale bardzo wystrzega³bym siê to powiedzieæ. Ojciec
biskup to os¹dzi. Mówi¹c to, pan Schmit otwiera karton, z którego
wyci¹ga list napisany rêk¹ bpa Casanellego i pra³at czyta tam miêdzy innymi pochwa³ami, które on tam umieci³ o o. Guibercie, ¿e
on jest naprawdê godny biskupstwa.
Biskup z Ajaccio powiedzia³ mi jednoczenie, ¿e Rossi50 prosi³ go o listy polecaj¹ce do Rzymu. On mi wyzna³, ¿e ten nikczemnik, zjawiaj¹c siê u niego w Ajaccio, mia³ czelnoæ mówiæ mu le
o Zgromadzeniu51, co bardzo nie podoba³o siê pra³atowi; on chcia³,
aby uwierzono, ¿e on wyst¹pi z niego dobrowolnie, podczas gdy
dobrze wiedzia³, ¿e by³ zagro¿ony, i¿ bêdzie z niego wydalony,
i faktycznie zosta³ wydalony, gdy postawi³ nogi na l¹dzie. Przyczyny jego wydalenia s¹ podane w sprawozdaniu i akcie jego wydalenia52. S¹ one tak powa¿ne, ¿e ten nieszczêsny zrobi³by lepiej, nie
budz¹c pamiêci o tylu bezeceñstwach.
List o. Mille’a i o. Honorata. Ten ostatni udaje do N.-D. de
Lumières, gdzie znajdzie listy arcybiskupa z Awinionu. [s. 91]
16 maja: List o. Guiguesa. Ojciec Kotterer jest z nim. Ojcowie Dassy i Vincent s¹ na misji.
Coulin przyszed³ zaproponowaæ sprawienie kupna biblioteki
Ró¿añcowej53 przez osoby, z którymi ma kontakt. Zgadzam siê na
49
Pan Schmit by³ dyrektorem w ministerstwie kultów w Pary¿u; Za³o¿yciel mia³
czêsto sprawê do niego w czasie sprawy z Icosie, por. J. Leflon, Mgr de Mazenod II,
s. 512-517, 520-522 itd.
50
Wydrapane: Rossi. Joseph Rossi, urodzony 31 padziernika 1800 r. w Demonte
(diecezja Cuneo), do nowicjatu wst¹pi³ w 1829 r., na kap³ana wywiêcony 25 grudnia
1830 r. w Nicei, wyst¹pi³ w 1836 r.
51
S³owa wydrapane: le o Zgromadzeniu.
52
Nazwisko o. Rossiego nie wystêpuje w spisie wydaleñ.
53
Stowarzyszenie albo Bractwo Ró¿añcowe istnia³o ju¿ w latach 1828-1829
i wówczas by³o kierowane przez ks. Coulina. Ojciec Rey pisze, ¿e bp de Mazenod czê-
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to. Trzeba powiadomiæ proboszcza z St-Lazare, aby oceni³ ksi¹¿ki
w porozumieniu z Coulinem. Dochód wejdzie do kasy Ró¿añcowej,
która po¿yczy tê ma³¹ sumê na budowê St-Lazare.
17 maja: List do bpa Garibaldiego, aby mu podziêkowaæ za
¿yczliwoæ, jak¹ okaza³ w ca³ej mojej sprawie, i przes³aæ mu duplikat mego wyznania wiary.
Pos³uszeñstwo udzielone o. Semerii, aby móg³ spêdziæ miesi¹c
w swojej rodzinie i uporz¹dkowaæ swoje sprawy. Wyznajê, ¿e
udzieli³em tego pos³uszeñstwa tylko ze skrajn¹ niechêci¹. Chêtnie
powiedzia³bym jak b³ogos³awiony Ligurio, ¿e chocia¿ w ostatecznoci mo¿na by pozwoliæ cz³onkowi iæ towarzyszyæ przy mierci
ojca i matki, ten, który tam nie idzie, robi lepiej i ma z tego wiêcej
korzyci. Jednak wzgl¹d na tê wdowê bez oparcia otoczonej t³umem wnuków, których procenty mog¹ byæ nara¿one, sk³oni³ mnie
do pozwolenia o. Semerii odbycia tej podró¿. Zreszt¹, ten dobry
ma³y ojciec tak dobrze siê zachowywa³, tyle powci¹gliwoci umieci³ w swojej probie, któr¹ zrobiæ uwa¿a³ w swoim sumieniu za
obowi¹zek, okaza³ siê tak poddany decyzji, któr¹ móg³bym powzi¹æ, przyj¹³ tak wiêt¹ obojêtnoæ i wyrazi³ przy tej okazji tak
dobre uczucia, ¿e zada³bym sobie cierpienie, nie okazuj¹c mu tego
znaku zaufania. Wyjedzie jutro i bêdzie z powrotem na wiêtego
Jana. Pragnê, ¿eby wszyscy nasi cz³onkowie byli zawsze w tak
dobrym usposobieniu w podobnej okolicznoci.
17 maja: Przybycie o. Telmona54. Jego superior lokalny pozwoli³ mu odbyæ tê podró¿, zak³adaj¹c, ¿e ja bym mu na to pozwoli³. Nowy dowód, ¿e interpretacje nic nie szkodz¹, poniewa¿ przez
sto uczestniczy³ w miesiêcznych zebraniach stowarzyszenia (Rey I, 474, 694) i „¿e
chcia³by widzieæ dzie³o najbardziej kwitn¹ce w swoim miecie biskupim (Rey II, 166;
por. tak¿e s. 624, 725). Prawdopodobnie to jest tym samym, co Stowarzyszenie ¯ywego
Ró¿añca. ¯ywy Ró¿aniec, który powsta³ z inicjatywy Pauline Jaricot, za³o¿ycielki tak¿e
Dzie³a Propagandy Wiary, rozszerzy³ siê bardzo szybko. W 1834 r. by³o we Francji milion cz³onków. Celem by³o odmawiaæ codziennie dziesi¹tek ró¿añca i pracowaæ nad rozpowszechnianiem dobrych ksi¹¿ek. Por. Bp Cristiani i J. Servel, Marie-Pauline Jaricot.
Lyon, éd. du Chalet, 1961, s. 45-57. 18 kwietnia 1860 r. Za³o¿yciel mówi, ¿e w Marsylii
to jest dzie³o powo³añ kleru, które znajduje siê w rêkach cz³onków tego stowarzyszenia
(Rey II, 784). Ono wiêc w Marsylii mia³o tak¹ sam¹ wa¿noæ jak Dzie³o Propagandy
Wiary, por. Dziennik, 18 maja.
54
Telmon: nazwisko zawsze wydrapane w tym paragrafie.
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o. Tempiera kaza³em odpowiedzieæ, ¿e uwa¿am za stosowne, ¿eby
ta podró¿ odby³a siê w tym czasie. Mia³em bowiem zamiar kazaæ
o. Telmonowi wróciæ na kapitu³ê generaln¹, któr¹ planowa³em
[s. 92] wyznaczyæ na pierwsze dni lipca. Ju¿ du¿o rozmawia³em
z o. Telmonem; przyj¹³ wszystko, co mu powiedzia³em dla jego dobra. Chcia³em, ¿eby mi towarzyszy³ a¿ do St-Joseph, dok¹d wróci³em, aby tam spêdziæ jeszcze kilka dni.
17 maja: List o. Guiberta. Zdaje mi sprawê ze swojej korespondencji z biskupem z Ajaccio. Dobry umys³, gorliwoæ i talent
naszego o. Guiberta nie s¹ zaprzepaszczone w tej okolicznoci.
List o. Albiniego55. To jest proste zdanie, przez które informuje mnie, ¿e uwa¿a³, i¿ mo¿e pozwoliæ o. Telmonowi udaæ siê do
mnie. To jest niebezpieczny system, zw³aszcza gdy jest tak ³atwo
napisaæ do mnie i prosiæ mnie o moje zdanie. Podró¿ o. Telmona
by³a faktycznie bardzo niepotrzebna, przeszkodzi³a moim planom;
gdyby poczekali jeszcze kilka dni, otrzymaliby moj¹ negatywn¹
odpowied. Niemniej wspó³czujê superiorowi w tej sytuacji z powodu stanu pogorszenia, w którym widzia³ o. Telmona, bardzo rozgniewanego na o. Guiberta. Och, jak nasz drogi o. Telmon potrzebuje pracy nad swoim charakterem i nad swoj¹ wyobrani¹! Muszê jednak powiedzieæ, ¿e by³em zadowolony ze sposobu, w jaki
przyj¹³ moje uwagi, a nawet moje zarzuty. Zgadza siê, mówi³em
do niego z du¿¹ ³agodnoci¹ i z ostro¿noci¹, jednak nie ukrywa³em prawdy. Niebezpiecznie jest dla m³odzieñca, który nie jest doæ
utrwalony w cnotach, ¿eby tak dobrze odnosiæ sukces we wszystkim, co robi, i ¿eby staæ siê przedmiotem ogólnego podziwu. Mi³oæ w³asna i duma interesuj¹ siê jego osob¹, a on jest lepy na
swoje braki. Zarzuty superiorów, którzy widz¹ te braki, staj¹ siê
wiêc nieznone, poniewa¿ uwa¿a je za niesprawiedliwe i traktuje
jako skutek zazdrosnego uprzedzenia, szacunek i pos³uszeñstwo s¹
wkrótce nara¿one, szemrania, skargi i jeszcze co mieszaj¹ siê. To
dok³adnie to zdarzy³o siê o. Telmonowi. Jego sukcesy we [wszystkim]56 by³y ca³kowite i powszechne, za co bêdzie siê go chwali³o
najbardziej. Do tego stopnia, ¿e biskup powiedzia³ mi którego dnia
Nazwiska wydrapane w tym paragrafie: Albini, Guibert i Telmon.
Rêkopis jest wydrapany na grzbiecie tej strony. S³owo zniknê³o. Czy by³oby to
we wszystkim?
55
56
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mimochodem, ¿e on jest potrzebny w jego diecezji i ¿e by³by ogólny bunt, gdybym go odwo³a³. Trzeba wiêcej cnoty, której nie ma
jeszcze o. Telmon, aby oprzeæ siê podobnym urokom. On tego ponosi konsekwencje, mam nadziejê w Bogu, ¿e on to dostrze¿e i ¿e
bêdzie jeszcze czas, aby na to znaleæ sposób. [s. 93]57
18 maja: Zaznaczy³em 15 maja, drugie wiêto Zielonych
wi¹t58, w którym z³o¿y³em swoje wyznanie wiary na rêce mego
stryja, biskupa Marsylii delegowanego do tego zamierzenia przez
bpa Garibaldiego internuncjusza apostolskiego w Pary¿u. To wyznanie wiary jest tym samym, co jest znane pod nazw¹ Piusa IV59,
które musia³o byæ wypowiedziane i podpisane pod przysiêg¹ przez
wszystkich biskupów w czasie ich sakry. Ja ju¿ wypowiedzia³em
j¹ na rêce moich konsekratorów w ceremonii mojej sakry w Rzymie 14 padziernika 1832 roku. Musia³em j¹ powtórzyæ przy okazji mego przeniesienia na siedzibê w Marsylii. Takie s¹ regu³y
Kocio³a. Tym, na co chcê tutaj zwróciæ uwagê, jest to, ¿e wcale
nie obj¹³em w tym akcie mego stanowiska superiora generalnego
Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Naszej Niepokalanej Panny
Dziewicy Maryi60, jak bardzo chcia³bym to zrobiæ, poniewa¿ zwrócono mi uwagê ze s³usznoci¹, ¿e z tego wyniknê³yby problemy
o takim ciê¿arze, ¿e to nie tylko nieroztropnoæ, ale ciê¿ki grzech
na to siê nara¿aæ. Nie chodzi³oby o nic mniejszego, jak stawiaæ
nieprzezwyciê¿aln¹ przeszkodê zapisaniu moich bulli na radzie
pañstwa i rozwi¹zanie Zgromadzenia. Póniej, je¿eli Zgromadzenie jest zatwierdzone i je¿eli kto z jego cz³onków jest podniesiony do biskupstwa, to bêdzie dla niego obowi¹zkiem wzi¹æ przede
wszystkim tytu³ cz³onka jego Zgromadzenia, jak to jest praktykowane we wszystkich zakonach i we wszystkich zgromadzeniach:
NN. E congregatione SS Redemptoris, vel NN. e congregatione Cle-

57
Tutaj zaczyna siê trzeci zeszyt Dziennika bpa de Mazenoda; on rozci¹ga siê od
17 maja do 13 wrzenia i kontynuuje paginacjê poprzedniego zeszytu.
58
Drugie wiêto Zielonych wi¹t: poniedzia³ek Zielonych wi¹t.
59
26 stycznia 1564 r. bull¹ Benedictus Deus Pius IV zaaprobowa³ dekrety soboru
trydenckiego. Kaza³ on natychmiast zredagowaæ professio fidei tridentina, formu³a przysiêgi, któr¹ kap³ani musieli przyj¹æ.
60
To sformu³owanie nazwy Zgromadzenia wydaje siê jedynym w pismach Za³o¿yciela.
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ricorum Regularium Sancti Pauli, miseratione divina et gratia apostolicae Sedis episcopus vel archiepiscopus itd.
Z tych samych powodów by³em odwiedziony od przyjêcia stanowiska, które jest mi tak drogie w tym sensie, ¿e ono wyra¿a mój
tytu³ cz³onka jeszcze bardziej ni¿ prze³o¿ony wiêtej rodziny zatwierdzonej i ustanowionej w Kociele Bo¿ym, w czasie mego
wyboru do tytu³u Biskupa Nikozji. Aby mnie pocieszyæ w tym
przemilczeniu wymuszonym przez okolicznoci, bêdê dzieli³ przyjête przeciwnoci z moim Zgromadzeniem, tak bêdzie siê robiæ
zawsze w Zgromadzeniu, gdy kto bêdzie kanonicznie powo³any
do noszenia tak strasznego ciê¿aru.
18 maja: Wizyta mego szwagra markiza de Boisgelina. On
powraca z Pary¿a, dok¹d towarzyszy³ swemu synowi, memu siostrzeñcowi Louisowi. Zobowi¹za³em go, ¿eby spotka³ siê z panem
Poiloupem, kierownikiem instytucji, w celu poznania jego pensjonatu i porz¹dku, którego siê przestrzega, aby tam umieciæ mego
drugiego siostrzeñca Eugène’a de Boisgelina, którego chcia³bym
pos³aæ na dwa lata do Pary¿a. Mój szwagier dostarczy³ mi prospekt
tego domu wychowawczego. Póniej zajmê siê t¹ spraw¹61.
List ks. Boué, apostolskiego misjonarza62, za³o¿yciela domu
rekolekcyjnego dla kap³anów w Castelnaudary63. Proponuje on
podnieæ podatek jednego sou na miesi¹c na wiernych naszej diecezji. Nie wyka¿ê zbytniej gorliwoci, aby pomóc jemu w pobieraniu podatku, s¹dzê nawet, ¿e by³oby w³aciwe nie zatwierdzaæ go,
poniewa¿ to mo¿e byæ tylko ze szkod¹ dla innych dzie³ diecezjalnych, które z trudem siê utrzymuj¹. Propaganda Wiary i Ró¿aniec
na tym by ucierpia³y. Zreszt¹ utworzenie Castelnaudary nie przedstawia ¿adnego interesu dla kleru z Marsylii, który nigdy nie bê61
Eugène de Boisgelin spêdzi³ rok szkolny 1837-1838 w tym domu wychowawczym, ale nie bêdzie ju¿ chcia³ tam wróciæ, niezadowolony z zachowania siê pana Poiloupa w stosunku do niego. Por. Dziennik Za³o¿yciela 16, 27, 30 wrzenia 1837 r.,
19 wrzenia, 12 i 13 padziernika 1838 r. To bp de Mazenod, jego matka i stryj Fortuné
wziêli na siebie koszta studiów dzieci Boisgelinów.
62
Misjonarz apostolski: tytu³ noszony, pocz¹wszy od XVII wieku, przez kap³anów wyznaczonym specjalnie do pos³ugi misjom wyran¹ decyzj¹ kongregacji Propagandy. Ten tytu³ by³ nastêpnie dawany ad honorem kap³anom diecezjalnym, zw³aszcza
tym, którzy byli wyznaczeni do misji parafialnych.
63
Castelnaudary (Aude).
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dzie w sytuacji, aby z niego korzystaæ. Lepiej wiêc jest nie braæ
udzia³u w podniesieniu tego nowego podatku.
Poszed³em wizytowaæ koció³ w Aygalades. Proal64 by³ zachwycony, ¿e mo¿e mi pokazaæ wspania³oæ jego tronu wiêtej
Dziewicy na maj. Tym jest tak¿e figura wiêtej Dziewicy, umieszczona na o³tarzu, gdzie le¿y Boska Eucharystia; o³tarz nigdy nie by³
ozdobiony w ten sposób na uroczyste wystawienie Najwiêtszego
Sakramentu. wieczniki i kwiaty wychodz¹ z do³u sanktuarium
i wznosz¹ siê a¿ do niezmiernej wysokoci, gdzie jest umieszczona figura. Ten rodzaj dekoracji przyjmuje siê w ca³ej diecezji. Nie
s¹dzê, ¿eby mo¿na by³o go tolerowaæ. To bêdzie jedna z pierwszych rzeczy, któr¹ zreformujê. Zauwa¿am, ¿e niepostrze¿enie zewnêtrzny kult, jaki siê oddaje figurom wiêtej Dziewicy, bardzo
przewy¿sza w wystawnoci i w czu³ych ho³dach kult, który siê
oddaje naszemu Panu w Bo¿ej eucharystii. To odnosi siê zarówno
do procesji, jak i do wi¹t. Ju¿ od dawna [s. 95] jestem zaszokowany t¹ niestosownoci¹, która jest posuniêta do nadmiaru przez maniê, jak¹ siê ma w tej okolicy — chcieæ zawsze zrobiæ co wiêcej
ni¿ jego s¹siad. Faktycznie, oni lubi¹ robiæ kaplicê65. Niech to bêdzie, ale niech nie oddala siê od fundamentalnego ducha naszej
wiêtej religii.
19 maja: Ojciec Tempier pisze do mnie i przedstawia propozycjê sprzeda¿y fermy w St-Just66 w ca³ej jej przestrzeni za 5000
franków, które zakonnice dodadz¹ do 40 000 uzgodnionych. Odpowiadam twierdz¹co, choæ z jakim przewiadczeniem, ¿e ta w³asnoæ dzi warta jest wiêcej. Gdy my zadowolilimy siê, ¿¹daj¹c
40 000 za tê piêkn¹ fermê, która, mówi¹c nawiasem, niegdy nale¿a³a do mojej rodziny, to musimy zarezerwowaæ kawa³ek terenu

64
Ksi¹dz Edme Louis Marie Proal (1806-1871) by³ wówczas wikariuszem-administratorem w Aygalades.
65
Po francusku: faire la chapelle: dekorowaæ z przesad¹, staraj¹c siê zrobiæ lepiej ni¿ s¹siedzi.
66
Ferma w St-Just: w³asnoæ po³o¿ona w St-Just, blisko Marsylii; kupiona przez
bpa Fortunéa de Mazenoda w 1824 r., aby tam umieciæ seminarzystów w czasie budowy seminarium na ulicy Rouge. Od 1828 do 1830 r. dom sta³ siê pomieszczeniem oblackiego nowicjatu pod kierownictwem o. Guiguesa, póniej o. Capmasa. Por. Ecrits oblats
7, s. XIX i 171; Rey I, 324.
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o powierzchni 800 lasek67, który zamierzamy sprzedaæ na budowê
drogi; liczylimy, ¿e uzyskamy przynajmniej 15 000 franków z tego
terenu, a teraz w nowej umowie obni¿amy do 5000 franków ten
ca³y rzekomy dochód. Ja trwam w przekonaniu, ¿e zakonnice robi¹ wspania³¹ transakcjê i ¿e dla nas wyjdzie na korzyæ pozbycie
siê w³asnoci, z której nie robimy u¿ytku.
20 maja: Wywiêcenie w kaplicy Pañ Najwiêtszego Serca. To
jest przyjcie czterech ordynandów z diecezji z Gap68, która tak
postanowi³a. Sprawi³em sobie przyjemnoæ oddaæ tê przys³ugê diecezji, od której zale¿ê przez nasz¹ placówkê Notre-Dame du Laus.
Do tych czterech panów przy³¹czyli siê dwaj z naszych subdiakonów, których wywiêci³em na diakonów69 i dobry brat Léon, diakon kapucyn, którego wywiêci³em na kap³ana. To jest ten wspania³y Rebaudi70, który by³ nowicjuszem w naszym Zgromadzeniu
i którego nie uznano za zdolnego do kontynuowania tej wiêtej drogi ¿ycia. Zawsze ¿a³owa³em, ¿e nie upar³em siê w sposób niedaj¹cy siê przekonaæ opinii, której ust¹pi³em wbrew sobie i pod przymusem. To dziecko by³o m¹dre, uleg³e, uczciwe. On budowa³by
w Zgromadzeniu i nie robi³by nam zmartwieñ, których daj¹ nam
dowiadczyæ pewni zarozumialcy z ma³¹ czêci¹ talentu, jaki oni
sobie przesadnie przypisuj¹, nie potrafi³aby wynagrodziæ [s. 96]
tego, czego im brakuje istotnego i solidnego. Uwa¿ano, ¿e mamy
doæ cz³onków przeciêtnych, a zauwa¿am, ¿e mamy za du¿o cz³onków pozbawionych jakichkolwiek cnót. Niestety, przeciêtni nie byli
bardziej cnotliwymi z tego powodu. Dlatego oni wyst¹pili albo postêpowali w taki sposób, aby byæ wydalonymi przez ich bardzo
wielkie przewinienie, co umieszcza ich w tej samej kategorii. Ey-

67
Laska (canne): dawna miara d³ugoci zmieniaj¹ca siê od 1,71 do 2,98 m, ale tutaj idzie o powierzchniê.
68
Diecezja z Gap znajdowa³a siê bez biskupa od czasu zgonu bpa Françoisa Antoinea Arbauda, 27 marca 1836 r. Jego nastêpca, bp Nicolas Augustin de la Croix dAzolette, by³ wywiêcony na biskupa dopiero 25 lipca 1837 r. odby³ ingres 14 wrzenia.
69
Dwaj diakoni z diecezji marsylskiej: J.A. Durand i J.F. Jourde.
70
Jean Baptiste Reybaud, albo Rebaudi, pozostawia³ w nowicjacie od stycznia do
czerwca 1822 r., ale jego nazwisko nie znajduje siê w Spisie wst¹pieñ do nowicjatu
(AGR: H b 14). Tylko o. Dupuy mówi o nim w licie do o. Tempiera w listopadzie-grudniu 1822 r. On wzi¹³ nazwisko brata Léona u kapucynów.
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mar, Grognard i Aillaud71 s¹ tego dowodem. Nasz dobry Rebaudi
nie przysporzy³by nam takiego zmartwienia. My go powierzylimy
zakonowi wiêtego Franciszka. Trzeba by³o oderwaæ go poniek¹d
od naszej piersi. Zrobi³em prawdziw¹ ofiarê przez uleg³oæ dla
pogl¹du naszych ojców; ale zawsze przechowywa³em prawdziw¹
przyjañ dla tego dobrego zakonnika, który zawstydza tylu naszych
cz³onków, którzy mo¿e siê uwa¿ali za lepszych ni¿ on w nowicjacie i on bêdzie s³u¿y³ do potêpienia przeciw nim na s¹dzie ostatecznym. Dziêkujê Panu, ¿e mi da³ pociechê udzielenia mu wszystkich wiêceñ, pocz¹wszy od tonsury do kap³añstwa w³¹cznie. Liczê, ¿e to dzielne dziecko nigdy nie zapomni mnie przed dobrym
Bogiem.
20 maja: Na dowód tego, co przed chwil¹ powiedzia³em, zapisujê list, który otrzyma³em od o. Kotterera72, który powraca do
obowi¹zku, aby mnie prosiæ o dyspensê z jego lubów zawsze
z b³ahego powodu, czyli jego matki. Jaki niegodny poddany! Ach,
gdybym mu odpowiedzia³ tak, jak dyktuje mi moje oburzenie, ale¿
przykre prawdy bym mu powiedzia³!
Gdy ten z³y ³ajdak wszed³ do mego pokoju 23 kwietnia, aby
mi wyraziæ pogl¹dy, których nie by³o w jego sercu i które od tego
czasu kaza³y mi przypuszczaæ, ¿e on ³¹czy³ oszustwo z tylu innymi
wystêpkami, które otwarcie ukaza³y siê w tej krytycznej sytuacji
jego ¿ycia, ja mu napisa³em list, którego mu nie przekaza³em, poniewa¿ on ukaza³ siê odmieniony. Ten list jest jeszcze w moim
biurku, o. Tempier cieszy siê, ¿e go zachowujê. Muszê go przepisaæ niezale¿nie od tego, jak to jest dla mnie ciê¿kie, a nawet przykre73. [s. 97-99] Oto list, póniej zobaczê to, co mam zrobiæ.
21 maja: Po odprawieniu mszy wiêtej we wspólnocie wyjecha³em do Marsylii, gdzie by³o konieczne spotkanie pana burmi71
S³owa wydrapane: Eymar, Grognard i Aillaud, to znaczy trzej m³odzi kap³ani,
którzy zostali wydaleni 21 padziernika 1835 r. (Jean Baptiste Aillaud), 4 grudnia 1836 r.
(Jacques Eymar) i 7 marca 1837 r. (Marcellin Grognard).
72
Wydrapane: Kotterer.
73
Za³o¿yciel dodaje: Zamiar listu do o. Kotterera, który pozostaje w zwi¹zku
z dat¹ 23 kwietnia, strona [70] tego dziennika, a nastêpnie kopiuje ca³y list, który opuszczamy; jest on opublikowany w Ecrits oblates 9, s. 25-28.
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strza, aby mu mówiæ o sprawie parafii St-Joseph. Poszed³em bowiem do tego urzêdnika, aby mu poleciæ tê [s. 100] sprawê, któr¹
by³by najwy¿szy czas ukoñczyæ. Pozostawi³em mu przewidzieæ, ¿e
jemu przypisano by, gdyby ona siê nie uda³a, poniewa¿ wiedzia³em, ¿e komisja kultów, z³o¿ona z dziesiêciu cz³onków rady miejskiej wypowiedzia³a siê jednog³onie przychylnie. On zap³aci³ mi
piêknymi s³owami, wkrótce siê przekonamy, czy jest szczery74.
21 maja: Bêd¹c w Marsylii, przyj¹³em wizytê dwóch misjonarzy, którzy udaj¹ siê do Kentucky. Przekazali mi oni wiadomoci
doæ wie¿e o bpie Flagecie, który uda³ siê do Wiednia75. Byli oni
dorêczycielami gotyckiego kielicha, którego czara jest ze z³ota,
a reszta z poz³acanego srebra, który Ojciec wiêty da³ biskupowi
z Bardstown. Lubiê myleæ, ¿eby ofiarowano wiêt¹ ofiarê w Ameryce z kielichem, który prawdopodobnie s³u¿y³ przed wielu wiekami do wiêtych misteriów odprawianych w Rzymie przez papie¿y.
Mia³em jeszcze d³ug¹ konferencjê z o. Telmonem76. On by³
bardzo roztropny i w du¿ej czêci przyjmowa³ wszystkie uwagi,
jakie mu robi³em o tym, co on mi mówi³. Owiadczy³ mi, ¿e doznawa³ najwiêkszego zadowolenia ze swoich spotkañ ze mn¹ i ¿e
przyszed³by z jeszcze bardziej daleka z radoci¹, ¿eby zapewniæ
sobie podobne szczêcie. W rzeczywistoci jestem bardzo zadowolony z jego pogl¹dów. Pozwoli³em mu iæ z³o¿yæ swoje ho³dy
w Notre-Dame du Laus, kiedy bêdzie przechodzi³ przez Digne
i Barcelonnette, gdzie zatrzyma siê tylko na jeden dzieñ. Nastêpnie
wst¹pi do Notre-Dame de Lumières, aby tam spêdziæ jaki czas
z o. Honoratem. Stamt¹d wróci na Korsykê na misje, które powinno siê tam przeprowadziæ w sierpniu.
74
Burmistrzem Marsylii od 1831 do 1843 r. by³ pan Dominique Maximin Consolat
(1785-1858 r.). Biskup de Mazenod nie bardzo mu ufa³. Sprawa omawiana z burmistrzem jest wyjaniona 23 maja. Chodzi³o o sprzeda¿ miastu kocio³a St-Joseph, zbudowanego przez Mazenodów na koszt diecezji. Staj¹c siê w³asnoci¹ miasta, to powinno
nastêpnie utrzymywaæ rektora i czuwaæ nad remontami budowli.
75
Biskup Fraget prawdopodobnie uda³ siê do Wiednia, aby prosiæ o zapomogê od
stowarzyszenia Léopoldine. To stowarzyszenie mia³o za cel pomagaæ misjom z Ameryki Pó³nocnej przez modlitwy i ofiary. Za³o¿one przez G.F.Resea, póniej biskup w Detroit (USA), wziê³o ono sw¹ nazwê od cesarzowej Léopoldine z Brazylii, ju¿ ksiê¿na
w Austrii. To stowarzyszenie zosta³o poch³oniête przez Dzie³o Krzewienia Wiary z Lyonu.
76
W tym paragrafie wydrapane s³owa: Telmon i Corse.
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22 maja: Nie ma sposobu cieszyæ siê jednym dniem na wsi;
wczoraj pada³ deszcz, dzisiaj jest okropny wiatr, jak w minionym
tygodniu. Trzeba zdecydowaæ siê na pilnowanie pokoju, gdzie nie
mo¿na nawet zabezpieczyæ siê przed zimnem. Naprawdê chcia³em
samotnoci, gdy tu przyszed³em, ale spodziewa³em siê, ¿e mogê
za¿ywaæ wie¿ego powietrza i s³oñca na polach. To prawdopodobnie bêdzie w innym roku. W tym trzeba pogodziæ siê z dr¿eniem
z zimna, bêd¹c ca³y przyodziany jak w ubraniu zimowym, a¿ do
czerwca, poniewa¿ w³anie jestemy przy koñcu maja. Cierpliwoci!
Odpowiadam wreszcie ks. Allièsowi, poniewa¿ wydaje siê, ¿e
napisa³ do mnie powa¿nie. Ojciec Courtès, którego siê konsultowa³em, nie uzna³ na [s. 101], to znaczy w diecezji Aix, ¿adnego powodu, który móg³by mnie odwieæ od przyjêcia tego ksiêdza.
Mimo to on myli, ¿e arcybiskup z Aix bêdzie robi³ du¿o trudnoci, aby zgodziæ siê na wst¹pienie ksiêdza Allièsa do nas, poniewa¿ on go uwa¿a za jednego z najlepszych proboszczów jego diecezji. Ja pozostawiê ks. Allièsowi otrzymanie tej zgody.
23 maja: Rozwa¿anie komisji kultów, przewodniczenie tym
razem pana burmistrza, który j¹ sk³oni³ do zaopiniowania wed³ug
jego sposobu widzenia. Gmina przyjmie koció³ St-Joseph, da ona
sto tysiêcy franków wyp³aconych w ci¹gu dziesiêciu lat, a ja zobowi¹¿ê siê ukoñczyæ budowlê w ci¹gu szeciu latach. To jest targ
niesprawiedliwy. Daj¹c sto tysiêcy franków, gmina nie p³aci gruntu, który dzisiaj jest wart wiêcej. Ca³a budowla pozostaje w ten
sposób na moim utrzymaniu, a to jest tak, jakby z tego zrobiæ podarunek miastu, wyczerpuj¹c siê ca³kowiecie, niezale¿nie od tego,
cokolwiek by siê sta³o. Trzeba bêdzie przejæ przez to, inaczej spowoduje siê powstanie tysi¹ca przeszkód, a miasto nie przyzna siê
do filii, co jednak dla nas ma najwy¿sze znaczenie. Nale¿y z tego
wnioskowaæ, ¿e nie jest dobrze zatrzymywaæ siê na szlachetnych
mylach dla dobra publicznego. Oto dwie dobre lekcje, które mi
wystarcz¹ na resztê moich dni. St-Lazare i Saint-Joseph bêd¹ jednoczenie pomnikami mojej dobrej woli dla dobra dusz i zaszczytu
miasta, i obojêtnoci, sk¹pstwa i niewdziêcznoci miasta i jego
mieszkañców, poniewa¿ nie wyobra¿a siê sobie, ¿e mam jakikolwiek obowi¹zek, aby ubogaciæ miasto tymi dwoma piêknymi bu-
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dowlami na moje ryzyka, niebezpieczeñstwo i maj¹tek i aby w ten
sposób dostarczyæ religijnych pomocy dwom obszernym przedmieciom, które tego by³y pozbawione. Bêdê jednak zmuszony podczas wiêcej ni¿ dziesiêciu lat stawiæ czo³o tylu wydatkom i wszystkimi rodkami, które bêd¹ do mojej dyspozycji.
24 maja: List o. Courtèsa. Mówi mi on znów o ma³ej ziemi
w Tholonet, za któr¹ za¿¹da³ 8000 franków od pana Truphème’a.
Jest wielu pretendentów do nabycia tego. Courtès informuje mnie,
¿e ta ma³a w³asnoæ warta jest wiêcej, ni¿ mylimy. Dobrze uprawiona mog³aby wyprodukowaæ piêtnacie za³adowañ zbo¿a, jeden
wyr¹b [s. 102] stu kwinta³ów drzewa rocznie, sto hemin77 oliwek,
obfitego ogrodnictwa z powodu ma³ej fontanny. Tego nie wiedzia³em. Wobec tego ona jest warta wiêcej ni¿ 8000 franków, poniewa¿ pani Danglade musi byæ rzeczywicie stara i poniewa¿ jej
u¿ytkowanie nie mo¿e trwaæ d³ugo.
24 maja: List o. Albiniego78. Dotyczy on w du¿ej czêci o. Telmona. Widzê z du¿¹ przyjemnoci¹ plan przysz³ej kapitu³y generalnej.
25 maja: Bardzo wiêty Dzieñ Bo¿ego Cia³a. Spêdzi³em go
jak mo¿na najlepiej w mojej samotnoci i w kaplicy klasztornej,
w której wiêty sakrament by³ wystawiony ca³y dzieñ.
25 maja: Po dziêkczynieniu mojej mszy by³em bardzo zdziwiony wizyt¹ Bernarda Pecoula79, dawnego cz³onka stowarzyszenia, a nawet przez pewien czas naszego nowicjusza. Wraca on z Ile
Bourbon80 po nieobecnoci od 15 albo 18 lat. Ta d³uga nieobecnoæ
nie os³abi³a wdziêcznoci i uczucia czu³ej mi³oci, jak¹ mia³ do
mnie w swojej pierwszej m³odoci. By³em wzruszony do ostatnie77
Rêkopis: émines. Francuskie hémine mia³a trochê wiêcej ni¿ æwiartka litra.
Trudno jest sprecyzowaæ, czemu odpowiada³y te lokalne miary: charges, quintaux, hémines itd.
78
Wydrapane: Albini i Telmon.
79
Bernard Pecoul, cz³onek stowarzyszenia od 1819 do 1820 r., nowicjusz Misjonarzy Prowansji od czerwca 1819 do kwietnia 1820 r.
80
Ile Bourbon, dzi La Réunion.
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go punktu dobroci jego serca, której pomylnoæ nie zniszczy³a. To
by³o dla mnie chwil¹ prawdziwej radoci. Niewdziêcznoæ, z³oliwoæ i przewrotnoæ ludzi tak mi obrzydzi³a ludzki gatunek, ¿e
moje serce odpoczywa ze szczêciem, gdy spotyka kilka wyj¹tków
jak ten, który mi ofiarowa³ dzisiaj dobry doktor Pecoul.
25 maja: List bardzo grzeczny pana Thomasa, który mnie powiadamia, ¿e przyjdzie, aby wzi¹æ wody w Vichy i stamt¹d udaæ
siê do Pary¿a. Prosi mnie, ¿ebym mu powiedzia³, czy ciagle mam
zamiar kupiæ jego powóz. Odpowiedzia³em mu od razu, ¿e wys³a³em, aby go zobaczyæ i oceniæ. Zlecam Tempierowi, ¿eby by³ sêdzi¹ tego, co mamy robiæ, poniewa¿ rzeczywicie by³bym kuszony
obyæ siê bez powozu, co mog³oby byæ niewygodne w tak olbrzymim miecie, jakim jest Marsylia.
25 maja: List o. Semerii taki, jak to dzielne dziecko mog³o go
zrobiæ, natchnione, jak to tylko on potrafi, przez wiadomoæ
wszystkich obowi¹zków, a zw³aszcza wdziêcznoci.
26 maja: Tempier przyszed³ mnie zobaczyæ z Cailholem
i Markiem. Ich wizyta by³a dla mnie bardzo przyjemna. Tempier
powiadomi³ mnie, ¿e skoñczy³ sprawê pojazdu z panem Thomasem81, daj¹c 1600 franków. Uwa¿a³, ¿e pan Thomas wiêcej by nie
obni¿y³. [s. 103] Jednak ja jeszcze mylê, ¿e on pomyla³by dwa
razy przed pozbyciem siê okazji sprzedania go. To prawda, ¿e on
kosztowa³ go przesz³o 4000 franków w Pary¿u, ale w Marsylii on
nie by³ wart tak du¿o, poniewa¿ nikt nie bêdzie go u¿ywa³ inaczej
jak powozu do ceremonii. Ale Tempier, który na pewno jest bardzo dobrze obeznany w sprawach handlowych, jest nieu¿yteczny,
gdy idzie o targowanie siê. Powinienem to wiedzieæ wczeniej. Pan
Thomas ¿¹da³ 1800 franków, nie trzeba by³o przekroczyæ 1500
franków. Teraz wiêc jestem z moj¹ karoc¹, nastêpnie bêd¹ potrzebne konie, a póniej stangret. 8000 franków pierwszego urz¹dzenia
bêdzie wkrótce zjedzona82. Dobr¹ stron¹ sprawy jest to, ¿e pan
Pan Thomas, prefekt w Bouches-du-Rhône po Rewolucji Lipcowej 1830 r., por.
supra 17 maja.
82
Suma dawana przez rz¹d nowym biskupom na wydatki pierwszego urz¹dzenia.
81
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Thomas wzi¹³ subskrypcjê na po¿yczkê na budowê kocio³a St-Lazare.
26 maja: Czujê siê tutaj tak dobrze, moja pier tu siê tak bardzo wzmocni³a, ¿e wola³bym tu pozostaæ zamiast przedsiêbraæ dalek¹ drogê. Ale nie ma sposobu stawiania oporu zebranej woli
wszystkich naszych panów. Musia³em wiêc napisaæ do pana prefekta, aby go poprosiæ o paszport do Szwajcarii, gdzie jednak nie
jestem zdecydowany siê udaæ. Wyjadê zawsze do Awinionu i N.-D.
de Lumières, bo wypada, ¿ebym je zobaczy³, abymy siê zdecydowali na naprawy, które trzeba zrobiæ w tym domu.
26 maja: List o. Guiberta. Jego postawa w stosunku do biskupa z Ajaccio, który czuje siê le, ¿e nie chcia³ iæ za jego radami.
Jego pogl¹d o o. Telmonie83. Proponujê, je¿eli kapitu³a bêdzie mia³a odbyæ siê w lipcu, ¿eby tego nie podejmowano z powodu wielkich spraw, które on bêdzie mia³ w tym czasie. W razie gdybym go
pozostawi³ na Korsyce, mogê powo³aæ o. Moreau i o. Balbiniego,
inaczej o. Albini nie móg³by wyjechaæ. Kapitu³a nie odbêdzie siê
w lipcu, ale o. Guibert nie bêdzie ju¿ wolny we wrzeniu. Zobaczymy. Tymczasem ja dostarczê czego wiêcej jego matce, która
napisa³a do niego w sposób, który sprawia jego sercu cierpienie.
To nieszczêcie, ¿e rodzice prawie wszystkich naszych cz³onków
s¹ tak ubodzy; ale moja mi³oæ dla moich dzieci sk³ania mnie do
chêtnego stawiania siê w ich po³o¿eniu.
26 maja: List pana Gautiera, adwokata w Aix. Mówi mi on
o sprawie, o której wyznajê, ¿e nic nie wiem. Idzie o akt odst¹pienia na moj¹ korzyæ przez pana Codou z Lorgues [s. 104] kapita³u
900 franków nale¿nego ustanowieniu renty przez ró¿nych ludzi
z Eguilles84. Mylê, ¿e ten papier musia³ byæ wys³any w pewnym
czasie przez o. Tempiera panu Gauierowi i ¿e ten kapita³ powinien
pochodziæ z dziedzictwa ks. Turlea za ¿ycia jego proboszcza
w Salon85, który mi zostawi³ w testamencie fundusz, aby daæ na mi83
S³owa wydrapane w tym paragrafie: Telmon, sa mère, parents, les nôtre,
si pauvres, me mettre à leur place.
84
Eguilles (Bouches-du-Rhône).
85
Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône).
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sjê i w ten sposób uwolniæ go od zobowi¹zania, jakie uwa¿a³, ¿e
zaci¹gn¹³ w czasie Rewolucji. Nigdy nie zaanga¿owa³em siê
w przyjêcie tego zobowi¹zania, które mi na³o¿ono bez mojej wiedzy, poniewa¿ o ile mogê sobie przypomnieæ, ksi¹dz Turle zrobi³
mi zapis kapita³u przed notariuszem bez mojej obecnoci i bez
podpisywania tego, ani przeze mnie, ani przez prokuratora. Pozostawi³em to biegowi czasu, aby nie kompromitowaæ notariusza,
a je¿eli zrobiono jaki krok, aby wróciæ do posiadania tego funduszu nale¿nego nie wiem ilu osobom, aby nie pozbawiaæ dobra duchowego dusze, które bêd¹ mog³y z tego korzystaæ. Ja powiedzia³em, ¿e nie chcê siê tym obci¹¿aæ i ¿e trzeba by by³o odst¹piæ fundusze i obowi¹zek biskupowi z Fréjus w diecezji, której powinien
mieæ miejsce zlecenia, poniewa¿ sedno sprawy nie jest mi doæ
znane, ¿ebym móg³ powiedzieæ, czy kapita³ odst¹piony powinien
s³u¿yæ jako fundusz. A ten¿e fundusz wytworzy³by rodki, ¿eby
zrobiæ przesy³kê przez wiele lat, czy chodzi³o tylko o przesy³kê
zrobion¹ jeden raz. Akt dokonanej darowizny, tak s¹dzê, w Salon
wyjani³by to wszystko. Nigdy nic nie czyta³em na ten temat.
27 maja: List o. Mille’a. On nie zgadza siê, ¿ebym nie móg³
dokonaæ wiêcenia z diecezji Gap. Nie pragn¹³bym bardziej, ¿ebym
go dokona³, ale poniewa¿ w tym czasie muszê byæ w Szwajcarii,
to dla mnie jest niemo¿liwe. Nie udzielê nawet wiêcenia z Marsylii. Dlaczego ludzie z Gap mieliby siê oburzyæ, jak o. Mille tego
siê obawia!
27 maja: List ks. Martina de Noirllieu86. Wyra¿enie jego
szczerego przywi¹zania. Pewne sformu³owania jego listu ka¿¹ mi
przypuszczaæ, ¿e by³y dyrektor liceum Bonnafous87 rozmawia³ z nim
na mój temat. Ten by³y dyrektor wcale nie napisa³ mi wiêcej ni¿
ks. Caire88. Je¿eli oni zapominaj¹ o swoim obowi¹zku a¿ do zacho86
Ksi¹dz Martin de Noirlieu by³ kapelanem w kociele St-Louis Francuzów
w Rzymie. Biskup de Mazenod prosi³ go, ¿eby siê pomodli³ za niego przy okazji jego
wywy¿szenia do biskupstwa. Por. List z 4 padziernika 1832 r., w Ecrits oblats 15,
s. 232-233.
87
Ksi¹dz Louis François de Sales Bonnafous by³y dyrektor kolegium królewskiego w Marsylii. W 1837 r. ten ksi¹dz pracowa³ w Pary¿u.
88
Ksi¹dz André Caire by³ superiorem ni¿szego seminarium w Marsylii w latach
1823-1824. Z³o¿y³ on dymisjê w listopadzie 1824 r. i wróci³ pracowaæ w Pary¿u, gdzie
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wania milczenia, gdy bêdê prekonizowany, ja bêdê uwa¿a³ to zuchwa³e zachowanie jako rezygnacjê z ich honorowego kanonikatu
w Marsylii, to znaczy, ¿e dam znaæ, ¿e przestali tym byæ.
28 maja: Niedziela uroczystoci Bo¿ego Cia³a. Ja powinienem
pozostaæ na wsi, poniewa¿ zadecydowano, ¿e nie bêdê prowadzi³
[s. 105] ogólnej procesji. Napisa³em do biskupa z Leros, do o. Millea, do o. Guiberta, do ks. Alièsa, proboszcza w Orgon.
Podczas gdy w miecie odbywa³a siê procesja, ja trzyma³em
wspólnotê w kaplicy domowej z okazji konsekracji kielicha, której
dokona³em w ich obecnoci, aby im daæ nale¿yte pojêcie o ceremoniach kocielnych. Mog³em im daæ to pouczenie bez poczucia
zmêczenia; te dni, które spêdzi³em na wsi, by³y dla mnie zbawienne.
29 maja: Odprawi³em mszê wczesnym rankiem. Wzi¹³em
zwolnienie w przeddzieñ od uczestnictwa b¹d od zakonnic, b¹d
z pensjonatu, ale wszystkie te m³ode osoby prosi³y o ³askê siostrê
prze³o¿on¹ o uczestniczenie jeszcze tym razem w mojej mszy, by³em wiêc mile zaskoczony, widz¹c je wchodz¹ce do kaplicy, chocia¿ ja wyprzedzi³em zwyk³¹ godzinê ich powstania. To jest nowy
dowód dobrego ducha, który o¿ywia ten dom. Zreszt¹, je¿eli one
straci³y trochê snu, to uzyska³y b³ogos³awieñstwo, którego im
udzieli³em.
Wróciwszy do Marsylii, w tym samym dniu wyjecha³em
z o. Tempierem do Aix, gdzie chcia³em zatrzymaæ siê kilka godzin,
¿eby zobaczyæ arcybiskupa. Mielimy za trzeciego w powozie jednego Izraelitê z tych najlepiej wychowanych, który siê postara³, aby
mi powiedzieæ sprawy najbardziej mi³e, przypominaj¹c mi us³ugi,
jakie odda³em m³odzie¿y w czasie, w którym studiowa³ z tymi,
o których siê stara³em; dlatego twierdzi³, ¿e ogólnym ¿yczeniem
w Aix by³o, ¿eby mnie zobaczyæ arcybiskupem w miecie, gdzie
wszyscy mnie kochali i cenili. Te s³owa w ustach m³odego adwokata ¿ydowskiego mia³y co uderzaj¹cego, dlatego je cytujê. Ten
mi³y Izraelita nazywa siê Bédaride. Gdybym nie wiedzia³, kim on
by³ profesorem w kolegium Louis-le-Grand. Por. J. Leflon, Mgr de Mazenod II, s. 254,
558-559.
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jest, wzi¹³bym go za chrzecijanina bardzo dobrze myl¹cego, tak
on do mnie mówi³ ze zdrowym rozs¹dkiem o nieskoñczonoci
spraw, a szczególnie o jezuitach.
Po przybyciu do Aix uda³em siê jeszcze wieczorem do arcybiskupa, który mi siê wydawa³ mniej cierpi¹cy, ni¿ mi mówiono. Pra³at chcia³by, ¿ebym zamieszka³ u niego. Zbyt nalega³ na to, a poniewa¿ ja jestem u siebie, gdy idê do Aix i mieszkam na Misji, ale
gdybym tam nie mieszka³, mia³bym jeszcze jednego u siebie
w domu mojej matki. A zatem nie mo¿na by by³o mówiæ tego, czego obawia³ siê arcybiskup, ¿e siê mówi, i¿ dwaj s¹siedni biskupi
nie ¿yj¹ z sob¹ w zgodzie.
By³em bardzo pocieszony, gdy przyszed³em do Aix, dobrym
zachowaniem siê naszych ojców. Wype³niaj¹ oni cudownie swoje
ró¿ne pos³ugi i doznaj¹ w tym wielkich pociech. Ojciec André89
przyby³ dok³adnie wtedy, jak ja zatrzyma³em siê w Aix. Zapewni³
mnie, ¿e omal nie umar³ tej zimy z choroby bardzo nadzwyczajnej,
która wymaga³a trosk ca³kiem szczególnych; pragnê, ¿eby siê przekona³, ¿e czu³by siê tak samo dobrze w swojej wspólnocie jak
u swoich rodziców. Je¿eli on osi¹dzie wreszcie w Aix, ja bêdê móg³
dysponowaæ jednym cz³owiekiem; zobaczê kogo wybiorê. [s. 106]
30 maja: Po odprawieniu mszy wiêtej wyjecha³em z Aix, aby
siê udaæ do Notre-Dame de Lumières przez Pertuis i Apt w towarzystwie o. Tempiera. Przyby³em do Apt o pó³ do ósmej wieczorem. Ojciec Honorat mnie tam oczekiwa³ z kabrioletem. Nie chcia³em przejechaæ przez to miasto bez odwiedzenia relikwii wiêtej
Anny, wiêtego Elzéarda i wiêtej Delphine. W Apt jak w wielu
innych miejscach widok biskupa wywo³uje rodzaj g³upiego zdziwienia. Nikt nie myli o pozdrowieniu go, oni robi¹ du¿e oczy
i czy to niemia³oæ, czy niegrzecznoæ, na tym siê koñcz¹. Zadowoli³em siê wyprzedzeniem dzieci, które spotyka³em na moim
przejciu. Ksi¹dz proboszcz by³ w kociele, ja chcia³em mu podziêkowaæ za to, ¿e mnie wys³a³ na probê pana Raspauda do relikwii
wiêtego Elzéarda i wiêtej Delphine. Skróci³ on pouczenie, którego udziela³ ma³ej liczbie osób zebranych wokó³ o³tarza wiêtej
Dziewicy, aby przyjæ mnie przyj¹æ, i od razu powiadomi³ wika89

Wydrapane: André.
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rych, którym mnie przedstawi³, gdy wchodzi³em do kaplicy wiêtej Anny, gdzie siê znajduj¹ tak¿e relikwie wiêtego Elzéarda
i wiêtej Delphine, któr¹ czci³em równoczenie. Przechodz¹c, rzuci³em okiem na grób rodziny Sabranów, który obecny ksi¹¿ê poleci³ odrestaurowaæ. Tam widzi siê p³askorzebê wyrzebion¹ w gipsie, przedstawiaj¹c¹ wiêtego Elzéarda i wiêt¹ Delphine na kolanach u stóp wiêtego Louisa, poni¿ej unosi siê to, co uwa¿a³em za
wiêtego Józefa w chmurach. Poniewa¿ by³o bardzo póno, wydawa³o mi siê, ¿e ta rzeba jest z marmuru. Je¿eli to jest tylko ze stiuku, wkrótce bêdzie zdegradowana.
Odzyskalimy czas stracony, przeje¿d¿aj¹c z Apt do N.-D. de
Lumières90 w ci¹gu godziny. By³a ciemna noc, gdy przyjechalimy,
chcia³em jednak zwiedziæ nie tylko koció³, lecz ca³y dom przed
po³o¿eniem siê spaæ. By³em bardzo zadowolony z kocio³a i z sanktuarium, a dom choæ ma³y, bardzo mi siê podoba³. Zobaczymy go
lepiej jutro.
31 maja: Po mszy wiêtej odprawionej przy g³ównym o³tarzu,
podczas gdy o. Tempier odprawia³ swoj¹ mszê w podziemiu, ogl¹dnêlimy krok po kroku i dom, i ogrody doæ du¿e, przyleg³e do niego. Koció³ jest w bardzo piêknym rozmiarze i dobrym rodzaju.
Podchodzi siê do sanktuarium przez schody, które maj¹ 15 stopni
z ka¿dej strony. Za o³tarzem znajduje siê piêkny chór, gdzie jest
umieszczonych z przodu 13 stall z piêknego drzewa orzechowego.
Zakrystia bardzo du¿a i dobrze owietlona znajduje siê po lewej
stronie sanktuarium. Pod sanktuarium i chórem umieszczonym na
tej wysokoci znajduje siê podziemny koció³ek, do którego schodzi siê przez drzwi, które znajduj¹ siê w centrum dwóch schodów,
które prowadz¹ do sanktuarium. Schodzi siê po 13 schodkach do
tego podziemnego kocio³a, który bardzo sk³ania do skupienia. To
tam czci siê Notre-Dame de Lumière. Figura wiêtej Dziewicy jest
umieszczona [s. 107] na bocznym o³tarzu otoczonym wielk¹ krat¹,
która, mówi siê, jest bardzo potrzebna wówczas, gdy w nabo¿eñstwie uczestniczy w dniach t³um olbrzymi. O³tarz, który jest w g³êbi podziemnego koció³ka, te¿ jest powiêcony wiêtej Dziewicy,
ale jest tylko obraz przedstawiaj¹cy prawdziwy obraz wiêtej Dzie90

Miêdzy Apt i Lumières jest 15 km.
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wicy takiej, jak¹ j¹ czczono dawniej i od pocz¹tku tego nabo¿eñstwa. To jest, prawdê mówi¹c, nasza Pani Boleciwa, poniewa¿ jest
ona przedstawiona u stóp krzy¿a trzymaj¹ca swego Boskiego syna,
naszego Pana le¿¹cego zmar³ego na jej kolanach. Obecna figura,
która zast¹pi³a dawn¹ spalon¹ w czasie Rewolucji, przedstawia
wiêt¹ Dziewicê stoj¹c¹, trzymaj¹c¹ Jezusa w ramionach. Trzeba
bêdzie zbadaæ sprawê i je¿eli stwierdzi siê, ¿e dawna figura by³a
zgodna z obrazem i z wszystkimi dawnymi wotami, które widzi siê
jeszcze powieszone na murach kaplicy, trzeba bêdzie kazaæ zrobiæ
podobn¹, aby lepiej zachowaæ tradycjê. Koció³ górny ma tylko
jedn¹ nawê, ale kaplice boczne s¹ bardzo du¿e. Jest ich cztery
z ka¿dej strony. Jeszcze wcale nie zbada³em, którym wiêtym s¹
one powiêcone, wydaje mi siê, ¿e obrazy s¹ tam umieszczone na
chybi³ trafi³ i ¿e wiele przedstawia jakie tajemnice wiêtej Dziewicy. Przed opuszczeniem sanktuarium ustalê, kim s¹ wiêci, których powinno siê specjalnie czciæ w tym wiêtym miejscu.
Koció³ by³ konsekrowany przez bpa J.B. de Sade du Mazada91, biskupa w Cavaillon w 1697 roku. Ma on 114 stóp d³ugoci
na 63 szerokoci ³¹cznie z szerokoci¹ bocznych kaplic. Klasztor
³¹czy siê kocio³em; jest wystarczaj¹cy. Drzwi wejciowe s¹ na tym
samym placu, na którym znajduje siê koció³. W rodku placu p³yn¹ piêkne wody, z której mog¹ korzystaæ wszyscy ludzi, poniewa¿
pan burmistrz de Goult utrzymuje, ¿e wszyscy mieszkañcy jego
gminy maj¹ po¿ytek z tej piêknej fontanny oraz z placu, który rzeczywicie zajmuj¹ w dniach wolnych, aby tam ustawiæ swoje towary. To rzekome prawo jest do zbadania, chcê poradziæ siê adwokatów na ten temat, aby odkupiæ, jeli to jest mo¿liwe, tê nieznon¹ s³u¿ebnoæ. Je¿eli w³asnoæ placu jest prawnie przyznana
posiadaczowi klasztoru, postaram siê, ¿eby woda z fontanny p³ynê³a poza ogrodzeniem, i ka¿ê zamkn¹æ drzwi placu ju¿ otoczonego murem, który jest ju¿ odgrodzony okratowaniem z drzewa.
W g³êbi placu albo podwórza znajduje siê ma³y g³ówny budynek, który bêdzie móg³ s³u¿yæ za przytu³ek dla pielgrzymów, którzy przyjd¹ nawiedziæ sanktuarium. Niestety, tam nie ma du¿o pomieszczeñ.
Po wejciu do klasztoru przez wielkie drzwi ma siê przed sob¹
przedsionek albo wielki korytarz o d³ugoci dwudziestu metrów
91

Bp de Sade du Mazan, biskup w Cavaillon od 1666 do 1707 r.
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i szerokoci czterech i jednej czwartej metra. Po prawej stronie
znajduj¹ siê drzwi, które prowadz¹ do kocio³a, po lewej stronie
inne drzwi prowadz¹ do pierwszego salonu, przez który przechodzi siê do drugiego, s³u¿¹cego za przedpokój do izby, przez któr¹
wchodzi siê obecnie do refektarza. W g³êbi sieni po prawej stronie
znajduj¹ siê drzwi wejciowe z ogrodu, z lewej strony wielkie
schody; na dole znajduj¹ siê drzwi wejciowe do obszernej i piêknej ³ukowatej sali, która ³¹czy siê z pierwszym podestem wielkich
schodów i przez któr¹ wchodzi siê do ma³ego korytarza z pierwszego piêtra. [s. 108] Za kuchni¹ znajduje siê wielkie zaplecze
kuchni92 i ma³e kredensy93. Na pierwszym piêtrze podest schodów
towarzyszy wam do wielkiego korytarza przez ca³¹ d³ugoæ domu,
owietlonego przez dwa okna w dwóch koñcach. Na tym korytarzu
s¹ otwarte drzwi pokojów równych rozmiarów, które ja by³bym
kuszony uwa¿aæ za trochê zbyt wielkie, ale które s¹ bardzo ³adne.
Ten, który ja zajmujê, ma alkowê i ma³y gabinet. Z wielkiego korytarza wchodzi siê oko³o rodka do mniejszego, który bêdzie prowadzi³ do ma³ych schodów, schodz¹cych do sieni. Ten ma³y korytarz daje wejcie do wielu pokojów trochê mniejszych ni¿ pokoje,
do których dochodzi siê wielkim korytarzem.
Na drugie piêtro dochodzi siê ma³ymi schodami, które prowadz¹ do wielkiego korytarza. Bêdzie mo¿na ci¹gn¹æ zyski z d³ugiej
sypialni, która by³a zajêta ³ó¿kami trapistów, i z mansardy doæ
wysokiej, aby j¹ przerobiæ albo na pokoje, albo na bieliniarniê.
Ostatnia czêæ, która wychodzi w pierwszym rzêdzie na du¿y
korytarz, ³¹czy siê z trybun¹, która jest ponad kopu³¹ kocio³a. To
jest wielka przyjemnoæ iæ pomodliæ siê bez robienia d³ugiego
obejcia.
Po francusku souillarde: wielkie zaplecze kuchni.
Ca³a pierwsza czêæ tego paragrafu jest napisana na lewym marginesie strony
107. Tekst napisany najpierw przez Za³o¿yciela zosta³ wymazany i on wyjania dlaczego: le zapamiêta³em w pierwszym rzucie oka noc¹; poprawi³em z dok³adnoci¹.
92
93

Notre-Da de Lumières (Vaucluse). Fundacja zosta³a dokonana w 1837 r., por. JM, 21 i 26 stycznia,
14, 30 i 31 maja, 1-4 czerwca 1837 r. Foto J. Pielorz, OMI
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TEKST

Czerwiec
1 czerwca: Przyszed³ pan de Gantès, ¿eby mnie zobaczyæ. On
mnie ju¿ prosi³, ¿eby mu za³atwiæ mszê w niedzielê w zasiêgu jego
pa³acu. Bardzo uwa¿a³em, ¿eby mu nie daæ najmniejszej nadziei
w tym wzglêdzie. Niech Bóg broni, ¿eby nasi misjonarze przyjêli
zwyczaj1 w ten sposób zrobiæ milê i wiêcej, aby oszczêdziæ ludziom trudu wchodzenia pod górê a¿ do ich parafii. Brygadier ¿andarmerii te¿ przyszed³ w mundurze, ¿eby mnie zobaczyæ. Ksi¹dz
proboszcz z Goult, który przyszed³ wczoraj, zjad³ z nami obiad,
przyprowadzi³ mi wikarego z Gordes. My przymusilimy ich do
æwiczenia, które poprzedza obiad w naszych domach. Ksi¹dz Demarre2, dawny w³aciciel klasztoru, z³o¿y³ mi dzisiaj wizytê. Obieca³ mi, ¿e bêdzie szuka³ wszystkich akt, które jeszcze ma, dotycz¹ce naszej w³asnoci. Powiedzia³, ¿e my nie dalimy drogi wzd³u¿
rzeki i ¿e my mielimy prawo spowodowaæ, aby wody, które spadaj¹ z pagórka, sp³ywa³y przez kana³, który je skierowa³ w swoim
czasie jak przedtem na drogê. To trapici, którzy obawiali siê procesu, pozwolili aby wody sp³ywa³y na ich budynki.
Przejrzelimy jeszcze w³asnoæ z o. Tempierem i o. Honoratem, aby zobaczyæ, jakie poprawki tam trzeba zrobiæ. Dobrzy ojcowie trapici faktycznie zlekcewa¿yli tê w³asnoæ. Pod oczywistym
pretekstem, ¿e nie jedz¹ owoców, wyrwali wspania³e drzewa owocowe; ca³a aleja piêknych grusz, dobrych figowców itd. pad³y pod
ich [s. 109] siekier¹. £atwiej bêdzie odnowiæ ³¹ki, które oni popsuRêkopis: Se mettre sur le pied de.
Rêkopis Desmare, pisze Demarre, Jean François Jacob, w akcie kupna N.-D. de
Lumières, s. 6. Oryg.: AGR DM XIII 4.
1
2
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li, aby tam posadziæ ziemniaki. Mamy du¿o wody, mylê, ¿e z dobrym ogrodnikiem mo¿na by otrzymaæ dobre zyski z ogrodnictwa,
których mieszkañcy wioski Goult szukaliby z popiechem. Dobrze
by³oby, ¿eby mo¿na by³o zadbaæ o pewne sprawy i tym samym
przysporzyæ sobie trochê ma³ych dochodów. Ten dom nie ma wcale przychodów, a chocia¿ on kosztowa³by nas tylko 12 000 franków plus 4800 franków wyp³aconych ks. Rolandowi3 jako odszkodowanie za szalone wydatki, jakie zrobi³ w N.-D. de Lumières bez
powodu, przez przyk³ad gdy dawa³ obiad 60 osobom, plus 1200
franków za umeblowanie, trzeba bêdzie jeszcze wydaæ wiêcej ni¿
6000, by doprowadziæ do porz¹dnego stanu i tam zrobiæ tak samo
jak w ogrodzie ulepszenia i ma³e niezbêdne upiêkszenia. My rzeczywicie zbli¿ymy siê z ca³¹ sum¹ do trzydziestu tysiêcy franków,
które wy³o¿ymy, aby uformowaæ tê interesuj¹c¹ placówkê, ca³kowicie na nasz koszt. Dzisiaj dowiedzia³em siê, ¿e konstrukcja kocio³a jest w z³ym stanie. Jestem zdania, gdy podejmiemy siê tej
naprawy, sk³onimy do wspó³pracy wiernych.
2 czerwca: Napisa³em do Marsylii i do Aix, do mego stryja
i do mojej matki. Wyznajê, ¿e mia³em w ci¹gu dnia z³y moment.
Przed wyjechaniem z Marsylii, nie wiedz¹c, czy bêdê prekonizowany na konsystorzu, który powinien byæ na koñcu maja, i chc¹c
skorzystaæ z kilku momentów wolnego czasu, jakie sobie zapewni³em w St-Joseph, mia³em nadzwyczajny pomys³ zredagowania byle
jak4 listu pastoralnego o moim posiadaniu. Nagryzmoli³em wiêc
siedem albo osiem kart papieru na ten temat. Poniewa¿ przeszkadzano mi w ka¿dym momencie, nie mog³em ukoñczyæ tego dzie³ka. Nie wiem, dlaczego opanowa³a mnie fantazja spi¹æ te lune
kartki w tym zeszycie, kiedy wyje¿d¿a³em. W ka¿dym razie one
znalaz³y siê tam, gdy ja przyby³em tutaj. Nie zajmowa³em siê ju¿
tym drobiazgiem, gdy dzi, wychodz¹c z o. Tempierem i z o. Honoratem, aby zmierzyæ nasz¹ górê, ci panowie, którzy szli przede
mn¹, pokazali mi kartkê z moim rêkopisem, któr¹ przed chwil¹
znaleli na ziemi. Poznajê stronê mego listu pastoralnego, natych3
Ksi¹dz Denis Edouard Roland by³ dzier¿awc¹ w³asnoci w czasie kupna przez
oblatów.
4
Rêkopis:brocher: zrobiæ w popiechu, zredagowaæ w popiechu, bez starania.
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miast wracam do mieszkania, aby sprawdziæ, czy odnajdê resztê.
Jakie¿ by³o moje zdziwienie, gdy nie znalaz³em ju¿ nic w tym zeszycie, w którym kartki by³y z³o¿one. Idê po³¹czyæ siê z naszymi
ojcami, aby im opowiedzieæ tê niemi³¹ przygodê, oni przyszli do
mnie, maj¹c w rêce inn¹ kartkê, któr¹ zauwa¿yli wród plantacji
fasoli. Sprawa mia³a zabawn¹ stronê, ale ja by³em jeszcze daleko
od mego rachunku i wed³ug mego z³ego [s. 110] zwyczaju, mia³em
tylko ten nêdzny brulion i nie ukrywam, ¿e by³em bardzo znudzony obowi¹zkiem ponownego rozpoczêcia roboty ju¿ prawie skoñczonej i ¿e trzeba by³o robiæ na nowych kosztach, poniewa¿ ju¿ nie
przypomina³em sobie tego, co napisa³em w popiechu. W³anie jestemy w poszukiwaniu innych kartek, których mi brakowa³o. Daremne trudy, przebieglimy czêæ ogrodu, niczego nie dostrzegaj¹c,
bylimy tam, pytaj¹c siê, czy nasze kartki naprawdê lune zatonê³y, chc¹c przekroczyæ rzekê, albo czy odlecia³y na wielk¹ drogê,
aby s³u¿yæ jako zapa³ki do fajek furmanów, albo czy do pewnego
rodzaju czynnoci jeszcze bardziej hañbi¹cego nie by³y zarezerwowane, gdy ogrodniczka, s³ysz¹c nas, powiedzia³a nam, ¿e jej m¹¿
uprawiaj¹c swój ogród dzi rano, natkna³ siê na wiele kartek papieru, o których s¹dzi³, ¿e nale¿¹ do o. Honorata, i z³o¿y³ je
w kuchni. Niestety, te biedne kartki by³y bardzo blisko ognia! Ale
kiedy je pobie¿nie przeglada³em, stwierdzi³em, ¿e wszystko siê
znalaz³o.
Ale jak wyjaniæ tê powietrzn¹ podró¿ i ten nieszczêsny upadek? To po prostu wiatr otworzy³ zeszyt5 na biurku, przy którym
pisa³em, a które znajduje siê ca³kiem blisko ma³ego okna; zeszyt,
który jest zszyty, pozosta³ na biurku tak jak ksi¹¿ka Owidiusza Incultus dualis decet exulis esse6, ale kartki nieszczêsnego listu pasterskiego, które nie by³y z³¹czone, by³y zabawk¹ dla wiatru, który
je wyrzuci³ bez ceremonii przez okno. Jestem trochê zawstydzony
moj¹ jakoci¹ jako autora, ale trzeba to wyranie powiedzieæ, one
okaza³y siê tak lekkie, ¿e pofrunê³y bardzo daleko. To jest z³a
wró¿ba dla mego biednego listu pasterskiego, który prawdopodobnie niewiele jest wart. Mam prawie ochotê przerobiæ go. A wiêc co
mia³em robiæ, ¿eby to rozpocz¹æ tak wczenie? One udaj¹ siê lepiej,
5
6

Zeszyt, w którym pisa³ swój Dziennik.
Zeszyt „nieopracowany, niestaranny, jak odpowiada tekstowi wygnanego”.
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gdy s¹ zrobione w przededniu jak ten o wiêtokradztwie i ten
o Algierze7. Ten ostatni bêdzie zje³cza³y przed wydrukowaniem,
poniewa¿ istnieje prawdopodobieñstwo, ¿e ju¿ nie bêdzie konsystorza od dawna.
Ta zabawna przygoda poprzedzi³a przechadzkê, jak¹ zrobilimy a¿ do kaplicy wiêtego Micha³a, tak miesznie nazwana przez
starego twórcê cudów w tym sanktuarium, ten boski konetabl niebieskiego dworu. Znalaz³em tê kaplicê w stanie okropnego zniszczenia. Jest ona prawie do odbudowania, ale niezale¿nie od tego,
ile to kosztuje, trzeba bêdzie do tego powróciæ, poniewa¿ ta [s. 111]
kaplica nale¿y istotnie do fundacji Lumières. Ognie, które by³y
dostrze¿one na kaplicy wiêtej Dziewicy, by³y tak¿e na kaplicy
wiêtego Archanio³a. Poniewa¿ Bo¿a Opatrznoæ powo³a³a nas,
aby przywróciæ w czci nabo¿eñstwo do naszej Pani z Lumières,
trzeba wype³niæ nasze pos³annictwo w ca³oci i przywróciæ jednoczenie to, czego Pan nie chcia³ rozdzielaæ w okazaniu Jego potêgi
i Jego woli. Z apelem o to zwrócimy siê do wiernych.
2 czerwca: Poniewa¿ dzisiaj jest piêkne wiêto Najwiêtszego Serca Jezusowego, nie chcia³em pozwoliæ przejæ bez powiêcenia jego domu, naszego osiedlenia i wspólnoty, która powinna
wykonywaæ obs³ugê sanktuarium i wykonywaæ wiêt¹ pos³ugê misji w diecezji. Na pró¿no czeka³em a¿ dot¹d na dwóch misjonarzy,
których wezwa³em z Notre-Dame du Laus8. Jestem zmartwiony
tym opónieniem, poniewa¿ chcia³em stworzyæ dzi ma³¹ wspólnotê. Ta nieodpowiednia pora nie zmusi³a mnie, ¿eby przeszed³ tak
piêkny dzieñ bez wykonania ceremonii, któr¹ zamierza³em przeprowadziæ. Zatem po powrocie z naszej wizyty do zrujnowanej
kaplicy archanio³a wiêtego Micha³a o. Tempier, o. Honorat i ja
7
Listy pasterskie napisane przez Eugeniusza w imieniu jego stryja, 1 marca 1829 r.
z okazji wiêtokradzkiej kradzie¿y w kociele St-Théodore i 27 kwietnia 1830 r., aby
nakazaæ modlitwy w celu sukcesu ekspedycji do Algieru. By³ inny list z 9 lipca 1830 r.
nakazuj¹cy Te Deum dziêkczynne za sukces wyprawy, ale ten ostatni nie by³ napisany
przez Eugeniusza, który 6 lipca wyjecha³ do Szwajcarii.
8
Za³o¿yciel wyznaczy³ o. Telmona, aby pomóc o. Honoratowi. Nastêpnie prosi³
innego ojca z N.-D. du Laus, pozostawiaj¹c superiorowi, o. Milleowi, wybór miêdzy
ojcami Hermitte albo Gignoux, por. list do o. Millea, 4 czerwca 1837 r., w Ecrits oblats
9, s. 36. Ojciec Telmon nie czeka³ d³ugo. Nie porozumia³ siê z o. Honoratem, por. Journal Mazenod, 17 wrzenia 1837 r.
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przywdzialimy nasze chórowe stroje i sami w tym wielkim kociele, maj¹c za wiadków tylko naszego odwiernego Xaviera Grangiera i jego ¿onê, pobo¿nie wystawilimy wiêty sakrament zamkniêty w cyborium na o³tarzu, piewaj¹c Ave verum. Nastêpnie
pozostalimy pó³ godziny na modlitwie. Wydaje mi siê, ¿e te chwile by³y cenne. Bylimy ca³kiem sami w obecnoci naszego Boskiego Nauczyciela, ale bylimy ukorzeni u Jego nóg, aby umieciæ
nasze osoby, nasze stowarzyszenie, jego pos³ugê, jego dzie³a, dom,
który niedawno nabylimy, pod Jego potê¿n¹ opiekê; prosilimy
Go, aby panowa³ jedynie nad nami, ¿eby by³ naszym ojcem, naszym wiat³em, nasz¹ pomoc¹, nasz¹ rad¹, nasz¹ podpor¹, naszym
wszystkim. Prosilimy o Jego b³ogos³awieñstwa na nas i na nasze
Zgromadzenie, które reprezentowalimy z tym wiêksz¹ ¿arliwoci¹, ¿e nas by³o ma³o, i na mój rachunek przy³¹czy³o siê w tych
wszystkich mylach g³êbokie poczucie mojej niegodnoci przenikniête a¿ do g³êbi duszy, któr¹ moje grzechy czyni³y mnie istotnie
niezdoln¹ byæ narzêdziem wszystkich cudów, jakich Pan dokonuje
dla naszych cz³onków i przez nich od s³abych pocz¹tków naszej
ma³ej rodziny a¿ do obecnego czasu. Ten dom, który w tym czasie
umieci³em specjalnie pod opiek¹ naszego najwy¿szego Nauczyciela i Zbawcy, by³ ju¿ dziesi¹t¹ placówk¹ naszego Zgromadzenia.
To by³o jeszcze z podziwu godnego postanowienia [s. 112] dobroci
Bo¿ej u nas trzecie znane sanktuarium wiêtej Dziewicy, które nam
zosta³o powierzone, ¿eby odrestaurowaæ, obs³u¿yæ, utrzymaæ, u¿ywaj¹c wszystkich naszych rodków doczesnych i moralnych, aby
tam odnowiæ kult naszej wiêtej Matki i propagowaæ jej nabo¿eñstwo zgodnie z celami naszego instytutu. Wydawa³o mi siê, ¿e s³yszê powtórzenie s³ów z listów apostolskich9, którymi papie¿ zatwierdza³ nasz instytut i nasze Zgromadzenie: In spem demum
erigimur fore ut istius sakrae familiae alumni, qui sub quibusdam
legibus, efformandis ad pietatem animis adeo opportunis, divini
Verbi ministerio sese devoverunt, Ac Deiparam Virginem sine labe
conceptam patronam agnoscunt, pro viribus et praesertim exemp
ad eius Matris misericordiae sinum perducere conentur homines
quo uti filios Jesus Chrystus In ipso crucis suspendio illi voluit attibuere. To Zbawiciel, nasz prze³o¿ony powierzy³ nam te sanktu9

Brewe z 21 marca 1826 r.
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aria i nas tam umieci³ jak w cytadeli, z których nasi misjonarze
powinni siê rozejæ do ró¿nych diecezji, aby tam g³osiæ pokutê
i tam zbieraæ te wspania³e owoce nawrócenia, które s¹ tematem naszego nieustannego podziwu i zbudowania tych wszystkich, do których znajomoæ ich doprowadza.
3 czerwca: Sprowadzilimy murarza z Entraigues, który zbudowa³ koció³ tej parafii. Ojciec Honorat pozna³ go w czasie misji10 i on [s. 113] uwa¿a go za zdolnego i uczciwego. Znów przebieglimy z nim ca³y dom od piwnicy do strychu. Wyszlimy a¿ na
dachy. Wszystko jest uzgodnione z nim, aby przyszed³ za osiem dni
zacz¹æ pracê napraw doæ du¿ych, które mu wskazalimy. Ten cz³owiek jest inteligentny, on zrozumia³ wszystkie nasze polecenia na
pierwszy rzut oka, spodziewam siê, ¿e dobrze zrobi tê pracê, któr¹
pokieruje.
Napisa³em do Marsylii do o. Auberta, aby go upowa¿niæ do
przyjêcia oblacji o. Chauveta; polecam mu powiedzieæ o. Lagierowi, ¿e upowa¿niam go do przedstawienia do subdiakonatu braci
Bise’a i De Veronico11.
List od Jeancarda, który dotar³ do mnie po czterech dniach,
powiadamia mnie, ¿e oni poprosz¹ o modlitwy w celu do³¹czenia
do uroczystoci planowanych z okazji ma³¿eñstwa pana ksiêcia
Orleanu12. Zatwierdzam to, co zamierzano zrobiæ. Radzê poinformowaæ siê o tym, co zrobi arcybiskup z Aix. W ka¿dym razie,
utrzymujê, ¿e wyranie wyra¿a siê ¿yczenie zobaczenia ksiê¿nej
wracaj¹cej na ³ono Kocio³a katolickiego, jedynego posiadacza
prawdy itd. Trzeba, ¿eby powiedziano, i¿ wszystkie dzieci pochodz¹ce z tego ma³¿eñstwa bêd¹ katolikami, s³owem, aby powiedziano, ¿e to zosta³o zatwierdzone w dobrym czasie13, ale niech siê cieszy z tego dobra. Biskup nie mo¿e zrobiæ czego innego.
10
Misja g³oszona kilka miesiêcy wczeniej, por. ni¿ej, 5 czerwca. Entraigues jest
35 km od Lumières.
11
Jean Joseph De Veronico, urodzony w San Remo (diecezja z Ventimille) 12 maja
1814 r., nowicjusz w 1832-1833 r., subdiakon 29 czerwca 1837 r., wywiêcony na kap³ana 24 czerwca 1838 r., zmar³ w Diano Marina 29 wrzenia 1892 r.
12
Ferdinand Philippe, ksi¹¿ê Orleanu (1810-1842), syn króla Ludwika-Filipa
i przypuszczalny sukcesor korony. Ksi¹¿ê Orleanu polubi³ 30 maja niemieck¹ ksiê¿nê
Helenê z Meklemburga, wyznania protestanckiego.
13
Manuskrypt: „A la bonne heure” (w dobrej godzinie).
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4 czerwca: Napisa³em do o. Kotterera14 [s. 114] List do
o. Mille’a15. Robiê mu wyrzuty za nieuporz¹dkowany system, któremu ulega w t³umaczeniu zawsze intencji superiora zgodnie ze
swymi pogl¹dami albo ze swymi potrzebami. Nie s¹dzê, bym siê
myli³, przypuszczaj¹c, ¿e on zatrzyma³ o. Temona w jego przejciu
do Laus, aby sobie pomóc, i zatrzyma³ na kilka dni d³u¿ej misjonarza, który powinien przyjechaæ z nim do Lumières. Tymczasem
o. Honorat jest tu sam, a ja nie mog³em daæ ka¿demu instrukcji,
które powinni otrzymaæ ode mnie [s. 115].
4 czerwca: To jest niedziela po oktawie Najwiêtszego Sakramentu. Myla³em, ¿e wypada³oby udaæ siê do Goult z³o¿yæ publiczny ho³d naszemu Panu, bior¹c udzia³ w procesji z Najwiêtszym
Sakramentem, która powinna siê odbyæ po nieszporach. Udalimy
siê wiêc do tej wioski, o. Tempier, o. Honorat i ja, w godzinie nieszporów. Proboszcz, wspania³y duchowny, przyjaciel domu, by³
o tym uprzedzony. Przygotowa³ ma³y tron i klêcznik z dywanem
i poduszkami bardzo ³adnymi. Ja ubra³em fioletow¹ sutannê i gdy
zaj¹³em moje miejsce w kociele, za³o¿y³em tunikê i fioletow¹ pelerynê. Asystowa³em w nieszporach, które by³y piewane bardzo
uroczycie, Tempier celebrowa³ i niós³ wiêty sakrament w procesji. Szed³em za baldachimem w asycie ksiêdza proboszcza i o Honorata. Musia³em sobie gratulowaæ, ¿e mia³em myl spe³nienia tego
obowi¹zku w stosunku do naszego boskiego Zbawiciela z powodu
przede wszystkim dobrego skutku, jaki wywar³a moja obecnoæ
wród tego ludu. Wszyscy, mê¿czyni i kobiety, uczestniczyli
w procesji. Burmistrz, który siê z tego zwolni³ w minion¹ niedzielê, by³ tam w pe³nym stroju ze swoim zastêpc¹ i miejskimi radnymi; brygada ¿andarmerii rezyduj¹ca w Lumières eskortowa³a baldachim w stroju. Salwy z puszek16 nie by³y oszczêdzone. Krótko
mówi¹c, ceremonia by³a piêkna i wzruszaj¹ca. Rada parafialna
i g³ówni obywatele przyszli mi podziêkowaæ za blask, jakiego
nada³em ich wiêtu przez moj¹ obecnoæ, a ja z kolei gratulowaWydrapane: Kotterer. Za³o¿yciel kopiuje tutaj ten list, w którym odmawia udzielenia ojcu zwolnienia z jego lubów. Zosta³ on opublikowany w Ecrits oblats 9, s. 34-35.
15
Wydrapani: Mille i, dalej, Telmon.
16
Rêkopis: Boîtes: Ma³e cylindry z ¿elaza, które nape³nia siê prochem i do których przyk³ada siê ogieñ, aby wystrzeliæ salwy, w braku armaty, w dni oficjalnych wi¹t.
14
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³em im si³y, jak¹ oni mi dali. Zrozumia³em, ¿e ta okolicznoæ, co
by³o ca³kiem naturalne, ¿ebym chcia³ z niej skorzystaæ, aby podnieæ w oczach tych wieniaków przepych naszych ceremonii, ale
przede wszystkim sposób czczenia Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela w Jego godnego uwielbienia sakramentu pozostawi³oby
g³êbokie lady w duszach. Ci dzielni ludzie byli tak przenikniêci
szacunkiem, jaki im wycisnê³a obecnoæ biskupa, ¿e bez tego nikt
ich tym nie natchn¹³, ci wszyscy, którzy przede mn¹ przechodzili,
id¹c do kocio³a, klêkali a¿ do ziemi. Ja korzysta³em z tego, aby
im udzieliæ b³ogos³awieñstwa.
Ksi¹dz proboszcz, pan lekarz i ksi¹dz Demarre przyszli nam
towarzyszyæ a¿ do klasztoru. Ten ostatni upowa¿ni³ nas do otwarcia drzwi na jego terenie w czêci ogrodu przylegaj¹cej do naszej
stajni.
5 czerwca: Ksi¹dz Aillaud, nowy proboszcz w Seillans, przedtem wikariusz u karmelitanek w Awinionie odwiedzi³ nas, przechodz¹c do Lumières, gdzie odprawi³ mszê wiêt¹, poinformowa³ mnie
o pragnieniu, jakie ma od dawna, przy³¹czenia siê do naszego
Zgromadzenia. Da³em mu kilka wyjanieñ na ten temat. Nie wiem,
czy arcybiskup bêdzie trwa³ w postanowieniu zatrzymania swoich
podw³adnych. To wydaje mi siê zbyt nierozs¹dne, aby w to uwierzyæ17. [s. 116]
5 czerwca: Ksi¹dz proboszcz z Entraigues te¿ przyszed³ z³o¿yæ nam wizytê. To jest jeszcze wspania³y kap³an, by³ doskona³y
dla naszych ojców, którzy tej zimy prowadzili misjê w jego parafii.
To wszystko, co on nam opowiada³ buduj¹cego o swoich parafianach, spowodowa³o, ¿e nape³ni³ nas radoci¹. Ca³y jego lud przyj¹³
komuniê wielkanocn¹. To mówi wszystko w jednym s³owie. Oni
na pewno nie byli tacy przed misj¹. Wówczas nikt nie zbli¿a³ siê
do sakramentów. Zmiana i wytrwanie tych dobrych mieszkañców
z Entraigues s¹ nowym dowodem b³ogos³awieñstw, jakich Pan nie
przestaje wylewaæ na pos³ugê naszego Zgromadzenia, i wielk¹ za17
Ten ksi¹dz nie wst¹pi³ do nowicjatu. Seillans znajduje siê w diecezji Fréjus; biskupem by³ wówczas L.C. Jean-Baptiste Michel. Wydaje siê jednak, ¿e ks. Aillaud nadal nale¿y do diecezji Awinionu, poniewa¿ bp de Mazenod pyta siê, czy arcybiskup
pozwoli proboszczowi opuciæ jego placówkê.
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chêt¹ do gorliwoci jego cz³onków. Przed wyjazdem do Lumières
chcê przepisaæ list ks. Barreta, wikariusza generalnego z Awinionu, do o. Tempiera. To jest po to, ¿eby utrwaliæ nasz¹ pamiêæ:
„Niech Bóg bêdzie b³ogos³awiony za pomoc, jak¹ raczy³ nam pos³aæ
we wspania³ym o. Honoracie! Cnoty i talenty tego ojca, potrzeby
diecezji ka¿¹ ¿ywo ceniæ naszemu pra³atowi ³askê, o której ksi¹dz
mi donosi. Dlatego poleca mi, ¿ebym natychmiast udzieli³ ksiêdzu
i dla wszystkich misjonarzy, których ksi¹dz pole do Lumières,
wszystkich w³adz zwyczajnych i nadzwyczajnych koniecznych do
wykonywania ich pos³ugi. Piszê tym samym kurierem do o. Honorata, bo przypuszczam, i¿ w zwi¹zku z tym przyjd¹ do Lumières
instrukcje arcybiskupa, aby on móg³ jak najszybciej s³uchaæ spowiedzi i staæ siê u¿ytecznym dla dusz, które bêd¹ prosiæ o jego
pomoc. Jego wielebnoæ bêdzie w Awinionie w czasie, gdy biskup
Icosie zamierza tam przybyæ, on prosi ksiêdza, aby powiedzia³
temu pra³atowi, jak pieszno mu jest, ¿eby go poznaæ itd. 9 maja
1837 roku”. Ten list pozostanie w rêkach o. Honorata.
6 czerwca: Ojciec Telmon18 przyby³ powozem, który powinien
zaprowadziæ nas do Awinionu. Mia³em tylko czas uciskania go
i zrobienia mu wyrzutu, ¿e przybywa tak póno. Nie zgodzi³em siê,
¿eby mi towarzyszy³ do Awinionu. Opuci³em N.-D. de Lumières
z prawdziwym uczuciem troski. O, jak upodoba³em sobie w tej samotnoci. Gdyby mnie nie mêczono19 diecezj¹ z Marsylii, dawa³bym pierwszeñstwo temu wiêtemu miejscu nad innymi i tam siê
wycofa³. Zatrzymalimy siê w Isle20, aby tam zwiedziæ koció³.
Towarzyszy³ mi w pojedzie wikary, którego wywiêci³em na diakona w 1835 r. w Awinionie. Przybylimy do tego miasta w po³udnie, a ja zaszed³em do wy¿szego seminarium, gdzie zosta³em przyjêty ze zwyczajn¹ serdecznoci¹. Nie omieli³em siê zajæ do
arcybiskupstwa, nie maj¹c jeszcze zaszczytu poznania arcybiskupa
i nie wiedz¹,c czy mu nie przeszkadzam.
Po obiedzie poszed³em przedstawiæ moje uszanowanie pra³atowi, który mnie zasypa³ grzecznociami i przyjani¹. Zrobi³ mi
wyrzuty, ¿e nie poprosi³em go o gocinê, i rozmawialimy [s. 117]
18
19
20

Wydrapane: Telmon.
Rêkopis: Angariè”: wymuszony.
Rêkopis: Lile  L’Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse).
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bardzo d³ugo o wielu sprawach. Dowiedzia³em siê od ks. Barreta,
¿e arcybiskup te¿ by³ ze mnie zadowolony, tak jak ja z niego. Zaprosi³ mnie na obiad jutro.
7 czerwca: Seminarium by³o na wielkiej przechadzce. Ksi¹dz
prze³o¿ony zosta³, aby mi towarzyszyæ przy mszy. Ten dobry
ks. Hélly chcia³ mi towarzyszyæ w ró¿nych sprawach, które by³em
zmuszony za³atwiaæ. Wczoraj towarzyszy³ mi u bpa Valayera, dawnego biskupa w Verdun, którego chcia³em zobaczyæ przed spotkania siê z nim u arcybiskupa, gdzie dowiedzia³em siê, ¿e on mia³
dzi jeæ obiad z wszystkimi cz³onkami kapitu³y i kilkoma proboszczami miasta, których arcybiskup zaprosi³ z okazji mojego
pobytu. Pan markiz z Chabannes tam by³, jedyny wiecki zaproszony. Arcybiskup przesadzi³ jeszcze w grzecznociach i uprzejmociach w przeddzieñ, powtórzy³ mi dwadziecia razy, ¿e jestem arcybiskupem, ¿e mi udziela wszystkich w³adz, abym ich u¿ywa³, tak
jak on sam. Da³ mi wszystko, o co go poprosi³em, aby uwolniæ
m³odego policjanta z brygady z Lumières ze stanu konkubinatu,
w którym ¿yje, bêd¹c ¿onaty tylko cywilnie21 z protestantk¹. Mia³em szczêcie porozmawiania z tym m³odzieñcem wczoraj rano
przed wyjazdem z Lumières. By³em bardzo zadowolony z dyspozycji, w które moje ojcowskie zaproszenie go przyprowadzi³o,
i obieca³em mu, ¿e wezmê sobie za obowi¹zek u³atwiæ mu drogi,
aby byæ w porz¹dku, otrzymuj¹c dla niego wszystkie dyspensy,
których potrzebowa³. Wszystko uda³o siê wed³ug moich ¿yczeñ.
Napiszê jutro do o. Honorata, aby zaj¹³ siê pouczeniem i wyspowiadaniem policjanta. Mo¿e bêdzie on móg³ odnieæ sukces
w sk³onieniu wyrzeczenia siê jego ¿ony, co bêdê mu radzi³ spróbowaæ, nawet jeli to wydaje siê niemo¿liwe z powodu obawy, jak¹
mu podsuwa jej matka, zaciêta protestantka, nie og³aszaæ jej powrotu do Kocio³a katolickiego.
Po obiedzie poszlimy zwiedziæ klasztory Wizytek i Karmelitek, dom Pañ St-Charles, sierociniec itd. By³em zobowi¹zany tak
du¿o mówiæ w tych wszystkich klasztorach i pensjonatach, ¿e by³em tym naprawdê zmêczony. Jednak jutro bêdê musia³ iæ udzieliæ sakramentu bierzmowania i u Pañ Najwiêtszego Serca, i u Pañ
21

Rêkopis: A la commune  na merostwie; ¿onaty cywilnie.
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Urszulanek. Arcybiskup prosi³ mnie o to, aby mi udowodniæ, ¿e
naprawdê chce, ¿ebym wype³nia³ funkcje arcybiskupa z Awinionu.
Wczoraj i dzi otrzyma³em listy z Marsylii, które zapewniaj¹
mnie, ¿e wszyscy czuj¹ siê dobrze i ¿e sprawy tocz¹ siê zwyk³ym
trybem. Przepisuje siê mi list pana z Saint-Aulaire do pana z La
Villegontier bardzo pochlebny dla Louisa de Boisgelina, ale który
nie wyjania mi jeszcze jego milczenia z wiêcej ni¿ miesi¹ca, które ci¹gle mnie niepokoi.
List o. Honorata, on gani opónienie Telmona22 do o. Mille’a.
[s. 118]
8 czerwca: Ksi¹dz wikariusz generalny Barret przyszed³ po
mnie o 6 godzinie, aby iæ do Pañ Najwiêtszego Serca. Odprawi³em mszê wiêt¹ w ich ma³ej i bardzo brzydkiej kaplicy. Po mszy
poczu³em siê doæ silny, aby zrobiæ naukê wspólnocie, i udzieli³em
bierzmowania 16 uczennicom. Zobaczy³em w popiechu wspólnotê i pensjonariuszki i wyjecha³em, aby siê udaæ do Pañ Urszulanek,
które na mnie czeka³y. Nie poczu³em ¿adnego zmêczenia z powodu mego spotkania u Najwiêtszego Serca, mog³em wiêc jeszcze
wyg³osiæ naukê w tej wspólnocie zebranej w chórze i udzieli³em
bierzmowania 11 uczennicom z tego domu. Wszed³em nastêpnie do
klasztoru, gdzie zauwa¿y³em z uwag¹ obraz wielkiego rozmiaru
przedstawiaj¹cy s³ugê Bo¿ego Josepha Benoîta Labre23 na kolanach
przed wiêt¹ Dziewic¹ w niebie. By³em tym zaskoczony, poniewa¿
myla³em, ¿e ten obraz móg³ byæ faktycznie tylko pami¹tk¹ jakiej
znakomitej ³aski, otrzymanej przez tê wiêt¹ osobê. Dowiedzia³em
siê, jak ten obraz tam siê znalaz³. Postarza³a prze³o¿ona powiedzia³a mi, ¿e przynios³a z Bollène24. Ogl¹dnêlimy go z bardziej bliska
i uznalimy, ¿e zosta³ on namalowany w 1784 r., to znaczy rok po
mierci Labrea. To odkrycie utwierdzi³o mnie w mojej myli, ale
nie mog³em wyci¹gn¹æ ¿adnego wyjanienia od prze³o¿onej.
Opuszczaj¹c klasztor Urszulanek, poszed³em zwiedziæ katedrê25, któr¹ obecnie siê odnawia. Nie mam czasu, aby daæ jej opis.
Wydrapane: Telmon.
Benoît Joseph Labre (1783) b³ogos³awiony 20 wrzenia 1859 r., kanonizowany
8 grudnia 1881 r.
24
Bollène (Vaucluse).
25
Rêkopis: la métropole.
22
23
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Jest zbyt póno. St¹d poszed³em do ni¿szego seminarium, dawnego pa³acu arcybiskupów. Arcybiskup de Mons26 zrobi³ g³upotê nienadaj¹c¹ siê do naprawienia, nie przyjmuj¹c go na swoj¹ siedzibê,
gdy mu ofiarowano, ¿eby go odrestaurowaæ za wielkie koszty. To
by³aby wspania³a rezydencja, podczas gdy dom, który kupi³, jest
tylko hotelem bardzo le umieszczonym i w du¿ej odleg³oci od
katedry. Nastêpnie odwiedzi³em dom ojców jezuitów. Ojciec Fouillot27, rektor, przedstawi³ mi po kolei ojców trzeciego roku i nowicjuszy. Jaki czas rozmawia³em z nimi, a nastêpnie uda³em siê do
seminarium, aby tam zjeæ obiad ze wspólnot¹. Po obiedzie wróci³em do arcybiskupa, który tym razem okaza³ przeobficie wiadectwa najszczerszej mi³oci i da³ dowody swego zaufania. Gdy go
poprosi³em o pewne dyspensy dla naszego domu w Lumières, odpowiedzia³ mi, i¿ jestem arcybiskupem w Awinionie i ¿ebym udzieli³ [s. 119) sam wszystkiego, co uwa¿a³bym za s³uszne, ¿e powinienem robiæ. W ten sposób wyrazi³ zgodê, bym za ka¿dym razem,
jeli uzna³bym za s³uszne zmodyfikowanie jakich jego statutów,
mogê zrobiæ wszystko, co jemu przynale¿y. To wszystko zosta³o
powiedziane ze swobod¹ i wyra¿eniem najg³êbszego zaufania.
Podziêkowa³em za jego wielk¹ ¿yczliwoæ.
Je¿eli przyjêcie arcybiskupa mia³o mnie czym uraziæ, trzy listy, które otrzyma³em jednoczenie, powinny mnie zraniæ28 a¿ do
g³êbi duszy. Jeden z nich jest od o. Guiberta, on mi ukazuje
zgangrenowane wnêtrze o. Reinauda; nie mam czasu wchodziæ
w szczegó³y tej zawodnej sprawy. List ma datê29. Drugi jest od
o. Martina, który mi podaje bardzo nieprzyjemne wiadomoci
o o. Bernardzie. Trzeci jest od samego o. Bernarda. On w nim odkrywa g³êbiê swego serca oddaj¹cego najbardziej zgubne z³udzenia i ¿ywi¹cego bez przerwy myli sprzeczne z jego powo³aniem.
9 czerwca: Poszed³em po¿egnaæ siê z arcybiskupem przed wejciem do powozu, aby udaæ siê do Lyonu. Pokaza³em mu akt za³o¿enia N.-D. de Lumières, który on mi poleci³ zredagowaæ. Pra³at chcia³
Etienne Martin Maurel de Mons, arcybiskup w Awinionie od 1821 do 1830 r.
Sébastien Fouillot (1798-1877), s.j., formator trzeciego roku.
28
To s³owo i dziesiêæ innych zosta³y wydrapane: z nich, Guibert, dotkniêty gangren¹, Reinaud, sprawa zwodnicza, bardzo przykry, Bernard, sam Bernard.
29
List pozostawia puste miejsce na datê.
26
27
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podpisaæ bez jego przeczytania. Ja nalega³em a¿ do przymuszania
go; trzeba by³o, ¿ebym ja sam go przeczyta³, on go zatwierdzi³, mówi¹c mi co mi³ego. Nastêpuje treæ aktu: „Célestin du Pont z Bo¿ego mi³osierdzia i ³aski apostolskiej wiêtej Stolicy arcybiskup
z Awinionu. Znaj¹c owoce zbawcze, które zosta³y dokonane w wielu diecezjach przez pos³ugê cz³onków Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Najwiêtszej Dziewicy Maryi poczêtej bez zmazy grzechu
pierworodnego; chc¹c daæ nowy dowód naszej ojcowskiej mi³oci
dla naszych owieczek i naszego pasterskiego starania o wiêtoæ
trzody powierzonej naszym staraniom przez Bo¿¹ opatrznoæ; wezwalimy, osiedlilimy i kanonicznie ustanowilimy w domu NotreDame de Lumières, dawniej klasztorze wielebnych ojców karmelitów, wspólnotê wspomnianego zgromadzenia misjonarzy, polecaj¹c
im szczególnie: 1 — byæ stró¿ami sanktuarium Notre-Dame de Lumières, aby tam utrwaliæ i tam propagowaæ coraz bardziej nabo¿eñstwo do Najwiêtszej Matki Bo¿ej i tam daæ dobre kierownictwo
pobo¿noci wiernych, którzy przychodz¹ do tego wiêtego miejsca
ze wszystkich czêci naszej diecezji i z jeszcze dalej; 2 — ewangelizowaæ [s. 120] wszystkie parafie ca³ej naszej diecezji czy to przez
misje, czy przez duchowe rekolekcje na probê, która bêdzie im
przedstawiona przez ksiê¿y proboszczów, albo na polecenia, jakie im
damy bezporednio my sami; 3  przeprowadziæ duchowe rekolekcje kap³anom, którzy chêtnie pójd¹ skupiæ siê kilka dni w samotnoci w cieniu sanktuarium wiêtej Dziewicy. Chcemy, ¿eby koció³
i dom w Notre-Dame de Lumières by³y i pozosta³y poddane naszej
bezporedniej jurysdykcji z wy³¹czeniem jurysdykcji proboszcza.
Z góry udzielamy naszego b³ogos³awieñstwa tym z naszych kap³anów albo innym duchownym, których Bóg powo³a do wst¹pienia do
wspomnianego Zgromadzenia, które siê powiêca s³u¿eniu naszej
diecezji, ale my rozumiemy, w przypadku gdy te osoby w jaki sposób dosz³y do wyst¹pienia ze wspomnianego Zgromadzenia, ¿e oni
z prawa wracaj¹ do diecezji, aby tam otrzymaæ od nas ich ostateczne
przeznaczenie, zaci¹gaj¹c niniejszym suspensê ipso facto dla tego,
który wykroczy³by przeciw obecnemu zarz¹dzeniu. Dane w Awinionie w naszym pa³acu arcybiskupim, pod naszym podpisem, piecz¹tka naszych znaków herbowych i kontrasygnata naszego sekretarza,
9 czerwca 1837 roku.
Podpisane: Célestin, arcybp Awinionu”.
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10 czerwca: Przybycie do Lyonu. Nic niezwyk³ego w drodze
z wyj¹tkiem zmêczenia spowodowanego przez upa³ i przez kurz.
Wysiad³szy w hotelu Nord, bylimy od razu w St-Bonaventure, aby
przedsiêbraæ nasze rodki ostro¿noci na mszê jutro, w niedzielê.
Uzgodnilimy z proboszczem, ks. Jordanem, moim dawnym
wspó³uczniem, ¿e ja odprawiê j¹ po mszy parafialnej30. Proboszcz
zatrzyma³ mnie na obiad jutro w jego wspólnocie parafialnej.
Proboszczowie w Lyonie ofiaruj¹ swym wikarym mieszkanie i robi¹ wspólny stó³. W St-Bonaventure to robi siê przez pensjê 750
franków.
Mielimy ochotê chodziæ. Poniewa¿ oczekiwalimy listów
i poniewa¿ nale¿a³o je adresowaæ na Panie z Saint-Charles, nie balimy siê wspinaæ a¿ do ich domu po³o¿onego w kierunku kartuzów. Nie bylimy zawiedzeni w naszym oczekiwaniu. Te Panie
otrzyma³y cenny list, który zawiera³ list, jaki Louis pisa³ do mnie
z Wiednia. Jeancard informowa³ mnie, ¿e koció³ filialny St-Joseph
by³ uznany. On to przypisywa³ us³u¿nej interwencji prefekta31,
poniewa¿ mer okaza³ siê bardzo ma³o szczêliwie usposobiony,
choæ móg³by obiecaæ, [s. 121] i od czasu jak by³o ma³o do spodziewania siê, poniewa¿ wiêkszoæ rady miejskiej g³osowa³a z nim.
Dlatego wspania³y pan Paten uwa¿a³ partiê za przegran¹. To zadecydowa³o o napisaniu w sposób zasadniczy do prefekta, który musia³ zainteresowaæ siê spraw¹ i dla nas j¹ wygraæ. Mówi mi siê jeszcze o licie ks. Allièsa, proboszcza w Orgonie, który mój stryj
otwar³. List jest wype³niony, tym, co mi siê poleca, wyra¿eniami
radoci i wdziêcznoci; to prawdopodobnie z powodu ¿yczliwej odpowiedzi, któr¹ mu da³em, wyje¿d¿aj¹c z Marsylii.
11 czerwca: Msza w St-Bonaventure. To jest ten sam koció³,
w którym pocz¹tkowo by³ pogrzebany wielki doktor Kocio³a32,
który nosi to imiê i na czeæ którego zosta³ powiêcony koció³.
wiêty umar³ w klasztorze jego zakonu przylegaj¹cego do tego
kocio³a, podczas trwania soboru w Lyonie. Nic nie by³o tak wspa-

30
Messe du prône: msza parafialna, w czasie której proboszcz robi og³oszenia
ceremonii nadchodz¹cego tygodnia.
31
C.-A. Dela Coste, prefekt od 1836 do 1848 r.: M. Paten by³ deputowanym.
32
wiêty Bonawentury (1221-1274), doktor seraficki.
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nia³e jak obrzêdy pogrzebowe, które mu zrobiono. Wszyscy biskupi soborowi brali w nich udzia³, s¹dzê, ¿e nawet papie¿ zaszczyci³
je swoj¹ obecnoci¹, on mu udzieli³ wiêtego wiatyku. W ostatnim
buncie robotników w Lyonie33 ten koció³ by³ teatrem innego rodzaju. Robotnicy zajêli go, aby z niego zrobiæ w tym samym czasie i swój arsena³, i swój szpital. To tam oni robili proch i leczyli
swoich rannych. Oddzia³y wkrótce wesz³y do wi¹tyni, aby tam
zniszczyæ wszystko, co spotka³y. S¹dzê, ¿e tam by³o 15 zastrzelonych w tym wiêtym miejscu, które zosta³o sprofanowane i lady
tej profanacji pozosta³y do dzi.
Po mszy mojej i Tempiera, mego wiernego towarzysza, udalimy siê do katedry, aby podziwiaæ piêkno tej budowy w najpiêkniejszym gotyku. To by³ czas sumy, by³o du¿o ludzi na tym Bo¿ym
nabo¿eñstwie; by³em jeszcze bardziej zbudowany dobrym zachowaniem siê, którego ka¿dy przestrzega³. Poniewa¿ to by³a zwyk³a
niedziela, rytua³ nie mia³ nic specjalnego. Jednak poleci³em Tempierowi dostrzeæ i doceniæ powagê celebruj¹cych, mo¿e trochê zbyt
sztywnych, poniewa¿ wygl¹dali, ¿e id¹ jakby przeszli przez magiel34. To jest lepsze ni¿ z³a postawa wiêkszoci tych, którzy odprawiaj¹ nabo¿eñstwa w naszych okolicach. Ksi¹¿ki mówi¹ o budowli, ja zajmujê siê moralnoci¹. To jest powodem, ¿e nie
zatrzymam siê na opisie piêkna szpitala35, który dzi zwiedzilimy,
ale bêdê ¿a³owa³, widz¹c, ¿e wiecki zarz¹d tego szpitala pozosta33
By³o wiele buntów robotniczych w Lyonie pocz¹wszy od 1830 r. Za³o¿yciel robi
tutaj aluzjê do buntu w kwietniu 1834 r. W lutym by³ strak, aby zaprotestowaæ przeciw
planowi prawa, które wzmacnia³o zarz¹dzenia kodeksu parnego zabraniaj¹cego stowarzyszeñ nieupowa¿nionym ka¿dego zebrania wiêcej ni¿ 20 osób. Kilku przywódców strajku
by³o skazanych, a prawo zosta³o przeg³osowane 10 kwietnia. Oko³o 5000 robotników zajmowa³o kilka dzielnic miasta od 9 do 14 kwietnia. Korpus armii z³o¿ony z 12 000 ¿o³nierzy po³o¿y³o koniec powstaniu za cenê wielu ofiar. Por. E. Dolléans, Histoire du mouvement ouvrier, vol. I (1830-1871), A. Colin, 1947, s. 99-104.
34
S³owa wydrapane: machines, degaine. Te s³owa zosta³y opublikowane w ca³oci
w Missions OMI 1874, s. 182.
35
Hôtel-Dieu: wyraz, którym siê pos³ugiwano w redniowieczu (u¿ycie jeszcze
istnieje), aby oznaczyæ zak³ad dobroczynny najczêciej ustanowiony przez biskupa przy
jego katedrze. Najpierw otwarte dla wszystkich rodzajów nêdzy stopniowo sta³y siê zak³adami leczniczymi.
Charités: nazwy dawane zak³adom utrzymywanym przez zakonników albo zakonnicom o tej nazwie, szczególnie Córkom Mi³oci. Przyjmowano tam zw³aszcza dzieci znalezione.

184

Dziennik 1837

je w otwartej wojnie z arcybiskupem administratorem36, widz¹c
przesz³o sto zakonnic powiêcaj¹cych siê wielkodusznie obs³udze
chorych i temu wszystkiemu, co mo¿e przyczyniæ siê do ul¿enia
im; maj¹ tylko habit zakonny, ale odmawiaj¹ ca³kowicie pos³uszeñstwa pierwszemu pasterzowi [s. 122], który nigdy nie stawia nóg
w tym domu zbuntowanym przeciw jego autorytetowi. Trzeba to
powiedzieæ tak¿e o Wspólnocie Mi³osierdzia, któr¹ te¿ odwiedzilimy. Ten dom nie jest te¿ tak du¿y jak dom w Marsylii, ale ró¿ni
siê tym, ¿e przyjmuj¹c liczbê du¿o wiêksz¹ dzieci znalezionych,
nie pozostaje z nich ani jedno w domu. S¹ ¿ywicielki, wszystkie
gotowe, aby je karmiæ w³asnym mlekiem w pierwszych dniach.
Nastêpnie wysy³a siê je na wioskê, gdzie d³ugo je siê zatrzymuje,
a gdy one stamt¹d wracaj¹, nie umieszcza siê ich ju¿ w domu, jak
to robi siê w Marsylii, lecz od razu oddaje siê je do nauczania albo
znajduje siê im nauczycieli. W nocy, która poprzedzi³a nasz¹ wizytê, znaleziono w wie¿y dziewiêæ tych biednych ma³ych stworzeñ.
Ca³kowita liczba w ci¹gu roku dochodzi prawie do 2000. Zawsze
s¹ dwie siostry czuwaj¹ce, które je przyjmuj¹ i które je umieszczaj¹ natychmiast w piêknych ³ó¿eczkach, bardzo czystych; kilka ³y¿ek os³odzonej wody wystarcza, aby jako mog³y dotrwaæ do jutra.
Wyznajê, ¿e czu³em jaki wstrêt, widz¹c m³ode siostry obarczone
t¹ pos³ug¹, choæ jest ona mi³osierna; jest tam co sprzeciwiaj¹ce siê
wstydowi m³odych dziewic. Wiêcej ni¿ sto sióstr jest zatrudnionych
w obs³udze tego przytu³ku.
12 czerwca: Po odprawieniu mszy w St-Bonaventure poszed³em do Notre-Dame de Fourvière z o. Tempierem, który odprawi³
mszê w sanktuarium. Ja wys³ucha³em jej, a poniewa¿ nie by³em
ubrany jak biskup, mog³em, bez niczyjego zdziwienia, przyjæ
z pomoc¹ ministrantowi, który by³ bardzo zak³opotany, aby odpowiadaæ w dole o³tarza z powodu ró¿nicy rytu37. Ksi¹dz kapelan,
dawny proboszcz, niezmiernie powa¿any, by³ niezwykle grzeczny
dla nas. Da³ nam interesuj¹ce wiadomoci o zarz¹dzaniu, z którego
36
Arcybiskupem w Lyonie od 1802 do 1839 by³ kardyna³ Joseph Fesch, wujek
Napoleona I, wycofany do Rzymu po upadku cesarstwa. Od 1823 do 1839 r. administratorem arcydiakonalnej diecezji by³ Jean Paul Gaston de Pins.
37
Koció³ w Lyonie zachowa³ u¿ywanie liturgii rzymsko-karoliñskiej, odnowionej
po rewolucji przez kardyna³a Fescha i biskupa de Pinsa.
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s¹ wykluczeni wieccy38, a które dzia³a tylko lepiej. Zrobilimy
smutny39 powrót na N.-D. de la Garde w Marsylii, którego wieccy
zarz¹dcy s¹ tak aroganccy, tak lekkomylni, tak zuchwali w swoim
przeciwstawianiu siê przepisowi biskupa, któremu rezerwuj¹ tylko
prawo mianowania ich, albo ¿eby lepiej powiedzieæ, potwierdzenie ich w³asnej nominacji. W Fourvière tylko naczelny kapelan zna
bardzo du¿¹ liczbê mszy i obfite ja³mu¿ny, które s¹ ofiarowane
w sanktuarium; nigdy nie przysz³o na myl mieszkañcom Lyonu
uwa¿aæ to za z³e; gdyby to zrobiono w Marsylii, to by³oby dopiero, ka¿dy krzycza³by g³oniej i nie omieszkano by mówiæ, ¿e biskup wk³ada pieni¹dze [s. 123] do swojej kieszeni. Tak jest dlatego, ¿e pobo¿noæ ludzi w Marsylii nie bardzo jest bliska
pobo¿noci ludzi z Lyonu.
Z Fourvière przeszlimy do Antiquailles, aby tam zwizytowaæ
wiêzienie wiêtego Pothina i rzuciæ okiem na miejsce, o którym
przypuszcza siê, ¿e by³ amfiteatr, gdzie wiêta Blandine’a i jej towarzyszki by³y mêczone40. Nastêpnie zwiedzilimy kocio³y St-Just
i St-Irénée. St¹d zeszlimy na arcybiskupstwo, gdzie pozdrowilimy ksiêdza wikariusza generalnego Catteta, którego poprosi³em
o przepisy kapitu³y w Lyonie. Ku memu wielkiemu zdziwieniu on
odpowiedzia³ mi, ¿e nie ma nic napisanego i ¿e ta doskona³a regularnoæ i ten dobry porz¹dek, który podziwia³em w kapitule i we
wszystkich jej funkcjach zawdziêczano tylko dobremu duchowi
kanoników, którzy nigdy nie odsuwali siê od dawnych zwyczajów,
nawet najbardziej wymagaj¹cych i najbardziej uci¹¿liwych. To bêdzie przyk³ad do cytowania naszym kanonikom, którzy tacy nie s¹.
Przyszlimy jeszcze na obiad do ksiêdza proboszcza w St-Bonaventure, który zaprosi³ pana Rusanda, cz³owieka zupe³nie oddanego dobrym dzie³om i który nam opowiedzia³ naprawdê cuda
o tym wszystkim, czego codziennie dokonuje mi³oæ w miecie
Lyonie. Nie usi³uje siê mówiæ o Marsylii, gdy s³yszy siê o tym, co
Laicy.
Wiele s³ów zosta³o wydrapanych: triste, N.-D. de la Garde de Marseille,
„laîques, insolents, i wszêdzie Marseille, Marseillais, comme à Marseille”, „d’un
diocèse”, „ce qui se passe à Marseille”, „dégoûté”, „diocèse” i inne, których nie uda³o
siê odtworzyæ.
40
Mêczone w 177 r. w czasie przeladowania za Marka Aureliusza. Wiele miejsc
jest uwa¿anych w Lyonie jako miejsca mêczeñstwa.
38
39
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robi siê w Lyonie. Stajemy siê niedostrzegalnymi41 przed t¹ wiêt¹
lyoñsk¹ hojnoci¹. I z jakim dobrym duchem ta wielka mi³oæ siê
rozlewa! Dzieñ, w którym zabrano arcybiskupowi zarz¹dcy dodatek do jego uposa¿enia42, nie mówi siê w Lyonie jak w Marsylii,
gdzie biskup wyci¹gn¹³ 80 000 franków ze swego sekretariatu,
choæ sekretariat oddaje w Lyonie dwadziecia razy wiêcej ni¿
w Marsylii, ale przywrócono mu 200 000 franków, aby tego u¿ywaæ swobodnie. Tam, gdzie daje siê piêæ franków w Marsylii,
w Lyonie daje siê tysi¹c talarów. W ci¹gu mniej ni¿ dwóch lat powstaj¹ budowle dla dzie³, poniewa¿ jest taka osoba, która powiêca 30 000 franków rocznie na cele dobroczynne, inna powiêca ich
dziesiêæ, jeszcze inna zawsze daje pe³nymi garciami, gdy j¹ siê
o to prosi. Wyje¿d¿am zachwycony wszystkim, co widzê, wszystkim, co s³yszê, a porównanie, które muszê zrobiæ z tym, co siê dokonuje w Marsylii, ka¿e mi dziêkowaæ Bogu z jednej strony za
dobro, które siê dokonuje w tak dobrym duchu w Lyonie, a z drugiej strony zasmuca mnie i zniechêca poniek¹d jeszcze bardziej do
diecezji, któr¹ uwa¿am bez uprzedzenia jeszcze dzisiaj, ¿e nie rozwa¿am jej z 43. [s. 123]
12 czerwca: Jeszcze forsowny bieg przed wejciem do powozu.
Uwa¿a³em siê za zobowi¹zanego wst¹piæ do klasztoru Kartuzów
mimo upa³u nie tylko, aby zobaczyæ ks. Miolanda44, ale aby staraæ
siê o otrzymanie od niego prze³o¿onego dla naszego ni¿szego seminarium w Marsylii. Nie wierzy³bym, ¿e on odmówi mi tak niemi³osiernie jednego z trzech poddanych, którego mu wskaza³em. Nie by³o
sposobu zwyciê¿enia jego oporu. Opuci³em go oziêble, polecaj¹c
41
S³owo wydrapane i trudne do odczytania. Mo¿e: niedostrzegalni, to znaczy:
bez znaczenia.
42
W czasie Rewolucji Lipcowej w 1830 r.
43
Tutaj kilka s³ów jest wydrapanych i nieczytelnych.
44
Chartreux z Lyonu: stowarzyszenie misjonarzy, które mia³o swoje centrum
w dawnym klasztorze kartuzów na równinie Croix-Rousse. Chciane przez kardyna³a Josepha Fescha zosta³o za³o¿one w 1816 r. pod nazw¹ ojcowie Krzy¿a Jezusowego. Po
1830 r. przyjê³o nazwê pomocniczych ojców wiêtego Ireneusza. Pierwszym prze³o¿onym by³ ksi¹dz de La Croix dAzolette, nastêpnie wikariusz generalny w Bellem w 1823 r.,
póniej biskup w Gap od 1837 do 1840 r. Jego nastêpc¹ jako prze³o¿onym misjonarzy
by³ ksi¹dz Mioland. W czasie Rewolucji Lipcowej stowarzyszenie liczy³o trzydziestu
cz³onków, misjonarzy i profesorów. Por. Ernest Sevrin, Les missions religieses en France sous la restauration, t. 1, 1948, s. 41-42.
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mu obawiaæ siê, ¿eby jego niewra¿liwoæ na nagl¹c¹ potrzebê, jak¹
mu przedstawi³em, nie przynios³a nieszczêcia jego dzie³u, które tak
jak my potrzebuje opieki Opatrznoci, która mnie skierowa³a do niego. Ja zwróci³em siê do ks. Miolanda, rozumuj¹c jak cz³owiek, który korzysta z ducha wiary. On mia³ nade mn¹ przewagê, to znaczy,
¿e bêd¹c zwierzchnikiem swoich poddanych, móg³ odmówiæ mi
tego, o którego go prosi³em, sit pro ranione voluntas45.
13 czerwca: Przybycie do Genewy. To miasto zosta³o znacznie upiêkszone przed kilkoma laty. Nie ba³em siê iæ zobaczyæ w³asnymi oczami pos¹g, który miano czelnoæ postawiæ J.J. Rousseau.
Gdy zg³osilimy siê u ks. Vuarina46, proboszcza w Genewie, aby
podpisa³, on odpowiedzia³, ¿e zaj¹³ siê napisem, i faktycznie kaza³
wydrukowaæ epitafium, na którym s¹ przypomniane wszystkie tytu³y filozofa ku publicznej pogardzie. Nie mog³em siê obroniæ
przed g³êbokim uczuciem boleci, przebiegaj¹c Genewê tak dumn¹ dzi z tytu³u, jaki sobie przypisuje protestancki Rzym i przypominaj¹c sobie to, co przeczyta³em w ostatniej pracy pana de Hallera o sposobie, jaki tam wprowadzi³a reformacja, gdy Berne j¹ mu
zaszczepi³. W tym miecie jest 7000 katolików, to znaczy jedna
czwarta ludnoci, ale to jest czêæ najubo¿sza jej mieszkañców;
choæ w kantonie katolicy stanowi¹ po³owê, w³adza jest ca³kowicie
w rêkach protestantów, którzy bardzo siê staraj¹ usun¹æ wszystko,
co jest katolickie.
14 czerwca: Odjazd z Genewy parowcem. Wród wielu osób,
które odbywa³y drogê z nami, znajdowali siê ministrowie i sekciarze47, oni nie interesowali siê nami. [s. 125] Po przybyciu wieczorem do Vevey nocowalimy w domu ks. Subleta, katolickiego proboszcza tej parafii, który otrzyma³ gocinê w naszym seminarium
w Marsylii. Koció³, który zbudowano w Vevey, jest stanowczo za
ma³y i zaledwie wystarcza dla tej liczby katolików, którzy znajduj¹ siê w Vevey w tym piêknym okresie. Jest on ponadto zbyt ma³y
dla miejscowych, przynajmniej tych, którzy mieszkaj¹ w kraju.
Niech moja wola zajmie miejsce rozumu.
Rêkopis: Warin. Ojciec Rey pisze: Vuarin I, s. 487 i 727.
47
Rêkopis mômiers, nazwa popularna w Szwajcarii cz³onków wielu dysydenckich Kocio³ów powsta³ych z Kocio³a reformowanego.
45
46
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Zreszt¹, gdy w Szwajcarii buduje siê koció³ katolicki, w miecie
protestanckim, trzeba myleæ o przysz³oci i nale¿y sobie uwiadomiæ, ¿e liczba wiernych ronie z dnia na dzieñ. Sami protestanci s¹
o tym przekonani, ¿e w pewnych wioskach, które mi wymieniano,
syndyk i g³ówni obywatele regionu chcieli, aby buduj¹c ich wi¹tynie, zbudowano sanktuarium i ¿eby pozostawiono miejsce na
o³tarz, poniewa¿, mówili, nie wie siê, co mo¿e przyjæ póniej i ¿e
je¿eli znów powróci siê do katolicyzmu, ju¿ nie trzeba by robiæ tam
¿adnych poprawek; miêdzy innymi miejscowociami, w których to
siê zdarzy³o, podawano mi Dompierre w kantonie Vaud.
Sekciarze bardzo martwi¹ siê protestantami z Vevey, tak jak
tymi wszystkimi z innych ludnoci z kantonu Vaud i Genewa. Próbuj¹ oni nawet uwieæ katolików. Na to nie oszczêdzaj¹ pieniêdzy.
Ten sposób uwiedzenia móg³by byæ bardziej niebezpieczny ni¿ te
nieme biblie, które k³ad¹ we wszystkich pokojach karczem.
W Genewie znalelimy tê wiêt¹ ksiêgê zniekszta³con¹ w mieszkaniu, które zajêlimy. Mia³a ona nazwê hotelu i numer pokoju.
Czyta³o siê tam na pocz¹tku ma³e zdanie wydrukowane, które
wiadczy³o o gorliwoci tych fanatyków dla rozpowszechniaæ b³êdu pod zas³on¹ mistycznoci.
15 czerwca: Wyjechalimy z Vevey, aby udaæ siê do Billens po
odprawieniu wiêtych misteriów w kociele parafialnym. Zrozumie
siê, jakiej pociechy dozna³o siê, gdy wemie siê pod uwagê, ¿e kilka
lat wczeniej katolicyzm by³ zakazany w tych wszystkich okolicach
i ¿e dzisiaj mo¿na Bogu sk³adaæ publiczny ho³d tylko dla prawdziwego kultu wród katolickiej rodziny ju¿ doæ du¿ej i która bêdzie ros³a
z dnia na dzieñ. Ach! gdyby dosz³o siê do przezwyciê¿enia obojêtnoci protestantów, faktycznie kpi³oby siê z prozelityzmu sekciarzy!
Ale apatia pierwszych jest na swym szczycie. Zaczynaj¹ oni jednak
przychodziæ, aby uczestniczyæ w naszych ceremoniach w dniach najbardziej uroczystych; uprzedzenia znikaj¹, a pouczenie zakoñczy siê
przez dojcie a¿ do nich i zniszczenia ich b³êdów. [s. 126]
15 czerwca: Po szeciu lub siedmiu godzinach jazdy w powozie z boku48, przybylimy do Billens, gdzie zostalimy przyjêci
48
Char de côté: wyra¿enie nieznane. Biskup de Mazenod mo¿e chce wskazaæ
boczne siedzenia w powozie.
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przez o. Martina i o. Ricarda z serdecznoci¹, której mielimy prawo oczekiwaæ od ich dobrego serca. Jak rozkoszny jest ten pobyt
w Billens. Jaki krajobraz, jaki widok, jakie zalety ka¿dego rodzaju! Piêkny pa³ac, ³adne ogrody, czaruj¹ce zagajniki, cienie, obfite
wody, ustronie, choæ w zasiêgu omiu wiosek, w których liczy siê
dzwonnice, w dwóch krokach od ma³ego miasta Romont, które
zamyka w sposób najbardziej malowniczy panoramê z jednej strony, podczas gdy widok rozci¹ga siê w równinie lekko pofa³dowanej i ca³kiem pokrytej zieleni¹ na przestrzeni dziesiêciu mil a¿ do
gór Moléson, Part-Dieu de la Gruyère i przychodzi wypocz¹æ, skrêcaj¹c siê w kierunku pa³acu na nowy koció³ wioski Billens, który
jest tylko o kilka minut od naszego mieszkania. A my przyszlimy,
aby siê go pozbyæ!, poniewa¿ on nie jest korzystny dla naszego
Zgromadzenia zachowywaæ d³u¿ej tê placówkê, której nie mo¿emy
zasilaæ wystarczaj¹c¹ liczb¹ cz³onków, aby tam uformowaæ znaczn¹ wspólnotê, która nie jest w stanie wy¿ywiæ swoich cz³onków
i która zreszt¹ nie ofiaruje wiêcej, dzisiaj gdy ca³y kanton Genewy
jest ewangelizowany; zajêcie zgodne z naszym instytutem, z tymi
naszymi cz³onkami, którzy w nim mieszkaj¹49.
16 czerwca: List o. Courtèsa. On prosi mnie o inne upowa¿nienie na sprzedanie naszej ma³ej ziemi w Tholonet. Mówi mi, jest
ich szeciu w jego domu, to nie jest za du¿o dla regularnoci. Wychodz¹c przed to, co on mo¿e przypuszczaæ, ¿e bêdê musia³ zrobiæ, mówi mi jeszcze: zreszt¹ kogo ojciec wemie tutaj? Ojca Mouchela? On by³by odpowiedni, bo jest regularny i obdarzony
zdrowym rozs¹dkiem, ma dobry wp³yw we wspólnocie, gdzie znajduj¹ siê g³owy bardzo m³ode. Bermond? Ale on ma skrajn¹ potrzebê studium, aby siê formowaæ; niemniej je¿eli bieda zmusza ojca
do zabrania kogo st¹d, to by³by ten, którego powiêci³bym
z mniejsz¹ przykroci¹, choæ robi du¿o dobra dla nieuleczalnych,
których podniós³ swymi sta³ymi katechezami. Aubert?50. To jest zawsze cz³owiek ze z³ota. Mo¿na byæ pewnym, ¿e on nie nadu¿yje
swobody i zaufania, jakiego móg³bym mu udzieliæ, dlatego powie49
W notatce nekrologicznej o. Josepha Martina (1803-1900) znajduje siê krótkie
opowiadanie o g³oszeniu kazañ oblatów w Szwajcarii, por. Missions OMI LXII (1928),
s. 366-68.
50
Pierre Aubert, brat Casimira.
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rzy³em mu kierowanie i nadzór wydatków. Ojciec Mouchel wyrazi³ mi swój niepokój o o. Magnana51, którego oskar¿a o zbytnie zami³owanie do muzyki. Musia³em poprosiæ tego dzielnego o. Magnana, który [s. 127] ³¹czy w tym samym stopniu lekkomylnoæ
i powagê, gorliwoæ dla doskona³oci i lekcewa¿enie, umi³owanie
siebie i mi³osierdzie, i charakter, wymaga jednak ci¹g³ej reformy.
Uspokoi³em o. Mouchela i mylê, ¿e ten wielki ch³opiec nic nie
zepsuje i ¿e dojrza³y wiek uczyni go stopniowo mniej dzieckiem.
Wcale nie podzielam opinii o. Courtèsa o o. Magnanie, ale wnioskuj¹c z jego listu, zabiorê mu o. Magnana i pozostawiê mu
o. Bermonda.
16 czerwca: List do m³odego stryja, aby mu zdaæ sprawê
z mojej podró¿y i omówiæ kilka spraw diecezji. Mówi³em miêdzy
innymi, i¿ wydaje mi siê ma³o stosowne, aby powiêcono figurê
Dziewicy podczas mojej nieobecnoci.
17 czerwca: Aby powiêkszyæ nasze ¿ale z powodu zakoñczenia tego piêknego pobytu w Billens, poleci³em o. Tempierowi przegl¹dn¹æ nasze w³asnoci i podziwiaæ zalety domu oddanego tak
zgodnie z regu³¹ przez budowê dziesiêciu cel na drugim piêtrze,
zbudowanego przez naszego o. Dassy’ego, i piêknej kaplicy u¿ywanej w zachodnim skrzydle zrobionej przez o. Ricarda.
List do o. Auberta, aby mu donieæ o jego przysz³ym przeznaczeniu i poleciæ mu udaæ siê na wypoczynek do N.-D. de Lumières, gdzie ma oczekiwaæ na kapitu³ê52.
18 czerwca: List od mojej matki. List od Jeancarda o naszych
sprawach w Marsylii. Na skutek rozwa¿ania, jak moglibymy pozbyæ siê Billens, to znaczy naszego pa³acu i jego przynale¿noci,
nie wiem, czy to Bóg natchn¹³ mnie myl¹, do której przywi¹za³em siê od razu; je¿eli sprawa uda siê, tak bêdzie. To znaczy, ¿e
zwrócê siê do Sióstr Najwiêtszego Serca i zaproponujê im nabyWydrapane: Magnan, lekkomylnoæ.
List do Casimira Auberta, mistrza nowicjuszy. Przysz³e przeznaczenie, o którym
Za³o¿yciel myla³, by³o zrobienie go wy³¹cznie jego osobistym sekretarzem, albo te¿
o wycofaniu scholastyków z seminarium w Marsylii, aby ich pos³aæ do Lumières pod
kierownictwem o. Casimira Auberta.
51
52
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cie naszego domu, aby tam umieci³y swój nowicjat. Wydaje mi
siê, ¿e te siostry nie mog³yby zrobiæ lepiej, a je¿eli one przyjm¹
mój projekt, ja z tego korzystam ze wzglêdu na nasz drogi dom,
który z trudem znajdzie kupca. Udaj¹c siê jutro do Fryburgu do bpa
Lozanny53, przejadê do Monter, aby omówiæ tê sprawê z matk¹
prze³o¿on¹.
19 czerwca: Widzia³em w Montet matkê Henriette54, prze³o¿on¹. Ona nie odrzuci³a mojej propozycji. Wydaje siê, ¿e ten projekt by³ przez ni¹ brany pod uwagê, ale decyzja nie zale¿y od niej,
trzeba o tym napisaæ do matki generalnej, która w tym czasie znajduje siê Rzymie. Tymczasem ona przyjdzie wizytowaæ lokal z siostr¹ Piau, dyrektork¹ wspólnoty. [s. 128] Wydaje siê, ¿e te siostry
mia³y zamiar budowaæ jeszcze w Montet. Moja propozycja oszczêdzi³aby im tego k³opotu, zreszt¹ one na pró¿no budowa³yby, to nigdy nie bêdzie naszym pa³acem w Billens.
Siostry Najwiêtszego Serca maj¹ w Montet bardzo piêkny
pensjonat i liczny nowicjat. Spotka³em tam nowicjuszkê de Mazenod, któr¹ prze³o¿ona mi przedstawi³a i dwie nowicjuszki d’Astros.
Dom tych sióstr jest zbudowany podobnie jak wszystkie inne ich
domy. Zauwa¿y³em tylko po raz pierwszy, ¿e zakonnice nosz¹ przy
pasie ró¿añce dok³adnie takie jak te, które nosz¹ jezuici55. Te siostry jeszcze nie przyjê³y siê jawnie we Francji.
W tym samym dniu udalimy siê do Fryburgu. Zamieszkalimy
u biskupa, który zaprosi³ mnie do zamieszkania u niego. wiêty
biskup zdawa³ siê znów widzieæ mnie z du¿¹ przyjemnoci¹, ja tak¿e z mojej strony zobaczy³em go bardzo chêtnie, poniewa¿ ju¿ od
dawna wyra¿am szacunek i podziw dla jego osoby.
20 czerwca: List do Marsylii. Msza w Visitation, gdzie biskup
przyszed³ przy³¹czyæ siê ze mn¹, aby mnie sk³oniæ do wst¹pienia
do klasztoru. Ten klasztor dostarczy³ szesnastu zakonników do ró¿53
Pierre Tobie Yenni, biskup Lozanny od 1815 do 1846 r. Biskupi Lozanny, wypêdzeni przez Reformacjê, rezyduj¹ we Fryburgu od XVII wieku.
54
Siostra Henriette Coppens. Nowicjat Sióstr Najwiêtszego Serca znajdowa³ siê
w Montet od 1831 r. Matk¹ generaln¹ by³a matka Madeleine Sophie Barat (1865), kanonizowana w 1925 r.
55
Wydrapane: jezuici.
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nych innych klasztorów. To st¹d wyjecha³y ostatnio zakonnice, które przyjêlimy w Marsylii, a które s¹ przeznaczone dla Palermo. Te
dobre siostry nie pokaza³y nam swojego pensjonatu, który musi byæ
ca³kowicie zlikwidowany z chwil¹ osiedlenia Sióstr Najwiêtszego
Serca w Montet. Jak wyt³umaczyæ inaczej to zapomnienie, podczas
gdy my zwiedzalimy klasztor od piwnicy do strychu, ja zrozumia³em rzecz i bardzo wystrzega³em siê pope³nienia niedyskrecji, aby
domagaæ siê od nich zobaczenia tego, co sprawi³oby im k³opot, aby
mi pokazaæ. Z Visitation udalimy siê do seminarium i do pensjonatu, a st¹d poszlimy odwiedziæ urszulanki.
Po obiedzie. Wizyta w Saint-Nicolas. Organisty tam nie by³o.
Przez to zostalimy pozbawieni us³yszenia organów, które s¹, jak
siê mówi, jednym z cudów wiata. Mielimy szczêcie z mostem,
ten na nas czeka³ i moglimy po nim przejæ, aby podziwiaæ mia³oæ tej zdumiewaj¹cej budowy. Jest on rzucony jak szeroka wst¹¿ka na Sarine na wysokoci 174 stóp i nie ma nic mniej jak 925 stóp
bez innego oparcia jak filary na dwóch brzegach rzeki.
Odwiedzilimy tak¿e ojców liguorystów, którzy s¹ osiedleni
w dolnym miecie [s. 129], które buduj¹ sw¹ gorliwoci¹ i zgodnie
z przepisami. Ci ojcowie s¹ jednak zmuszeni zgodziæ siê na wype³nianie pos³ug przeciwnych ich instytutowi i nie tylko s¹ zmuszeni
rozpraszaæ siê w niedziele i wiêta, aby iæ odprawiæ mszê w ró¿nych parafiach doæ oddalonych, ale zastêpuj¹ czasem podczas
miesiêcy i lat proboszczów nieobecnych w ich parafiach, id¹ nawet osi¹æ daleko od swoich wspólnot, aby byæ kierownikami zakonnic. To jest ciê¿ka ostatecznoæ, do której s¹ doprowadzeni, aby
wspólnocie daæ czym ¿yæ.
21 czerwca: wiêto wiêtego Alojzego Gonzagi. Odprawi³em
mszê wiêt¹ w kociele kolegium przy o³tarzu wiêtego. Nie mog³em nie zauwa¿yæ, ¿e dobry ojciec rektor kolegium, który zosta³
powiadomiony i przeze mnie, i przez bpa Lozanny o moim przybyciu, nie k³opota³ siê, aby mnie przyj¹æ. Przyszed³em do zakrystii,
gdzie nikt na mnie nie czeka³, a st¹d uda³em siê ca³kiem pokornie
do kaplicy w towarzystwie tylko56 ksiêdza sekretarza biskupa, który mnie nie opuszcza³ na wszystkich moich trasach. Znalaz³em jed56

Rêkopis: tant seulement.

Czerwiec

193

nak klêcznik, nie w kaplicy, ale ca³kiem obok w nawie kocio³a
miêdzy ³awkami ludu. Zobaczy³em na koniec przybycie dwóch braci, prawdopodobnie scholastyków, w kom¿ach, aby mi pos³u¿yæ
przy mszy, ale zaraz jak j¹ skoñczy³em, wycofali siê i pozostawili
mnie samego na klêczniku z moim uczciwym ksiêdzem sekretarzem. Ja udawa³em, ¿e nie dostrzegam tych niestosownoci i nie
mniej by³em gotowy wypiæ kawê z ojcem rektorem i ojcem prowincja³em, którzy podeszli do mnie, gdy wróci³em do zakrystii.
Z przyjemnoci¹ zobaczy³em znów o. Godinota57, wycofanego do
tego domu, i poszlimy razem odmówiæ nasz¹ modlitwê do kaplicy, któr¹ erygowano w pokoju, w którym s³ynny i wielebny o. Canisius58 odda³ sw¹ duszê Bogu. Obecnie zajmuje siê beatyfikacj¹
tego wielkiego s³ugi Bo¿ego, który odda³ ogromne us³ugi w kantonie w czasie wrzenia rzekomej reformy. Jego cia³o spoczywa
w sanktuarium kocio³a.
Wychodz¹c z kolegium jezuitów, którego nie nale¿y myliæ
z pensjonatem, wróci³em na biskupstwo, gdzie czeka³ na mnie biskup z Lozanny, aby mnie zawieæ swoim pojazdem do opactwa
w Hauterive, klasztoru Bernardynów po³o¿onego na brzegach Sarine. To by³ dzieñ imienin przewielebnego ojca opata59, chêtnie skorzystalimy z okazji tego wiêta, aby z³o¿yæ nasz¹ wizytê ojcu opatowi, któr¹ delegat ka¿dego zakonu sk³ada, wed³ug zwyczaju, aby
go pozdrowiæ. Wype³nia siê [s. 130] ten obowi¹zek grzecznoci
wszystkim prze³o¿onym przy okazji ich imienin. Ojciec opat jest
bardzo dobrym zakonnikiem, mo¿na nawet powiedzieæ, ¿e jest najbardziej buduj¹cym zakonnikiem klasztoru. Niezmiernie siê cieszy³
przyjêciem nas i czyni³ honory swego domu z grzecznoci¹
i skromnoci¹. Obiad by³ obfity, ale trzeba powiedzieæ, by³o nas
czterdziestu biesiadników. Umieci³ biskupa z Lozanny i mnie naprzeciw siebie; zakonnicy piewali Benedicite na takim samym tonie, jaki s³ysza³em u trapistów. Biskup z Lozanny nalega³, ¿ebym
pob³ogos³awi³ stó³. To by³o na czeæ wiêtej gocinnoci, któr¹
57
Nicolas Godinot, s.j. (1761-1841). By³ on prowincja³em jezuitów we Francji od
1824 do 1830 r., póniej instruktorem trzeciego roku w Estavayer.
58
wiêty Pierre Kanis (Canisius) (1521-1597, beatyfikowany w 1864, kanonizowany 21 maja 1925 r.
59
Hauterive: opactwo cysterskie za³o¿one w XII wieku. W 1837 r. opatem by³
o. A. Dosson, por. DHGE, vol 23, s. 575-579.
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otrzymywa³em. Nic nieodpowiedniego nie zdarzy³o siê w tym posi³ku z³o¿onym z tak wielkiej liczby osób. Klasztor jest bardzo
piêkny. Istnia³ od czasu wiêtego Bernarda; a zatem jest du¿o starszy ni¿ miasto Fryburg. To jest bardzo wzruszaj¹ce myleæ, ¿e
w czasie tylu wieków nigdy nie przerwano w tym wiêtym miejscu
piewaæ na chwa³ê Bo¿¹. Pozostaj¹ jeszcze piêkne witra¿e w kociele. Organy s¹ wykonane przez tego samego wytwórcê, co organy we Fryburgu. Pan artysta60 by³ przy stole z nami. Ten instrument
jest bardzo piêkny, ale moim zdaniem, ma zbyt mocny dwiêk na
mo¿liwoci nawy. Ten dobry pan rozkoszujê siê czêstym przychodzeniem do Hauterive, ale nie zgodzi³ siê udaæ siê do Pary¿a, aby
tam skonstruowaæ organy w kociele w. Magdaleny mimo korzyci, jakie mu zaproponowano w zwi¹zku z tym. W czasie obiadu
sprawa uleg³a znacznemu zbli¿eniu. Zamianowany biskup Marsylii znajduj¹c siê w Hauterive w 1837 r., aby tam skorzystaæ z biblioteki, nastêpuj¹cy fakt wpisa³ do kroniki opactwa: Commemoratio illustrissimi et reverendissimi domini Stefani, episcopi
Massiliensis, qui Anno Domini 1447 maii die 28 consecravit altare
maius In honorem SS. Trinitatis, B. V. Mariae et sancti Ioannis
Baptistae. Illic fuit commissarius, et vicarius Georgis a Salucti,
episcopi et colitis Lausannensis61. Przy tej okazji biskup z Lozanny powiedzia³ mi, ¿e stwierdzi³, i¿ w tym samym czasie biskup
z Marsylii dokona³ konsekracji kocio³a w parafii, której nazwy nie
zapamiêta³em; uwa¿a on, ¿e ten pra³at przeprowadzi³ wówczas wizytacjê diecezji dla biskupa z Lozanny, który go o to prosi³. Dawny kanclerz powiedzia³ mi przed kilkoma laty, ¿e biskup z Marsylii konsekrowa³ o³tarz w Lozannie. To musi byæ ten sam biskup
Etienne. [ s. 131] Po mym powrocie do Marsylii chcê sprawdziæ,
kim jest ten Etienne. Je¿eli siê nie mylê, ten czas zgadza siê z trwaniem soboru w Konstancji62. Sprawa wyjani³aby siê wiêc doæ
naturalnie. Zawsze cieszy³bym siê z poznania drogi sprawiaj¹cej,
W rêkopisie nie ma nazwiska.
Biskupem w Lozannie od 1440 do 1461 r. by³ Georges de Saluzzo. Pocz¹wszy
od 1433 r., konflikty miêdzy kapitu³¹ w Marsylii i Stolic¹ wiêt¹ doprowadzi³y do nominacji dwóch biskupów konkurentów. Etienne Plovier (1440-1447) mia³ poparcie synodu w Bazylei. Por. Palenque, Le diocèse de Marseille, s. 64 i n.; Eubel, Hierarchia
catholica II, s,187. Wydaje siê, ¿e bp de Mazenod nie zna³ tej historii.
62
Sobór w Konstancji odbywa³ siê od 1414 do 1417 r.; tutaj idzie o sobór w Bazylei zaczêty w 1431 r.
60
61
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¿e ten biskup, mój poprzednik, mia³ gorliwoæ o wiête funkcje
jego pos³ugi i ¿e wykonywa³ je chêtnie nawet przy obra¿aniu
i wbrew naciskom jego kolegów.
22 czerwca: Ojciec rektor pensjonatu Galicet63, który zawsze
by³ dla mnie niezmiernie grzeczny, tak jak zawsze by³ dobry dla
mego siostrzeñca Louisa de Boisgelina, gdy on by³ wychowankiem
w tym domu, nalega³ na mnie w sposób tak wzruszaj¹cy, abym
odprawi³ nabo¿eñstwo pontyfikalne w niedzielê w kaplicy pensjonatu z okazji wiêta wiêtego Alojzego Gonzagi przeniesionego na
ten dzieñ, ¿e nie mog³em oprzeæ siê jego naleganiom. Zgodzi³em
siê na to chêtnie najpierw dlatego, ¿e, tak jak mój poprzednik
Etienne, jestem zawsze zadowolony z wype³niania funkcji mego
wiêcenia, nastêpnie dlatego, ¿e uczczenie Alojzego Gonzagi
wród 400 m³odzieñców, którzy spodziewaj¹ siê tylu ³ask od jego
protekcji, by³o dobr¹ spraw¹, wreszcie dlatego, ¿e cieszy³em siê ze
zrobienia czego, co mog³o zrobiæ przyjemnoæ o. Galicetowi. Ale
my mamy tylko czwartek, a by³o zupe³nie pewne, ¿e nie mog³em
czekaæ na niedzielê we Fryburgu. Mia³em jechaæ do Billens, bêd¹c
gotowy powróciæ w dniu wiêta. Ojciec rektor zaproponowa³ mi
rozwi¹zanie bardziej wygodne i nalega³, abym je przyj¹³. Dzi bêdê
jad³ obiad w Misery u pana Gotreau, dawnego prefekta Fryburga,
syna ostatniego stró¿a prawa64 tego nazwiska, który przez ca³y czas
by³ doskona³y dla mego siostrzeñca itd. Po moim powrocie z Misery wszystko zosta³o zorganizowane, abym zatrzyma³ siê w Belfaux, w letnim domu pensjonatu. Tam wed³ug ojca rektora powinienem odpocz¹æ przez dwa dni z o. Tempierem, cieszyæ siê
dobrym powietrzem i wszystkimi przyjemnociami tego czaruj¹cego miejsca zamieszkania. Tam pozostanê a¿ do niedzieli i stamt¹d
w ci¹gu godziny udam siê do pensjonatu w piêknej kolasce, któr¹
ojciec rektor da³ do mojej dyspozycji tak samo jak konie i wszystkich s³u¿¹cych domu. Aby wyjaniæ, jak spotyka siê tyle delikatnoci, takiego wzglêdu i grzecznoci tak wykwintnej, powiem
szybko, ¿e o. Galicet nie tylko jest wspania³ym zakonnikiem pe³63
Jean Népomucène Galicet (Galicz), za³o¿yciel pensjonatu jezuitów we Fryburgu. W 1842 r. zota³ wys³any do Polski.
64
„Avoyer, tytu³ pierwszego stró¿a prawa w kilku kantonach szwajcarskich.
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nym ¿yczliwoci, ale cz³owiekiem wra¿liwym i delikatnym, który
umia³ oceniæ moje uczucia i moc mego serca; dawny polski hrabia,
który [s. 132] otrzyma³ najlepsze wychowanie i zna dobre postêpowanie i umie je zastosowaæ w praktyce. Rzeczywicie spotka³em
u pañstwa Gotreau o. de Labonde’a i o. Geoffroya65, których ojciec
rektor tam pos³a³, aby mnie wyprzedzili w Belfaux i mi dotrzymali
towarzystwa; kolejna grzecznoæ tego wspania³ego o. Galiceta.
Spêdzilimy krótki wieczór z tymi dwoma czcigodnymi ojcami.
Kolacja by³a przygotowana, nasze pokoje równie¿. Po przejrzeniu
wszystkich upiêkszeñ, które ojciec rektor zrobi³ w tej wiosce dla
przyjemnoci swoich uczniów, od czasu jak on j¹ kupi³ od pana
Rectuera, zw³aszcza po podziwieniu wielkiego basenu, który kaza³
wykopaæ, aby tam mog³y k¹paæ siê dzieci bez ryzykowania ¿ycia
ani wstydu, udalimy siê na wypoczynek, ale dopiero po u³o¿eniu
z ojcami planu na jutro, poniewa¿ oni nie chcieli, ¿ebymy mogli
siê nudziæ.
23 czerwca: Odprawilimy nasze msze wczesnym rankiem
w ma³ej kaplicy domowej. Ojciec Labonde chcia³ s³u¿yæ przy mojej mszy z niezwyk³a pokor¹ i ¿arliwoci¹, poniewa¿ ten dobry ojciec przyj¹³ nas ca³ym sercem. Bardzo chcia³by g³odziæ nas na sposób Szwajcarów. Tak rzadko ma siê okazjê do umartwienia siê, gdy
jest siê w rêkach ludzi mi³osiernych, ¿e my postanowilimy uznaæ
za dobre, aby wyjechaæ bez brania czegokolwiek, nawet p³ynu. Jechalimy do Estavayer. Przejechalimy heretyck¹ Payerne, przeszlimy przed Montet bez zatrzymywania siê tam i przybylimy do Estavayer, nie bêd¹c tam oczekiwani, o dziesi¹tej godzinie z rana.
Ojciec Chappuis, superior domu, chcia³ mi przedstawiæ od razu naszych ma³ych wersalczyków, których ma pod swoim kierownictwem (Estavayer zawiera dzisiaj podzia³ ma³ych pensjonatu we
Fryburgu), ja naliczy³em ich a¿ piêtnastu; ca³y ten ma³y wiat by³
zachwycony, ¿e mnie widzi, oni bez w¹tpienia przewidywali, ¿e ich
rekreacja bêdzie przed³u¿ona. Ojciec Chappuis dowiedziawszy siê,
¿e bylimy na czczo (post jest obowi¹zkowy w tej diecezji w wigiliê wiêta wiêtego Jana), chcia³ wyprzedziæ nasz obiad, poprosi³
nas do sto³u, gdy wcale nie by³o dalej ni¿ jedenasta godzina. Pod65

Pierre Labonde i Aloys Geoffroy, jezuici.

Czerwiec

197

czas gdy jedlimy obiad, przyszli moi mali diecezjanie, zabrali siê
do ³owienia ryb wêdk¹ w jeziorze, które op³ywa mury ogrodu pensjonatu; [133] z³apali dwanacie ma³ych ryb i pieszyli siê, aby daæ
ugotowaæ i wszyscy piêtnastu w towarzystwie ich ojca prefekta
przyszli uroczycie mi je ofiarowaæ na talerzu. Caseneuve, kieruj¹c do mnie s³owo, powiedzia³ wówczas z wdziêkiem: Optime reverendissimeque Domine. Baucis pisciculis gens parvula monstra
amorem. Ipsos traxit hamo, tu quoque corda trahis66. Tyle trosk
i tak mi³y komplement powinny byæ od razu odp³acone. To w³anie zrobi³em nie tylko przez podziêkowania, ale daj¹c ma³ej rodzinie du¿y okr¹g³y chleb, który jedli w mojej obecnoci bardzo
weso³o i z dobrym apetytem. Wrócilimy do Belfaux, aby tam zjeæ
kolacjê i po³o¿yæ siê spaæ.
24 czerwca: Ojciec Labonde przed przygotowaniem swoich
licznych penitentów do wiêta niedzieli uda³ siê do Fryburga. Ojciec rektor zaradzi³ jego nieobecnoci, zastêpuj¹c go przez o. Barrelle’a67, którego wys³a³ od wczoraj wieczorem, aby nam dotrzyma³ towarzystwa. Ojciec rektor przyby³ z nim, aby nam z³o¿yæ
krótk¹ wizytê. Musia³ odjechaæ przed naszym powrotem.
List do o. Lagiera, aby go powiadomiæ o jego przeznaczeniu68.
List do Jeancarda. List do o. Auberta. Du¿o równie¿ rozmawialimy o po¿ytecznych sprawach z o. Barrelle’em w czasie przechadzki, jak¹ zrobilimy razem w lasach.
25 czerwca: O pi¹tej godzinie rano bylimy w powozie, aby
udaæ siê do pensjonatu, gdzie o. Tempier mia³ odprawiæ mszê komunijn¹69. Uczestniczy³em w tej mszy z trybuny. Nic bardziej buduj¹cego i jednoczenie bardziej pocieszaj¹cego ni¿ widzieæ pobo¿66
Bardzo dobry i bardzo wielebny Panie, ma³a rodzina przez kilka ma³ych ryb
wyra¿a sw¹ mi³oæ: haczek ich przyci¹gn¹³, Pan tak¿e przyci¹ga serca.
67
Joseph Barrelle, urodzony w La Ciotat blisko Marsylii. Odby³ swoje wy¿sze
seminarium w Aix w 1811-1814 r. i by³ wówczas cz³onkiem pobo¿nego stowarzyszenia
za³o¿onego przez ksiêdza de Mazenoda, por. L. de Chazournes, Vie du rév. père Joseph
Barrelle, s.j. Paris, 1870, 2 tomy.
68
O. J.J. Lagier by³ profesorem w wy¿szym seminarium w Marsylii. By³ tymczasowym superiorem w Calvaire w lipcu; z tego tytu³u by³ obecny na kapitule z 4-8 sierpnia.
69
Msza komunijna, odprawiana wczenie rano z powodu postu eucharystycznego.
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noæ, skromnoæ, dobre zachowanie siê tych wszystkich dzieci
wielkich i ma³ych, które zbli¿y³y siê do wiêtego sto³u. Pozosta³o
niewielu, którzy nie przyjêli komunii. Porównywa³em to, co siê
dzia³o przed mymi oczami, z tym, co robi siê w naszych kolegiach
we Francji. Pozwoli³em memu sercu iæ do uczuæ szczêcia,
wdziêcznoci, radoci itd., którymi natchn¹³ mnie ten zachwycaj¹cy widok. Oko³o dziesi¹tej godziny odprawi³em nabo¿eñstwo pontyfikalnie w asycie wielu tych m³odzieñców w czerwonych sutannach i tiulowych albach doskonale wyuczonych w ceremoniach
przez o. Labondea. [134]. Msza by³a piewana przez uczniów, którym towarzyszyli ich nauczyciele. Biskup z Lozanny by³ ³askaw
u¿yczyæ mi wszystkich szat liturgicznych. Przyszed³ on na obiad,
by zjeæ razem z nami. W ci¹gu dnia ojciec rektor przedstawi³ mi
uczniów nale¿¹cych do diecezji z Marsylii. Nie by³o ich mniej ni¿
trzydziestu, miêdzy którymi mój siostrzeniec Henry Dedons, mój
kuzyn Ruffo de Bonneval70, dwaj synowie pana de Foresta, m³odzi
dAlbertas, którzy nale¿¹ do mnie tak¿e przez ich ziemiê w Gemenos, gdzie mieszkaj¹ przez czêæ roku, i panowie de Blacas jako
pochodz¹cy z Aix.
Chciano, ¿ebym da³ pozdrowienie, i jak jest praktykowane,
¿ebym skierowa³ s³owo do uczniów zebranych w kaplicy w uroczystych dniach, ojciec rektor i ojcowie Barrelle i Labonde prosili
mnie usilnie, ¿eby dzi ich odci¹¿yæ tym ma³ym pouczeniem. Nie
przypuszcza³em, ¿e powinienem odmówiæ rzeczy tak prostej, która
zreszt¹ powinna zrobiæ tyle przyjemnoci tym dobrym ojcom, ale
zamiast mówiæ o wiêtym Alojzym Gonzadze, jak wszyscy tego
oczekiwali, uwa¿a³em, ¿e lepiej zrobiê, korzystaj¹c z okazji, aby
daæ zrozumieæ tym licznym dzieciom szczêcie, jakie otrzymali
przez wychowanie tak chrzecijañskie, a równoczenie tak doskona³e w ka¿dym wzglêdzie. Porówna³em ich po³o¿enie z po³o¿eniem
tylu innych dzieci w ich wieku, które s¹ kierowane na inne drogi,
nastêpnie zachêcam ich do wdziêcznoci, któr¹ winni s¹ Bogu,
i koñczê powiedzeniem im, jak powinni sp³aciæ d³ug, który zaci¹gnêli w stosunku do swoich nauczycieli, których zas³ugê podkrela³em, zaznaczaj¹c zw³aszcza ich powiêcenie tak bezinteresow70
Henry Dedons, syn Emilea Dedonsa. Nie wiemy, kim by³ ten kuzyn Ruffo de
Bonneval.
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ne. Dowiedzia³em siê, ¿e ta ma³a przemowa zrobi³a du¿e wra¿enie, i o to w³anie prosi³em Boga.
Po bardzo uroczystym b³ogos³awieñstwie powróci³em do Belfaux w powozie ojców w towarzystwie o. Tempiera i o. Labondea.
Po¿egna³em siê z tymi wszystkimi dobrymi zakonnikami, a miêdzy innymi z ojcem ministrem71, dawnym oficerem, który by³ nauczycielem jêzyka niemieckiego Louisa.
26 czerwca: Przed naszym wyjazdem z Belfaux, aby udaæ siê
wreszcie do Billens, ojciec rektor przyszed³, aby mnie po¿egnaæ,
bo udawa³ siê do Estavayer, gdzie bêdzie prowadzi³ ni¿sze seminarium z Vogüé. Przybylimy na obiad do naszego Billens, gdzie
mylê, ¿e odpocznê przez kilka dni przed powrotem do Francji.
27 czerwca: List od zuchwa³ego Kotterera72, który daleki jest
od zastanowienia siê nad sob¹ i upokorzenia siê, pisze mi, ¿eby tak
powiedzieæ, jak równy do równego z niepojêt¹ zuchwa³oci¹ i bezczelnoci¹. Uleg³bym zupe³nie tej [s. 135] nudnej i niegodnej osobie, gdybym wypêdzaj¹c go, jak on na to zas³uguje, nie musia³
wstawiæ tego z³ego poddanego do szczytu jego ¿yczeñ. Okropne
jest myleæ, ¿e ci wszyscy apostaci, aby z³agodziæ ich wiêtokradzk¹ niewiernoæ, zachowuj¹ siê w taki sposób, aby byli wydaleni,
i wówczas uspokaj¹ siê we w³asnych oczach; ale w Bo¿ym os¹dzie,
ach!, to bêdzie czym innym! Nie mogê powstrzymaæ siê od patrzenia na te wszystkie istoty tak potêpione.
List do ogólnych wikariuszy kapitulnych z Gap, aby im donieæ, ¿e dokonam wiêcenia w ich katedrze 16 lipca. Ojciec Mille
napisa³ mi na ten temat.
28 czerwca: Wizyta w Remont, aby po¿egnaæ dziekana, prefekta, pana Wuillereta itd.
List Cailhola, w którym donosi mi, ¿e ostatecznie uroczyste
powiêcenie figury wiêtej Dziewicy ze srebra, dzie³o Chanuela,
która powinna byæ umieszczona w N.-D. de la Garde, odbêdzie siê
2 lipca. Od kiedy pozwala sobie w wiecie na niestosownoci, ni71
72

Ojciec minister: ojciec ekonom u jezuitów.
Wydrapane: Kotterer.
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gdy nie pope³niono wiêkszej ni¿ ta. Korzystaæ z nieobecnoci zamianowego biskupa, aby zrobiæ bez jego wiedzy i niew¹tpliwie
mimo jego przypuszczalnej dezaprobaty, ceremoniê tej wa¿noci,
o której z góry by³o postanowione, ¿e on uczestniczy³by, choæ zgodzi³by siê na powiêcenie przez biskupa zdymisjonego, jest nec
plus ultra z zapomnieniem ca³ej delikatnoci, oczywiste nadu¿ycie
zaufania, na które ma siê powód liczyæ, ale które domaga siê tylko
wiêkszej rezerwy w wa¿nych decyzjach. Chodzi³o tylko o wykazanie cierpliwoci przez piêtnacie dni po odczekaniu dziesiêciu lat.
29 czerwca: List p. Auberta, taki jak ten wspania³y ojciec potrafi je napisaæ, to znaczy pe³en pobo¿noci, uczucia, czu³ej mi³oci. Równoczenie zdaje mi sprawê z nowicjatu. Jest z niego zadowolony. Miêdzy innymi, poniewa¿ pewien obywatel z diecezji
Awinionu napisa³, ¿e chce wst¹piæ do nowicjatu, o. Aubert pyta siê
mnie o to, co zosta³o uzgodnione pod tym wzglêdem z arcybiskupem z Awinionu73.
List wielebnego de La Croix, wybranego biskupa z Gap. Pisze
do mnie, aby mi podziêkowaæ za to, ¿e chêtnie chcê zrobiæ wiêcenie w jego diecezji. Chwali on naszych ojców z Laus. Odpowiem
jutro.
30 czerwca: Kupno dwóch piêknych klaczy za cenê 1200 franków. To nie utworzy eleganckiego wyposa¿enia, ale to s¹ [s. 136]
mocne zwierzêta, budz¹ one podziw wszystkich Szwajcarów, którzy utrzymuj¹, ¿e zrobi³em wspania³y interes. One mi zwróc¹ po
przybyciu do Marsylii 700 franków jeden; konie, które mielimy,
kosztowa³y 1800 franków dwa. Klacze maj¹ po piêæ lat. Ta, która
jest trochê grubsza, wygra³a ostatnio drug¹ cenê w Payerne. Ona
ci¹gnê³a 95 kwintali na drodze obci¹¿onej szecioma calami ¿wiru, przestrzeñ nie wiem ile s¹¿ni. Mam zamiar zaprz¹c je do naszych dwóch rydwanów, one sprowadz¹ w ten sposób naszych
trzech ojców74 i s³u¿¹cego Fage; one ponios¹ równoczenie czêæ
ich baga¿ów.
73
¯aden z nowicjuszów, którzy wst¹pili do nowicjatu w 1837 r., nie pochodzi³
z diecezji Awinionu.
74
Ojcowie Martin, Ricard i Bernard.

Pa³ac w Billens (Szwajcaria). Podró¿ bpa de Mazenoda i o. Tempiera w 1837 r. w celu sprzedania tej w³asnoci,
por. JM, 15, 17-19 czerwca 1837 r. Pocztówka z oko³o 1830 roku
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TEKST

Lipiec
1 lipca: Wys³a³em o. Tempiera i o. Ricarda do Bulle, aby kazaæ dodaæ przez pana Charrière’a pokwitowania sumy, któr¹ on
otrzyma³ w zap³acie jego posiad³oci na dole aktu nabycia, tak jak
by³o uzgodnione, ¿e powinien to zrobiæ, gdy tylko otrzyma okrelon¹ kwotê banknotów, które mu da³em w zap³acie. Ojciec Mille1
zapomnia³ tylko o tej formalnoci. Ten drogi ojciec nie tylko wymaga³ otrzymania sumy, któr¹ odliczy³ panu Badoudzie w zap³acie
za wielki kawa³ek ziemi, gleby w Romont, któr¹ naby³ przez moje
upowa¿nienie. To i wiele innych spraw dowodzi, ¿e trzeba dowiadczenia, aby byæ na czele wspólnoty i aby zarz¹dzaæ powa¿nymi sprawami. To nie jest ani b³¹d o. Millea, ani b³¹d o. Ricarda,
który pozwoli³ zrobiæ tyle wydatków tutaj, ani mój, który im powierzy³em tak wielkie interesy, ale trzeba to przypisywaæ jedynie
wy¿szej sile, okolicznoci, które mnie zmuszaj¹ do u¿ycia daleko
ode mnie ludzi zbyt m³odych do zadania, które im by³o narzucone.
1 lipca: List o. Auberta w odpowiedzi na tê, w której donosi³em mu o jego przysz³ym przeznaczenie, upowa¿niaj¹c go, aby
poszed³ tymczasem odpocz¹æ do N.-D. de Lumières2. Robi mi kilka m¹drych uwag. Ja o to zatroszczy³em siê w mojej myli.
1 lipca: List o. Semerii. To buduj¹cy zakonnik, nie otrzymawszy odpowiedzi na list, w którym prosi³ o przed³u¿enie kilku dni
urlopu, jakiego mu udzieli³em na spêdzenie a¿ do wiêta wiêtego
1
2

Wydrapane: Mille i Ricard.
Por. powy¿ej: czerwiec, przypis 52.
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Jana w jego rodzinie zmartwionej mierci¹ jego ojca, wróci³ do
Marsylii, nie chc¹c pozwoliæ sobie na najmniejsz¹ interpretacjê.
Chodzi³o jednak o poczekanie na jego brata [s. 137], lekarza, który
musi s³u¿yæ jak ojciec i opiekun tej rodziny licznej w dzieci, aby
porozmawiaæ z nim o wspólnych interesach wszystkich jego sierot. To jest prawdziwa cnota, to jest przyk³ad do podawania, ¿eby
by³ naladowany! Ale nigdy nic mnie nie zdziwi w fakcie regularnoci ze strony tego b³ogos³awionego dziecka. Chcê, ¿eby wiedziano, ¿e od czasu jego najwczeniejszego dzieciñstwa nigdy nie da³
mi najmniejszego powodu do skargi ani chwili niepokoju albo
zmartwienia. Niech bêdzie b³ogos³awiony i niech codziennie wzrasta od cnoty do cnoty!
Znajdujê tutaj kopiê listu, który napisa³em do papie¿a Grzegorza XVI z okazji jego wyboru. Poniewa¿ nie przypominam sobie,
czy ten list znajduje siê w moich papierach, przepisujê go:
Sanctissime Pater,
Quo tempore Santitas Vestra In Petri cathedra erecta fuit, Ego
et illa minima Societas, cui me licet indignum praefecit sanctae
recordationis Leo Duodecimus praedecessor Vester, erectionis Vestrae felicem admodum nuntium solemni gaudio excepimus, nullusque abhinc effluxit dies quo Deum suppliciter et obnixe non exoravimus, ut In Vos benedictionum suarum largam Copami
effunderet.
Jam tunc Santitatis Vestrae pedibus provolutus Ego et illa minima Societas Missionariorum Oblatorum Sanctissimae et Immaculatae Virginis Mariae, Vobis necnon Sanctae SediApostolicae
honorem illum et obsequium exhibere debueramus, quae Vobis merito ab omnibus Christi fidelibus, potiorique jure ab omnibus in
Ecclesia approbatis religiosis Societatibus amantissime exhibita
Vos et Petri sedes vindicatis; quam libentissime officium illud mihi
perdulce implere sategissem, testem invoco Deum! enim vero mei
erga Sanctam Sedem Apostolicam, Supremumque Ecclesiae ducem
amoris, meique obsequii, sincera testimonia benigne exceperunt
Illustrissimi Praedecessores Vestri Leo Duodecimus et Pius Octavus et me suis pedibus Conde et animo prostratum, dulci nimis suffragio remuneravere. Cum vero Inter hoc misere jactata Gallia
debacchante impietate aestauret, cumque Violeto plerumque sigil-
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lo quod epistolis Eufrat appositum, impune legerentur intus scripta, veritus Ne quid simile sciptae [s. 138] ad vos litterae experirentur, erumpentes amoris sensu aegro pectore premens, tum demum
ad Vestram Sanctitatem scribere statui, cum praeteritis imperia
Gallici minibus, mei ad Vos tuta et secura via litteris pateret.
Advenit optata diu occasio. His enim circiter diebus Helvetiam
petii, ut nostrae Societatis, quae unica est in hac regione domum
visitarem, hic vero, quod tute exsequi licet officium, quodque agerrime distuleram, ardente animo exsequor. Nostram quidem ultima
et minimam Inter omnes quae nostris florent temporibus religiosas
Societates, illasque ingenio, meritis et virtutibus nobis quam facillime praestare haud diffitemur; at vero nullam majori et sinceriori
erga Sanctam Sedem Apostolicam, Summumque Ecclesiae Rectorem amore, zelo, obsequio gaudere acriter propugnamus; nec mirum sane, cum benignissimi amoris, benignissimaeque tutelae nobis faverint signis innumeris qui duo immediate Vestrae Sanctitati
praecesserunt Summi Pontifices; quorum alter, Sanctae et Benevolae recordationis Leo Duodecimus, minimam islam nostram Societatem, eademque benevolentia fovere dignemini. Ignotus Ego Sanctitati Vestrae dum Vestram benevolentiam in hanc invoco
Societatem, quae magno sine strepitu licet assidue, variis elaborat
adimplendis ministeriis reula sua praescriptis, hanc ut commendem
Vobis, simulque pignus quoddam offerrem, litteras non dubito
transcribere quas Venerabilis praedecessor Pius Octavus, mihi
scribere dignatus erat.
Iterum Sanctitatis Vestrae pedibus provulutus, eos humillime
osculatos mihi et omnibus Societatis nostrae subditis Vestram effagito Apostolicam Benedictionem.
Sanctitatis Vestra, humillimus et addictissimus Filus,
Car. Jos. Eug. de Mazenod, s. g. [s. 139]
P.S. Sibi fuisse acceptum obsequium meum, venerabilibus litteris ad me scriptis nuntiantes Summi Pontifices Leo XII et Pius VIII,
magno me gaudio affecerunt. A Sanctitate Vestra indignissimus ego
similem honorem dulci fiducia spero, qui Societati nostrae minimaegaudium, gloria et exultatio nec non grati animi aeternum erit
incitamentum. Quod si humillimis precibus indulgere dignemini,
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Sanctitatem Vestram obsecro, ut Suas mihi ad Episcopum Lausannensem mittat litteras Friburgum Helvetiorum3.
[T³umaczenie]
„Bardzo wiêty Ojcze,
W czasie, w którym Wasza wi¹tobliwoæ zosta³a wyniesiona
na katedrê Piotrow¹, ja i bardzo ma³e Stowarzyszenie, na czele którego, choæ niegodny, zosta³em postawiony przez Waszego Poprzednika, wiêtej pamiêci Leona XII, przyjêlimy z wielk¹ radoci¹
szczêliwe og³oszenie Waszego wyboru i od tego czasu nie by³o
dnia, w którym nie prosilibymy Boga, b³agaj¹c Go z naleganiem,
aby wylewa³ na Was w wielkiej obfitoci swoje b³ogos³awieñstwa.
Wówczas ju¿, padaj¹c u nóg Waszej wi¹tobliwoci, ja i bardzo ma³e Stowarzyszenie Misjonarzy Oblatów Najwiêtszej i Niepokalanej Dziewicy Maryi powinnimy Wam okazywaæ, Wam
i wiêtej Stolicy Apostolskiej, czeæ i uszanowanie, których ze
s³usznego tytu³u Wy i Stolica Piotrowa pragniecie zobaczyæ, okazan¹ z wielk¹ mi³oci¹ dla Was przez wszystkich wiernych, ale
jeszcze wiêksz¹ przez wszystkie stowarzyszenia zakonne zatwierdzone w Kociele; z jak¹ radoci¹ wype³ni³em ten obowi¹zek dla
mnie bardzo przyjemny, o tym biorê Boga na wiadka. Poniewa¿
Wasi bardzo znakomici poprzednicy Leon XII i Pius VIII przyjêli
z ¿yczliwoci¹ szczere wiadectwa mojej mi³oci i mojej uleg³oci
w stosunku do wiêtej Stolicy Apostolskiej i najwy¿szego Przewodnika Kocio³a i wówczas, gdy korzy³em siê sercem i umys³em
u ich nóg, oni mi zap³acili w zamian zatwierdzeniem Zgromadzenia przez nadmiern¹ ¿yczliwoæ. Ale poniewa¿ tymczasem Francja
by³a ¿a³onie wstrz¹niêta we wrzeniu spowodowanym przez rozpasanie bezbo¿noci¹ i jak bardzo czêsto raz naruszona pieczêæ
po³o¿ona na listach, mo¿na by³o bezkarnie czytaæ to, co tam by³o
napisane, w obawie, ¿eby listu, który wam napisa³bym, nie spotka³
ten sam los, powstrzymuj¹c z wielkim ¿alem uczuæ mi³oci, które
wyp³ywa³y z mego serca, postanowi³em pisaæ do Waszej wi¹to3
Oryginalny tekst francuski nie zachowa³ siê. Za³o¿yciel kopiuje t³umaczenie ³aciñskie o. Ponsa (Por. poni¿ej, 18 wrzenia). My tam do³¹czamy t³umaczenie francuskie
dos³owne. Ono pozwoli czytelnikowi, trochê znaj¹cemu ³acinê, lepiej zrozumieæ ton
i styl listu.
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bliwoci tylko wtedy, gdy po przejciu granic Francji, mój list móg³by znaleæ a¿ do Was pewn¹ drogê.
Tak oczekiwana okazja nadesz³a. W tych dniach bowiem uda³em siê do Szwajcarii, aby zwizytowaæ dom naszego Stowarzyszenia, jedyny, który jest w tym kraju. Tutaj pozwolono mi wype³niæ
z ca³¹ odpowiedzialnoci¹ ten obowi¹zek, który kosztowa³ mnie
od³o¿enie wszystkiego na bok i który wype³ni³em z gor¹cym sercem.
My nie zaprzeczamy, ¿e nasze Stowarzyszenie, najm³odsze i najmniejsze wród tych, które kwitn¹ w naszym czasie, zosta³o przecigniête przez nie w talentach, w zas³ugach i w cnotach; ale mocno
utrzymujemy, ¿e ¿adna z nich nie ma mi³oci, gorliwoci i szacunku
wiêkszych i bardziej szczerych w stosunku do wiêtej Stolicy Apostolskiej i do najwy¿szego Zwierzchnika Kocio³a; nie ma nic
dziwnego, ¿e Waszej wi¹tobliwoci dwaj bezporedni poprzednicy
faworyzowali nas niezliczonymi znakami mi³oci i opieki pe³nych
¿yczliwoci, jeden, Leon XII, wiêtej i ¿yczliwej pamiêci, ustanawiaj¹c nasze ca³kiem ma³e Stowarzyszenie w Kociele Bo¿ym przez
swoje listy apostolskie ubogaci³ je obfitym deszczem ³ask; drugi,
Pius VIII, zabrany niestety!, przez mieræ zbyt przedwczesn¹, nam
towarzyszy³ tymi samymi uczuciami i potwierdzi³ nowymi dobrodziejstwami przys³ugê swojego poprzednika; obydwaj okazali niezliczonymi oznakami ¿yczliwoci i opieki temu, którego oni postawili
na czele tej ma³ej trzody, który, bardzo pokornie ukorzony
z ca³¹ swoj¹ trzod¹ u nóg Waszej wi¹tobliwoci, b³aga teraz Wasz¹
ojcowsk¹ dobroæ przyj¹æ w tê sam¹ opiekê to ca³e ma³e Stowarzyszenie i raczyæ wspomagaæ t¹ sam¹ ¿yczliwoci¹.
Ja sam, nieznany Waszej wi¹tobliwoci, podczas gdy odwo³ujê siê do Waszej ¿yczliwoci dla tego Stowarzyszenia, które bez
wielkiego ha³asu, choæ z gorliwoci¹ przyk³ada siê do wype³niania
ró¿nych pos³ug przepisanych przez jego regu³ê, nie waham siê
Wam je poleciæ, a równoczenie, aby Wam ofiarowaæ wiadectwo
przepisanych listów, które Wasz wielebny poprzednik Pius VIII
raczy³ do mnie napisaæ.
Powtórnie uni¿ony u nóg Waszej wi¹tobliwoci, ca³uj¹c je,
bardzo pokornie proszê dla mnie i dla wszystkich cz³onków naszego Stowarzyszenia o Wasze apostolskie b³ogos³awieñstwo.
Waszej wi¹tobliwoci syn bardzo pokorny i bardzo oddany.
K. Józ. Eug. de Mazenod, sup. gen.
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PS Daj¹c siê poznaæ przez listy, które oni do mnie napisali, ¿e
mój ho³d by³ przyjêty, papie¿e Leon XII i Pius VIII napawali mnie
bardzo wielk¹ radoci¹. Choæ bardzo niegodny, oczekujê od Waszej wi¹tobliwoci z mi³¹ ufnoci¹ tego samego zaszczytu, który
dla naszego ca³kiem ma³ego Stowarzyszenia bêdzie ród³em radoci, chwa³y i uniesienia jednoczenie, jak wieczna zachêta do
wdziêcznoci. Je¿eli Wasza wi¹tobliwoæ raczy odpowiedzieæ na
te bardzo pokorne proby, proszê kierowaæ swoje listy do mnie
na adres biskupa z Lozanny do Fryburga w Szwajcarii”.
Zauwa¿am niezwyk³¹ rzecz, kopiuj¹c ten list, który da³em t³umaczyæ na ³acinê przez naszego drogiego o. Ponsa, w jego charakterze naszego najlepszego ³acinnika, ¿e to wiête dziecko zawsze
t³umaczy³ s³owo Zgromadzenie, które stara³em siê umieciæ w oryginale przez s³owo Stowarzyszenie. S³owo Zgromadzenie nie znajduje siê ani razu w t³umaczeniu, to by³o jednak s³owo sakramentalne. Je¿eli papie¿ w swojej odpowiedzi, której nie mam przed
oczami, ale która znajduje siê w Marsylii, nie u¿y³ tego wyrazu,
czemu siê nie dziwimy, to jest to nasz b³¹d. Robiê to spostrze¿enie, ¿eby nigdy nie wyci¹gano ¿adnego wniosku z nieobecnoci
tego wyra¿enia w brewe Grzegorza XVI, je¿eli faktycznie on go
nie u¿ywa, czego ja nie sprawdzam4.
2 lipca: List mego siostrzeñca Louisa de Boisgelina, który
zawiadamia mnie o postanowieniu, jakie powzi¹³ zostania jezuit¹. Nie jestem zdziwiony tym postanowieniem, znaj¹c pobo¿noæ
i przyk³adne ¿ycie tego dziecka. Ja nie bêdê siê sprzeciwia³ jego
powo³aniu, je¿eli, jak siê spodziewam, ono pochodzi od Boga.
Jego list jest pe³en wspania³omylnoci i si³y. Mam mu tylko do
zarzucenia to, ¿e nie poradzi³ siê mnie, zanim podjêlimy starania, aby mu otworzyæ karierê w wiecie. Jakkolwiek by by³o, b³ogos³awiê i dziêkujê Bogu, ¿e go wyci¹gn¹³ z zepsucia i niebezpieczeñstw wiatowych. To jest ³aska udzielona wiernoci tego
drogiego dziecka.
4
W odpowiedzi Grzegorza XVI, 10 grudnia 1831 r., spotyka siê dwa razy s³owo
Stowarzyszenie, raz Institutum i raz Congregatio. Oryg.: AGR Listy Grzegorz XVI 
Mazenod.
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List do Cailhota. Wyra¿am mu moje zdziwienie z postanowienia,
jakie powziêli, w tych wyrazach: „Potrzebowa³bym wiêcej czasu ni¿
spêdzê go na ziemi, mój drogi przyjacielu, (s. 140) aby zrozumieæ, jak
moglicie siê zdecydowaæ daæ wa¿n¹ ceremoniê dzisiejsz¹ w czasie
mojej nieobecnoci. Na pewno zgadzalimy siê, ¿eby mój stryj dokona³ powiêcenia, to by³o dla mnie pociech¹ widzieæ go sprawuj¹cego
tê funkcjê, ale nigdy nie przysz³o mi na myl, ¿ebym przy tym móg³
byæ nieobecny. To jest niestosownoæ, która ci¹¿y na mym sercu i któr¹ na pewno wyrzuca³bym sobie przez ca³e ¿ycie, gdybym by³ winny
za najmniejszy wspó³udzia³ w tym smutnym postanowieniu. Nie mogê
powstrzymaæ siê, ¿eby tym byæ strapiony i niezadowolony, itd.”.
2 lipca: Dzisiaj i w ci¹gu wszystkich poprzednich dni czy to
tutaj, czy we Fryburgu, nie przesta³em s³yszeæ powtarzania z ¿alem,
jak postrzega siê wyjazd naszych ojców. Pocz¹wszy od biskupa a¿ do
ostatniego duchownego, poprzez prefektów a¿ do ostatnich wieniaków bêdzie siê mi mówi³o najwiêcej dobra, bêdzie siê czyni³o najwiêcej pochwa³. Te wszystkie wiadectwa pochwa³y i przywi¹zania
s¹ wyra¿ane z uczuciem najg³êbszego przekonania. Ten jednog³ony
przejaw ca³ego kraju wiadczy o dobrym sprawowaniu i o dobrych
us³ugach naszych cz³onków i s¹ dla nich rzeczywicie mi³ym wynagrodzeniem za ich pracê, tak jak dla nas wielk¹ pociech¹.
3 lipca: List do ks. biskupa z Gap, aby odpowiedzieæ za jego
grzecznoæ, podziêkowaæ mu za wiêcenie i poleciæ mu nasz¹
wspólnotê z Notre-Dame du Laus.
Wczoraj napisa³em do pana Gretrina, generalnego dyrektora
ce³, prosz¹æ go, ¿eby da³ biuru w Bellegarde5 polecenie na zezwolenie przejcia naszym skrzyniom z ksi¹¿kami, naszym ubiorom,
kielichom i cyborium ze srebra i kilku ozdobom pochodz¹cym
z Francji, gdy tworzy³em wspólnotê w Billens.
List do mojej siostry, aby j¹ trochê pocieszyæ po postanowieniu jej syna; donoszê jej, ¿e wst¹piê do St-Martin6, udaj¹c siê do
Marsylii.
5
Bellegarde (Ain): biuro c³a francuskiego pobli¿u Genewy i Sabaudii (wówczas
królestwo Sardynii).
6
St-Martin-de-Pallières (Var), pa³ac Boisgelinów, gdzie Eugeniusz i jego rodzina
przebywa³a latem.
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3 lipca: Pe³nomocnictwo ogólne udzielone panu Wuilleretowi,
sêdziemu pokoju i pos³owi w wielkiej radzie, po to, ¿eby móg³ kierowaæ moimi sprawami w czasie mojej nieobecnoci, odbieraæ
moje dochody, wynajmowaæ, sprzedawaæ itd.; notariusz Reveney
w Romont. [s. 141]
4 lipca: List mojej matki. Wys³anie listu do Kotterera7, którego mu nie dostarczy³em w Marsylii, poniewa¿ wtedy uwa¿a³em, ¿e
powinien zastanowiæ siê nad sob¹. Ojciec Tempier do³¹czy³ go do
listu, który mu napisa³, aby go powiadomiæ, ¿e nie chcê ju¿ korespondowaæ bezporednio z nim; o. Tempier korzysta z okazji, ¿eby
powiedzieæ szczere prawdy temu z³emu ³ajdakowi.
5 lipca: Przyj¹³em do mojej us³ugi Pierrea Morela maj¹cego
30 lat, pochodz¹cego z Estavayer le Gibloux, kanton Fryburg,
w charakterze furmana i s³u¿¹cego do innych us³ug, które bêdzie
robiæ w domu, za zwyczajne wynagrodzenie, jakie dajemy naszym
s³u¿¹cym, to znaczy 300 franków, wy¿ywienie i pranie. Ten m³odzieniec jest mi polecony przez ks. Boaneya, jego proboszcza, który zapewnia mnie o jego moralnoci, jego wiernoci i jego zasadach religijnych. On rzeczywicie obieca³ mi, ¿e przywi¹¿e siê do
mojej s³u¿by z mi³oci¹, a ja natomiast bêdê dla niego, tak jak dla
tych wszystkich, którzy siê dobrze prowadz¹, dobrym zwierzchnikiem. On zapewni³ mnie tak¿e o swojej wytrwa³oci, bo gdyby
musia³ przyjæ do mnie tylko na próbê i aby zmieniæ przy pierwszej okazji, nie przyj¹³bym go.
5 lipca: List do o. Auberta. List do Jeancarda, chcê mu powiedzieæ, aby ju¿ siê nie k³opota³ szukaniem stangreta, poniewa¿ takiego zdoby³em. Jeszcze s³owo zdziwienia powiêceniem figury
wiêtej Dziewicy, które oni wziêli na siebie dokonanie podczas
mojej nieobecnoci. Zawiadomienie o przysz³ym powrocie o. Tempiera.
5 lipca: Przed jutrzejszym wyjazdem rozmawia³em z Elizabeth, domow¹ s³u¿¹c¹, ¿eby pozosta³a w pa³acu i by³a tam dozor7

Wydrapane: Kotterer.
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czyni¹. Ona zatroszczy siê o dom, czêsto w nim bêd¹ otwierane
okna i bêdzie zamiatany, gdy to bêdzie potrzebne itd., w zamian za
wynagrodzenie, jakie zazwyczaj jej robiono z 3 luidorów plus dwa
worki zbo¿a o dziesiêciu miarach ka¿dy, z u¿ywaniem ogrodu
i drewna opa³owego. W tym roku damy jej ponadto dwa worki
ziemniaków. Ona zaniesie od czasu do czasu kilka owoców albo
innych artyku³ów z ogrodu pan Wuilleretowi memu pe³nomocnikowi. [s. 142]
6 lipca: Ostateczny wyjazd z Billens, prawdopodobnie aby tam
ju¿ nie wróciæ. Zatrzymalimy siê w Rue u pani de Maillardoz, która by³a doskona³a dla wszystkich naszych misjonarzy podczas ca³ego czasu ich pobytu w Szwajcarii. Wst¹pilimy do ksiêdza proboszcza z Lozanny, który wraca³ z Ouchy, gdzie towarzyszy³ bpowi
Flagetowi, który spêdzi³ dwa dni u niego. Stracilimy tylko dwie
godziny. Bardzo chêtnie ucisn¹³bym jeszcze raz wiêtego pra³ata.
7 lipca: Odprawi³em mszê z du¿¹ pryzjemnoci¹ w nowym
i piêknym kociele, który zosta³ odbudowany na tym samym planie i z materia³ów tego kocio³a, który zawali³ siê przed kilku laty.
Dziekan powiedzia³ nam, ¿e nie tak dawno do Kocio³a wstêpowa³o siedem albo osiem osób. To niew¹tpliwie jest ma³o, ale kiedy
pomyli siê, ¿e jak przez tyle lat widziano tylko kilku katolików
obcych w Lozannie i ¿e dzi liczy siê ich 1500, to stwarza nadziejê. Mamy jeszcze d³ug sto tysiêcy franków wobec kocio³a. Dziekan zaproponowa³ mi, ¿ebym mu da³ kwestarza, aby przebieg³
Francjê. On wyobra¿a³ sobie, ¿e o. Martin móg³by podj¹æ siê tego
starania. Ja odrzuci³em ten projekt jako niewykonalny. Tutaj tak jak
w ca³ym kantonie Fryburga nie ma ani jednej osoby, która mówi³aby mi o naszych ojcach bez wyra¿enia mi nadmiernego ¿alu, widz¹c ich odje¿d¿aj¹cych. Nigdy, mówi³ mi dziekan, nie potrafilibymy uznaæ dobra, którego dokonali w naszych okolicach.
Lozanna przez to du¿o traci, a dziekan nie bêdzie wiedzia³, jak
uzupe³niæ b³¹d8, który oni mu zrobi¹.
Wsiedlimy o 3 godzinie na nowy okrêt, który nas zawióz³ do
Genewy przez czwart¹ godzin¹.
8

Uzupe³niæ b³¹d  z³agodziæ brak.
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8 lipca: Odjazd do Chambéry9. Dyli¿ans przeje¿d¿a³ dzi przez
Rumilly. Ojciec Tempier musia³ zrobiæ ofiarê, ¿eby nie odwiedziæ
wiêtego François de Sales w Annecy, ale nale¿a³oby czekaæ na
odjazd pojutrze, aby przejechaæ przez to miasto, a nam siê pieszy³o, ¿eby wracaæ do domu. Podziwia³em ducha umartwienia, jak
pogodzi³ siê z tym wyrzeczeniem.
9 lipca: Oprawilimy mszê wczesnym rankiem u ojców jezuitów w piêknym kolegium, które im zbudowa³ w du¿ej mierze s³ynny pan de Boigne. Spotka³em w tym kolegium wielu naszych diecezjan, s¹dzê jedenastu, miêdzy innymi dwóch synów Aug. de
Montagarda, [s. 143], jednego syna Alphonse’a, syna pana Reya,
z³otnika w Canebière itd. Przybylimy do Grenoble w tym samym
dniu o drugiej godzinie, aby z niego odjechaæ nazajutrz o tej samej
godzinie. Biskup z Grenoble10 przyj¹³ nas ze swoj¹ zwyk³¹ grzecznoci¹.
10 lipca: Odprawilimy mszê wiêt¹ na biskupstwie i wyszlimy z niego tylko po to, aby wejæ go pojazdu; w Grenoble widzielimy tylko osoby z biskupstwa, miêdzy innymi nowego wikariusza generalnego, który by³ proboszczem w Côte Saint-André.
Zauwa¿y³em, ¿e biskup niezbyt ¿a³uje o. Testou, który nie umia³
pisaæ i by³ dobry tylko po to, aby decydowaæ w sprawach teologicznych. Ten ostatni przeciwnie, teologia, wed³ug tego, co mówi
biskup, nie jest jego specjalnoci¹11, ale on pisze dobrze, mówi
i g³osi dobre kazania. Tutaj sposobem dzia³ania biskupa jest bardzo ma³o pos³ugiwaæ siê swymi generalnymi wikariuszami w administracji diecezj¹. Oni dowiaduj¹ siê przypadkowo o nominacjach na probostwa albo innych. Ogólnie bior¹c, zrozumia³em, ¿e
biskup nie potrzebuje ani rady, ani przyjació³; on jest biskupem
i uwa¿am, dobrym biskupem, to wszystko.

Chambéry, Rumilly i Annecy by³y wówczas w królestwie Sardynii.
Biskup Philibert de Bruillard.
11
Biskup de Mazenod, to widaæ tutaj, u¿ywa stylu bardzo potocznego w swoim
Dzienniku. Mo¿na tak sformu³owaæ jego myl: Dla tego ostatniego, wed³ug powiedzenia biskupiego, jest odwrotnie, teologia nie jest jego dziedzin¹ (jego specjalnoci¹, jego
silnym punktem), ale on dobrze pisze.
9

10
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11 lipca: Przyjechalimy do Gap o ósmej godzinie. Ksiê¿a
wikarzy generalni od razu dowiedzieli siê o tym i przyszli zobaczyæ siê ze mn¹ u Auberta, gdzie siê najpierw zatrzyma³em. Oni
jeszcze nie otrzymali odpowiedzi z Rzymu na extra tempora. Seminarium jednak czeka na ten list. On faktycznie przyszed³ przez
dzisiejszego kuriera. Jakie by³o nasze zdziwienie, gdy w nim
przeczytalimy, ¿e zrozumielimy, i¿ wed³ug przedstawienia biskup
powinien siê udaæ do Gap w bie¿cym miesi¹cu siepniu, nie mo¿na
by³o pogodziæ extra tempora w Marsylii, to znaczy, ¿e poniewa¿
biskup przyjdzie w przysz³ym miesi¹cu, trzeba bêdzie, ¿eby siedem
parafii, którym brakuje proboszczów, czeka³o a¿ do wiêceñ
w grudniu, ¿eby oni byli dostarczeni, ¿eby jaki obcy biskup, zaproszony przez biskupa diecezjalnego dokona³ wiêcenia, zrobi³ na
pró¿no szeædziesi¹t mil, ¿e diakoni, którzy mieli byæ ustanowieni
w tym wiêceniu i którzy mogliby byæ ustanowieni kap³anami
w grudniu12… [s. 144]
To przypomina mi to, co mi powiedzia³ w Rzymie kardyna³
Frezza na temat zatwierdzenia postanowieñ kapitulnych, które
przesz³y przez tê kongregacjê i z niej nie wysz³y. Tam absolutnie
nie bierze siê pod uwagê zmian, jakie zasz³y w Europie, ró¿nica
konstytucji w ró¿nych rz¹dach, niemo¿liwoæ, która z tego wynika
dla dopuszczenia pewnych zastrze¿eñ, warunków itd.; niewa¿ne,
oni zawsze id¹, jakby ludzie, rzeczy pozosta³y w tym samym punkcie co w czasie soboru trydenckiego. A wiêc je¿eli chce siê posun¹æ co w sprawach, które ma siê do omówienia z Rzymem, trzeba
starannie unikaæ tej kongregacji i skierowaæ siê gdzie indziej, na
przyk³ad do kongregacji spraw kocielnych z³o¿onej z ludzi bieg³ych w sprawach, którzy znaj¹ Europê i rozumiej¹ zmiany, jakie
czas koniecznie musi wnieæ w najlepsze instytucje, gdy musi siê
je skontaktowaæ z ludmi z innego czasu i innych krajów, którzy
zreszt¹ s¹ zwi¹zani przez prawa, których nie ustanowili i których
pomin¹æ nie mo¿na w ich w³adzy.
12 lipca: Listy nagromadzone w Gap. Od mego stryja, który
posy³a mi list mego siostrzeñca, który mi poda³ pierwsz¹ wiadomoæ o jego powo³aniu do Towarzystwa Jezusowego. Od Dassy’e12

Dó³ tej kartki (s. 143-144) zosta³ wydarty.
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go, który donosi mi, ¿e jego ma³y rêkopis jest skoñczony i ¿e on
jest gotowy byæ mi poddanym. Od o. Lagiera13, który nadal narzeka na obowi¹zek, jaki mu nak³adam. Od o. Honorata, który donosi
mi, ¿e m³ody policjant zacz¹³ powa¿nie swoj¹ sprawê i ¿e z tego
jest bardzo zadowolony, ¿e o. Hermitte wydaje siê zadowolony, ¿e
sanktuarium jest coraz bardziej uczêszczane, ¿e wci¹¿ prosi siê go
o nowe misje. Od o. Telmona, który chcia³by zrobiæ zmianê w planie ustalonych napraw, to nie bêdzie dokonane, poniewa¿ projekt,
który on proponuje, nic nie jest wart. Od mojej siostry, która nie
otrzyma³a mego listu i która nie domyla siê jeszcze wiadomoci14… [s. 145] Lud spodziewa³ siê zobaczyæ wielkie kolory bardzo b³yszcz¹ce, wszelkiego rodzaju ozdoby itd. Widok tej figury
bladej, surowej, pozbawionej ozdób wprawi³ w os³upienie, a lud
wyrazi³ nawet swoje niezadowolenie. Aby mu siê podobaæ, trzeba
by³o daæ czerwieni, b³êkity, jaskrawe z³oto. Biedny Chanuel, który
ca³kiem s³usznie ceni swoje dzia³o, bêdzie tym bardzo upokorzony, ja nie jestem tym zdziwiony.
Jeancard powiadamia mnie jednoczenie, ¿e burmistrz Marsylii wys³a³ do mego stryja za³atwienie postanowienia rady miejskiej
dotycz¹cego St-Joseph. Debata mówi³a, ¿e rada uwa¿a³a powziête
budowy wed³ug niego w sposób nielegalny. Biskup odrzuci³ tê krytykê z godnoci¹. Ja chcia³bym, ¿eby on poskar¿y³ siê prefektowi,
aby mieæ jego podpis i zatwierdzone postanowienie, które zawiera
prawdziwe uzurpowanie w³adzy wy¿szej ni¿ rada miejska, która
nie ma ¿adnego prawa krytykowania biskupa. To znaczy³o wzi¹æ
albo pozostawiæ. Wy poznajecie u¿ytecznoæ kocio³a filialnego, to
dobrze; czy chcecie kocio³a?  bierzcie go na warunkach, które
bêd¹ uzgodnione. Nie chcecie go?  pozostawcie go. W³aciciel
zrobi z nim, co bêdzie chcia³, synagoga, teatr, je¿eli to wyda mu
siê dobre, wówczas wy bêdziecie budowaæ koció³ tak, jak wy bêdzie go rozumieæ, i tak legalnie, jak to bêdzie siê wam podoba³o.
List Jeancarda zawiera jeszcze rzeczywicie smutne wiadomoci o zachowaniu siê wielu kap³anów. Wydaje siê, ¿e Henry Mon-

Wydrapane: Lagier, zamianowany superiorem w Kalwarii w Marsylii.
Wiadomoci¹, o któr¹ chodzi, jest wiadomoæ o powo³aniu Louisa de Boisgelina. W kilku zaginionych liniach na dole tej strony bp de Mazenod zacz¹³ mówiæ o powiêceniu srebrnej figury z Notre-Dame de la Garde.
13
14
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tagnac, a zw³aszcza Reynier15 skompromitali siê. Ten ostatni w recydywie, poniewa¿ od czasu, gdy zosta³ wydalony ze Zgromadzenia, zrobi³ rzeczywicie ogromne g³upoty. On nie jest sam, niestety, wród wydalonych, który zrobi³ tego rodzaju zgorszenie; ale
czego mo¿na oczekiwaæ od tego mnóstwa krzywoprzysiêzców
i apostatów?
13 lipca: Wys³a³em do Marsylii mego drogiego i wiernego
towarzysza podró¿y. On mnie wyprzedza o piêtnaci dni i przygotuje mi wszystko, co powinno byæ gotowe przed moim przybyciem;
jego nieobecnoæ w tym samym czasie jak moja by³a stanem gwa³townym dla wielu spraw, które [s.146] cierpi¹ z powodu tej d³ugiej
nieobecnoci.
A oto inny. My bylimy spokojnie zebrani na konferencji we
wspólnocie16. Ju¿ dobry brat Joubert17 wyszed³ po mojej ma³ej przemowie i swojej kulpie. Ja dalej mówi³em, aby utrzymaæ naszych
ojców z okazji mojej wizyty, gdy wszed³ brat i poinformowa³
o przybyciu sekretarza generalnego z Gap, który przyszed³, mo¿na powiedzieæ, jako nadzwyczajny kurier, aby przynieæ mi depesze wybranego biskupa w Gap. Jeden z tych listów by³ zaadresowany do mnie przez pra³ata, gdy przeje¿d¿a³em przez Grenoble,
drugi do Gap. Obydwa w tym samym celu, to znaczy, aby mi wyjaniæ najwy¿szy stopieñ k³opotu, w którym znajdowa³ siê biskup
z Belley18 w sprawie sakry, która powinna siê odbyæ 25. Biskup
z Annecy, który powinien byæ jednym z asystentów z biskupem
z Autun, by³ chory i wymówi³ siê od udania siê na ceremoniê. Biskup z St-Claude, proszony, aby go zast¹piæ, równie¿ niedomaga³,
biskupi z Puy i z St-Dié, do których napisano, nie odpowiedzieli
i nie spodziewano siê ju¿ ich przybycia. Nie wiedziano wiêc,
w któr¹ stronê siê zwróciæ. Pozostawa³o najgorsze, udaæ siê do
biednego biskupa z Icosie, na którego liczy siê zapewne w przyGustave Léon Reynier, marsylijczyk, wyst¹pi³ ze Zgromadzenia w 1831 r.
On pisze tutaj o N.-D. Laus, gdzie przebywa³ a¿ do 21 lipca.
17
Pierre P. N. Marie Joubert (1801-1807).
18
Biskup A.R. Devie, biskup w Belley. Nastêpnymi biskupami s¹: Aug. de La
Croix, zamianowany biskup z Gap; P.J. Rey, biskup z Annecy; Jean Marie du Trousset
d’Héricourt, biskup z Autun; A. J. de Chamon, biskup z z St-Claude; Maurice de Bonald, biskup z Puy; Eugène de Jerphanion, biskup z St-Dié.
15
16
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padkach beznadziejnych. Zwrócono siê wiêc do niego. Listy nie
mog³y byæ bardziej nagl¹ce, potrzeba faktycznie nie cierpi zw³oki.
Co odpowiedzieæ? Jak donosi³em mojej siostrze, gdy spêdzi³em
kilka dni u niej, aby j¹ pocieszyæ po decyzji jej starszego syna, który chce j¹ opuciæ, aby zostaæ zakonnikiem, ¿e czeka siê na mnie
wkrótce w Marsylii, gdzie zaraz powinna odbywaæ siê kapitu³a
generalna, ¿e podró¿e mnie mêcz¹, zw³aszcza noce spêdzone
w pojedzie w takich warunkach, ¿e od tego mo¿na byæ chorym?
Gdybym nie lubi³ oddawaæ us³ugi, te powody przysz³yby do mnie,
a ja zrobi³bym je chcianymi, aby siê usprawiedliwiæ, ¿e podejmujê
podró¿ d³ug¹ w taki upa³, podró¿ uci¹¿liw¹ i kosztown¹. Mo¿e
bêdzie siê mnie besztaæ, ¿e czu³em siê obowi¹zany to zrobiæ. Ale
to jest mocniejsze ni¿ ja odmówienia podobnej us³ugi w sytuacji,
w której znajduje siê bp de La Croix. Jednak, poniewa¿ by³oby
równie¿ zbyt ciê¿ko odbyæ tê podró¿, która przeszkadza mi i mnie
mêczy, z góry ryzykuj¹c znalezienie przybywaj¹cego do Bourg jednego z zaproszonych biskupów, tutaj jest koñcowy rodek, który
powzi¹³em. W poniedzia³ek nie wyjadê do St-Martin, jak umówi³em siê z moj¹ rodzin¹. Bêdê czeka³ w Gap a¿ do czwartku na
nowy list bpa de La Croix, który na pewno powie mi, co odpowiedz¹ biskupi z Puy i z St-Dié. Je¿eli [s. 147] przybyli, albo je¿eli
napisali, ¿e przyjad¹, wszystko jest powiedziane. Ja jestem za tym
i oczywicie proszê Boga, ¿ebym zmuszony by³ do czego innego.
Je¿eli przeciwnie, oni odpowiedzieli negatywnie, wówczas ja mam
jeszcze czas, oznajmiaj¹c mu w czwartek, ¿e wyruszam w drogê
tego samego dnia i ¿e przybêdê w dniu poprzedzaj¹cym sakrê ustalon¹ na 25, wiêto wiêtego Jakuba. Pozostaje mi wiêc ofiarowaæ
dobremu Bogu ofiarê wizyty mojej siostrze tak koniecznej w okolicznoci, w której siê znajduje, i zmêczenia tak uci¹¿liwego dla
mnie z podró¿y tak d³ugiej i tak przyt³aczaj¹cej przez upa³y, jakie
teraz mamy. To wszystko dlatego, ¿e biskupowi z Belley spodoba³o siê zrobiæ sakrê w Bourg, podczas gdy ³atwiej by³o i bardziej
odpowiednie zrobiæ je w Gap.
14 lipca: List do mojej siostry, aby j¹ uprzedziæ o przeszkodzie, która powsta³a w naszych zamiarach, aby nie przybywano
wzi¹æ mnie do Peyrolles w poniedzia³ek, jak napisa³em, ¿eby to
zrobiæ.
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List do Tempiera, aby mu donieæ o mojej przygodzie i aby go
poprosiæ o kilka rzeczy, które bêd¹ mi potrzebne, takie jak sutanna, mój krzy¿ noszony na piersi z relikwiami itd. Zawiadamiam go
o zamiarze, jaki mam zaproponowaæ Courtèsowi — superiorat
w wy¿szym seminarium w Marsylii. Z dwóch spraw jedna: je¿eli
go przyjmie, on jest zdolny wywi¹zaæ siê bardzo dobrze z obowi¹zków tego stanowiska Je¿eli tego nie bêdzie chcia³, nie bêdzie ju¿
móg³ skar¿yæ siê, ¿e wiecznie pozostaje siê w Aix.
List do o. Lagiera, dyrektora wy¿szego seminarium w Gap. To,
¿eby mu powtórzyæ jeszcze wyraniej to, co mu powiedzia³em kiedy indziej, ¿e jest grzechem dla dyrektora, który nie daje komunii
skazanemu, którego uwa¿a za dobrze usposobionego, ¿e zwyczaj
we Francji, który zreszt¹ nie jest ju¿ ogólny, jest tylko krzycz¹cym
nadu¿yciem, przeciw któremu nie przestaj¹ protestowaæ papie¿e,
a zw³aszcza Benedykt XIV, który chce, ¿eby zlikwidowano to nadu¿ycie wszêdzie, gdzie jeszcze istnieje, ¿e kiepski powód u¿ytecznoci, który ma siê odwagê podawaæ, nie mo¿e zniszczyæ obowi¹zku z boskiego nakazu przyjmowaæ w ostatniej chwili ¿ycia, ¿e ja
bardzo chêtnie zgadzam siê na udzielenie temu nieszczêsnemu sakramentu bierzmowania, ale ¿e biorê pod uwagê, jak konieczne jest
wstêpne przygotowanie, polecam mu wype³niæ obowi¹zek, na pewno zlekcewa¿ony rocznej komunii, któr¹ ofiarujê sobie, aby rozwi¹zaæ trudnoci udzielenia mu jej osobicie, ¿e na to19 ma on tylko
[s. 148] przygotowaæ mi o³tarz w pokoju wiêzienia z braku kaplicy, albo nawet w izolatce, jeli tego trzeba; niech bêdzie, rozumie
siê, ¿e ta komunia bêdzie, aby zadoæ uczyniæ obecnemu obowi¹zkowi, ¿e pozostanie nastêpnie do wype³nienia obowi¹zku uczestniczenia w eucharystii w niebezpieczeñstwie mierci. Spodziewam
siê, ¿e ten pilny i oparty na zasadzie list, do³¹czony do moich argumentów i do gwa³townoci moich s³ów z innego dnia, wywr¹
swój skutek i ¿e biedny pacjent otrzyma wszystkie pomoce, których potrzebuje i do których ma prawo. Ten dobry o. Lagier, ca³y
zasklepiony ma³ymi lokalnymi pojêciami, by³ ju¿ zdumiony, gdy
us³ysza³, jak którego dnia mówi³em, zapewni³ mnie, ¿e nigdy nie
odwa¿y³by siê, ¿e nie przysz³aby mu nawet myl udzielenia komu-

19

W jêzyku francuskim ce powinno byæ cela  znaczy to.
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nii temu biednemu skazanemu na mieræ. Aby go bardziej umocniæ i ¿eby pobudziæ go do ostro¿noci wobec podsuwania myli
przez pewnych kap³anów, dyrektorów tak jak on w wy¿szym seminarium, którzy mnie s³uchali i którzy nie mówili nic, opowiada³em
mu to, co zrobi³em dla s³ynnej Germaine, zgilotynowanej w Aix
w 1812 albo 1813 roku. £zy pojawi³y siê w oczach tych kap³anów,
gdy s³uchali opowiadania o podziwu godnych dyspozycjach tej kobiety, której ze szczêciem udzieli³em komunii rano w dniu jej mierci i która przyjê³a j¹ w usposobieniu, którego mo¿e ¿aden z nas nie
mia³, przystêpuj¹c do o³tarza. £aska Bo¿a zrobi³a j¹ bohaterk¹ cnoty. Nie móg³bym nie zapisaæ gdzie szczegó³ów tej piêknej mierci
i wiêtego przygotowania, które j¹ poprzedzi³o. Powiadomi³em tych
kap³anów, ¿e obecny kapelan dozorcówki w Pary¿u bez ograniczeñ
przyjmuje zdrow¹ doktrynê na ten temat i ¿e nie postêpuje inaczej,
jak ja post¹pi³em z Germaine. Aby uspokoiæ o. Lagiera, skoñczy³em,
mówi¹c mu, w obecnoci o. Arbauda, wikariusza generalnego, niech
ojciec postêpuje tak, jak ja zrobi³em. Niech ojciec postêpuje w ten
sposób bez proszenia o ¿adne upowa¿nienie ksiê¿y wikariuszów generalnych. Gdy ojciec tak post¹pi, oni ojca pochwal¹, a o. Arnaud
od razu odpowiedzia³: na pewno w zwi¹zku z tym nie bêdziemy go
szukaæ. Uwa¿a³bym siê za bardzo szczêliwego, gdyby posz³o siê
za moj¹ rad¹. Zreszt¹, gdyby tego nie zrobiono, na pewno temu
spowiednikowi odmówi³bym rozgrzeszenia, gdyby on przyszed³ do
mnie wyspowiadaæ siê, jak to zrobi³. Ale spodziewam siê, ¿e on
wype³ni swój obowi¹zek. [s. 149]
15 lipca: List do o. Honorata. Nie chcê sprzedaæ domu
w Nîmes. Je¿eli mo¿na go wynaj¹æ, tym lepiej; ale sprzedaæ dom
ca³kiem urz¹dzony dla wspólnoty, z którego nie mielibymy po³owy ceny, której jest wart, to znaczy³oby zrezygnowaæ z nadziei
powrotu do diecezji, gdzie ju¿ nasi cz³onkowie dokonali tyle dobra
i którym Pan mo¿e rezerwuje jeszcze go uczyniæ. Biskup z Nîmes
jest bardzo stary20. Gdy dobry Bóg powo³a go do siebie, nie powiedzia³, ¿e ks. Laresche ma ten sam wp³yw i nadal wykonuje swoj¹
dziwn¹ w³adzê nad pra³atem i nad diecezj¹. Nowy biskup, widz¹c
rzeczy w³asnymi oczami, mo¿e uzna korzyæ przypomnienia zgro20

Biskup Petit-Benoît de Chaffoy. Umar³ on 29 wrzenia 1637 r.
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madzenia oddanego episkopatowi i które powiêca swoje istnienie,
swoj¹ gorliwoæ i wszystkie swoje zdolnoci nawróceniu i uwiêceniu dusz. Wypada wiêc nam poczekaæ. Ja nie zmieni³em siê
w tym przewiadczeniu, nawet wówczas, gdy nas prawie zmuszano, ¿ebymy sprzedali. W tym samym licie, ja powo³ujê na kapitu³ê, powo³ujê równie¿ specjalnie o. Telmona. List do mojej matki,
aby j¹ wyci¹gn¹æ z k³opotów.
16 lipca: Dziêkujê ci, o mój Bo¿e!, ¿e mnie obdarzy³ szczêciem, bym móg³ wród zmartwieñ i przeciwnoci uci¹¿liwej podró¿y zapewniæ Twoj¹ chwa³ê i dokonywaæ dobra niektórym
duszom, które Ty odkupi³e swoj¹ krwi¹. Policjant z Lumières wyszed³ z nieporz¹dku. Ojciec Honorat donosi mi, ¿e on czuje tak
mocno swoje szczêcie, i¿ stanowczo chce napisaæ do mnie, ¿eby
mi podziêkowaæ. Pan pos³a³ mnie do Lumières po to, to On natchn¹³ mnie, ¿eby zrobiæ to, co doprowadzi³o do tego szczêliwego
rezultatu. Uda³em siê do Gap, aby dokonaæ wiêtego sakramentu
wiêcenia, w ogóle nie by³o wiêcenia do zrobienia, jak chcia³a
g³upia decyzja zgromadzenia soboru (?). Ale dobry Bóg na to nie
powo³a³ mnie do Gap. Pewien cz³owiek skazany na publiczne zniewa¿enie, by³ w g³êbi wiêzienia, wielki przestêpca, zbrodniarz skazany na karê mierci, który oczekiwa³ [s. 150] na ostatni¹ decyzjê
z Pary¿a, aby siê zobaczyæ ci¹gniêtym na szafot. Ten nieszczêsny,
opuszczony przez ludzi, nie by³ g³uchy na g³os kap³ana, który przyszed³ przynieæ mu s³owa pokoju, zastanowi³ siê nad sob¹, wyspowiada³ siê ze swoich grzechów, a jego dyspozycje okaza³y siê tak
wspania³e, ¿e ten kap³an pojedna³ go z Bogiem. Oto on w jego
wiêzieniu zajêty jedynie swym zbawieniem. Nie ma ju¿ nic do zrobienia dla niego oprócz powierzenia go mi³osierdziu Bo¿emu. Tego
chce okropny przes¹d, barbarzyñski b³¹d, który bez litoci odmawia wszelkiej innej pomocy religijnej cz³owiekowi skazanemu na
mieræ. Niewa¿ne, ¿e jest Bo¿y nakaz udzielania komunii skazanemu na mieræ, niewa¿ne, ¿e grzesznik pojednany z Bogiem jest
zobowi¹zany zadoæ uczyniæ komunii rocznej, która codziennie go
przynagla. Nie, przes¹d powiedzia³, ¿e jest rzecz¹ niestosown¹
udzielenie cia³a Jezusa Chrystusa skazanemu, przeszkodzi mu siê
wype³nieniu tego wielkiego obowi¹zku, brutalnie pozbawi siê go
prawa, które on ma, do uczestniczenia w eucharystii w jego okrop-
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nej sytuacji. On dozna³by tej okrutnej niesprawiedliwoci, gdyby
dobry Bóg nie pos³a³ mnie do Gap. Niech Bóg bêdzie tysi¹c razy
b³ogos³awiony. Ojciec Lagier mówi mi o tym cz³owieku. Ja natychmiast ustali³em zasady, których trzeba przestrzegaæ. Ojciec Lagier
jest dobrym kap³anem. On wyznaje mi, ¿e nigdy nie omieli³by siê
wzi¹æ na siebie lekcewa¿enia opinii, której nie waha³ siê, wed³ug
moich rozwa¿añ, uznaæ za b³êdn¹. Odt¹d bêdzie siê kierowa³ konsekwentnie bez troszczenia siê ani o zdziwienie, ani o naganê pewnych wspó³braci, którzy postarzeli siê w przeciwnych przes¹dach.
Tymczasem biorê na siebie usankcjonowanie swoim przyk³adem
doktryny, jakiej nauczam. Dzisiaj poszed³em odprawiæ mszê w wiêzieniu. Wszyscy wiêniowie i wiele innych osób by³o na niej obecnych. Ojcowie Lagier i Mille s³u¿yli mi przy o³tarzu. Dowiedzielismy siê, ¿e skazany bêdzie zwolniony z czêci swoich kajdan i ¿e
przyjdzie do kaplicy. Pozosta³o mu jeszcze doæ ³añcuchów, aby
powiadomiæ o swej obecnoci, gdy robi³ najmniejszy ruch. Zreszt¹, nie s³yszano go, od kiedy wszed³, raz uklêkn¹wszy, tak pozosta³
nieruchomo, czytaj¹c w swojej ksi¹¿ce w czasie ca³ej mszy. W czasie komunii kaza³em odsun¹æ wszystkich, aby go [s. 151] umieciæ
na najni¿szym stopniu o³tarza. wiêto by³o dla niego, zaszczyty
jemu siê nale¿a³y, poniewa¿ ca³y skazany, jaki by³, ca³y obci¹¿ony
³añcuchami, jak go widzia³em, by³ w tym czasie pojednany z Bogiem, Bóg mu przebaczy³ jego wystêpki; w moich oczach przedmiotem podziwu, istot¹ uprzywilejowan¹, dla którego Pan dokona³
wielkich rzeczy, któremu mia³em dostarczyæ skutecznych rodków
wytrwania, kto przeznaczony, kto mo¿e za kilka dni bêdzie w niebie. Choæ równie¿ kilka innych osób mia³o przyj¹æ komuniê, ja
skierowa³em s³owo tylko do niego. Te s³owa posun¹³ mi nasz Boski Zbawiciel Jezus Chrystus, którego trzyma³em w rêkach, one
przeniknê³y do duszy tego biednego chrzecijanina, który ton¹³ we
³zach, ja sam by³em poruszony, a ³zy p³ynê³y z oczu wszystkich
obecnych bez wyj¹tku wiêniów zachwyconych niew¹tpliwie takim
widokiem i odczuwali oddzia³ywanie ³aski, s³yszeli wychwalane
mi³osierdzie Bo¿e wobec wielkiego winowajcy, ale winowajcy
skruszonego, jak bez w¹tpienia oni sami byli w tym czasie.
Po wiêtej ofierze poleci³em znów skazanemu zbli¿yæ siê
i skierowa³em znów do niego s³owo, aby go przygotowaæ w przysz³oci do przyjêcia Ducha wiêtego przez sakrament bierzmowa-
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nia, którego mu udzielê. Jego ³zy nie wysycha³y i wydaje mi siê,
¿e nasze serca by³y naprawdê roz¿arzone, gdy te wszystkie cuda
dokonywa³y siê na naszych oczach i przez moj¹ wielk¹ pos³ugê.
Zakoñczy³em przez udzielenie b³ogos³awieñstwa wiêtym sakramentem. Udziela siê go czasami w tej kaplicy i trzeba by³o, aby
nic nie brakowa³o uroczystoci tego dnia.
16 lipca: List biskupa z Gap, który mi donosi, ¿e biskup z St-Dié wreszcie przyby³. Mimo to pra³at nalega na mnie w jego imieniu i w imieniu biskupa z Belley i innych biskupów, takich jak bp
Fraget itd., ¿ebym siê uda³ na zebranie. Ja mu za to dziêkujê: nie
mam ju¿ zdrowia do sprzedania. Szeæ nocy spêdzonych w pojedzie by³o powiêceniem, które mog³em zrobiæ w koniecznoci oddania wa¿nej przys³ugi; Bóg pomóg³by mi w uznaniu mojej dobrej
intencji; ale poniewa¿ koniecznoæ ju¿ nie istnieje, z wielk¹ przyjemnoci¹ zwalniam siê z tej pañszczyzny. [s. 152]
List o. Guiguesa21, aby mnie odwieæ od wydalenia. Dziwna
rzecz! Powody, które on podaje, aby go nie odsy³aæ, wszystkie s¹
decyduj¹ce, aby do niego zastosowano tê decyzjê potêpienia, tak
prawd¹ jest, ¿e najlepsze duchy daj¹ siê oszukaæ przez sta³e zajêcia. Tutaj to nie jest czym innym jak ci¹g³y strach naszych dobrych ojców z Osier, co o tym powie siê w diecezji z Grenoble, tak
dziwnie niebezpieczna w ich oczach. Ojciec Guigues wzi¹³ na siebie niedostarczenie Kottererowi listu o. Tempiera, gdzie siê znajdowa³y tytu³y Kotterera. Jest dziwne s³yszeæ, jak siê mówi o. Guiguesowi, który jednak je czyta³, ¿e ostatecznie Kotterer nie jest
z³ym kap³anem. Nie ma wiêc nic wiêcej jak grzechy przeciw szóstemu przykazaniu, które tworz¹ z³ego kap³ana? Jakie zboczenie!
O moje drogie dzieci, wy jestecie jeszcze bardzo m³odzi, ¿eby
dawaæ rady waszym ojcom!
17 lipca: Listy z Cailhol, od mojej matki, od mojej siostry, od
Jeancarda. Ten ostatni mówi mi jeszcze o sprawie kocio³a i o kaplicy pomocniczej w St-Joseph. Zale¿a³oby mi na tym, aby erekcja
kaplicy pomocniczej dokona³a siê przedtem, jak ja bêdê omawia³
sprawê kocio³a z gmin¹. Jeancard uwa¿a, ¿e to bêdzie trudne,
21

S³owa wydrapane: Guigues, Kotterer, szósty, rady dla waszych ojców.
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i mówi mi, ¿e rada gminna zmieni³a swoje zdanie i ¿e ja otrzyma³bym albo ¿eby koció³ nie by³ wkoñczony i ¿eby on pozosta³
w stanie obecnym; moja w³asnoæ dla u¿ytku, którego czynsz 3000
franków by³by mi rocznie p³acony wed³ug propozycji pana Clapiera, któr¹ pan Payen doprowadzi³ do odrzucenia; albo ¿eby roczn¹
sp³atê d³ugu uzupe³niæ sum¹ stu tysiêcy franków; by³o 10 000 franków zamiast 5000, inne warunki pozostaj¹ te same. Pierwsze rozwi¹zanie wed³ug zarówno jego zdania, jak i mojego jest lepsze,
poniewa¿ ja nie odstêpujê od niczego i w ten sposób zachowujê
moj¹ gwarancjê bez anga¿owania siê w nowe wydatki. Gdyby nastêpnie przysz³y czasy albo dyspozycje mniej surowe ni¿ dzisiaj,
koció³ wykoñczy³by siê i przeniesienie w³asnoci dokonywa³oby
siê w sposób bardziej sprawiedliwy.
18 lipca: List o. Tempiera. Donosi mi on, ¿e na Korsyce niedawno ukaza³ siê wa¿ny dla nas list. Jest to proba [s. 153], w której ofiaruje piêæ albo szeæ gmin prowincji Balagne, pokrytej wiêcej ni¿ stoma podpisami umocnionymi przez szeciu merów;
gminy prosz¹ mnie, aby za³o¿yæ dom naszych ojców w ich prowincji najpiêkniejszej i najbardziej centralnej na ca³ej wyspie, i ofiaruj¹ mi klasztor z ³adnym kocio³em, który podejmuj¹ siê naprawiæ.
Ta propozycja sprawia mi najwiêksz¹ przyjemnoæ. Wolê to za³o¿enie od za³o¿enia w Vico. Dlatego od razu odpowiedzia³em, ¿e
odpowiadamy na zapa³ tych dzielnych ludzi. Je¿eli mo¿emy zawrzeæ z nimi umowê, dom w Vico sta³by siê letnim domem wy¿szego seminarium, a nic nie przeszkodzi³oby, ¿eby tam umieciæ
filozofów. List do Tempiera w tym sensie. Ju¿ o. Telmon napisa³
mi najpiêkniejsze rzeczy wiata o po³o¿eniu Balagne, o klasztorze
i o kociele.
19 lipca: Przegl¹daj¹c rachunki domu22, stwierdzi³em, ¿e tam
wydatki w tym roku by³y nadmierne. Superior odrzuca winê za to
na tych, którzy strzegli domu tej zimy; gdy myli siê, ¿e rz¹dzi³
Grognard23 i Hermitte, rozumie siê sprawê. Jednak wierzy³bym tak¿e, ¿e deficyt, który siê spotyka, jest w du¿ej mierze spowodowa22
23

Dom w N.-D. du Laus.
Wydrapani: Grognard i Hermitte.
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ny przez wielk¹ liczbê kap³anów albo innych duchownych, którzy
codziennie przeje¿d¿aj¹ przez Laus, którzy tam jedz¹ niadanie,
którzy tam jedz¹ obiad i którzy nigdy nie myl¹, aby daæ pieni¹dze; nie ma wród nich ani jednego, który proponuje odprawiæ
mszê za wydatek zakrystii. Nasi ojcowie zbyt bojaliwi i nie zastanawiaj¹c siê, ¿e w ten sposób pozwalaj¹ zjeæ dobro Zgromadzenia, nie s¹ zobowi¹zani byæ rozdawcami, nie omielaj¹ siê powiedzieæ tym wszystkim paso¿ytom, aby im daæ odczuæ, ¿e to, co
mo¿na by zrobiæ dla jednego przechodnia odosobnionego, nie mo¿e
byæ robione dla tak du¿ej liczby osób, których pobo¿noæ przyci¹ga do Laus, poniewa¿ ca³oæ tego wydatku przekracza dochód, st¹d
brak g³upio znoszony, poniewa¿ gdyby by³o siê w stanie zrobiæ ja³mu¿nê, powinno siê j¹ lepiej zorganizowaæ ni¿ w ¿ywieniu [s. 154]
ludzi ma³o delikatnych i niedyskrytnych do tego stopnia, ¿eby nie
rozumieæ, ¿e opuci³oby siê zaszczyt zobaczenia ich, a jeszcze bardziej ciê¿ar ich ¿ywiæ. Niemniej nie mogê zaaprobowaæ fa³szywej
delikatnoci naszych ojców, która ich sk³ania do dawania tego, co
do nich nie nale¿y. Gdyby potrzebowali, ¿eby byæ zachêconymi,
aby wymagaæ wynagrodzenia, które jest naprawdê sprawiedliwe,
mieliby tylko zobaczyæ, jak robi siê gdzie indziej, na przyk³ad
w klasztorze Kartuzów, itd., a nie id¹c tak daleko, czyta³em dzi
rano w rachunkach domu, ¿e o. Mille zap³aci³ 20 franków w seminarium w Gap za spêdzenie kilku dni w czasie pastoralnych rekolekcji, zajêty spowiadaniem kap³anów odprawiaj¹cych rekolekcje.
Koniecznie trzeba zastosowaæ rodek na nadu¿ycie tak wielkie.
20 lipca: List do Tempiera. Wchodzê w kilka szczegó³ów
spraw w Osier. Ojciec Guigues chcia³by poradziæ siê nas: 1 — na
temat zasadzenia drzew, które by³o ju¿ postanawione, ale on chcia³by, ¿eby lepiej rozwa¿ono, gdzie powinno siê to zrobiæ, aby oszczêdziæ sobie ¿alów. 2 — oni maj¹ stary zegar w domu, mieszkañcy,
do których on nale¿y, byliby zdecydowani ust¹piæ go nam, ale trzeba by by³o nas zaanga¿owaæ do naprawienia go. To jest zale¿noæ,
o której on myli, ¿e by³oby dobrze siê wyzwoliæ. 3 — oni s¹ niezdecydowani w sprawie miejsca, w którym oni mog¹ zrobiæ
dzwonnicê, przedstawia siê du¿o trudnoci; wed³ug niego jest dobrze, je¿eli my mamy j¹ zbudowaæ, skorzystaæ z obecnoci tej, któr¹ on nazywa bratem kwestarzem, to znaczy Dupuy, albo ca³kowi-
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cie z niej zrezygnowaæ. 4 — zdawa³o siê pragn¹æ nabyæ pole i dom,
czas jest sprzyjaj¹cy, zak³adaj¹c, ¿e siê trwa.
List do mojej matki. Mówiê jej wyranie to, co dotyczy powo³ania mego siostrzeñca. Nie ma czym siê martwiæ. To jest ³aska,
któr¹ dobry Bóg mu dokonuje, tym bardziej wiêksza, ¿e droga, na
któr¹ on jest powo³any, aby24 szed³, jest doskonalsza, bardziej oddala go od wiata i bardziej zbli¿a go do Boga. Powinnimy dziêkowaæ Panu za to, ¿e w ten sposób utrwala w naszej rodzinie z pokolenia na pokolenie stan kap³añski. Mój stryjeczny dziadek zacz¹³
z [s. 155] z minionym wiekiem; nastêpnie przychodzi jego bratanek biskup Marsylii, póniej ja. Jest bardzo pocieszaj¹ce, ¿e czwarte pokolenie daje swego. Wybrany zosta³ Louis. Bardzo spodziewam siê, ¿e jeli Eugène o¿eni siê, kto z jego dzieci albo kto
z tych Césarie pójd¹ w nasze lady i dadz¹ przyk³ad przysz³ym pokoleniom a¿ do koñca wieków, jeli nasza rodzina a¿ tam dojdzie.
List do ksiêdza biskupa z Gap, w odpowiedzi na ostatni list,
który mi napisa³, aby siê usprawiedliwiæ, ¿e siê nie uda³em na jego
drugie zaproszenie. Mój list jest bardzo serdeczny.
21 lipca: Odjazd z Notre-Dame du Laus; przeje¿d¿aj¹c przez
Gap, w Sisteron by³em wprowadzony do pana25 …, dawny dowódca miejscowy, cz³owiek religijny, który przychodzi do Notre-Dame
z pobo¿noci.
22 lipca: Przybycie o 2 godzinie rano do Peyrolles, gdzie pan
de Boigelin przyszed³ mnie zabaraæ swoim kabrioletem. St¹d wyjechalimy o 4 godzinie, udaj¹c siê do Jouques. Zwiedzanie kaplicy, w której s¹ pogrzebani Banqui i Mison26. Przybycie do Arrivés
na mszê. Ci wszyscy, którzy mnie spotkali, cieszyli siê, ¿e mnie
widz¹, przypominaj¹c sobie misjê, któr¹ przeprowadza³em w tym
miasteczku wydaje mi siê w 1820 r.27. To jest jeszcze ten sam proboszcz, ksi¹dz Gourin, cz³owiek prosty i dobry. Wiatr przewróci³

Jêzyk francuski ma de zamiast à.
To jest jedyne miejsce we wszystkich pismach biskupa de Mazenoda, w którym
pojawiaj¹ siê te nazwiska.
26
We wszystkich pismach bpa de Mazenoda
27
Misja w Rians by³a g³oszona od 11 listopada do 20 grudnia 1822 r.
24
25
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krzy¿ nie wiêcej jak jeden rok temu. Na szczêcie pozostaj¹ inne
pami¹tki naszego przejcia. Po trzech godzinach ciê¿kiego marszu
przez cierniste pola28, nareszcie doszlimy do St-Martin, gdzie
muszê odpocz¹æ przez osiem albo dziesiêæ dni, a to nie jest bez
potrzeby.
List od mojej matki, wielkie zmartwienie z powodu jej wnuka.
List od mojej siostry o ca³ej rezygnacji. List od ksiêdza Flayola,
¿eby mi powiedzieæ, jak by³ zbudowany pobo¿noci¹ mego siostrzeñca Eugène’a de Boisgelina, którego on mia³ dobroæ przyjæ
towarzyszyæ a¿ do St-Martin. Dziecko, które wyjecha³o z nim
z Marsylii, nie chcia³o jeæ po pó³nocy. On chcia³ przyj¹æ komuniê
wiêt¹ na jego mszy, do której on s³u¿y³ w Barjols, gdzie oni zatrzymali siê, wychodz¹c z powozu. [s. 156]
23 lipca: List od o. Martina. Sprawa ich wypadku by³a trochê
bardziej powa¿na ni¿ on mi najpierw powiedzia³. On bêdzie zatrzymany w Billens a¿ do koñca miesi¹ca na skutek jego upadku, który
mu zerwa³ nerw. Ojciec Bernard wybrn¹³ z tego mniejszym kosztem. On go wys³a³ na granicê, aby przygotowaæ drogê na przejcie
konwojowi. Ten konwój wyjecha³ 18 z Billens zgodnie z listem,
który oni otrzymali od generalnego dyrektora. Jego odpowied by³a
tak szybka jak grzeczna. Oto ona: „Wasza Ekscelencja prosi w licie, który Ekscelencja zrobi³ mi zaszczyt napisaæ do mnie 2 obecnego miesi¹ca, wolne dopuszczenie ró¿nych przedmiotów ruchomych, które by³y do waszego u¿ytku w Szwajcarii, gdzie wy
mieszkalicie, i które zamierzacie wys³aæ z tego kraju do Marsylii.
One sk³adaj¹ siê na (nastêpuje wyliczenie skrzyñ), ja pieszê siê
donieæ Ekscelencji, ¿e wed³ug pragnienia, które Ekscelencja wyrazi³, dajê polecenia urzêdowi celnemu w Bellegarde, aby pozwolono z tytu³u ca³kiem specjalnego wyj¹tku te paczki skierowaæ bez
uprzedniego przegl¹du pod plomb¹ i przez pokwitowanie w urzêdzie celnym w Marsylii, który wed³ug zapewnienia, jakie z³o¿y³
Ekscelencja, ¿e przedmioty, które one zawieraj¹, pochodz¹ pierwotnie z Francji, uzna je ca³kowicie i po prostu, je¿eli one nosz¹ lady
u¿ywania. Proszê przyj¹æ itd.”.
28
Pallières. Tego s³owa nie ma we francuskich s³ownikach. Mo¿e mo¿na go zbli¿yæ do prowansalskiego s³owa palhiera: szopa na siano, stodo³a.
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Ojciec Martin donosi mi, ¿e og³oszenie ich odjazdu obudzi³o
wszêdzie naj¿ywsze i najbardziej szczere ¿ale. Te ¿yczliwe demonstracje tylko powiêkszy³y siê od czasu mego przejcia. On otrzyma³ wiele poselstw z s¹siednich wiosek; przychodzili przekazaæ
po¿egnanie naszym misjonarzom w imieniu ich parafii. W³adze
z Romont zesz³y w ca³oci do zamku, aby nam wyraziæ wszystkie
swoje ¿ale z powodu naszego wyjazdu. Teraz ich wielki smutek
wylewa siê w kantonie Genewy, chce siê zatrzymaæ ich w przejciu. Niemo¿liwe jest widzieæ odjazd bardziej wzruszaj¹cy; syndyk
i prefekt z Romont nie przestaj¹ mówiæ, ¿e od siedmiu lat, jak nasi
ojcowie mieszkaj¹ w ich kraju, nigdy nie by³o tam [s. 157] ani jednego s³owa skargi na ich rachunek przez nikogo z partii, które dzieli³y kraj, i to jest powtarzane z ka¿dej strony.
24 lipca: Ró¿ne listy do wielu osób.
25 lipca: List od Tempiera. Gdzie trzeba umieciæ Desnoyersa?29 Jakie stanowisko daæ Gilly’emu30. Czy trzeba siê ograniczyæ
do Szarych Sióstr pod w³adze dane o. Jérôme i kilku innym z ich
kap³anów?31.
Ojciec Telmon, poznaj¹c moje wezwanie32, zwraca uwagê, tak
samo jak o. Honorat, ¿e nie mo¿e pozostawiæ samego Hermitte’a
w Lumières; on zamierza pozostaæ. Ojciec Chauvet z³o¿y³ swoj¹
oblacjê w dniu Naszej Pani z góry Carmel. Raffaelli prosi o odbycie podró¿y na Korsykê, aby usi³owaæ ratowaæ swego brata, który
wystrzeli³ z karabinu do swego nieprzyjaciela i go zabi³. Kupiec
naszej w³asnoci w Tholonet wycofa³ siê. Ojciec Bermond zarazi³
siê wierzbem w szpitalu. W Marsylii stale s¹ przypadki cholery.
Oni uniknêli zarazy tylko cudem. Ojciec Magnan zosta³ wydelegowany przez dom z Aix.
29
Ksi¹dz J.L. Théophile Marie Desnoyers (1803-1866) by³, pocz¹wszy od 1838 r.,
kapelanem Pañ Najwiêtszego Serca w St-Joseph. Póniej by³ kapelanem Wizytek
w Grandem-Maries.
30
Wówczas w Marsylii by³o dwóch ksiê¿y Gillych: Joseph Casimir, który zmar³
2 listopada 1837 r., wówczas by³ on wikarym w Trinité, i Honoré-Sylvain, kapelan zak³adu dla umys³owo chorych, który zmar³ w 1865 r.
31
P. Jérôme, superior Zakonników Chrzecijañskich Rekolekcji i kapelan Sióstr
Chrzecijañskich Rekolekcji (Szare Siostry).
32
Wezwanie na kapitu³ê generaln¹ z pocz¹tku sierpnia 1837 r.
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26 lipca: List do o. Tempiera. Trzeba umieciæ Desnoyersa
w Grandes Maries; on bêdzie móg³ byæ jednoczenie spowiednikiem Klarysek. Znajdziemy inne stanowisko równowa¿ne dla
Gilly’ego. Nie powinno siê umieszczaæ Szarych Sióstr w sta³ym
stanie przywileju. Z powodu braku tych ich kap³anów ju¿ zatwierdzonych, niech one wybior¹ kap³ana zatwierdzonego w diecezji.
Ten rodek dzia³ania jest tym bardziej odpowiedni, ¿e nie jestemy
bez obawy o ich praktykê w stosunku do przyjmowania sakramentów. Te zakonnice a¿ do czasu unika³y kontroli nadzwyczajnych
spowiedników, nie otwieraj¹c ust przed nimi, gdy im ich siê posy³a
w czasie suchych dni roku. Ojciec Charles wystarczaj¹co du¿o
wyjani³ sobie z kap³anem z Korsyki, którego on odes³a³ z St-Barnabé, poniewa¿, mówi³, on odradza³ jego kap³anom przestrzeganie
rygorystycznych zasad, jakie im siê zaleca.
Ja pozostawiê o. Telmona w Lumières. Pozwalam Raffaellemu
udaæ siê na Korsykê, ale my chcemy widzieæ to, co my bêdziemy
mieli robiæ po jego powrocie. Udam siê do Marsylii w prywatnym
pojedzie. Wezwê [s. 158] o. Mouchela na kapitu³ê.
27 lipca: List Jeancarda. Pilny w sprawie organizacji ni¿szego
seminarium. Bicheron33 mia³ z nim d³ug¹ rozmowê. On nie ukrywa
obawy, ¿e mo¿e straciæ wiêkszoæ wiejskich uczniów. On to zrobi³
w porozumieniu z Tempierem. Bicheron wyrazi³ ca³¹ swoj¹ myl.
Jest pewne34, ¿e Desnoyers jest niezdatny; zreszt¹ on nie ma zaufania ani uczniów, ani profesorów. Nawet Pontier, gdybymu go zmusili, ¿eby zosta³ na czele domu, nie chcia³by tego robiæ jako drugi.
Espanet nie ma ani woli, ani znajomoci, ani talentów koniecznych,
aby wykonywaæ, i to w sposób wystarczaj¹cy funkcjê profesora
retoryki. Pozostaj¹ Chassangle i Ténougy, którzy maj¹ talent i dobr¹ wolê, ale to s¹ terminatorzy, którzy bêd¹ mogli zajmowaæ swe
33
Placide Bicheron (1796-1868). Przez pewien czas by³ wikariuszem generalnym
bpa Guiberta w Viviers, póniej profesorem historii Kocio³a na wydziale teologii w Aix.
Równie¿ s¹ wymienieni, 27 lipca, ksiê¿a: J. L. Théophile Desnoyers; François
Symphorien Pontier (1802-1879), wikary w parafii St-Vincent de Paul; J.B. Célestin
Espanet (1805-1864); J.B. François Chassangle (1813-1865) i Ténougy. Za³o¿yciel pisze Tenouchi, który nigdzie nie jest wspominany. Byæ mo¿e idzie o Françoisa Ténougy,
wówczas seminarzystê i który zosta³ wywiêcony na kap³ana 21 wrzenia 1839 r.
34
Il est certain, évident — jest pewne, oczywiste.
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katedry profesora tylko o tyle, o ile bêd¹ podtrzymywani i kierowani przez dowiadczonego i zdolnego superiora, do którego mieliby zaufanie.
Bicheron wycofa siê przejêty wielkim cierpieniem, widz¹c k³opot, jakie stworzy³o jego postanowienie wyst¹pienia. Nazajutrz
napisa³ nastêpuj¹cy list do Jeancarda: „Mój drogi przyjacielu, rozmowa, któr¹ mielimy wczoraj z ks. Tempierem, wywo³a³a we
mnie naj¿ywszy niepokój. Nie mogê przyzwyczaiæ siê do pojêcia,
¿e jestem przyczyn¹ jakiego powa¿nego k³opotu dla pra³ata, który
zaszczyci³ mnie tak¹ ¿yczliwoci¹. Zreszt¹, mogê ojcu to powiedzieæ, lubiê ten dom, w który w³o¿y³em du¿o pracy, i gdybym by³
potêpiony, widz¹c to przez mój kompromis w sposób powa¿ny,
uciek³bym na sto mil, aby nie byæ tego wiadkiem. Proszê wiêc
powiadomiæ o. Tempiera, ¿e go proszê, ¿eby potraktowa³ moj¹ dymisjê jako nieby³¹, i ¿e jestem ca³kowicie do dyspozycji biskupa.
Proszê jednak traktowaæ tê propozycjê tylko tak, jak ona wcale nie
bêdzie mog³a siê nie podobaæ. Dobrze znam, mój drogi, ca³¹ rozci¹g³oæ tego nowego zaanga¿owania. Ja ca³kowicie zamykam sobie ca³¹ inn¹ karierê. Rezygnujê z pomys³ów, które rzeczywicie
umiecha³y siê do mnie, poniewa¿ jeszcze kilka lat, a moje przyzwyczajenia stan¹ siê tak mocne, ¿e nie [s. 159] bêdzie ju¿ mo¿noci tryumfowania, aby próbowaæ innych zajêæ. Ale je¿eli uwa¿a siê,
¿e mogê s³u¿yæ jeszcze z po¿ytkiem, chêtnie siê powiêcam. Ojciec rozumie, ¿e nie mo¿e byæ sprawy dla mnie, ¿eby nie zastrzegaæ sobie ¿adnego warunku, moje powiêcenie jest ca³kowite, bez
zastrze¿enia. Ja podporz¹dkujê biskupowi pomys³y, które mi zasugerowano, i moje studia, i moje dowiadczenie, i podporz¹dkujê siê
jego koñcowej decyzji. ¯egnam”.
28 lipca: Odpowied na list Jeancarda. Uwa¿am, ¿e trzeba zatrzymaæ Bicherona dla ni¿szego seminarium, dodaj¹c mu dobrego
ekonoma dla rzeczy doczesnych. Nie trzeba ukrywaæ, ¿e mania,
która opanowa³a marsylczyków, wysy³ania swoich dzieci do Fryburga i do Chambéry pozbawia nas wiêkszoæ tych, którzy op³acali ich utrzymanie. Z drugiej strony Menpenti zbiera tych wszystkich, których rodzice maj¹ ma³o religii. Sytuacja jest krytyczna.
Widzê tylko Bicherona, aby wytrzymaæ cios. Niezdolnoæ Desnoyersa jest udowodniona. Bicheron nie potrafi³by okazaæ skruchy
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przede mn¹, ¿e siê powiêci³. Wszystkim, o co go proszê, to ¿eby
nas nie pozostawi³ obcych w jego seminarium, które stanowi istotn¹ czêæ naszej administracji.
29 lipca: List do o. Telmona. Zgadzam siê, ¿eby pozosta³
w Lumières w czasie kapitu³y, poniewa¿ Hermitte nie mo¿e byæ
opuszczony. Mówiê do Telmona jak dobry ojciec, przesy³aj¹c mu
pewne polecenia, z których spodziewam siê, ¿e skorzysta. List do
Courtèsa, aby pos³aæ o. Mouchela na kapitu³ê. List Tempiera.
D’Herbes do kartuzów, Gautier do karmelitów, Gallician35 do Retraite36 z powodu jego niezdolnoci i reszta spraw. List do Tempiera w ró¿nych sprawach.
F.M. DHerbes (1884), J.B. Laurent Léautier (1799-1865), Jean Joseph Gallician (1769-1847), wszyscy kap³ani z Marsylii.
36
Prawdopodobnie kapelan sióstr z Retraite Chrétienne.
35
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Koció³ St.-Lazare taki, jaki jest dzisiaj. Zosta³ on czêciowo zbudowany za pieni¹dze dostarczone przez Mazenodów i powiêcony 18 marca 1837 r.
Por. JM, 14 i 18 marca, 4 kwietnia 1837 r.
Powy¿ej: plan z zewn¹trz i z wnêtrza, z podpisem bpa Fortunéa de Mazenoda
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TEKST

Sierpieñwrzesieñ
[1 sierpnia]: Podró¿ do m³yna w Ginasservis1. By³oby bardzo
odpowiednie kupiæ pewne ziemie przyleg³e, nale¿¹ce do ró¿nych
poszczególnych osób. Te ziemie maj¹ wysok¹ cenê. Bêd¹ kosztowa³y 4000 franków. Trzeba utworzyæ upusty2 w trzech miejscach.
Zabroniæ mieszkañcom nadbrze¿a [s. 160] branie wody ze szkod¹
dla dzier¿awcy. Dom nie nadaje siê do zamieszkania, trzeba by go
wyremontowaæ, ale aby zgodziæ siê na zrobienie tych wszystkich
wydatków, trzeba by by³o, aby dzier¿awca, który z tego bêdzie
korzysta³, zrobi³ po¿yczkê równoznaczn¹ do czterech procent
sumy, której bêdzie siê u¿ywaæ.
Wracaj¹c do St-Martin, wywrócilimy siê, mój szwagier i ja.
Ja uderzy³em g³ow¹, ale mój kapelusz mnie zabezpieczy³, a nade
wszystko nasi anieli stró¿e, którym podziêkowa³em, wyci¹gaj¹c siê
z powozu, który by³ do góry nogami. Bez tej pomocy z góry rocznica mego urodzenia mog³a byæ ostatnim dniem mego ¿ycia, ale
1
Wówczas gdy on by³ u swojej siostry w pa³acu w St-Martin-de-Pallières (Var),
bp de Mazenod towarzyszy³ swemu szwagrowi, Armand-Natal de Boisgelinowi, do m³ynu w Ginasservis w gminie Rians. Ten m³yn, kiedy w³asnoæ Mezenodów (por. Eugeniusz do swego ojca, 16 sierpnia 1805 r.) nale¿a³a odt¹d do pani de Mazenod. By³o przewidziane, ¿e Eugeniusz go otrzyma w spadku; jej m¹¿ by³ jego zarz¹dc¹. Bp de Mazenod
zawsze uwa¿a³ Armand-Natal za zaniedbanego w zarz¹dzaniu dobrami jego rodziny, dlatego chcia³ iæ zbadaæ osobicie sytuacjê tej w³asnoci. Ju¿ 26 sierpnia 1828 r. napisa³
do swojej matki: Armand pozwoli umrzeæ panu Hugues bez ukoñczenia sprawy Ginasservis. On rozgniewa siê, je¿eli mu siê podoba, na moj¹ refleksjê, ale ja tego nie zrozumiem lepiej niedbalstwa, jakie on okazuje do wszystkich interesów, które go dotycz¹,
on i jego dzieci jeszcze bardziej ni¿ my.
2
Martellière: upust (w¹ski przep³yw potoku wody), wyposa¿ony w zawory dla
przep³ywu wód (Littré).
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jestem pewny, ¿e w tym samym momencie, w którym upada³em,
wielu przyjació³ Boga modli³o siê za mn¹. Od dawna istniejê tylko
przez modlitwy wiêtych, one bêd¹ mi pomagaæ, spodziewam siê,
w dokonywaniu mego zbawienia, które ka¿dego dnia staje siê trudniejsze, ni¿ mi siê wydaje.
Na pocz¹tku mego pos³ugiwania szed³em galopem, a popiech
przeszkadza³ mi prawdopodobnie zobaczyæ niebezpieczeñstwa
usiane na drodze, jeli to sobie przypominam; to jest przynajmniej,
kiedy dzisiaj o tym myla³em, b¹d to lekkomylnoæ, b¹d ma³o
siê ich obawia³em; dzisiaj, gdy idê ma³ym krokiem, to co innego,
liczê jeden po drugim wszystkie kamienie, potkniêcia, je¿yny przyczepiaj¹ siê mnie z ka¿dej strony, ciernie k³uj¹ mnie a¿ do ¿ywego,
zimno mnie zamra¿a, upa³ mi dokucza, choroby mnie os³abiaj¹,
s³aboci mnie przygniataj¹, w samopoczuciu rozumiem, poniewa¿
dla cia³a, je¿eli ono cierpia³o na skutek nadmiernych prac w ró¿nych pos³ugach, które wype³nia³em od 26 lat, jak jestem kap³anem,
si³a mego temperamentu udzieli³a mi ¿yciowych rodków, które
mog¹ jeszcze mnie podtrzymywaæ, choæ dobrze czujê, ¿e dzi
wszed³em w moje piêædziesi¹t szeæ lat. [s. 161]
2 sierpnia: Rocznica mego chrztu. Przed wyjazdem z St-Martin, aby udaæ siê do Marsylii, odprawi³em mszê z g³êbokim uczuciem wdziêcznoci, ³¹cznie z ¿alem i ufnoci¹ w tym, w co omielam siê wierzyæ, w szczerej dobrej woli, te piêkne modlitwy
z msza³u z Wiednia: Deus benedicte, qui secundum misericordiam
tuam magnam, regenerasti non In spem wivam haereditatis incorruptibilis, da nobis semper, sicut modo genitos infantes, rationabile sine dolo lac concupiscere; ut in eo crescamus In salute. Deus,
cuius inaestimabili caritate, filii tui nominamur et sumus,da nobis
huius virtuti sacrificii, ut qui in baptismo Spiritus adoptionis filiorum accepimus, promissam benedictionem haereditate capiamus.
Guam dedimus, tibi, Domine, in baptismo fideb, eam nunc ad
altare tuum renovamus, abrenunutiantes Satanae, et Christi legem
adimplere statuentes, da, ut qui vitae [im]mortalis, quam nobis
pollicitus es, pignus accepimus, vitae immaculatae, quam spopondimus, perpetua incrementa capiamus3.
3
Bo¿e jeste b³ogos³awiony, ty, który w twoim wielkim mi³osierdziu, odrodzi³e
nas dla ¿ywej nadziei, dla dziedzictwa, które nie mo¿e siê zepsuæ, udziel nam zawsze
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W wieczór tego samego dnia uda³em siê do wy¿szego seminarium w Marsylii, aby tam jutro dokonaæ otwarcia generalnej
kapitu³y Zgromadzenia. Wszyscy nasi ojcowie po³o¿yli siê spaæ
z wyj¹tkiem o. Tempiera, który mnie oczekiwa³ z kap³anami z biskupstwa.
3 sierpnia: Otwarcie kapitu³y by³o wyznaczone na dzisiaj, ale
poniewa¿ nasi ojcowie z Korsyki jeszcze nie przybyli4, od³o¿ê to
na jutro. Wszyscy inni, którzy powinni uczestniczyæ w kapitule, s¹
tutaj. To zebranie ma co wzruszaj¹cego dla ojca, który siê znajduje wród swoich dzieci. Ojciec Courtès przybêdzie dopiero dzisiaj.
wiêto b³ogos³awionego Liguoriego, które celebrowano wczoraj
w Aix i w którym wzi¹³ udzia³ arcybiskup, zatrzyma³ tego ojca, który musia³ wyg³osiæ panegiryk o wiêtym. [s. 162]
[Koniec sierpnia]: Akta kapitu³y zrodz¹ wiarê tego, co siê
dzia³o na tym pamiêtnym zgromadzeniu przez dobrego ducha, który o¿ywia³ wszystkich cz³onków. Ka¿dy ¿ywo odczuwa³ ze swej
strony szczêcie, ¿e siê widzi w podobnej okolicznoci. Kapitu³a
bowiem da³a widok rodziny zebranej wokó³ swego zwierzchnika,
którego wszyscy cz³onkowie usi³uj¹ na wycigi staæ siê godnymi
ich pos³annictwa. Serdecznoæ najbardziej braterska panowa³a ca³y
czas, gorliwoæ najbardziej wyg³aszana, aby osi¹gn¹æ doskona³oæ
ich powo³ania, przywi¹zanie do mojej osoby i do Zgromadzenia
okaza³y siê z wylewem. Wreszcie poszlimy na spoczynek z mocn¹ wol¹ dobrze korzystaæ ze wiate³, jakie Bóg rozla³ na Zgromadzenie i skutecznie pracowaæ dla swej w³asnej doskona³oci i na
postêp wiêtego dzie³a, które nam zosta³o powierzone.
pragn¹æ, jak dzieci nowo narodzone, czyste mleko s³owa, dla którego przez nie my powiêkszamy siê dla zbawienia (Por. 1 P 1, 34 i 2, 2).
Bo¿e, dziêki twojej nieocenionej mi³oci, jestemy nazwani twoimi synami i nimi
jestemy (Por. 1 Jn 3, 1) udziel nam moc¹ tej ofiary nam, którzy w chrzcie Ducha adopcji synów, otrzymania w dziedzictwie obiecane b³ogos³awieñstwo.
Ta wiara, któr¹ w naszym chrzcie dalimy ci, Panie, my j¹ teraz odnawiamy przed
twoim o³tarzem, wyrzekaj¹c siê szatana i decyduj¹c siê wype³niaæ prawo Chrystusowe,
udziel nam, którzy otrzymalimy zapewnienie niemiertelnego ¿ycia, które ty nam obieca³e, ci¹g³ego wzrastania w ¿yciu bez plamy, do którego zobowi¹zalimy siê.
4
Kapitu³a z 1837 r. odby³a siê w wy¿szym seminarium w Marsylii, od 4 do
8 sierpnia. Ojciec Guibert, chory, nie przyby³ z Korsyki. Ojciec Moreau przyby³ wczenie.
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Zajêcia nieprzerwane w czasie kapitu³y dotycz¹ce interesów
Zgromadzenia poch³ania³y ca³y mój czas. Od³o¿y³em na bok mój
Dziennik; kapitu³a skoñczona, mnie pozosta³o du¿o spraw do zakoñczenia. Czêste rozmowy, które muszê przeprowadziæ z ka¿dym
z tych, którzy zwrócili siê do mnie, instrukcje, których trzeba by³o
im udzieliæ itd., odwraca³y mnie od ka¿dego innego przedmiotu.
Tote¿ mój Dziennik nie zosta³ podjêty, a póniej sprawy diecezji
i nap³yw osób, które mia³y do mnie sprawê po tak d³ugiej nieobecnoci, tak mnie zajê³y, ¿e ja, ¿eby tak powiedzieæ, straci³em zwyczaj, jaki mia³em opisywania codziennie faktów dnia.
W tej przerwie cholera, która wi³a siê w miecie od pewnego
czasu, ujawni³a siê z du¿o wiêksz¹ intensywnoci¹. Tym samym
by³em bardziej zmuszony odes³aæ wszystkich naszych ojców, zatrzymuj¹c tutaj tylko tych z dwóch domów, którzy musz¹ zlekcewa¿yæ niebezpieczeñstwo, poniewa¿ s¹ na tej placówce.
W Dniu Wniebowziêcia odprawi³em nabo¿eñstwo pontyfikalnie w katedrze rano i wieczorem. Uczestniczy³em w ogólnej procesji i wieczorem udzieli³em b³ogos³awieñstwa. W niedzielê
w oktawie poszed³em odprawiæ mszê wiêt¹ [s. 163] w Notre-Dame de la Garde, aby oddaæ siebie, naszych ludzi i ca³¹ diecezjê
pod opiekê wiêtej Dziewicy. Przed msz¹ wyg³osi³em pouczenie
wiernym, którzy wype³nili wiêt¹ kaplicê, i udzieli³em w czasie
ofiary komunii bardzo wielkiej liczbie osób. Nie wiem, w którym
dniu przyprowadzono mi pannê okropnie niereligijn¹. Nie wiem,
czy to jest obsesja, czy opêtanie przez demona, ona nienawidzi
Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa tak, jak mo¿e ich nienawidziæ demon, którego ona kocha z ca³ego swojego serca, któremu
powiêci³a siê wiele razy, pisz¹c do niego listy nakrelone w³asn¹
krwi¹. Jej wciek³oæ przeciw Zbawcy jest posuniêta do punktu wyrzekania siê Go, obra¿ania Go i zniewa¿ania Jego wiêtego cia³a,
przyjmuj¹c je po pope³nieniu uczynków przestêpczych, ¿e ona
chcia³aby pope³niæ z demonem, tak go kocha, ca³kiem sobie go
wyobra¿aj¹c brzydkim, jak siê go przedstawia. Pewnego dnia
chcia³a udowodniæ swemu spowiednikowi, ¿e nie przesadza³a, opowiadaj¹c mu wszystkie swoje okropnoci, po to zawo³a³a go do
zakrystii i pokaza³a mu wiêt¹ hostiê, któr¹ wyplu³a do swojej chusteczki. Ja dr¿a³em, s³uchaj¹c tego opowiadania. Jednak ja siê opanowa³em, aby mówiæ do tej nieszczêliwej z ³agodnoci¹. Dowo-
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dzi³em jej, ¿e jej nienawiæ jest bezsilna, aby zrobiæ co z³ego
Bogu, ¿e tylko ona doznawa³a z tego prawdziw¹ szkodê, poniewa¿
ostatecznie Bóg by³by równie¿ czczony, wype³niaj¹c na niej swoj¹
sprawiedliwoæ, któr¹ mia³by wynagrodzon¹ przez swoje mi³osierdzie, gdyby ona by³a dobra i cnotliwa. Jej rozmowa wcale nie by³a
rozmow¹ ob³¹kanej ani dziwaczej. Jej umys³ by³ bardzo jasny. Zapyta³em j¹, czy ucieszy³aby siê z wyjcia z tego stanu; ona wyzna³a mi, ¿e pragnê³a tylko tego, ale ¿e w tym samym dniu ona obieca³a demonowi wyrzec siê wiêtej Dziewicy, tak jak ju¿ wyrzek³a
siê Jezusa Chrystusa. Poprosi³a mnie o b³ogos³awieñstwo, którego
udzieli³em jej bez wahania. Nazajutrz napisa³a w bardzo dobrym
duchu do swego spowiednika, aby go poprosiæ o wyspowiadanie
jej, a nawet o udzielenie komunii. Zachêci³em spowiednika [s. 164]
do wys³uchania jej i wed³ug jej dyspozycji do jej rozgrzeszenia.
Ojciec Guigues przedstawi³ mi pozycjê Kotterera5 i stan rzeczy w stosunku do niego, aby mnie uwolniæ od tego cz³owieka bez
ha³asu; upowa¿ni³em go do udania siê do niego.
Znalaz³em tutaj petycjê merów, proboszczów i mieszkañców
z Balagne na Korsyce, aby mnie prosiæ o za³o¿enie naszego
Zgromadzenia w ich prowincji. Jest ona zbyt zaszczytna, ¿ebym
zlekcewa¿y³ jej przepisanie:
„Wasza Ekscelencjo,
Dwaj ojcowie6 z waszego Zgromadzenia niedawno otwarli
misje w Balagne, my bylimy wiadkami dobra, jakiego Bóg dokona³ przez nich w okolicach, które mog³y ich posiadaæ. Odg³os
o tym rozszed³ siê w ca³ej naszej prowincji i nie ma ani jednej parafii, która nie pragnê³aby gor¹co uczestniczyæ w tym samym
szczêciu. To szczêcie nam obiecano, my siê go spodziewamy
i nie przestaniemy prosiæ, staraæ siê, nalegaæ a¿ do tego stopnia, ¿e
nasze ¿yczenia bêd¹ w pe³ni zaspokojone. Jednak, Wasza Ekscelencjo, jak wielkie jest dobro misji, jej owoce nie mog¹ byæ trwa³e,
je¿eli ci, którzy byli narzêdziami Opatrznoci w odrodzeniu regionu nie pojawi¹ siê tam od czasu do czasu, aby umocniæ i podtrzymaæ to, co utworzyli. Chcemy wiêc zrobiæ i uwieczniæ wród nas
wiête dzie³o misji; to w tym celu proboszczowie, rektorzy, mero5
6

Wydrapane: Kotterer.
Ojcowie Albini i Telmon. Balagne znajduje siê w pó³nocno-zachodniej Korsyce.
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wie i wybitne znakomitoci z Balagne zwracaj¹ siê do waszej Ekscelencji, aby otrzymaæ zgodê na zamieszkanie niektórych z waszych zakonników w klasztorze po³o¿onym w centrum ich prowincji. Wiemy, ¿e inne zakony z³o¿y³y ju¿ tak¹ sam¹ probê. My nie
bêdziemy naciskaæ, aby wp³yn¹æ na wasz¹ decyzjê, ¿eby by³a dla
nas korzystna, piêkno krajobrazu i bogactwo gleby, które stawiaj¹
nasz region w pierwszym szeregu naszej wyspy, to by³oby zniewa¿aniem bezinteresownoci i gorliwoci, które odró¿niaj¹ cz³onków
waszego stowarzyszenia. My nie powiemy te¿, ¿e cywilizacja zrobi³a tutaj wiêcej postêpu ni¿ gdzie indziej z wyj¹tkiem tego, ¿e jest
tu wiêcej z³a i wiêcej potrzeby; ale powiemy to wszystko, co chcemy zrobiæ, aby u³atwiæ i przypieszyæ to wasze ustanowienie.
[s. 165]
Klasztor, który ofiarujemy, jest po³o¿ony w miejscu wzniesionym na piêknym basenie doliny Algajola, cztery mile od wyspy
Rousse i tylko jedn¹ od Corbara, g³ównego miasta kantonu i w równej odleg³oci od ludnych regionów z Belgodère, z Muro, z Calenzana i Calvi. Jeden z waszych ojców zwiedzi³ budynki i dobra,
uzna³ to miejsce za du¿o szczêliwsze ni¿ stanowisko w Vico, tym
bardziej ¿e misjonarze, którzy byliby tutaj, mogliby w ca³ym okresie w jednym albo dwóch dniach i przez piêkne drogi przybyæ do
punktów najbardziej oddalonych od Cap Cors i od wschodniego
wybrze¿a wyspy, podczas gdy jest im prawie niemo¿liwe wyjæ
z Vico w czasie zimy i wtedy oni musz¹ powiêciæ ca³e dnie przez
nieprzejezdne cie¿ki przed spotkaniem jakiego domu. My nie
chcemy, Ekscelencjo, pozbawiaæ w regionie naszego biskupa7 dobra najcenniejszego, którym mo¿e go wyposa¿yæ, pragnêlibymy
widzieæ waszych pracowników rozproszonych po wszystkich punktach naszej biednej Korsyki, tak opuszczonej a¿ tutaj, ale wydaje
nam siê, ¿e jeli mo¿e byæ w tej diecezji tylko jeden drugi dom
waszych zakonników, to chcielibymy, aby on by³ z tej strony8 gór.
My obowi¹zujemy siê naprawiæ klasztor i jego piêkny koció³,
który do niego przylega; ten ostatni budynek wymaga trochê napraw, wielkie sklepienie jest w dobrym stanie. Towarzyszy mu
wielka wie¿a dla dzwonów i posiada piêkny o³tarz z obszernym
7
8

Biskup Casanelli dIstria urodzi³ siê w Vico.
Po francusku: en çà: en deçà.
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sanktuarium w marmurze i cennymi obrazami. Niczego nie oszczêdzimy, aby doprowadziæ do stanu budynki i na³o¿yæ sobie nadzwyczajne op³aty, zrobilibymy to, Ekscelencjo, pod warunkiem, ¿e
Wasza Wysokoæ raczy nam przys³aæ kilku ze swoich osób, aby
w nich zamieszkali.
Czekamy na polecenia Ekscelencji i prosimy przyj¹æ nasze
uczucia g³êbokiego szacunku i absolutnego przywi¹zania, z jakimi
jestemy dla waszej wielkoci, Ekscelencjo, bardzo pokorni i bardzo pos³uszni s³udzy itd.”.
Nastêpuj¹ podpisy szeciu merów, wielkiej liczby proboszczów
i innych obywateli [s. 166].
List do biskupa z Grenoble9, aby go prosiæ o nadanie tytu³u
rektorstwa w l’Osier na g³owê superiora lokalnego10, ca³kiem inny
cz³onek wspólnoty nie mo¿e byæ obdarzony autorytetem równym
w wielu rzeczach autorytetowi superiora, co mog³oby szkodziæ
dobremu porz¹dkowi i dyscyplinie.
Wiele listów do wszystkich naszych ojców jako wskazówka
dla superiorów w zarz¹dzaniu domami i dla ich szczególnego postêpowania w stosunku do innych. Ojciec Martin proponuje mi,
¿eby go zast¹piæ w Lumières, gdzie on utrzymuje, ¿e o. Hermitte
bêdzie postêpowa³ lepiej ni¿ on. On nie ma ¿adnej niechêci, ¿eby
znajdowaæ siê pod m³odszym superiorem albo ca³kowicie nowym
w tej spo³ecznoci. Ojciec Martin myli siê co do umiejêtnoci
o. Hermitte’a, który pisze do mnie, aby mi udowodniæ przeciwieñstwo tego, o czym przekonuje siê o. Martin. List do o. Bermonda,
aby mu daæ jego obediencjê do Laus. List do Hermitte’a, aby mu
daæ obediencjê tak¿e do Laus. List do ks. Ricarda, proboszcza
w Barroux11, w odpowiedzi na dwa jego listy, w których prosi³ mnie
o przyjecie do Zgromadzenia. List Reyniera12, bardzo nalegaj¹cy,
aby byæ ponownie przyjêtym do Zgromadzenia. Odpowied na to
znajduje siê w kopii podanej poni¿ej. List do o. Milleá, aby odBiskup Philibert de Bruillard.
Ojciec Eugène Bruno Guigues by³ superiorem w lOsier.
11
Ten ks. Ricard nie wst¹pi³ do nowicjatu. Barroux (Vaucluse).
12
Dwóch Reynierów z³o¿y³o luby w Zgromadzeniu: Jacques Symphorien, wyst¹pi³ w 1829 r. i Gustave Léon, wyst¹pi³ w 1831 r. Nie wiemy, który z dwóch prosi³
o powrót do Zgromadzenia.
9

10
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rzuciæ jego propozycje przyjcia nam z pomoc¹ w us³udze w czasie cholery. List do o. Courtèsa, aby sprzeda³ nasz¹ w³asnoæ
w Tholonet i inne sprawy.
List Marchesiego13, odes³anego z nowicjatu. Wyra¿a swoje niezadowolenie ze swoich dobrych pojêæ, odrzucaj¹c obwinienie, ¿e
zosta³ wprowadzony do nas tylko, aby ukryæ kap³añstwo. Domaga
siê powrotu. W razie odmowy prosi o polecenie go o. Guibertowi,
aby móg³ kontynuowaæ swoje seminarium. Wyra¿a wolê ponownego poproszenia o wst¹pienie, gdy bêdzie kap³anem. List ks. Allièsa14. Nie rozumiem, jak mo¿na pisaæ tak uporczywie o czym,
o co by siê nie troszczy³o. Nie jestem w stanie zrozumieæ, dlaczego tyle gorliwoci w s³owach, a tak ma³o w faktach. Nie zamierzam
ju¿ pisaæ do niego. Gdy on przyjdzie, bêdê uwa¿a³ na jego s³owa.
Poniewa¿ cholera ci¹gle robi wiêcej spustoszenia, pomyla³em,
¿e trzeba, aby religia przejê³a inicjatywê w uldze, której by³oby
s³uszne dostarczyæ biednym chorym. Zebra³em wiêc na biskupstwie
zwierzchników naszych instytucji religijnych, takich jak dwaj bracia dyrektorzy Szkó³ Chrzecijañskich, matka generalna Pañ Przytu³ków, prze³o¿ona Pañ od Jezusa i Maryi, prze³o¿ona Pañ z St-Charles. Zaproponowa³em im, ¿eby siê zajêli sanitarkami, które
prawdopodobnie s¹ ustanawiane. Odpowied by³a jednog³ona,
taka, jakiej powinienem oczekiwaæ od ich pobo¿noci! Wobec tego
poszed³em od razu do pana prefekta, aby mu powiedzieæ prawdopodobnie to, co napisa³em do pana mera, to znaczy, ¿e bracia zajêliby siê dwoma szpitalami polowymi dla mê¿czyzn, jeden w ich
szkole w St-Victor, drugi w szkole karmelitów, któr¹ Panie z St-Charles i te od Jezusa i Maryi ustanowi³yby ka¿da ze swej strony
w kapliczce i na ulicy Paradis, ¿e Panie Przytu³ków nie tylko obs³ugiwa³yby chorych na cholerê w szpitalu przytu³ku, ale ¿e robi³yby tak¿e obs³ugê sanitarki, która by³aby ustanowiona dla zak³adu
po³o¿niczego w Allées. Prefekt przyj¹³ moj¹ ofertê z wdziêcznoci¹. Mer odpowiedzia³ grzecznym listem, ale zamierza ustanowiæ
sanitarki tylko w ostatecznoci z obawy, ¿e ju¿ nikt nie chcia³by
iæ do szpitala, gdyby sanitarki by³y otwarte. Zrobi to, co bêdzie
13
Mathieu Marchesi, wst¹pi³ do nowicjatu 26-go listopada 1836 r., odes³any przed
z³o¿eniem profesji.
14
Ten kap³an, proboszcz z Orgon, mówi³ od dawna, ¿e chce wst¹piæ do nowicjatu,
por. wy¿ej, maj 1837 r., notatka 25.
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chcia³, tymczasem dobry projekt, który chcia³em spowodowaæ,
mia³ pe³ny skutek, którego pragn¹³em, poniewa¿ dzienniki wszystkich kolorów og³osi³y go na swych kolumnach.
Powiêcenie kap³anów diecezjalnych nie dotrzyma³o s³owa
tym trzecim razem nie bardziej ni¿ dwa inne. Nasi ojcowie z Calvaire bez przerwy s¹ wzywani do chorych na cholerê, oddaj¹ siê za
dnia i w nocy tej pos³udze mi³oci, jak to jest ich obowi¹zkiem to
robiæ, ale oni to robi¹ z wielkim sercem i z gorliwoci¹, któr¹ oni
i ich wspó³bracia z Aix pokazali w innych inwazjach plagi. Polecilimy publiczne modlitwy, które skoñcz¹ siê ogóln¹ procesj¹ wiêtego £azarza, która zrobi postój w kociele wiêtego. [s. 168]
List o. Chauveta o jego przybyciu do Laus. On chcia³by, ¿eby
pozbyto siê kucharki. Ojciec Gignoux powiedzia³ mu, ¿e jest bardzo zadowolony, i¿ idzie do lOsier.
30 sierpnia: List do pana Schmita, zwierzchnika wydzia³u
w ministerstwie kultów, aby przypieszyæ odpowied ministerstwa
na temat napraw biskupstwa. List o. Honorata. Interesuj¹ce szczegó³y o pielgrzymce z N.-D. de Lumières. Oferta przyjcia do nas
z pomoc¹ w czasie cholery.
31 sierpnia: Podzia³ nagród u Pañ Najwiêtszego Serca w St-Joseph.
1 wrzenia: List do wielebnego o. Gabriela Testou, kartuza,
który napisa³ do mnie w sposób ca³kiem bolesny, aby mnie prosiæ
o moje b³ogos³awieñstwo dla niego i dla o. Pachiaudiego15 [s. 169].
Nic nie rozumie siê w tych ca³ych manewrach. Ojciec Pachiaudi
pisa³ ju¿ do o. Albiniego list bardzo szczególny, aby siê u niego
radziæ, wydaje siê, przed z³o¿eniem profesji. Ten list na pewno by³
czytany przez ojca przeora. Ojciec Pachiaudi poleca³, aby mu odpowiedzieæ na adres tego ostatniego. Odpowied o. Albiniego by³a
taka, ¿e on powinien wróciæ do swego pierwszego powo³ania. Dobrze jest zachowaæ ten list o. Pachiaudiego. Jak tylko go odnajdê,
przepiszê go do mego Dziennika. Oto teraz o. Testou, najpierw je15
Za³o¿yciel kopiuje tutaj ten list, który opuszczamy. Zosta³ on opublikowany
w Ecrits oblats 13, s. 132-133.
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zuita, dzi kartuz, a którym mo¿e ju¿ nie bêdzie w przysz³ym roku,
który siê podejmuje pewnego rodzaju porednictwa w wodzie
z ró¿y16. Co w tym wszystkim poj¹æ. A ten porednik, czy nie jest
on zabawny, gdy mi mówi na swój rachunek: „umieszczony mimo
mojej sk³onnoci do samotnoci, do domu Pañ kartuzek [s. 170]
w Beauregard (warto zachodu, ¿eby opuciæ jezuitów, aby staæ siê
kamedu³¹, po to ¿eby zostaæ kapelanem zakonnic) pomyla³bym
tylko ³agodnie poruszyæ ciê¿ar mnóstwa szczegó³ów, które mnie
drêcz¹ i dla których wcale nie uwa¿a³em siê urodzony. (Czy to jest
dziwne w tym wyznaniu!) Gdyby mi³oæ, któr¹ darzê naszego
wielebnego ojca genera³a (co tutaj robi mi³oæ) i ³aska lubów zakonnych nie podtrzymywa³y mnie w ka¿dej chwili. On mnie zaprasza do przyjcia, aby go zobaczyæ w biegu, który on przypuszcza,
¿e ja powinienem dokonywaæ w okolicach regionu, w którym on
mieszka: Wydaje mi siê, ¿e mia³bym du¿o spraw do zakomunikowania wam, i jestem przekonany, ¿e wasza wyrozumia³oæ dosz³aby a¿ do szukania sposobu zadoæuczynienia moim pobo¿nym intencjom”. Czy nie chcia³by ³agodnie potrz¹sn¹æ ciê¿arem mnóstwa
szczegó³ów, które go drêcz¹, proponuj¹c mi przyjêcie go do naszego Zgromadzenia? To jest myl, która mi przechodzi przez g³owê.
Ale ojcowie kameduli nie maj¹ nic do obawy od tej strony. Ja nie
lubiê dobra innych.
Oto list o. Pachiaudiego do wielebnego o. Albiniego:
„Mój przewielebny ojcze, zwracam siê do ojca jako do mojego spowiednika. To pisze do ojca biedny Pachiaudi, od dziesiêciu
miesiêcy brat Pierre Marie, nowicjusz kartuski. Ojciec bez w¹tpienia dowiedzia³ siê, co siê dzia³o. Co mog³o mnie popchn¹æ do tak
nadzwyczajnego postêpowania? Te same powody, które kaza³y mi
cierpieæ tak gwa³townie przez dwa lata, w czasie których przebywa³em w Zgromadzeniu, powody, które ojciec zna, ¿e mia³em okazjê owiadczenia ojcu w Aix od pierwszego tygodnia, który nastêpowa³ bezporednio po mojej profesji i o którym w dalszym ci¹gu
informowa³em ojca w Marsylii w czasie, który poprzedzi³ ojca
wyjazd na Korsykê; powody, które nie znikaj¹ od tej pory, je¿eli
nie staj¹ siê jeszcze mocniejsze. Nadal wiêc cierpia³em, ale nie
potrafiê ojcu wyraziæ, w jaki sposób.
16

W wodzie z ró¿y: konwencjonalny, sentymentalny i wymuskany (Robert).
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Ostatecznie nie mog¹c wiêcej, dzia³a³em. Wyjecha³em z Marsylii ukradkiem. Przybywszy tutaj, otwar³em siê ca³kowicie moim
nowym prze³o¿onym, poinformowa³em ich o wszystkim. Znalaz³em na tym odludziu prawdziwy raj zamieszkany przez anio³ów.
Jaka cisza! Jaki spokój! Jakie skupienie! Jaka pobo¿noæ! Jeli
idzie o to, co mnie dotyczy, od mego przybycia, poczu³em pokój,
radoæ, zadowolenie niewymowne w duszy, to trwa³o siedem albo
osiem miesiêcy. Z tym pokojem serca, samo cia³o (je¿eli ten osio³
zas³uguje, ¿eby siê z nim liczyæ i robiæ o nim wzmiankê) znalaz³o
swój rachunek i du¿o lepiej siê znalaz³o mimo nocnych czuwañ,
wstrzemiêliwoci, ci¹g³ych postów i piewu za dnia i noc¹; ono,
któremu w czasie miesiêcy, które poprzedzi³y, trzeba by³o, oprócz
zwyczajnych posi³ków, ma³ego posi³ku, mleko rano, ma³e mleko
wieczorem i na którego korzyæ trzeba by³o, w poprzednim wielkim pocie u¿ywaæ dyspensy i z postu, i z chudego miêsa. Ale to
nie by³oby t¹ korzyci¹ ca³kiem ziemsk¹, które by³oby zdolne zatrzymaæ mnie tutaj [s. 171] przeciw woli dobrego Boga, nie bardziej ni¿ piew s³owika, ani ³¹ki ozdobione kwiatami, o których
ojciec sam mi mówi³, gdy ojca informowa³em o mojej sk³onnoci
do tego ¿ycia. Jeli idzie o resztê, te uroki piêknej pory roku wród
tych szorstkich ska³ pojawiaj¹ siê póno i przechodz¹ szybko. Zima
tam trwa d³ugo. Szczególnie w tym roku nieg spad³ jeszcze w przeddzieñ Bo¿ego Cia³a. Ale to jest niepotrzebne.
Teraz tym, co mnie niepokoi od pewnego czasu, jest myl, ¿e
dzia³a³em w sposób zupe³nie sprzeczny z decyzjami moich spowiedników; poniewa¿ dobrze sobie przypominam, w jaki sposób
ojciec mi mówi³ czy to na dyrekcji, czy w spowiedzi. Tym, co mnie
jeszcze drêczy, jest obawa, ¿e przez mój b³¹d odszed³em od mego
prawdziwego powo³ania do rodzaju ¿ycia doskonalszego, rozwa¿anego w nim samym, i ¿e zas³u¿y³em przez przesz³e niepos³uszeñstwa, ¿e moi nowi prze³o¿eni myl¹ siê w stosunku do mnie. Co
o tym ojciec myli, mój czcigodny ojcze? Proszê ojca, aby ojciec
popieszy³ siê odpowiedzieæ mi, i niech ojciec odpowie mi tak
szczerze, jak to ojciec potrafi. Je¿eli ojciec mi powie, aby pozostaæ
tam, gdzie jestem, pozostanê tam bardzo spokojny. Je¿eli ojciec
uwa¿a, ¿e powinienem wróciæ na moj¹ pierwsz¹ drogê, choæ ci¹gle doznajê tych samych trudnoci przy ró¿nych æwiczeniach wiêtej pos³ugi, a zw³aszcza przewidujê, ¿e wracaj¹c do Zgromadzenia,
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na pewno tam znów znajdê te same przyczyny trudnoci i cierpieñ,
a mo¿e wiêksze, niewa¿ne, z ³ask¹ Boga, i aby robiæ to, co jemu
jest najbardziej przyjemne (poniewa¿, wydaje mi siê, ¿e tego szukam), na s³owo ojca przechodzê nad wszystkim; zrobiê ma³¹ ofiarê
z odpoczynku i z ciszy, której doznajê tutaj, i zadam sobie gwa³t,
aby wróciæ do mego pierwszego powo³ania, albo przynajmniej zrobiê konieczne kroki do tego wobec moich pierwszych prze³o¿onych, je¿eli jest jeszcze miejsce dla mnie, ¿eby spodziewaæ siê
przebaczenia. Zreszt¹, w tym przypadku, mój wielebny ojcze, liczê na ojca wstawiennictwo.
Uwa¿am, ¿e powinienem powiedzieæ ojcu jeszcze to. Dwa artyku³y zawsze by³y ojcu przedstawiane pod rozwagê na mój temat,
pierwszym jest wykonywanie wiêtej pos³ugi, do której ojciec zawsze mi mówi³, ¿e jestem powo³any, drugim sprawa moich rodziców. Jeli idzie o wykonywanie gorliwoci o dusze, oprócz dobrego kamedu³y nie brakuje do ofiarowania na wiêksz¹ chwa³ê Boga
dla nawrócenia grzeszników i wytrwanie sprawiedliwych i dla dobra ca³ego Kocio³a, jego nocne czuwania, jego posty, jego modlitwy, jego g³êboka samotnoæ i jego milczenie; oprócz tego, mówiê,
jest tutaj, jak we wszystkich domach zakonu, choæ na terenie cile
okrelonym, materia³ do wykonywania wiêtej pos³ugi dla zakonników, w których prze³o¿eni znajduj¹ zdolnoæ i powo³anie. Jeli
idzie o to, co dotyczy moich rodziców, by³bym gotowy pomóc im,
jeli by³aby potrzeba.
Polecam siê usilnie ojca modlitwom, a szczególnie ojca wiêtym ofiarom. Proszê prosiæ za mn¹ najwiêtsz¹ i niepokalan¹ Dziewicê Maryjê, aby wiêta wola jej Boskiego Syna wype³ni³a siê we
mnie. Ojca syn w Jezusie Chrystusie. Br. Pierre Marie. Grande
Chartreuse, 21 lipca.
Bardzo proszê, mój wielebny ojcze, przypieszyæ swoj¹ odpowied i skierowaæ j¹ po prostu do wielebnego ojca przeora z Grande Chartreuse ko³o Grenoble”.
Jaki list! wiadczy on przynajmniej, ¿e nie jest siê bez wyrzutów, gdy porzuca siê swoje powo³anie! [s. 172]
1 wrzenia: Odpowied proboszczom, merom i mieszkañcom
z Balagne na Korsyce.
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„Panowie,
Odpowiedzia³bym du¿o prêdzej na list, którym zrobilicie zaszczyt mi napisaæ, gdybym nie by³ nieobecny, gdy on przyszed³ do
Marsylii, do której przyby³em niedawno.
Nie mog³em czytaæ bez wzruszenia tych uczuæ naprawdê
chrzecijañskich, które wasz list zawiera. wiadectwo, które dajecie dobremu duchowi i gorliwoci kap³anów, których mia³em
szczêcie móc odst¹piæ ekscelencji, waszemu biskupowi, aby dokonaæ pos³ugi wiêtych misji w jego diecezji, nape³ni³a mnie tak¿e
naj¿ywsz¹ radoci¹. Na pewno liczy³em na powiêcenie tych dobrych kap³anów, ale to Pan pob³ogos³awi³ ich prace i umieci³
w sercach korsykañskich wiernych dyspozycje tak szczêliwe, najpierw aby wspó³dzia³aæ z ³ask¹, nastêpnie aby chcieæ zachowaæ jej
owoce, utrwalaj¹c wród nich tych samych, którymi Bo¿a Opatrznoæ pos³u¿y³a siê, aby dokonaæ dobro w ich duszach.
Mogê wiêc tylko byæ tak wzruszonym jak wdziêczny za hojne
ofiary, jakie mi robicie, aby uformowaæ placówkê naszych misjonarzy w centrum waszej piêknej prowincji. Nie maj¹c z mojej strony innego pragnienia, jak umocniæ dobro ju¿ rozpoczête i bardziej
je propagowaæ, przy³¹czam siê ca³ym sercem do waszej propozycji. W tym celu wkrótce wylê na miejsce jednego z naszych kap³anów najbardziej znakomitych, aby on porozumia³ siê z wami
i ¿eby wspólnie z o. Guibertem, ju¿ znanym z tak dobrej strony na
waszej wyspie, powzi¹³ wszystkie odpowiednie uk³ady.
Gorliwoæ ksiê¿y proboszczów z Balagne, ¿yczliwoæ panów
merów i tych wszystkich, podpisali z nimi list, który do mnie zosta³ zaadresowany, oraz dobre usposobienia wszystkich mieszkañców tego regionu u³atwi¹ pos³ugê ewangeliczej pe³ni tych, których
wasze ¿yczenia domagaj¹ siê, a nawet uzupe³ni¹ w pocz¹tkowo
ma³ej liczbie robotników, w której chwilowy niedostatek zmusza
mnie do ograniczenia siê. Mam nadziejê, ¿e my nie bêdziemy zwlekaæ, ¿eby móc dostosowaæ ich liczbê do woli, jak¹ mamy robiæ
temu dobru, które tylko bêdziemy mogli. Promy jedni i drudzy
ojca rodziny, aby b³ogos³awi³ nasze wspólne ¿yczenia dla jego
wiêkszej chwa³y i uwiêcenia wszystkich.
Proszê przyj¹æ, panowie, wyrazy moich serdecznych uczuæ
i mego doskona³ego powa¿ania”.
K. Józ. Eug., biskup Ikozji.
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Okropna choroba ci¹gle robi wiêksze wyniszczenia. Niedawno
odwiedzi³em wspania³ego Dauphina17, który jest ca³kiem u schy³ku ¿ycia! Ten dawny dobry i wierny s³uga wczoraj spêdzi³ czêæ
poranka u mnie, gdzie sk³oni³em go bez trudu do wprowadzenia
porz¹dku w jego sumieniu. Czeka³ tylko na moje [s. 174] wezwanie, ¿eby rozpocz¹æ swoj¹ spowied. Pe³en si³y i zdrowia, zosta³,
dzi rano zachorowa³ na cholerê i dzi wieczorem otrzyma³ ostatnie sakramenty. Znalaz³em go w stanie tak ¿a³osnym, ¿e jest bardzo w¹tpliwe, ¿eby prze¿y³ noc. Ojciec Tempier z mi³oci¹ otoczy³
go trosk¹. To jest cz³owiek, którego najbardziej kocha³em zaraz po
mojej rodzinie i tych, których Bóg mi da³ w Zgromadzeniu. By³em
mu winien te uczucia, poniewa¿ na pewno on kocha³ mniej swego
ojca i to wszystko, co mia³ dro¿szego, ni¿ mnie. Moja dusza jest
rozdarta i przez stratê tak uczciwego cz³owieka i przez widok
szeciorga dzieci, których pozostawia swojej nieszczêliwej ¿onie,
gotowej urodziæ siódme.
Ojciec Courtès przekazuje mi bardzo z³e wiadomoci z Aix.
Trzy zakonnice Najwiêtszego Serca zosta³y pobite w tym samym
dniu. Jedna umar³a wieczorem. W miecie rozszerzy³ siê przestrach. Emigracja zaczyna siê z wielk¹ szybkoci¹. Nasi ojcowie s¹
w dobrym zdrowiu i gotowi wykonywaæ swoje zadanie. Od razu
odpowiedzia³em o. Courtèsowi, aby podtrzymaæ jego odwagê
i przekazaæ wiadomoci.
Napisa³em do wszystkich naszych domów, aby ich uspokoiæ,
tak jak to jest mo¿liwe dla nas, i poleciæ modlitwy, poniewa¿ bateria strzela na nas nieustannym ogniem18. B³ogos³awiê Boga za spokój i bezpieczeñstwo, które umieci³ w naszych duszach. Nasi ojcowie w Marsylii nie bardziej ni¿ ja nie dowiadczaj¹ ¿adnego
niepokoju. Ka¿dy wykonuje swoje zadanie bez niepokoju ani
ostentacji. Sprawia mi przyjemnoæ, kiedy widzê, ¿e nasi oblaci19
17
Dauphin by³ kamerdynerem bpa Fortunéa de Mazenoda na pocz¹tku jego biskupstwa. Opuci³ on biskupstwo w 1825 r., poniewa¿ nie znosi³ z³ego postêpowania
Suzony (s³u¿¹ca) i zarzutów, które ona dawa³a biskupowi przeciw niemu Ten biedny
Dauphin nie rozumie nic w us³ugiwaniu. Kocham go jednak bardziej ni¿ kogo nieznanego, poniewa¿ jest on dzieckiem dobrym i skromnym, por. Eugeniusz do swojej matki, 29 stycznia 1825 r.
18
A feu roulant: cholera jest jakby nieustanny ostrza³ baterii dzia³.
19
Oblaci: scholastycy.
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zachowuj¹ po prostu tê sam¹ postawê jak my; choæ mniej nara¿eni
ni¿ ojcowie, widaæ, ¿e nie cofnêliby siê, gdyby im trzeba by³o zap³aciæ swoim ¿yciem. Ani jeden sporód nich nie okaza³ najmniejszego pragnienia, nawet nie mia³ myli, ¿eby byæ wys³anym
do innego domu w klimacie bardziej korzystnym. A ja, który chcia³em ich przesiedliæ, nie zrobi³em tego a¿ dot¹d z obawy, ¿eby nag³a zmiana nie by³a im bardziej szkodliwa ni¿ po¿yteczna, jak to
siê zdarzy³o w tylu innych.
2 wrzenia: Dauphin jeszcze ¿yje, ale ci¹gle czuje siê gorzej,
przed chwil¹ odprawi³em mszê w jego intencji. Ojciec Tempier
zosta³ wezwany, aby przyj¹æ ostatnie tchnienia Lamberte, wspania³ej kobiety oddanej interesom domu i ca³ej na us³udze w Calvaire.
To ona opiekowa³a siê naszym drogim ojcem Marcou w jego ostatniej chorobie, my ponosimy wielk¹ stratê. [s. 175] Nie obawiam siê
wyraziæ tego, co czujê; dlaczego ludzie nie mieliby wiedzieæ, ¿e
my nie jestemy niewdziêczni? Czy nasz Boski Zbawiciel nie p³aka³ nad £azarzem, czy Jego serce nie powinno byæ pierwowzorem
naszych serc? Och!, tak kocham prawdziw¹, szczer¹, czu³¹ mi³oci¹ tych wszystkich, którzy mnie kochaj¹; ¿a³ujê, op³akujê stratê
tych wszystkich, którzy s¹ mi oddani, albo którzy tym s¹ dla naszych cz³onków i dla naszego wiêtego dzie³a! Brzydzê siê egoistami, nieczu³ymi sercami, tymi, którzy bior¹ wszystko dla siebie i nie
daj¹ nic w zamian za to, co ludzie im daj¹. Im bardziej zg³êbiam
serce Jezusa Chrystusa, im bardziej zastanawiam siê nad dzia³aniami Jego cennego ¿ycia, im bardziej przekonujê siê, ¿e mam racjê
i ¿e oni s¹ w b³êdzie, tym bardziej dziêkujê Panu, ¿e da³ mi to wiat³o i duszê zdoln¹ zrozumieæ i czuæ te rzeczy.
2 wrzenia: List do arcybiskupa z Bordeaux, aby mu poleciæ
¿onê i dzieci kapitana Rosso20. Lekarz poradzi³ dzi wieczorem rodzinie Dauphina wys³aæ szukaæ cz³owieka, który utrzymuje, ¿e ma
sekret uleczenia radykalnie z cholery. Co kosztuje zaryzykowanie,
20
Kapitan garnizonu w Marsylii, który wyje¿d¿a³ na ekspedycjê do Constantine
w Algerii. Biskup de Mazenod poleca biskupowi Donnetowi, arcybiskupowi w Bordeaux pani Rosso i jej troje dzieci, którzy wracaj¹ do tego miasta. Mówi on, ¿e idzie
o rodzinê bardzo chrzecijañsk¹ i mocno buduj¹c¹. Por. bp de Mazenod do arcybpa Donneta, 2 wrzenia 1837 r.
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gdy przypadek jest beznadziejny? Tylko ten lekarz prosi³, aby nie
mówiono jego wspó³braciom, ¿e on da³ tê radê; doda³, ¿e ten cz³owiek doprowadzi³ ju¿ do uleczenia, ¿e wzywano go do gminy i ¿e
on nie zgodzi³ siê wydaæ swego sekretu, tym wszystkim, czego
domaga³ siê, to ¿eby wyjæ z nêdzy i ¿eby móg³ mieæ ju¿ pracê,
aby ¿yæ. Na to wystarczy³oby mu piêædziesi¹t tysiêcy franków.
Oczywicie, je¿eli rodek jest skuteczny, to nie jest nim 50 000
franków, które trzeba by by³o mu daæ, lecz milion. Tyle jest, ¿eby
sprowadziæ tego cz³owieka, który widz¹c Dauphina, powiedzia³, ¿e
on wyci¹gn¹³ z trudnoci innych, którzy byli w ciê¿szym stanie,
i to jest du¿o powiedziane. Poleci³ odstawiæ wszystkie leki od razu,
zaleci³ piæ likier bardzo przyjemny, który, owiadczy³, powinien
spowodowaæ u niego wymioty, nastêpnie da mu siê wody z bzu
i wróci jutro. Pozostawi³ swój adres. Skorzysta³em z tego, aby pos³aæ jeszcze dzi wieczorem o dziesi¹tej godzinie do Pañ z Sa-Charles, gdzie siostra St-Denis jest w swoim pe³nym schy³ku ¿ycia. Ojciec Paris zwolni³ siê dla tego dobrego uczynku. Prze³o¿ona
od razu pos³a³a szukaæ tego cz³owieka, nie wiem, co z tego wyjdzie, ale odkrycie tego cz³owieka jest rzecz¹ bardzo niezwyk³¹.
Chcia³em tutaj zapisaæ ten niezwyk³y fakt. Mo¿na zrobiæ to dowiadczenie w najbardziej rozpaczliwym stanie, w jakim s¹ chorzy. Je¿eli on ich uratuje, mo¿na mu postawiæ statuê i niech ca³a
Europa i ca³y wiat go uposa¿y. [s. 176]
3 wrzenia: Gdy wsta³em, moim pierwszym staraniem by³o
pos³aæ do Dauphina, aby poznaæ jego stan zdrowia. Kazano mi
odpowiedzieæ, ¿e jest lepiej. By³em uspokojony t¹ nadziej¹ a¿ do
dziesi¹tej godziny. Wychodz¹c z seminarium, aby siê udaæ na biskupstwo, a st¹d do katedry, aby tam odprawiæ pontyfikalne nabo¿eñstwo, poszed³em do chorego. Mój Bo¿e, jakiego niepokoju dozna³em, widz¹c go. Na pró¿no mówiono mi, ¿e by³o lepiej,
s¹dzi³em, ¿e jest bardzo le, nieskoñczenie gorzej ni¿ wczoraj wieczorem. Przynaglany przez godzinê zadowoli³em siê skierowaniem
do niego kilka s³ów otuchy, aby podnieæ jego duszê do Boga
i poleciæ mu przyj¹æ z poddaniem to wszystko, co podoba³oby siê
jego Stworzycielowi postanowiæ. Ten uczciwy cz³owiek wszed³
doskonale w to wszystko, co mu mówi³em, a ja opuci³em go, ¿eby
ju¿ go nie zobaczyæ, poniewa¿ odda³ swoj¹ duszê Bogu w czasie,

Wrzesieñ

247

gdy by³em przy o³tarzu, aby siê modliæ za niego. Kobieta Lamberte umiera³a przy tym Calvaire, któremu s³u¿y³a z tak¹ gorliwoci¹ i bezinteresownoci¹. Tak tracê w jednym dniu i prawie
o tej samej godzinie dwoje wiernych i oddanych s³ug. To s¹ straty, które czujê ju¿ tylko jak straty dobrych przyjació³. A czy istoty tak oddane s¹ czym innym ni¿ prawdziwi przyjaciele? Pozostaje mi obowi¹zek modliæ siê za nich, i tego nie zaniedbam. Ju¿
dzi rano spe³ni³em wiêt¹ ofiarê za Dauphina. Zobaczê teraz, co
bêdê móg³ zrobiæ dla tych biednych dzieci, które pozostawia,
umieraj¹c na barkach wdowy.
Dzi odby³a siê procesja wiêtego £azarza. Jak by³o zalecone
listem pasterskim, poszlimy zrobiæ stacjê w nowym kociele St-Lazare. Pan mer i wielu jego pomocników bra³o udzia³ w tej procesji, w której wszystko posz³o dobrze. Przechodz¹c pod oknami
pokoju tego biednego Dauphina, myl, ¿e on le¿y w trumnie, on,
którego widzia³em przed paru dniami tryskaj¹cego zdrowiem, który w czasie ostatniej procesji wiêtej Dziewicy wszed³ na ³awkê,
aby siê pokazaæ mnie pe³ny szacunku i pobo¿nym, ta myl cisnê³a
mi serce do tego stopnia, ¿e nie mog³em powstrzymaæ ³ez. Zauwa¿y³em w czasie przechodzenia procesji, ¿e osoby ustawione wzd³u¿
ulic, aby j¹ widzieæ przechodz¹c¹, zachowywa³y odpowiedni¹
przyzwoitoæ. Bardzo wielka liczba nie zadowala³a siê staniem,
lecz klêkali, aby otrzymaæ b³ogos³awieñstwo, którego udziela³em,
przechodz¹c na prawo i na lewo. Wojskowi podnosili rêkê do ich
shako21, posterunek policyjny by³ pod broni¹. Ale moglimy oceniæ, jak wielka jest emigracja. Jest ona liczniejsza, ni¿ bym by³
w stanie uwierzyæ. S¹dzê, ¿e w tej chwili nie ma w Marsylii po³owy dotychczasowej ludnoci. [s. 177]
4 wrzenia: Cholera dzisiaj trochê mniej wyrz¹dzi³a szkód.
Pan Heins22 starszy dowiadczy³ jednak tego pierwszych napadów.
Poszed³em go zobaczyæ w jego wiejskim domu, aby daæ temu naprawdê wartociowemu cz³owiekowi tak godnemu wiadectwa jak¹ oznakê prawdziwego zainteresowania, jakim jego darzê. OdShako: wojskowe nakrycie g³owy.
Ten pan Heins by³ eksdyrektorem ce³. W kwietniu zrobi³ wypo¿yczenie 1000 dla
kocio³a wiêtego £azarza (por. Dziennik, 29 kwietnia).
21
22
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wiedzi³em genera³a Sebastianiego23. Odwiedzi³em równie¿ zakonnice karmelitanki; z bólem przyja³em, ¿e na szesnacie zakonnic
osiem z nich by³o w ³ó¿ku. Dziêki Bogu ¿adna nie umar³a; ale ja
nalegam na budowê ich nowego klasztoru, poniewa¿ one s¹ zbyt
st³oczone w ma³ym domu, w którym wszystkie razem mieszkaj¹.
Odprawi³em mszê za biednego Dauphina. W ten sposób dowodzê mu, ¿e jestem wdziêczny za jego przywi¹zanie. Chcia³em mu
ocaliæ ¿ycie za wszelk¹ cenê. Teraz chcia³bym moimi modlitwami
wprowadziæ go jak najszybciej do chwa³y. Barri24, którego dzi
widzia³em, potwierdzi³ mi to, co ju¿ wiedzia³em o przywi¹zaniu
tego dobrego Dauphina, to jest ponad tym, w co by³oby mo¿na
uwierzyæ. On da³by siê por¹baæ dla mnie, którego zapewnia³ na
ka¿dym spotkaniu, ¿e kocha bardziej ni¿ kogokolwiek. To by³ czysty skutek jego wdziêcznoci, poniewa¿ czasem nie mówi³ do mnie
przez ca³y rok25. Pocieszam swoje zmartwienie z powodu straty
tego wiernego i dobrego s³ugi, pisz¹c o tych rzeczach. Piszê je tylko dla siebie. Gdyby kto je przeczyta³, niech mnie nie oska¿a
o s³aboæ. Znoszê wszystkie boleci, ale nie rumieniê siê, odczuwaj¹c bardzo ¿ywo stratê tych, którzy mnie naprawdê kochaj¹
i których z mej strony kocham z tego powodu i jak umie to robiæ
moje serce tak kochaj¹ce. To wcale nie jest zgorszeniem. Owiadczam, ¿e nie rozumiem, jak mog¹ kochaæ Boga ci, którzy nie umiej¹ kochaæ ludzi godnych, ¿eby byæ kochanymi. Ludzie zrozumiej¹
z tego, ¿e jestem daleki od chcenia zaprzeczania albo ukrywania
tylko uczuæ, które mnie pobudzaj¹. Niech ten, który usi³owa³by
mnie ganiæ, wie, ¿e ma³o obawiam siê jego os¹du i ¿e robi³bym
wysi³ek, ¿eby dowieæ mu, i¿ mam wszelki powód, ¿eby podziêkowaæ Bogu, ¿e da³ mi duszê zdoln¹ lepiej zrozumieæ duszê Jezusa Chrystusa, naszego mistrza, który uformowa³, który o¿ywia, który inspiruje moj¹ duszê, ¿e te wszystkie oziêb³oci i egostyczne
23
Jean André Tiburce Sebastiani (1786-1871), francuski genera³ urodzony w La
Porta (Korsyka). Jako m³ody oficer uczestniczy³ w wojnach Napoleona. Wycofany na
Korsykê, otrzyma³ od Ludwika XVIII dowodzenie legionem korsykañskim i zosta³ deputowanym tego departamentu w 1828 r. Namiestnik królewski w 1831 r., par Francji
w 1837 r. Jego starszy brat, Horace (1771-1851), by³ genera³em w armii Napoleona, ministrem spraw zagranicznych na pocz¹tku Monarchii Lipcowej, ambasadorem w Neapolu i w Londynie, marsza³kiem Francji.
24
Ten Barri jest wymieniony tylko raz w pismach Za³o¿yciela.
25
De me parter: bez mówienia do mnie.

Wrzesieñ

249

rozprawy, które oczywicie umieszcza serce i w umyle i nie umiej¹ kochaæ nikogo, poniewa¿ w ostatecznym rozrachunku potrafi¹
kochaæ tylko samych siebie.
I to jest po przyjciu Jezusa Chrystusa, po przyk³adzie wiêtego Paw³a, po nauczaniach wiêtego Jana, ¿e przychodzi nam dostarczyæ pewnego rodzaju doskona³oci bardziej godnej stoików ni¿
prawdziwych chrzecijan! Kochajmy Boga z powodu Jego nieskoñczonych doskona³oci, kochajmy Go równie¿, poniewa¿ On nas
ukocha³ pierwszy, sed quoniam psie prior dilexit nos26, ale charissimi, si sic Deus dilexit [s. 178] nos, et nos debemus alterutrum
diligere, zobaczcie dobrze: filioli mei, non diligamus verbo neque
lingua jak ci wszyscy, którzy kochaj¹ g³ow¹, sed opere et veritate.
O nie! Qui non diligit, non novit Deum, quoniam Deus charitas est.
A ta mi³oæ jest tak ma³o ze spekulacji i abstrakcji dokonanej osoby, a jest tak prawdziwa, ¿e trzeba umieæ kochaæ tu na ziemi, aby
sobie obiecywaæ kochaæ Boga, dla którego w prawdziwym znaczeniu kocha siê Jego stworzenia, ¿e Aposto³ mówi nam: qui enim non
diligit fratrem suum quem videt, Deum, quem non videt quomodo
potest diligere? Nie ma sposobu: mandatum habemus a Deo, ut qui
diligit Deum, diligat et fratrem suum. Przestudiujmy wiêtego Jana,
zbadajmy serce wiêtego Piotra i jego mi³oæ do jego Boskiego
Mistrza, pog³êbijmy zw³aszcza to wszystko, co wyp³ywa z serca
tak kochaj¹cego Jezusa Chrystusa, nie tylko dla wszystkich ludzi,
ale szczególnie dla Jego aposto³ów i Jego uczniów, a potem omielmy siê przyjæ g³osiæ o mi³oci spekulatywnej, pozbawionej uczucia i bez przyjani!
Mój siostrzeniec pisze do mnie, ¿ebym przypieszy³ jego wyjazd do nowicjatu jezuitów. Idzie o przezwyciê¿enie zw³oki, któr¹
mi³oæ jego babki powstrzymuje, która ma³o ceni to powo³anie,
chcia³aby powstrzymaæ przed jego realizacj¹. Nie by³em konsultowany, nie mogê siê wypowiadaæ. Jednak wcale nie chcia³bym stawiaæ przeszkody wype³nieniu woli Boga, je¿eli On powo³uje tego
m³odzieñca do stanu zakonnego w Towarzystwie Jezusowym.
5 wrzenia: List do Louisa de Boisgelina. Wyrzucaj¹c mu, ¿e
nie konsultowa³ siê ze mn¹ w sprawie jego powo³ania, radzê mu,
26

Teksty, które nastêpuj¹, pochodz¹ z Jn III, 188 i IV, 7, 10, 11, 20, 21.
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poniewa¿ on je uwa¿a za uzasadnione, ¿eby nie odk³ada³ udania siê
do swego przeznaczenia, ale upominam go do du¿ego oszczêdzania skrajnej wra¿liwoci mojej matki, która nie widzi rzeczy tym
samym okiem jak my, wcale nie, ¿eby nie chcieæ wyra¿enia zgody,
¿eby on opuci³ wiat, ale nie mo¿e byæ zadowolona z wyboru jezuitów. Ta dobra matka mówi, kieruj¹c siê swoimi przekonaniami.
List do pana adwokata Fouquea, który siê skar¿y³ u mnie na
postêpowanie pewnego proboszcza z diecezji Gap, który by³ przyczyn¹ wielkiego zaburzenia w jego ma³¿eñstwie. Usi³ujê usprawiedliwiæ kap³ana, odrzucaj¹c na jego g³upotê niekonsekwencjê jego
niegodnych wypowiedzi, których prawdopodobnie nie zrozumia³
pe³nego znaczenia, i skoñczy³em, mówi¹c mu, ¿e nie nale¿¹c do tej
diecezji, nie mam w³adzy przeniesienia tego kap³ana. [s. 179]
6 wrzenia: Kpi¹cy list Telmona. Nie wie on, komu siê powiêciæ, pierwszemu fakultetowi czy jego rywalce27. Uwa¿a³ swój
kurs doktorancki za ukoñczony, powiedzia³ ¿egnaj argumentacji,
erudycji, nauce, ³acinie, a w³anie ja znów powo³ujê go jeszcze na
profesora. Biorê rzecz, równie¿ ¿artuj¹c, i odpowiem mu, aby mu
daæ poznaæ, jaki jest obowi¹zek, który ma wype³niæ.
List o. Dassy’ego. Biskup z Grenoble nie chcia³ czytaæ jego
rêkopisu, po tym jak ja go zatwierdzi³em28. Warunek z drukarzem
jest taki, ¿e my zachowujemy w³asnoæ pracy. Pierwsze wydanie
bêdzie drukowane w 2000 egzemplarzy, z tego bêdzie 200 dla nas
na papierze pierwszorzêdnym. To dla nas dochód ze sprzeda¿y egzemplarzy, które bêd¹ sprzedawane w sklepie. Dwie litografie
przedstawiaj¹ce dwa pierwsze cuda bêd¹ po³¹czone, na koszt
drukarza, w wydaniu ksi¹¿ki. Rêkopis bêdzie mia³ 6 arkuszów
in-12 (?), 27 linijek na stronie, ok³adkê wydrukowan¹. Wyjdzie
z prasy w ci¹gu bie¿¹cego miesi¹ca. Ojciec Dassy [prosi o] herb29
stowarzyszenia w ci¹gu dziesiêciu dni, je¿eli nie chcemy, ¿eby go
nie by³o. Wydaje siê, ¿e o. Guigues powierzy mu ogólne rekolek-

27
Wydrapane: Telmon. On uczy³ w wy¿szym seminarium w Ajaccio a niedawno
zosta³ mianowany profesorem w wy¿szym seminarium w Marsylii.
28
Idzie o pracê: Pèlerinage à N.-D. de l’Osier, Grenoble, Baratier, 1837, 143 strony.
29
Prosi on o herb Zromadzenia, aby go wydrukowaæ na pocz¹tku ksi¹¿ki.
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cje, które bêd¹ g³oszone w lOsier30. Prosi on, ¿eby udaæ siê na 24
godziny odpoczynku z panem Ailloudem u pana, o którym tutaj mi
mówi³.
List o. Guiguesa. Zdaje mi on sprawê z jego wizyty u biskupa
z Grenoble, aby mu przedstawiæ o. Pélissiera. Poinformowa³ on
Kotterera o mojej decyzji. Biskup z Grenoble nie zatrudni go
w swojej diecezji, on poleci go biskupowi z Blois31 Wyjania mi
le to, co ma zwi¹zek ze staraniem, stawia mi wiele pytañ, na które odpowiem jutro.
List o. Guiberta. Czuje siê lepiej. Jest oczarowany dzwonnic¹
zbudowan¹ w N.-D. du Laus. Domyli³ siê sk³onnoci o. Chauveta
do Korsyki. Uwa¿a³ tego ojca za gotowego byæ pos³usznym, ale nie
wiêcej. Czekamy na biskupa z Gap od 8 do 10 wrzenia.
6 wrzenia: List do o. Guiguesa. Proszê go o wyjanienia
zwi¹zane z nominacj¹ proboszcza w N.-D. de l’Osier. Ganiê go, ¿e
siê zaanga¿owa³ na osiem misji, wiedz¹c, ¿e zale¿a³o mi na tym,
aby jedn¹ z nich przeprowadzili w diecezjiValence, sk¹d obiecalimy im, ¿e przybêdzie kilku cz³onków, je¿eli zaczniemy ewangelizowaæ tamten dystrykt. Nie zgadzam siê, ¿eby obci¹¿ono o. Gignoux korekt¹ odbitek ksi¹¿ki z nabo¿nymi pieniami. Trzymajmy siê
tego, co zosta³o ustalone do wyboru, wyrzucajmy zw³aszcza te
wszystkie mieszne i niestosowne wyra¿enia mi³oci. Zale¿y mi na
pieniach z refrenem, poniewa¿ trzeba, ¿eby na misji piewa³ ca³y
lud. On powinien powiedzieæ mi, czy Dupuy pozostanie zim¹
z nimi. On powinien go o to prosiæ. [s. 180] Tylko tymczasowo
zgadzam siê, ¿eby on sprawowa³ urz¹d superiora i ekonoma, poniewa¿ nie jest w porz¹dku, ¿eby w domu by³ tylko jeden stopieñ
jurysdykcji w materii finansowej. Udzielam w³adzy rozgrzeszania
z przypadków zarezerwowanych superiorowi i ojcu duchownemu.
Te uprawnienia s¹ na rok. Mo¿e on zatrzymaæ brata, którego oczekujemy ze Szwajcarii32 pod warunkiem, ¿e nie zaniedba formowania go do ¿ycia zakonnego. Musi on równie¿ okazaæ szczególne
30
To by³a inicjatywa o. Guiguesa: rekolekcje g³oszone wiernym z lOsier i w s¹siedztwie.
31
Biskup P.F. de Sausin.
32
Prawdopodobnie Pierre Bouquet, urodzony w 1808 r. w la Roche, kanton Fryburga i wst¹pi³ do nowicjatu 31 padziernika 1837 r. Zmar³ w 1880 r.
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troski w tym rodzaju bratu, którego ju¿ maj¹33, i szukaæ kogo, kto
nie jest bratem do sklepu, gdzie nie mogê ju¿ d³u¿ej tolerowaæ,
¿eby oni zatrzymywali jednego z naszych cz³onków. Wyjani mi
szczegó³owo wszystko, co ma zwi¹zek z ogólnymi rekolekcjami,
które wyg³osili. Ja zdajê mu sprawê z naszego stanu sanitarnego.
List do o. Guiberta. Nie mogê pozwoliæ mu wróciæ, dopóki
bêdziemy pod wp³ywem cholery. ¯artujê sobie z nim o jego upodobaniu do podziwiania dzwonnicy w Laus34. Przypominam mu mój
formalny sprzeciw na to, ¿eby nasi cz³onkowie mieszali siê na
Korsyce w interesy ni¿szego seminarium. Zalecam mu u¿ycie ca³ego swego wp³ywu, aby sprzeciwiæ siê budowaniu tego ni¿szego
seminarium obok wy¿szego. Nalegam tym bardziej, ¿e mam powód
obawiaæ siê, aby nie poda³ w tym projekcie tego, co uwa¿am jako
niezwykle niebezpieczne dla pomylnoci i prawdziwego dobra
wy¿szego seminarium. Donoszê mu, ¿e zaznaczam mój sprzeciw
w inny sposób ni¿ w popiesznym licie, który mu napisa³em.
Zreszt¹, mocno wypowiedzia³em siê ustnie na ten temat. Zobowi¹zujê go, ¿eby powiedzia³ o. Milleowi, ¿e musi napisaæ do mnie
o swym przejedzie przez Aix; polecam mu, aby uda³ siê z³o¿yæ
swe wyrazy szacunku biskupowi z Gap ze wspólnot¹, i ¿eby zaniós³ nasze pozdrowienia. Nalegam na niego, aby otrzyma³ pismo
zwalniaj¹ce (litterae dimissoriales), o które proszê ksiêdza wikariusza generalnego dla naszego brata Lagiera35.
List do ks. Arnauda, wikariusza generalnego, aby go poprosiæ
o listy dla brata Lagiera i daæ mu znaæ, ¿e dokonuj¹c wiêcenia
w czasie suchych dni wrzeniowych, bardzo chêtnie przyjmê kleryków, których on móg³by wskazaæ do wywiêcenia.
List mojej matki i mojej siostry. List o. Courtèsa. Stan sanitarny w Aix jest du¿o lepszy. List o. Millea z Gap. Przekazuje mi

33
Prawdopodobnie brat H. Blanc, który wst¹pi³ do nowicjatu 31 padziernika 1835 r.
W latach 1837-1838 by³ w N.-D. de lOsier.
34
Ojciec Guibert by³ na wypoczynku w N.-D. du Laus. To on kaza³ zacz¹æ budowê tej dzwonnicy, gdy by³ superiorem w Laus od 1628 do 1834 r. Prace zosta³y ukoñczone dopiero w 1837 r., por. J. Paguelle de Follenay, Vie du cardinalGuiber, Paris, 1896,
t. 1, s. 308-309.
35
Lucien Antoine Lagier, urodzony 4 padziernika 1814 r. w Saint-André dEmbrun, wst¹pi³ do nowicjatu w 1834 r., zosta³ wywiêcony na kap³ana 25-go maja 1839 r.,
zmar³ w Kanadzie 27 lutego 1874 r. By³ bratem o. Jeana Josepha Lagiera (1807-1876).
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sprawê z jego objazdu z arcybiskupem z Aix36. Doskonale siê wywi¹za³ z tego pos³annictwa i ku zadowoleniu pra³ata, który to powiedzia³ o. Courtèsowi. W tym [objedzie] przeje¿d¿ali przez ró¿ne regiony, w których przeprowadza³em albo przeprowadzali nasi
cz³onkowie: Maillane, Maussane, Mouriès, Arles; wszêdzie znajdowali cenne lady naszego przejcia, co jest rzeczywicie pocieszaj¹ce. Pragnê³oby siê, ¿eby mo¿na by³o powiedzieæ to samo
o tych, którzy wprowadzili siê do diecezji37, ale niestety nie podo³ali. „Przyszed³ Eyguières smutnej pamiêci38; tamtejszy proboszcz
zrozumia³, ¿e nasze zachowanie siê swobodne, proste i przyjacielskie jest lepsze od nies³ychanych wybryków szermierzy, którzy niestety zawiedli w tym pierwszym teatrze, który powinien decydowaæ o ich istnieniu w Tarascon. Musicie wiedzieæ, ¿e nie pozostaje
ju¿ nic, nawet najmniejszych [ladów] tych ludzi, którzy mieli
ogromne plany dla Crau, dla Camargue itd. Arcybiskup mówi
o tym temu, kto chce tego s³uchaæ, ca³e mo¿liwe z³o, traktuje ich
jak dziwaków, jak ludzi niezdolnych nigdy nic zrozumieæ spójnego i potrafiæ cokolwiek; przypisuje im wreszcie bezlitonie niemi³y aforyzm: «qui multum peregrinantur raro sanctificantur»39. Wyst¹pi³ przeciw nim na najwy¿szy stopieñ”40. To jest drugi tom
Misjonarzy Francji, do których nale¿¹ niektórzy z tych nowo przyby³ych. Dlaczego chce siê dzia³aæ inaczej ni¿ Aposto³owie nasze
wzory wykonywali? Napisane jest, ¿e oni nie szli ¿niwowaæ na
cudze pole. Dlatego Bóg nie b³ogos³awi³ ich dzie³, a my bêdziemy
mieli zas³ugê z rezygnowania albo z poparcia, które tak poleca³em
naszym cz³onkom w trudnych momentach, które trzeba by³o pozwoliæ przejæ.
36
Widzielimy (wy¿ej, 21, 22, 27 i 30 kwietnia), ¿e o. Mille towarzyszy³ bpowi
J. Bernetowi go duszpasterskiej wizycie.
37
W wielu diecezjach, przed, a nawet po 1830 r. kap³ani diecezjalni tworzyli zespo³y
kaznodziejów. By³y one w 1837 r. w diecezji Awinionu (por. wy¿ej, Dziennik z 26 stycznia), a biskup z Grenoble chcia³ zrobiæ to samo (por. wy¿ej, Dziennik 24 kwietnia.
W latach 1841-1842 oblaci bêd¹ musieli opuciæ N.-D. du Laus (diecezja w Grenoble),
aby pozostawiæ dom stowarzyszeniu misjonarskiemu kap³anów diecezjalnemu.
38
Te wszystkie miejscowoci znajduj¹ siê w departamencie Bouches-du-Rhône.
W Eyguières w marcu 1819 r. ojcowie mieli zbyt du¿o pracy i byli bardzo zmêczeni;
kilka dwunastek z³ych mieszczan nie pokazywali siê siê jednak w kociele, por.: Ojciec de Mazenod do ojców w Aix, 7 marca 1919 r., w Ecrits oblats 6, s. 59-60.
39
Ci, którzy du¿o podró¿uj¹. Por. Naladowanie Jezusa Chrystusa I, rozdz. 23.
40
Bp de Mazenod skopiowa³ tutaj fragment z listu o. Millea.
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List pana markiza d’Oppède’a41. Przepisujê go, aby uzupe³niæ
historiê wa¿nej negocjacji, któr¹, ¿a³uje, podjêto zbyt póno, ¿e
ca³a sprawa da³a siê wymkn¹æ:
„Ekscelencjo,
Dowiadujemy siê z prawdziw¹ przykroci¹ o decyzji, jak¹ zdaje siê powzi¹³ ekscelencji siostrzeniec po powrocie z Wiednia,
i jego stanowczoci w sprawie wyjazdu od razu do nowicjatu
w Awinionie. Rozumiemy bardzo ³atwo ca³e zmartwienie, jakie
ekscelencja i wszyscy krewni ekscelencji musicie z tego powodu
odczuwaæ. Czy nalegaj¹ca proba ca³ej ekscelencji zjednoczonej
rodziny nie mog³aby powstrzymaæ Louisa przed opónieniem o jeden lub dwa miesi¹ce wykonania tak nieszczêsnego zamiaru. Wydaje siê, ¿e on nie mo¿e odrzuciæ podobnego zamiaru ze wzglêdu
na rodziców tak godnych szacunku i którzy go tak czule kochaj¹.
[s. 182]
Ta uwaga nie wyda siê ekscelencji dziwna od strony rodziny,
która nie odrzuci³a propozycji, jak¹ ekscelencja zrobi³ mi zaszczyt
skierowaæ do mnie tylko z najg³êbszym ¿alem. Czas jest wielkim
nauczycielem! Ekscelencja da³ mi wówczas tylko trzy dni na postanowienie, a w tym czasie wiele innych propozycji by³o nam zrobionych, które równie¿ zas³ugiwa³y na rozwa¿enie. Proszê do tego
dodaæ ma³o dyspozycji, jak¹ moja córka okazywa³a na osiedlenie
siê42. Takie wówczas by³o nasze stanowisko, które ekscelencji bêdzie ³atwo oceniæ.
Muszê ekscelencji powiedzieæ, ¿e nie wiem, czy dyspozycje
mojej córki s¹ zmienione, ale uwa¿am, ¿e jeli co mog³o tam
wnieæ jakie zmiany, to by³aby analogia, która siê znajduje w zasadach, gustach, charakterze siostrzeñca ekscelencji i jej.
Muszê jeszcze powiedzieæ ekscelencji, ¿e wed³ug tego, co nam
by³o doniesione przez mego syna, w przeddzieñ wyjazdu Louisa do
Pary¿a, on mu owiadczy³, jak by³ szczêliwy, ¿e propozycja, jak¹
41
Forbinowie d’Oppède, spokrewnieni z Forbin-Jansonem byli bardzo dawn¹ i bogat¹ rodzin¹ szlachty prowansalskiej. Michel-Paalamède (1816-1900), syn markiza i przyjaciel Louisa, napisa³ póniej dwa dzie³a o pa³acach nale¿¹cych do jego rodziny.
Biskup de Mazenod kopiuje tutaj list markiza, ale orygina³ zosta³ przechowany
w rêkopisie Dziennika.
42
Pour un établissement: do ma³¿eñstwa.
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ekscelencja mia³ dobroæ nam zrobiæ, zosta³a przyjêta. Jak w up³ywie czasu tak krótkiego jego powo³anie mog³oby byæ zmienione?
Czy nie mo¿na tego przypisaæ temu, ¿e on by³ nadzwyczaj ura¿ony przez kontrast rodzaju ¿ycia, któremu niedawno zosta³ poddany
z tym tak prostym i tak czystym wychowaniem jego i jego rodziny?
Ten list, ekscelencjo, jest czysto poufny. Ma za cel podjêcie
próby opónienia podjêcia decyzji przez Louisa. Je¿eli to jest niemo¿liwe, ekscelencja zechce po prostu spaliæ mój list. Je¿eli przeciwnie, wy to otrzymacie, zobaczymy, jak postêpowaæ w ka¿dej
rodzinie w rodkach dojcia do upragnionego celu, a je¿eli to jest
napisane w niebie, Bóg pob³ogos³awi nasze wysi³ki.
Proszê przyj¹æ z dobroci¹ zapewnienie o szacownych uczuciach i przywi¹zaniu, z którymi mam zaszczyt byæ, wasz, ekscelencjo, bardzo pokorny i pos³uszny s³uga.
Markiz Forbin d’Oppède. W Aix, 5 wrzenia 1837 roku.
Co po tym powiedzieæ? Je¿eli tak siê nie stanie, oznacza to, ¿e
dobry Bóg ma swoje plany i ¿e bawi siê, aby tam dojæ z wszystkich kombinacji ludzi. Nigdy propozycja bardziej odpowiednia nie
by³a ni¿ ta, któr¹ zrobi³em [s. 183] minionej zimy. Wówczas, tak
jak dzisiaj mo¿na mówiæ o analogii zasad, gustów, charakteru mego
siostrzeñca i panny dOppède. Czego by³o potrzeba wiêcej? Czy
trzeba by³o czego innego, ¿eby przyj¹æ moj¹ propozycjê? W tym
czasie pan d’Oppède zawsze zapewnia³ mnie o szczêciu swojej
córki i mego siostrzeñca, nie maj¹c innych pomys³ów z jego strony i nasze obydwie rodziny by³y u szczytu radoci, poniewa¿ Palamède, jedyny syn pana d’Oppède’a, kocha Louisa jak swego brata,
a my tak¿e kochamy to dziecko i jego siostrê.
Gdy uczyni³em propozycjê, wiele innych propozycji by³o zrobionych panu dOppède’owi, które zas³ugiwa³y na rozwa¿ania.
Chcê w to wierzyæ, ale czy¿ nasza propozycja tak bardzo zgodna
ze sk³onnociami panny dOppède, nie zas³ugiwa³a tak¿e na rozwa¿enie?
Dlaczego j¹ nielitociwie odrzucono? Da³em tylko trzy dni. To
nieprawda. Ja domaga³em siê tylko odpowiedzi trochê szybszej,
bêd¹c przynaglany przez przeznaczenie naszego Louisa, co do którego nie mo¿na by³o zwlekaæ, ¿eby oddaæ siê do przypadku odmowy. Je¿eli pan dOppède wydawa³ siê tylko wykrêcaæ siê, my zbyt
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trzymalimy siê tego zwi¹zku, aby nie powstrzymaæ odjazdu Louisa. Ale nie. Odpowiada siê nam przez odmowê such¹, utworzon¹
na motywach, których nie by³o w naszej mocy ani zniszczyæ, ani
zmodyfikowaæ. Tylko Louis nie by³ doæ bogaty dla jego córki. Co
na to odpowiedzieæ? Niech zginie pieni¹dz, poniewa¿ on mo¿e byæ
wolny od skarbu, jakim by³ m³odzieniec tak doskona³y jak mój siostrzeniec.
Gdy Louis zwróci³ siê nastêpnie do innego powo³ania, musia³em uznaæ, ¿e Bóg pozwoli³ na to zboczenie pana dOppède’a, który oczywicie nie dzia³a³ jak cz³owiek rozs¹dny, aby doprowadziæ
mego siostrzeñca do wy¿szych przeznaczeñ. Pozostaje mi tylko
prosiæ Pana, aby b³ogos³awi³ to dziecko i wynagrodzi³ mu stokrotnie to, co powiêca wed³ug wiata, nape³niaj¹c go zas³ugami
i nadprzyrodzonymi pociechami. [s. 184]
7 wrzenia: List do mojej siostry z przes³aniem jej kopii tego
listu, który pan d’Oppède niedawno do mnie napisa³. Nie ukrywam
przed ni¹, w jaki sposób trzeba rozwa¿aæ sprawy, gdy jest siê prowadzonym przez wiat³o wiary. Ta cnotliwa niewiasta doskonale
rozumie ten jêzyk. To nie jest pierwsza ofiara, któr¹ ona umia³a
z³o¿yæ Bogu bez pozwalania sobie na najmniejsze szemranie.
List do o. Courtèsa, ¿eby nie troszczy³ siê o nas. Informujê go,
¿e cholera od czasu publicznych modlitw i procesji znacznie zmala³a, jest ona prawie sprowadzona do niczego w porównaniu z tym,
co by³o. Dlatego nasi emigranci zaczynaj¹ wracaæ. Ale bieda daje
siê odczuæ z ka¿dej strony, a my nie omielamy siê spodziewaæ, ¿e
kwesty, które siê robi, jak w innej cholerze43, z ostentacj¹, du¿o
pomagaj¹. Przypominamy sobie jeszcze o ówczesnej rozrzutnoci,
nigdy nie wiedziano tego, co siê sta³o z 60 000 franków; nikt nie
odczu³ dobrego skutku 50 000 franków, co do których twierdzi siê,
¿e rozdzielono, i 20 000 franków, które pozosta³y przyznane teatrom przez radê miejsk¹ na propozycjê, która by³a zrobiona przez
pana Paranquea, jednego z jej cz³onków najbardziej wp³ywowych.
Tymczasem biedni zwracaj¹ siê do biskupstwa, a my wkrótce bêdziemy doprowadzeni do sprzedania naszych nakryæ sto³owych,
aby ich wspomóc, poniewa¿ nie dostajemy nawet jednego sou
43

Tej z 1835 r.
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z tych wszystkich dobroczynnych sk³adek, z których robi siê dochód w kasie, w której mylê, ¿e je sk³ada. Jest tylko krzyk w miecie na to roztrwonienie, ale taki cz³owiek, który odmówi³by sto
sou swemu proboszczowi, chlubi siê, widz¹c swoje nazwisko wypisane pompatycznie na licie wydrukowanej dla sto franków i czasem [mniej.]44
8 wrzenia: Poszed³em udzieliæ bierzmowania w parafii z Allauch, uda³y siê tam dzieci z Plan-de-Cuques i z Treille. Musia³em
zrobiæ wszystkie wydatki w tym znaczeniu, ¿e dzieci nie umiej¹c
odpowiedzieæ na ¿adne z pytañ, które im postawi³em, by³em obowi¹zany wyd³u¿yæ moje pouczenie [s. 185] w najbardziej istotnych
punktach. Mieli oni kilka przypadków cholery w tej parafii.
Wracaj¹c do miasta, poszed³em odwiedziæ ks. Fissiaux45, który
jest chory ze zmartwienia, widz¹c, ¿e cholera zabra³a mu a¿ siedem dziewczynek z jego wspólnoty. Stamt¹d odwiedzi³em pana
Jourdana zara¿onego na cholerê, ale który ma jak¹ nadziejê uzdrowienia. Moja wizyta zrobi³a mu niewymowne dobro i bardzo zbudowa³a doktora Ducrosa, który wszed³ do domu chorego w tym
samym czasie, co ja. Gdyby wiedziano, ¿e to jest biskup, mniej by
siê dziwili, widz¹c zbli¿aj¹cego siê do swoich owieczek, gdy one
s¹ w nieszczêciu albo uchwyceni przez chorobê i mieræ.
List o. Pélissiera. Jest on bardzo zbudowany wspólnot¹ w lOsier,
gdzie go wys³a³em; spodziewa siê, ¿e z tego skorzysta dla swojej
w³asnej doskona³oci.
9 wrzenia: List do pana markiza de Forbin d’Oppède’a
w odpowiedzi na jego list przepisany powy¿ej, strona [181].
„Panie markizie,
Nic bardziej prawdziwego, ni¿ dyspozycja, w której znajdowa³
siê mój siostrzeniec w czasie, w którym otwar³ swoje serce panu
i pana synowi. On wówczas uwa¿a³ siê za szczêliwego, ¿e otrzyma rêkê panny, pana córki, której móg³ sobie obiecywaæ, ¿e przyRêkopis plus: wiêcej.
Charles Joseph Marie Fissiaux (1806-1867). Za³o¿y³ on w kwietniu 1835 r. dom
dla biednych dziewcz¹t i dla sierotek chorych na cholerê. W 1839 r. za³o¿y³ stowarzyszenie wiêtego Piotra w okowach dla m³odych wiêniów.
44
45
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niesie szczêcie, a gdyby i kroki, które podj¹³em wobec was, odnios³y skutek, którego tak ¿ywo pragn¹³em, Louis na pewno zrealizowa³by wszystkie nasze nadzieje.
By³em dumny, ¿e u³o¿y³em plan, który realizuj¹c siê, nape³ni³by radoci¹ nasze obydwie rodziny. Znajdowa³em tyle po¿ytku
w jednoci, któr¹ proponowa³em, ¿e omieli³em siê wzi¹æ na siebie w imieniu pañstwa de Boisgelinów ca³¹ odpowiedzialnoæ za
upokorzenie odmow¹, której nie by³em w stanie poj¹æ w stopniu
niemo¿liwym do uwierzenia. Wydawa³o mi siê, ¿e wszystkie rodzaje powodów powinny nas sk³aniaæ, jednych i drugich, do uznania
tych samych pogl¹dów. Zgodnoæ zasad i gustu naszych dzieci, indywidualna zas³uga ka¿dego z nich, powa¿anie i wzajemne zwi¹zki, braterska przyjañ Palamède do Louisa i mi³oæ Césarie46 do
panny Augustine, i doskona³a zgodnoæ uczuæ Louisa dla Palamède
i Césarie dla panny Augustine, dobroæ pani d’Oppède w stosunku
do mego siostrzeñca, pana ¿yczliwoæ dla jego siostrzeñca, mi³oæ
mojej siostry dla panny, pana córki, której ona okazuje s³usznie tyle
uwagi; s³owem, poniewa¿ wydawa³o siê, ¿e wszystko zapowiada
siê dobrze, i bliskoæ zamieszkañ w miecie, która nie wyda³a mi
siê, by mog³a konkurowaæ z zapewnieniem o najdro¿szym z moich
¿yczeñ. [s. 186]
By³o inaczej i je¿eli pan markiz to sobie przypomina, odpowied, która mi zosta³a przekazana przez pana cz³owieka interesu,
powinna mi odebraæ ca³¹ nadziejê zobaczenia kiedy realizacji
mego planu, który od tej pory bêdê uwa¿a³ za marzenie mego serca, poniewa¿ nie proszono mnie o czas, aby zastanowiæ siê nad
moj¹ propozycj¹, a kiedy odrzucaj¹c j¹, nie dano mi przewidywaæ
¿adnej myli us³yszenia jej póniej. Powodem odmowy by³a ró¿nica maj¹tku, jedyna rzecz, o której po prostu nie chcia³em myleæ
i w której zreszt¹ nie by³o mi dane zaradziæ.
Trzeba wiêc by³o zdecydowaæ siê na pozwolenie Louisowi
wyjechaæ na jego przeznaczenie, tym bardziej ¿e rodzice pana Boisgelina zaczêli wynajdowaæ niewyt³umaczalne opónienie. On
uda³ siê najpierw do Pary¿a. Tam spotkanie z kilkoma z jego dawnych kolegów z kolegium, których znalaz³ w seminarium St-Sulpice, obudzi³a siê w jego duszy jaka chêæ, ¿e móg³by we Fryburgu
46

Césarie de Boisgelin, siostra Louisa.
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mieæ mo¿liwoæ wst¹pienia do stanu duchownego. Wydaje siê jednak, ¿e on nie zatrzyma³ siê na tych mylach, poniewa¿ kontynuowa³ swoj¹ karierê. Po przybyciu do Wiednia by³ przyjêty z dobroci¹ przez pana St-Aulairea, który nie zwleka³ z docenieniem go
i od tego czasu, po daniu mu niedwuznacznych dowodów swojego
zaufania, dopuci³ go do za¿y³oci jego rodziny, gdzie Louis by³
nape³niony przyjani¹ przez tych wszystkich, którzy j¹ tworzyli,
i wkrótce by³ uwa¿any za dziecko tego domu.
Jednak jego stanowisko wymaga³o, aby bra³ udzia³ w wiêtach
i zabawach, których nie brakuje na dworach. Widok wielkiego
wiata, który on widzia³ z bliska po raz pierwszy, rozpusta tych,
którzy na to uczêszczali, obyczaje zbyt swobodne wiêkszoci
z nich, wzbudza³y w czystej duszy Louisa taki niesmak, ¿e nie
móg³ ju¿ znajdowaæ siê w centrum takich rozrywek, którymi pogardza³. Wyjawi³ on swoje uczucia dyrektorowi, którego wybra³
w Wiedniu, i wydaje siê, ¿e ten wyci¹gn¹³ w stosunku do niego taki
wniosek, ¿e on nie powinien wahaæ siê w powziêciu innej drogi.
O tym mój siostrzeniec powiadomi³ mnie pisemnie, jak o decyzji
ju¿ powziêtej, niew¹tpliwie ju¿ nawet nie pragn¹³ poradziæ siê
mnie, poniewa¿ nie prosi³ mnie o moje zdanie. Nie bêd¹c powo³anym do oceny jego powo³ania, musia³em siê powstrzymaæ od jakichkolwiek komentarzy, ale je¿eli to powo³anie pochodzi od Boga,
moim obowi¹zkiem jest pozwoliæ dzia³aæ Opatrznoci i pozostawiæ
jego ojcu i jego matce troskê o rozstrzygniêcie o roli, jak¹ oni maj¹
powzi¹æ w sytuacji tak delikatnej w stosunku do ich syna. Stara³em siê daæ im poznaæ poufnie informacje o treci listu, który pan
zrobi³ mi zaszczyt napisaæ do mnie. Niestety!, widzê st¹d ³zy, które bêd¹ sp³ywa³y z oczu mojej siostry, i wzdychania jej mê¿a, ale
bardzo obawiam siê, ¿e nadzieja, która zrodzi³aby siê z dyspozycji, w których jestecie dzisiaj, a które s¹ tak zgodne z tymi, o których my wam zrobilimy otwarcie przed szeciu miesi¹cami, powoduj¹ tylko bardziej gorzk¹ boleæ musieæ zrezygnowaæ ze
szczêcia, które mo¿na by³o sobie obiecywaæ z ca³¹ pewnoci¹, ¿e
nie jest siê oszukanym w swoim oczekiwaniu.
Moje zasady i moje w³asne postêpowanie polecaj¹ mi nie interweniowaæ odt¹d w tej sprawie, której powodzenie uczyni³oby
mnie bardzo szczêliwym, nawet prosz¹c Pana, aby okaza³a siê
Jego wola i siê wype³ni³a. Jestem prawie zawstydzony wyznaæ, tyle
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mo¿e w tym jest niedoskona³oci, ¿e to usposobienie jest najwiêkszym zwyciêstwem, jakie mo¿e odnieæ we mnie ³aska nad natur¹,
tak mia³oby siê w moim sercu to przymierze tak upragnione i tak
dobrze dobrane.
Panie markizie, proszê zebraæ w tym wyznaniu biskupa [s. 187],
który powinien przede wszystkim braæ pod uwagê chwa³ê Boga,
interesy Kocio³a i najwiêksz¹ doskona³oæ dusz, to wszystko, co
zawiera szacunek, powa¿anie i mi³oæ dla pana i dla ca³ej pana rodziny, której proszê w zamian pozostaæ w jej przyjani.
Proszê tak¿e przyj¹æ wyrazy szacunku, z którymi mam zaszczyt byæ, panie markizie, pana bardzo pokorny i bardzo pos³uszny s³uga.
K. Józ. Eug. biskup Icose.
Marsylia, 9 wrzenia 1837 r.”.
Poleci³em przepisaæ47 ten list dla pamiêci sprawy tak wa¿nej.
Louis bêdzie mia³ wiêcej zas³ugi, je¿eli da mu siê znajomoæ obecnych usposobieñ pana dOppède’a. Panna d’Oppede przynios³aby
mu ze swoimi osobistymi kwalifikacjami przynajmniej jeden milion. Gratujê memu siostrzeñcowi, ¿e wybra³ co jeszcze lepszego,
ale ja nie by³em zagniewany, ¿eby grzecznie przypomnieæ panu
dOppède’owi, ¿e pope³ni³ b³ad, i¿ pozwoli³ wymkn¹æ siê tak piêknej okazji zapewnienia szczêcia swojej córki i ca³ej jego rodziny.
10 wrzenia: Wizyta w St-Louis, gdzie bierzmowa³em kilkoro
dzieci, asystowa³em pontyfikalnie w sumie, powiêci³em nowy
dom kurialny, asystowa³em w nieszporach z kazaniem, udzieli³em
b³ogos³awieñstwa i wreszcie udzieli³em chrztu dziecku cz³owieka
nazywaj¹cego siê Audibert, stolarz w Marsylii, wielki penitent
Ducha wiêtego48, który skorzysta³ z tej okazji urodzenia swojego
syna i z mojej wizyty w St-Louis, aby uczyni³ sobie pociechê, maj¹c mnie za chrzcz¹cego go. Zgodzi³em siê bardzo chêtnie na pragnienie tego dobrego chrzecijanina; da³ on dziecku moje trzy
imiona.

47
48

Faktycznie przepisanie nie jest rêk¹ bpa de Mazenoda.
Bractwo penitentów.
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List o. Guiberta, który pyta siê, czy pozwoli³bym mu wzi¹æ
z sob¹ jednego kap³ana z diecezji Gap s³u¿yæ za ekonoma w seminarium w Ajaccio. Zgodzi³em siê na to rozmieszczenie, które mnie
zwalnia ze smutnej koniecznoci pozbawienia jednego cz³onka
z naszych domów, którego on potrzebuje, aby dostarczyæ w Ajaccio ekonoma, bez którego nie mo¿e siê obejæ.
11 wrzenia: List do o. Martina z Lumières, aby mu daæ zrozumieæ, ¿e ja znam lepiej ni¿ on prawdziwe sk³onnoci cz³onków, ¿e
by³o wiêc stosowne, aby o. Hermitte by³ w Laus i aby on pozosta³
w Lumières, gdzie bêdzie móg³ zrobiæ49 wiêcej dobra, ni¿ myli.
Panna Rocofort przysz³a mi mówiæ o swoim dzie³e. Ksi¹dz
Montagard zabroni³ jej przyjmowaæ wiêcej dzieci ni¿ ona ma. To
ogranicza siê chwilowo do dziesiêciu. Przypuszcza siê, ¿e ten kap³an ma ukryt¹ myl [s. 188] obrócenia na jaki inny cel fundusze,
które mu zosta³y pozostawione tak niew³aciwie przez ks. Boucherie dla Dzie³a Ma³ych Dzieci50.
List do mojej siostry. Wys³a³em jej kopiê mego listu do pana
dOppède’a bez innych rozwa¿añ.
12 wrzenia: Wizyta w St-Jérôme. Tam te¿ wybierzmowa³em
dzieci z St-Charles. Dziêkujê Bogu za si³ê, któr¹ odzyska³em; nie
by³em dzi bardziej zmêczony ni¿ w pi¹tek w Allauch, choæ tam
te¿ wyg³osi³em d³ugie kazanie i z t¹ sam¹ gwa³townoci¹, ale
z wiêkszym pocieszeniem, poniewa¿ dzieci na ogó³ dobrze odpowiada³y.
Ten koció³ w St-Jérôme, jak siê mówi, zosta³ zbudowany
w 1480 r. przez króla Renégo51. Bardzo mo¿liwe, ¿e tam jest jaki
b³¹d w dacie, poniewa¿ wydaje mi siê, ¿e ten dobry król umar³
dok³adnie tego samego roku w Aix. Pokazuje siê w zakrystii jego
portret zrobiony, mówi siê jeszcze, przez niego samego. G³owy
bym za to nie da³. Nie wiem, kto umieci³ na dole napis mówi¹cy,
Rêkopis: Pourra y faire.
Ksi¹dz Bernard Antoine Boucherie (1795-1834), umar³ w 39 roku ¿ycia, wóczas,
gdy by³ wikarym w St-Victor, za³o¿y³ dzie³o Ma³ych Dzieci, utrzymywane przez pannê
Rocofort. Administratorem dia³a by³ ksi¹dz Montagard, rektor St-Julien.
51
Król René (1409-1480), ksi¹¿ê Anjou, Bar i Lotaryngii, hrabia Prowansji i w czasie kilku lat król Neapolu i Sycylii.
49
50
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¿e koció³ by³ konsekrowany w 1645 r. przez arcybiskupa z Aix
i biskupów z Digne i Sisteron. Ten napis jest namalowany na kawa³ku p³ótna i móg³by faktycznie nale¿eæ do ka¿dego innego kocio³a diecezji z Aix, poniewa¿ w 1645 r. by³ biskup w Marsylii
i trudno by przypuszczaæ, ¿e on poleci³ dokonaæ tej wielkiej ceremonii przez trzech obcych biskupów bez zrobienia choæby wzmianki o swojej obecnoci albo swojego biskupstwa. Nie ma tak¿e najmniejszego ladu tradycji w rejonie tej rzekomej konsekracji
i nigdy nikt, od ojca do syna, nie widzia³ samego krzy¿a na murach wi¹tyni. Wszyscy wiêc zgadzaj¹ siê w traktowaniu tego ca³kiem nowoczesnego napisu jako apokryfu.
Dzi wieczorem, kiedy poszed³em do jednego kapelana z przytu³ku Mi³osierdzia, który przyszed³ szukaæ mnie, aby udzieliæ sakramentu bierzmowania trzem chorym, z których jeden chory na
cholerê wczoraj rano czu³ siê bardzo dobrze, zasta³em go dogorywaj¹cego. To jest wskazówka, ¿eby nie lekcewa¿yæ bycia zawsze
przygotowanym nawet wtedy, gdy choroba siê zmniejsza.
13 wrzenia: Wizyta w Caillols, gdzie siê uda³y parafie z St-Julien, z Camoins, z Château-Gombert. Pomylilimy siê, [s. 189]
i trzeba by³o, ¿ebym zrobi³ po³owê drogi pieszo. Niech mi siê przypomni, ¿e aby iæ do Caillols, nie trzeba przechodziæ przez Pomne,
ale wcale nie ma innej drogi przejezdnej ni¿ ta z St-Barnabé. By³em bardzo zadowolony z grzecznoci, jak¹ dzieci okaza³y w poinformowaniu mnie, które by³o dok³adnie zaczerpniête w obojêtnoci albo, ¿eby lepiej powiedzieæ, beztrosce, któr¹ oni, jak wszystkie
inne dzieci, okazuj¹ rzeczom nadprzyrodzonym. Ach!, jak musi siê
le je pouczaæ! Jest a¿ zbyt pewne, ¿e nikt nie zadaje sobie trudu
pobudzenia w ich duszach uczuæ, do czego s¹ one jednak zdolne.
Uczy siê ich sucho litery katechizmu, co wyjania siê tak dobrze,
jak le, ale nie przyk³ada siê do podkrelenia dobroci Boga, nieskoñczonej mi³oci naszego Pana Jezusa Chrystusa wobec ludzi,
nie formuje siê ich serca. To jest pewne, mog³em to stwierdziæ,
pocz¹wszy od piêtnastu lat, jak wizytujê wiejskie parafie, a wygl¹d
dzieci z miasta w dniach bierzmowania dowodzi mi a¿ nadto, ¿e
nie robi siê lepiej w Marsylii ni¿ we wsiach. Jednak, sk¹d pochodzi to, ¿e gdy mówiê im tak, jak uwa¿am, ¿e powinno siê im zawsze mówiæ, te dzieci s¹ nadzwyczaj uwa¿ne. Czy tak siê dzieje
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dlatego, ¿e jeszcze dzi widzia³em ich p³acz¹cych tak jak wiele
doros³ych osób, które uczestniczy³y w ceremonii? Ja nie u¿ywa³em
jednak s³ów budz¹cych strach, przeciwnie, rozwodzi³em siê ¿yczliwie nad niezmiern¹ dobroci¹ Boga i naszego Pana dla nas, wykazywa³em j¹ zw³aszcza w sakramencie Eucharystii. Te dzieci doskonale mnie rozumia³y, widziano, ¿e one wchodzi³y w pojêcia, które
wyra¿a³em z namaszczeniem, którego Bóg udziela³ wyranie mojej duszy. Dlatego wyznajê, ¿e ja sam smakujê w tych rodzajach
pouczeñ, ¿e ja je robiê zawsze z niewymown¹ pociech¹, ¿e one
daj¹ mi tyle dobra jak tym, którzy mnie s³uchaj¹, i ¿e zadajê sobie
pewnego rodzaju gwa³t, przestaj¹c mówiæ w tych okolicznociach,
które jednak odnawiaj¹ siê tak czêsto.
13 wrzenia: List mego szwagra. Jego syn jest niezachwiany
w swoim postanowieniu zostania jezuit¹. List Courtèsa. Arcybiskup
chce jeszcze powierzyæ mu ortopediê52, a on nie mia³ odmówiæ.
Przynajmniej niech nie anga¿uje siê do odprawienia mszy w tym
zak³adzie. Odpowiem mu w tym sensie. [s. 190]53.
13 wrzenia: Zauwa¿y³em jeszcze w Caillols, ¿e przy okazji
wiêta narodzenia proboszcz umieci³ figurê Dziewicy na o³tarzu
dok³adnie nad wystawieniem w marmurze, gdzie powinien byæ
umieszczony wiêty sakrament, gdy go siê wystawia. O³tarz by³
przystrojony w kszta³cie o³tarza przenonego, otoczony wiecznikami i wazami a¿ do ziemi. Przy nogach figury by³a umieszczona
du¿a liczba daj¹cych jasnoæ lampionów, to znaczy bardzo ¿ywo.
Na pewno nigdy nie zrobiono ich po³owy dla wiêtego sakramentu
w tym kociele od czasu, gdy jest zbudowany. Zawsze bardziej siê
utwierdzam w postanowieniu poprawiania tego nadu¿ycia w moich oczach bardzo powa¿nego.
14 wrzenia: Wizyta w Bonneveine. Tam by³y zebrane dzieci
z Mazargues i z St-Giniez. Ta sama uwaga co wczoraj w stosunku
do dzieci i dla pouczenia, jak ten sam b³¹d natchn¹³ mnie, ¿eby im
Prawdopodobnie oddzia³ ortopedii w szpitalu.
Tutaj zaczyna siê zeszyt nr IV Dziennika, który toczy siê od 13 wrzenia do
11 padziernika 1837 r.
52
53
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zrobiæ. Proboszcz zaopatrzy³ siê w dwa obrazy, miêdzy innymi,
bardzo niezwyk³e, jeden przedstawiaj¹cy naszego Pana po Jego
zmartwychwstaniu, w ogrodzie, w którym ukaza³ siê wiêtej Magdalenie, drugi na desce, bardzo stary, przedstawiaj¹cy wiêt¹ Dziewicê i dzieciê Jezusa. Ja odwiedzi³em pani¹ Philippon.
Poniewa¿ proboszcz z Mazargues powiedzia³ mi, ¿e w jego
wiosce zostawi³ dziecko bardzo chore i gotowe przyj¹æ bierzmowanie, uda³em siê tam w tym celu. Stamt¹d poszed³em odwiedziæ
panie de Bonneval i Deshôtel w ich piêknej wiosce, aby z³o¿yæ
pani de Bonneval wyrazy wspó³czucia w zwi¹zku z niedawn¹
mierci¹ jej siostry.
Przechodz¹c do St-Giniez, wst¹pi³em do pana Bugnona, aby
mu oddaæ wizytê i odpowiedzieæ na grzecznoæ, któr¹ mi ostatnio
wywiadczy³ w Marsylii, zapraszaj¹c mnie na obiad w dniu powiêcenia dzwonnicy parafialnej, z czego musia³em zrezygnowaæ.
List o. Gignoux trochê zdumiewaj¹cy. Udaje siê, ¿eby byæ pos³usznym, do N.-D. de lOsier, gdzie spodziewa siê du¿o cierpieæ.
W ka¿dym razie to by³oby przez jego b³¹d, poniewa¿ to zale¿a³y
tylko od niego, ¿eby tam byæ doskonale szczêliwym.
15 wrzenia: mieræ bezbo¿nika, kapitana morskiego z Nantes. Trzy razy przyszli mnie nêkaæ, ¿ebym zobowi¹za³ ksiêdza proboszcza z St-Laurent do udzielenia mu zaszczytów pogrzebu
[s. 191] kocielnego. Bardzo wystrzega³bym siê zrobienia tego aktu
s³aboci. Ten nieszczêsny odepchn¹³ ze zniewag¹ trzech wikarych
parafialnych i samego proboszcza, którzy przyszli kolejno rano
ofiarowaæ mu pomoce religijne. Skorzysta³em z okazji, aby daæ
dobr¹ lekcjê jego przyjacio³om, którzy zrozumiej¹, w jak54 my oceniamy dusze i uczucia, które nam podsuwa mieræ potêpionego.
By³em bardziej pocieszony, id¹c bierzmowaæ innego chorego
na cholerê, który nie chce skoñczyæ jak bezbo¿ny kapitan nantejski.
List o. Guiguesa. Ich wiêto55 by³o bardzo uroczyste i bardzo
uczêszczane. Ksi¹dz Chatrousse, wikariusz generalny z Grenoble,
celebrowa³. Mia³ on z o. Guiguesem doæ d³ug¹ rozmowê, w której
54
55

Ce que: w jakiej cenie.
wiêto narodzenia Maryi, 8 wrzenia.
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okaza³ siê bardzo oddanym misjonarzom i ich dzie³u. Powiedzia³,
¿e zrobi³ wszystko, co móg³, aby skierowaæ seminarzystów do lOsier,
¿e dwóch o tym myla³o powa¿nie, ale ¿e biskup, przez ¿a³osny
system chcia³, ¿eby przedtem spêdzili dwa lata na parafii. Ksi¹dz
Chatrousse zwalcza³ tê metodê, która jest odpowiednia tylko do
tracenia powo³añ. Biskup zawsze ma kiepski pomys³ ustanowienia
misjonarzy diecezjalnych, ks. Chatrousse zrobi³ to, co móg³, aby to
odradziæ, myl¹c, ¿e poniewa¿ ojcowie z lOsier robi¹ dobro, nieu¿yteczne jest robiæ usi³owania innego rodzaju. On przyznaje, ¿e
jest du¿o pracy i ¿e trzeba, aby by³o dziesiêciu naszych ojców
w sanktuarium do pos³ugi diecezji. A zatem dlaczego robiæ trudnoci, gdy zg³aszaj¹ siê chêtni? Jak pogodziæ to zachowanie siê
biskupa z zaproszeniami, które zrobi³, mówi siê, na rekolekcje parafialne? Ojciec Guigues da³ poznaæ zobowi¹zania naszego Zgromadzenia, aby on móg³ pokierowaæ ze znajomoci¹ sprawy tych,
którzy skierowaliby siê do niego.
Ojciec Pélissier jest taki w l’Osier, jaki by³ gdzie indziej, jednak ten ojciec napisa³ do mnie, ¿e uwa¿a³ siê za bardzo szczêliwego, i¿ tam siê znajduje, ale apatia jego charakteru jest niezwyciê¿ona.
Ojciec Guigues mówi mi jeszcze o o. Kottererze, którego matka umar³a. Ten cz³owiek musi do mnie napisaæ, aby mnie prosiæ
o dyspensê. Ojciec Guigues nie jest zdania, ¿ebym ja mu jej udzieli³. Jednak ten z³y cz³owiek jest ci¹gle rozgoryczony, cokolwiek
[s. 192] dobrego by mu siê zrobiono.
List do mego szwagra, ¿eby siê zapytaæ, czy chce pos³aæ Eugène’a do Pary¿a z doktorem Vignolo.
16 wrzenia: Przeniesienie zakonnic karmelitanek z ma³ego
domu, który wynajmowa³y w przep³ywie Gouffier, do piêknego
klasztoru, który niedawno im zbudowalimy. Poszed³em je przyj¹æ
z wielk¹ ceremoni¹ w towarzystwie ks. Tempiera i ks. Marca Cailhola, wszyscy w kom¿ach. Po krótkiej modlitwie w kaplicy, aby podziêkowaæ Bogu za ³aski otrzymane w tym domu, wszyscy skierowalimy siê w pojedzie do nowego klasztoru. Przeje¿d¿alimy ulic¹
Rome, Noailles, Allées, drog¹ Madeleine i przep³yw Longchamp. Po
przybyciu w pobli¿e klasztoru, zakonnice w liczbie 16 umieci³y siê
po dwie, nasi oblaci i kilkuseminarzystów, proboszcz parafii, moi
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asystencji i nastêpnie ja, piewaj¹c Benedictus. Rodzice i ludzie szli
za nami. Wszyscy weszlimy do domu i udalimy siê do lokalu, który powinien s³u¿yæ za prowizoryczn¹ kaplicê. Powiêci³em wodê,
potem miejsce. Nastêpnie ubra³em siê, aby odprawiæ mszê. Przed
zaczêciem wiêtej ofiary skierowa³em kilka s³ów do tej dobrej
wspólnoty otaczaj¹cej o³tarz, nastêpnie zacz¹³em mszê, podczas której wszystkie zakonnice przyjê³y komuniê wiêt¹. Po mszy wrócilimy procesyjnie, aby powiêciæ ca³y dom, doszlimy w ten sposób
a¿ do drzwi, przez które wyszli wszyscy rodzice i lud, który bra³
udzia³ a¿ dot¹d w ca³ej ceremonii. Wspólnota i duchowni wrócili, ze
mn¹ na ich czele, bezporednio do kaplicy, piewaj¹c litaniê do najwiêtszej Dziewicy Maryi. Wystawilimy wiêty sakrament. Ja zaintonowa³em Tantum Ergo i udzieli³em b³ogos³awieñstwa z monstrancj¹. Ka¿dy
siê wycofa³, a ja wzi¹³em sobie za obowi¹zek przypieszyæ obiad
tych dobrych zakonnic, które musia³y byæ wyczerpane. One wszystkie by³y u szczytu radoci i piêkna ceremonii i z wielkiego i wygodnego lokalu, który bra³y w posiadanie. [s. 193] Wracaj¹c na biskupstwo, zasta³em tam pañstwa Barbarinów, którzy przyszli mnie
powiadomiæ, ¿e ich syn Arsène56 chcia³ wejæ do stanu duchownego
i ¿e on prosi mnie o pozwolenie, aby poszed³ robiæ swoje studia do
St-Sulpice. Nie zrezygnowa³em z tego, ¿eby osobicie oceniæ powo³anie m³odzieñca i nie robi³em ¿adnej trudnoci, aby mu pozwoliæ
iæ do St-Sulpice.
List arcybiskupa z Aix, aby mi podziêkowaæ za dobry wybór,
jaki zrobi³em, daj¹c mu naszego o. Millea, aby mu pomaga³ w jego
wizytacji. List jest zbyt pochlebny, abym nie zgodzi³ siê na skopiowanie go, przynajmniej w tym, co dotyczy o. Mille’a. „Chcê podziêkowaæ Ekscelencji za dobry wybór, jakiego wasza Ekscelencja
dokona³ w osobie o. Millea, aby mi pomóg³ w pastoralnej wizytacji. To jest wiêty kap³an tak samo dystyngowy przez ³atwoæ,
z jak¹ g³osi kazanie jak przez grzecznoæ jego charakteru i pe³ne
szacunku przywi¹zanie, jakie ma do osoby waszej Ekscelencji. On
zdoby³ moje powa¿anie i moj¹ przyjañ, których jestem doæ chciwy. Je¿eli on zrobi³ sobie jakie dobro w tym d³ugim objedzie, to
Ekscelencji nale¿y przypisaæ g³ówn¹ zas³ugê, poniewa¿ Ekscelen56
Lazare Arsène Barbarin (1812-1875) wst¹pi³ do Towarzystwa Saint-Sulpice i by³
superiorem w seminarium w Montrealu.
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cja da³ najlepsze narzêdzie itd.”. Odpowiedzia³em od razu, bardzo
grzecznie, w licie tak uczciwym. Napisa³em równie¿ d³ugi list do
o. Poiloupa, aby mu donieæ, ¿e wys³a³em mego siostrzeñca do jego
pensjonatu. Pos³a³em mu dobrze zas³u¿on¹ pochwa³ê Eugène’a
i proszê go o szybk¹ odpowied. List mego szwagra. On donosi mi,
¿e bêdzie tutaj we wtorek z Louisem, któremu zamierza towarzyszyæ do Awinionu.
17 wrzenia: Poszed³em odprawiæ mszê w zgromadzeniu
N.-D. des Douleurs w Calvaire57. Zebranie by³o liczne i buduj¹ce.
Dokona³em przyjêcia wielu zgromadzonych. W [s. 194] przemówieniu, które im wyg³osi³em, wyrazi³em moj¹ szczególn¹ ¿yczliwoæ dla tego zgromadzenia, aby mu wynagrodziæ za przykroæ,
jakiej ono dozna³o w czasie odrodzenia tego z krzy¿a do katedry.
Wchodz¹c na biskupstwo po sumie na la Major, zasta³em u mego
stryja dwóch Sycylijczyków, którzy mi przekazali wiadomoci
o tym kraju i o osobach, które mnie tam interesuj¹. Oni powiedzieli mi, ¿e 200 osób, które zmasakrowane przez lud z Bagheria, by³y
ofiarami g³upoty ich katów, którzy sobie wyobra¿ali, ¿e siê mszcz¹
na trucicielach, którzy im kazali umieraæ pod nazw¹ cholery.
List o. Courtèsa, który mi proponuje uporz¹dkowanie w sprawach, które oni obs³uguj¹ w Aix. To jest z³udzeniem: my tam bylibymy na pewno oszukani, ja bêdê dyskutowa³ ten punkt w mojej
odpowiedzi. List do o. Telmona58. Ja go upowa¿niam do przyjcia,
gdy wyda mu siê dobre. Wolê nawet, ¿eby on by³ raczej tutaj ni¿
w Lumières, gdzie zrozumia³em, ¿e nie jest zbyt w zgodzie z o. Honoratem. List ministra, który daje mi nadziejê zobaczenia kosztorysu naprawienia biskupstwa zatwierdzony, gdy wylemy fundusze,
których on siê domaga.
18 wrzenia: Niedawno zrobilimy rocznicowe nabo¿eñstwo
naszego o. Ponsa; powinno ono odbywaæ siê w sobotê. Nowicjusze
udali siê do seminarium, aby z³¹czyæ siê z oblatami. Ojciec Tempier piewa³ sumê, w której uczestniczy³em. Ja udzieli³em absolu57
Zgromadzenie albo stowarzyszenie Naszej Pani od Siedmiu Boleci i od Mêki
za³o¿one przez o. Suzannea w 1826 r. By³o ono wówczas kierowane przez o. Casimira
Auberta i zosta³o erygowane kanonicznie 16 wrzenia 1838 r.
58
S³owa wydrapane: Telmon i Honorat.
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cji. Ten religijny obowi¹zek zosta³ wype³niony przez wszystkich
z g³êbokim skupieniem. Nie s¹dzê, ¿eby by³o mo¿liwe odprawiæ
nabo¿eñstwo z wiêksz¹ przyzwoitoci¹ i pobo¿noci¹. Nie piewalimy, jak to robi¹ zbyt czêsto ludzie wynajêci, którzy tego nie
wykonuj¹ tak nawet za pieni¹dze jak oni wymagaj¹. Tutaj czu³o siê
to, co wykonywano, i ³atwo stwierdziæ, ¿e serce by³o w tym, co
piewano. To tak powinno siê modliæ, to zw³aszcza w ten sposób
powinno siê to robiæ za braci, ¿e mamy tylu cz³onków, aby ich ¿a³owaæ i którym chcemy daæ wiadectwo jak jest ¿ywa pamiêæ ich
cnót [s. 195] w Zgromadzeniu, które oni tak budowali i tak dobrze
s³u¿yli w czasie ich zbyt krótkiego ¿ycia.
Ten drogi o. Pons mia³ tylko 28 lat, gdy nam go zabrano, albo
¿eby lepiej powiedzieæ, gdy Bóg go powo³a³ do siebie. Jak du¿o
dobra dokona³ on w tak niewielu latach. Mia³ tylko dwadziecia lat,
gdy wst¹pi³ do Zgromadzenia; urodzi³ siê w Marsylii 2 maja 1808 r.,
do nowicjatu zosta³ dopuszczony 25 kwietnia 1828 r. W nastêpnym
roku z³o¿y³ profesjê. Obdarzony bardzo wielkimi talentami, odda³
je na korzyæ swoich i dla zbawienia dusz nauczaj¹c ró¿ne klasy,
przed otrzymaniem kap³añstwa i ewangelizuj¹c najpierw ró¿ne parafie z kantonu Fryburga, nastêpnie g³osz¹c kazaanaia w Marsylii
wed³ug okolicznoci, wreszcie wyk³adaj¹c teologiê w wy¿szym
seminarium.
Ojciec Pens doskonale zna³ ³acinê, odnosi³ nawet sukcesy
w poezji w tym jêzyku. Jego trzewy umys³ dawa³ mu wielk¹ ³atwoæ nauczenia siê i udoskonalenia siê w naukach najbardziej abstrakcyjnych. Uk³adaj¹c swoje przemówienia, co robi³ bez wysi³ku,
czêsto dodawa³ na odwrocie stron problemy geometryczne, jakby
chcia³ siê rozerwaæ. Cieszy³ siê zdumiewaj¹c¹ pamiêci¹, nigdy niczego nie zapomina³ z tego, czego siê nauczy³, dlatego bawi¹c siê,
sta³ siê zdolny w botanice i nikt nie by³ bardziej zdatny ni¿ on
w wyszukaniu wszystkiego, czego chciano u wiêtych ojców albo
innych autorów. On sobie przypomina³, w którym tomie i na której
stronie to przeczyta³. Jego gorliwoæ nie by³a mniejsza ni¿ jego
zdolnoæ. Moglimy to oceniæ w czasie cholery w 1835 r., gdzie
sam wykonywa³ wspaniale dobrze obs³ugê dwóch sanitarek bez
pomocy, których udziela³ tym wszystkim, którzy tego potrzebowali. Jego zdrowie wcale nie cierpia³o od tej nadmiernej pracy wymaganej przez koniecznoæ.
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Kto pomyla³by, ¿e stracimy tak dobrego cz³onka w czasie
wakacyjnego wypoczynku? On jednak u¿ywa³ ich zawsze po¿ytecznie. Jego ostatni¹ prac¹ by³o u³o¿enie nowych obowi¹zków,
które chcielimy przyj¹æ w Zgromadzeniu. To na tym wiêtym zajêciu mieræ go zabra³a. Zrobi³ jeszcze tylko wielk¹ czêæ tego
o Niepokalanym Poczêciu. Od pewnego [s. 196] czasu powiedziano by, ¿e on mia³ przeczucie swego bliskiego koñca. Przyk³ada³ siê
z ca³kiem szczególnym staraniem do pracy nad swoj¹ doskona³oci¹. Zrobi³ nadzwyczajne wyznanie i napisa³ postanowienia, które
zawsze bêd¹ budzi³y w naszej rodzinie zbudowanie tych, którzy je
bêd¹ czytaæ. Postanowi³ sobie skrupulatnie zachowywaæ regu³ê
nawet w najmniejszych rzeczach, nigdy nie zgadzaæ siê na najmniejsz¹ dobrowoln¹ niedoskona³oæ; zamierza³ kochaæ Boga
z now¹ gorliwoci¹ i prosi³ Go, ¿eby raczej sprawi³, ¿e on umrze,
ni¿ ¿eby pozwoli³, aby lekko Go rozmylnie obrazi³, albo uwa¿am
nawet inaczej.
Pan przyszed³ go powo³aæ w wykonywaniu tych wszystkich
cnót, wiernie wprowadzanych w praktykê. Ca³a zdolnoæ znakomitego lekarza, który go kocha³ bardzo szczególnie, ani starania najbardziej gorliwe wszystkich jego braci nie mog³y uchroniæ tego
drogiego ojca przed mierci¹, któr¹ ciê¿ka choroba czyni³a nieuchronn¹. Otrzyma³ na czas ostatnie sakramenty, a ojcowie domu
oraz ja podnosilimy przy jego miertelnym ³o¿u, aby mu towarzyszyæ i podsuwaæ mu dobre uczucia, które jego ¿arliwa dusza przyjmowa³a z chciwoci¹, choæ jego jêzyk sparali¿owany nie móg³
wymówiæ ¿adnego s³owa; my jednak widzielimy go, jak robi³
wysi³ek, aby wypowiedzieæ pierwsze s³owa hymnu, który on u³o¿y³ na czeæ wiêtej Dziewicy, gdy o. Semeria, jego wspó³pracownik w tym dziele, wszed³ do jego pokoju, aby go odwiedziæ
w przeddzieñ albo w tym samym dniu jego cennej mierci. On pokaza³ tak¿e przez jaki znak uwagê jego duszy na modlitwy, które
odmawiano, a zw³aszcza gdy mu powtarzano wed³ug naszej wiêtej sakramentalne rozgrzeszenie. Nie przesta³ dawaæ znaków przytomnoci jaki czas przed jego zgonem, który nast¹pi³ 16 wrzenia
1836 roku w [8]59 godzinach, ca³a wspólnota bêd¹c na modlitwie
59
Za³o¿yciel pozostawi³ dok³adn¹ godzinê w pustym miejscu. W notce o o. Alexandrea Marie Ponsa, o. Charles Bellon pisze: o ósmej godzinie wieczorem. Por.
Notices nécrologiques I, s. 371.
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ze mn¹ wokó³ niego, aby byæ obecnymi w jego objêciu posiadania
chwa³y, jak¹ Bóg obieca³ i któr¹ przeznacza tym, którzy wszystko
opucili, aby iæ za Nim. [s. 197]
18 wrzenia: List do o. Mille’a. On mia³ mnie poinformowaæ
jak najszybciej o misjach planowanych w Hautes-Alpes, ja z kolei
muszê tak wszystko zaplanowaæ, aby zyskaæ przynajmniej jedn¹
korzyæ diecezji w Palence; czekam na szczegó³y o jego spotkaniu
z nowym biskupem w Gap. Oni musz¹ siê pieszyæ z wys³aniem
listów uwierzytelniaj¹cych dla nszego o. Lagiera, bo by³by czas,
¿ebym wywiêci³ go w sobotê.
List mojej siostry. Godne podziwu uczucia chrzecijañskiej
matki, która umie zrobiæ wspania³omylnie najwiêksz¹ ofiarê najwy¿szemu Mistrzowi wszystkich stworzeñ. Donosi mi o przysz³ym
przybyciu do Marsylii mego siostrzeñca, który przybywa zobaczyæ
mnie przed udaniem siê do nowicjatu jezuitów w Awinionie.
List o. Guiberta. On dostosuje siê do moich zamiarów na temat ni¿szego seminarium w Ajaccio. On doskonale zrozumia³
wszystkie moje powody i je pochwala. Udaje siê do Grenoble, aby
otrzymaæ profesorów. Prosi mnie o ³askê, ¿eby mu nie zabraniaæ
przeje¿d¿ania przez Marsyliê, udaj¹c siê na Korsykê. Teraz, gdy
choroba usta³a, zniosê zakaz z przyjemnoci¹.
19 wrzenia: Wizytacja w St-André, gdzie wybierzmowa³em
tak¿e dzieci z St-Henri. Wracaj¹c do miasta, spotka³em mego szwagra i jego syna, którzy przyszli na moje spotkanie. Spêdzi³em
z nimi wieczór i rozmawiaj¹c z Louisem o wielu rzeczach, nie mog³em powstrzymaæ siê od mylenia, ¿e twardy sposób wychowywania zaprowadzi³ go do punktu, w którym on jest, to znaczy do
bycia doskona³ym m³odzieñcem, aby nastêpnie zrobiæ z siebie podarunek ojcom jezuitom. Ja chêtnie zgodzi³bym siê z moj¹ matk¹,
¿e to by³o wystarczaj¹ce, ¿eby go daæ Kocio³owi. To wszystko
dzia³o siê we mnie, a ja mówi³em o tym tylko o. Tempierowi, który równie¿ by³ mego zdania. Gdybym by³ zupe³nie przekonany, ¿e
powo³anie do tego zakonu pochodzi wprost od [s. 198] Boga, nie
pozwoli³bym sobie na ¿adne zastanawianie siê; ale gdy biorê pod
uwagê to, ¿e ci ojcowie wybieraj¹ dla siebie to wszystko, co jest
najlepsze wród ich wychowanków i ¿e w ich domach powo³anie
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do stanu zakonnego streszcza siê do zostania jezuit¹, pojawiaj¹ siê
w moim umyle pewne niedobrowolne myli, ¿e oni rzeczywicie
mogliby, dla wiêkszej chwa³y Bo¿ej i przekonani, jak oni s¹, ¿e nie
ma nic doskonalszego na ziemi ni¿ ich zakon, wp³ywaæ trochê na
dobre usposobienia dobrych postaci, które przechodz¹ przez ich
rêce. Oto trzej wybitni m³odzieñcy, o ile wiem, podejmuj¹ ten sam
wybór: pan de Blacas, mój siostrzeniec de Boisgelin i pan Foresta.
Kto wie, ilu tam jest innych?
Ksi¹dz Arnaud, wikariusz generalny w Gap, pos³a³ mi nie tylko list uwierzytelniaj¹cy, o który prosi³em, ale ekskorporacjê60. To
jest metoda tej diecezji. Biskup z Gap podstawia biskupa z Marsylii do swoich praw itd. w taki sposób, ¿e jego osob¹ staje siê biskup Marsylii.
List pewnego Casimira Périera. Prosi on mnie o ekskardynacjê, któr¹, jak twierdzi, nam dostarczy³, gdy wstêpowa³ do naszego
nowicjatu. Ten Casimir Périer jest jednym z bandytów z Albi i pobliskich okolic, którzy wpadli do nas, nie wiem, przez jakie zaklinanie, którzy nas okradali, oszukiwali, oczarowali przez bardzo
d³ugi czas i których trzeba by³o odes³aæ wszystkich, jeden po drugim, po tym jak przypadkowo mia³em mo¿liwoæ zobaczyæ ich
z bliska i osobicie ich os¹dziæ. W N.-D. du Laus mia³em okazjê
zobaczyæ tych skazañców z bliska. Niestety, by³o zbyt póno dla
wstrêtnego Roustana61, który ju¿ z³o¿y³ swoj¹ oblacjê, którego mi
przedstawiono do subdiakonatu, a którego trzeba by³o wydaliæ tak
jak innych, poniewa¿ by³ jeszcze mniej wart ni¿ oni. Casimir
Périer, o którym tu jest mowa, by³ prawdziwym hipokryt¹, zosta³
odkryty pierwszy. Po odejciu od nas wst¹pi³ do wy¿szego seminarium w Aix, sk¹d równie¿ zosta³ wydalony. Potem jedzi³ po wiecie, a teraz chcia³by osi¹æ na sta³e w Pary¿u; domaga siê tej ekskorporacji, której nie znam, poniewa¿ mia³em ma³o kontaktu z nimi
albo wcale, gdy byli w St-Just albo w Aix. [s. 199]
List o. Vincenta. Mówi mi o m³odzieñcu, który zjawi³ siê
w Laus. W portrecie, który on mi przedstwia, czujê ma³o odwagi,
60
Ekskorporacja albo ekskardynacja (exeat), przez któr¹ duchowny jest od³¹czony
od swojej diecezji moc¹ decyzji jego ordynariusza, aby byæ przy³¹czonym do innej.
61
Auguste Roustan, urodzony 12 lipca 1810 r. w Saint-Affrique-les-Montagnes
(Tarn), nowicjusz w 1834 r., oblat 1 1835 r., wydalony 21 padziernika tego samego roku
z powodu braku ducha zakonnego.
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aby go powo³aæ do nowicjatu, jak on mnie prosi, aby zadecydowaæ
czy trzeba albo nie, ¿eby on go tam pos³a³. Niech on go jeszcze
trochê wypróbuje w lOsier, my zobaczymy póniej.
Ojciec Guigues donosi mi, ¿e rekolekcje, które oni g³osili, dokona³y cudu. Nie wiem, dlaczego ten dobry ojciec upiera siê
w dawaniu mi tylko ogólników o tej próbie, która im tak dobrze
siê uda³a. „Rekolekcje zrobi³y du¿o dobra, pisze mi, i ich rezultaty
by³y bardzo szczêliwe dla teraniejszoci i dla przysz³oci. My
uwa¿alimy, ¿e robimy tylko próbê, a liczba rekolektantów by³a
jednak doæ du¿a, aby przekroczyæ nasze nadzieje. Czy kiedykolwiek widziano zdawanie podobnego rachunku wiêkszego dzia³ania,
na którym trzeba, ¿ebym wypowiedzia³ siê, aby okreliæ, czy jest
stosowne przyj¹æ albo nie te rekolekcje, aby je przeprowadziæ bez
zmian itd.
List pana Wuillereta. Proboszcz z Bretigny proponuje mu wynajêcie naszego letniego domu w Billens na ni¿sze seminarium. On
zdecydowa³by siê kupiæ go tylko po wypróbowaniu sukcesu jego
placówki. Wobec tego pan Wuilleret pyta siê mnie: 1. Czy zgadzam
siê na wydzier¿awienie posiad³oci i domu i za jak¹ cenê? 2. Na
ile lat i pod jakimi warunkami? 3. Je¿eli chcê ju¿ pertraktowaæ
o sprzeda¿y i za jak¹ cenê i warunki, aby byæ sfinalizowan¹ w jednym albo dwóch latach, gdyby za³o¿enie uda³o siê, albo gdybym
wola³ poczekaæ z omówieniem tej sprzeda¿y? 4. Czy go upowa¿niam do wyra¿enia zgody na to, ¿eby dokonano jakiej zmiany
wewn¹trz domu itd.
List mojej matki. Wydaje siê, ¿e by³a ona doæ chora w St-Martin. Zmartwienie decyzj¹, jak¹ podejmuje Louis, mo¿e rzeczywicie mieæ jaki zwi¹zek. List Bargésa62. Oddaje siê do mojej
dyspozycji, aby go umieciæ w ni¿szym seminarium, gdzie móg³by
uczyæ ³aciny i arabskiego. [s. 200]
20 wrzenia: List do o. Courtèsa. Nalegam, ¿eby siê zwolni³
ze szpitala63, ale ochraniam go przed rachubami administracji przytu³ków.
62
Ksi¹dz J.J.L. Bargés (1810-1896). Po studiach w wy¿szym seminarium w Marsylii pod kierownictwem oblatów by³ wikarym w N.-D. du Mont, profesorem w ni¿szym
seminarium, póniej profesorem hebrajskiego przez 42 lata na Sorbonie.
63
¯eby siê zwolni³ z ob³ugi jako szpitalny kapelan.
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D³uga rozmowa z mym siostrzeñcem o jego postanowieniu
zostania jezuit¹. Wydaje siê, ¿e dobry Bóg dok³adnie pos³u¿y³ siê
tym, co by³o planowane, aby mu zrobiæ stanowisko w wiecie, ¿eby
go do tego zniechêciæ i obudziæ w jego sercu wolê ukrycia siê przed
jego niebezpieczeñstwami. Aby lepiej powiedzieæ, wstrêt, jaki odczuwa³ do wiata i do tego wszystkiego, co w nim robi w zawodach nawet najbardziej zaszczytnych, powodowa³o wiat ma³o niebezpieczny dla niego, ale widok pró¿noci tego wszystkiego, co
najbardziej zajmuje ludzi nawet najbardziej rozs¹dnych, to dla niego by³o nieznone, wzdycha³ za odpoczynkiem, który, wyobra¿a³
sobie, mo¿e uzyskaæ tylko na ³onie stowarzyszenia, które zna³ najlepiej. Wszystko mu siê podoba w ¿yciu jezuity, nawet to, co nie
podoba siê wielu innym. Mog³em byæ tylko zbudowany szlachetnymi pogl¹dami mego drogiego Louisa, którego nic nie bêdzie
kosztowaæ w nowej karierze, któr¹ wybierze z gorlici¹ najbardziej
bezinteresown¹. Nie wie, co trzeba u niego najbardziej podziwiaæ,
jego pos³uszeñstwo temu, co uwa¿a, ¿e jest g³osem Boga, jego pokorê, jego poci¹g do pos³uszeñstwa, wyrzeczenia, ubóstwa, pogardy tego wszystkiego, co jest w wiecie, którego brzydz¹ nie tylko
wystêpki i pró¿noæ, ale proste stosunki, najmniejsze zbli¿enie.
Niemniej on mi dowiód³, ¿e nie by³oby bardziej odpowiednie,
aby osoba tak doskona³a, która ³¹czy tyle cnót z wieloma talentami, odda³a siê do dyspozycji Kocio³a, aby mu s³u¿yæ w najbardziej
wznios³ych funkcjach jego pos³ugi. Mylê, ¿e by³by bardziej po¿yteczny w Kociele, gdyby formowano tego osobnika, ¿eby by³
wyniesiony pewnego dnia do episkopatu, ni¿ go ukrywaæ w pedagogice jakiego kolegium albo w mrocznych ministerstwach, które
mog³yby byæ wype³nione przez tych, którzy nie maj¹ tego wszystkiego, co ma ten, aby utrwaliæ apostolat w Kociele. Ojciec Passi,
który wed³ug mnie trochê lekkomylnie zadecydowa³ [s. 201]
o tym powo³aniu, powinien wzi¹æ pod uwagê te rozwa¿ania, aby
zrobiæ przeciwne zdanie temu, co mog³o podsun¹æ mu jego mi³oæ
trochê za bardzo lep¹ do jezuitów. Protestujê, ¿e te rozwa¿ania nie
s¹ mi podsuniête przez cia³o i krew. Bez w¹tpienia tak samo jak
Louis gardzê wiatem i wszystkimi jego marnociami, mam wiêcej
ni¿ on64 dowiadczenia g³êbokiej z³oliwoci ludzi i znam to, cze64

To znaczy: tym, czego mam wiêcej ni¿ on, jest dowiadczenie
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go on jeszcze nie zna, jak ma³o zas³uguj¹ oni, ¿eby siê nimi zajmowano; ale kocham Koció³ bardziej ni¿ jezuitów, choæ bardzo
ceniê ten zakon i mylê, ¿e osobnik, który ³¹czy wszystkie kwalifikacje, jakie posiada mój siostrzeniec, i który ma imiê jak jego, powinien byæ zarezerwowany, aby przyczynia³ siê ze swej strony do
podniesienia Kocio³a ze stanu poni¿enia, którym znajduje siê pogr¹¿ony przez pychê i obojêtnoæ chrzecijañskich rodzin z naszego czasu. Wkrótce wiecki kler nie bêdzie mia³ wiêcej powa¿ania
we Francji ni¿ nie ma go od dawna w Grecji. Doæ powiedzia³em,
ilu innych myli jak ja!
21 wrzenia: Wizyta w Aygalades. Koció³ i galeria by³y wype³nione. Potrzeba mi by³o ca³ego mego rozs¹dku, ¿eby nie wchodziæ na ambonê. Od³o¿y³em jednak wyg³oszenie kazania po mszy,
poniewa¿ dowiadczenie dowodzi³o mi, ¿e moja pier cierpi, gdy
mówiê, bêd¹c na czczo. Dzieci by³y lepiej przygotowane ni¿ gdzie
indziej, to znaczy, ¿e wydawa³y mi siê bardziej skupione po komunii. By³y ogromnie uwa¿ne na s³owa, które do nich skierowa³em;
reszta zgromadzenia wydawa³a mi siê tak¿e usposobiona, aby
z tego skorzystaæ. Dzieci z St-Antoine, St-Joseph, Crottes i Canet
zebra³y siê w Aygaledes. Powinny uczestniczyæ w pochwa³ach, które skierowa³em do wszystkich. [s. 202]
List do arcybiskupa z Awinionu, który mu zaniesie mój siostrzeniec, jak jutro wyjedzie do nowicjatu. Korzystam z tej okazji,
aby mu zrobiæ grzecznoæ, ¿e zas³uguje pod ka¿dym wzglêdem.
List mojej matki. List od papieskiego nuncjusza, aby mnie poprosiæ o odkrycie i odes³anie do Rzymu kobiety, która siê wymknê³a,
aby przyjæ ¿yæ w Marsylii ze z³ym mê¿czyzn¹. Sprawa nie jest
³atwa. List do Reyniera, aby wyciszyæ jego niepokoje.
22 wrzenia: List o. Mille’a. Nigdy liczba pielgrzymów
w Laus nie by³a bardziej budduj¹ca. On jest bardzo zadowolony ze
swojej ma³ej wspólnoty. Prosi mnie o ³askê niewyra¿enia zgody na
probê, jak¹ mi przedstawi³ o. Guibert w sprawie zabrania z nim
o. Chauveta. Ekscelencja nowy biskup z Gap zrobi³ swój uroczysty ingres. Przyjêcie zgotowano mu bardzo huczne i wyra¿ano
wielki entuzjazm. On bardzo dobrze przyj¹³ misjonarzy. W sanktuarium by³by nazajutrz swego przybycia, gdyby nie zosta³ zatrzyma-
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ny w miecie w celu zwizytowania ceremonii. Przyjdzie tam po tygodniu z generalnymi wikariuszami z Belley i kap³anami z Lyonu,
którzy mówi¹, ¿e przyszli a¿ do Gap tylko po to.
List do mojej matki o jej zdrowiu i odjedzie Louisa. List
o. Courtèsa. Jego spotkanie z wikariuszem generalnym, któremu
przeczyta³ mój list, aby go poprosiæ o zwolnienie nas ze szpitala.
Ksi¹dz Jacqemet zaj¹³ siê porednictwem u arcybiskupa. Courtès
nie dowierza jego dobrej woli, nie chcê powiedzieæ jak on o jego
szczeroci. Odnawiam jego skargi na wiele rzeczy. Gdyby zna³ z³o,
które to wyrz¹dza, oszczêdza³by mnie. Nie odpowiem dzisiaj, poniewa¿ chcê siê przygotowaæ do jutrzejszych wiêceñ. [s. 203]
23 wrzenia: wiêcenia. Trzej kap³ani, trzej diakoni, trzej subdiakoni i jeden minoryta, który otrzyma³ tonsurê. Dwaj diakoni,
dwaj subdiakoni i minoryta byli z naszego Zgromadzenia, to byli
bracia De Veronico, Gibelli65, Pont66 i Lagier. Niech dobry Bóg
sprawi, ¿eby szybko wzrastali, abym wkrótce mia³ pociechê z wywiêcenia ich na kap³anów.
List o. Moreau datowany z Vico. Wzdycha on za osiedleniem w Balagne, tak s¹siedztwo Vico mu siê nie podoba. W tej chwili o. Rolleri i on
tworz¹ ca³¹ wspólnotê. Ojciec Albini jest na misji, a o. Reinaud od 27 dni
podró¿uje jako amator z profesorem filozofii67. Ojciec Moreau jest s³usznie oburzony na to zachowanie siê, on nie mo¿e przekonaæ siê, ¿e o. Guibert da³ pozwolenie tak szerokie temu m³odemu o. Reinaudowi, który nie
musi tak biegaæ, aby byæ prawdziwie roztargniony. My za¿¹damy wyjanieñ tego wszystkiego.
24 wrzenia: Pontyfikalne nabo¿eñstwo w St-Joseph na czeæ
wiêtej Filomeny68, której p³askorzebê uroczycie powiêci³em
Antoine Gibelli, urodzony 20 sierpnia 1813 r. w Camporosso (diecezja Ventimille, Italia), nowicjusz w 1835 r., wywiêcony na kap³ana 24 czerwca 1838 r., zmar³
w Marsylii 17 wrzenia 1846 r.
66
Jérôme Pont, urodzony 12 maja 1807 r. w Savoulx (diecezja Suse, Italia), nowicjusz w 1835 r., wywiêcony na kap³ana 24 czerwca 11838 r., zmar³ w N.-D. de l’Osier
14 maja 1869 r.
67
Profesorem filozofii by³ ksi¹dz Gaffori. S³owo Reinaud by³o wydrapane. Ojciec Guibert by³ jeszcze na wypoczynku w N.-D. du Laus.
68
W 1802 r. odkryto koci, przeszukuj¹c katakumby Priscille na drodze Salaria.
W 1805 r. zosta³y one dane kanonikowi François De Lucia, który je przywióz³ do swo65
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przed msz¹. To nabo¿eñstwo by³o bardzo dobrze wykonane. Koció³ by³ wype³niony do niemo¿noci, trudno by³o tam wejæ, chór
by³ wype³niony przez mê¿czyzn tak jak wy¿sza czêæ bocznych
naw. Ja celebrowa³em tak¿e na nieszporach. Coulin wyg³osi³ panegiryk o wiêtej. Nie omieszka³ powiedzieæ, ¿e podczas gdy arcybiskup Pary¿a protestuje przeciw profanacji wi¹tyñ metropolii, ja je
zbudowa³em w Marsylii, gdzie mimo s³awy pobo¿noci wiernych
nie pomylano o wzniesieniu odpowiednich. Okolicznoæ temu
sprzyja³a, poniewa¿ bylimy zebrani w kociele, któremu zagwarantowa³em wszystkie wydatki dotycz¹ce konstrukcji i zakupu, który
jest jeszcze moj¹ w³asnoci¹. Po kazaniu bra³em udzia³ w procesji
wiêtej Filomeny w wielkim stroju, to znaczy w pontyfikalnych
szatach i z pastora³em w rêku. T³um by³ wielki na ulicach Paradis
i na promenadzie Bourbon, aby go zobaczyæ przechodz¹cego
z uszanowaniem. Wracaj¹c, udzieli³em b³ogos³awieñstwa najwiêtszym sakramentem. W ten sposób dzieñ by³ pe³ny, [s. 204] i bardzo buduj¹cy. Ja go zacz¹³em, udzielaj¹c bierzmowania pewnej
chorej w parafii wiêtej Trójcy. W ci¹gu dnia wikary z tygodniowego dy¿uru by³ trzy razy wzywany, aby zanieæ sakramenty trzem
chorym na cholerê. Wydaje siê, ¿e my nie jestemy jeszcze uwolnieni od tej choroby. Wczoraj dziewiêcioro chorych umar³o.
25 wrzenia: Msza u Braci Szkó³ Chrzecijañskich na zakoñczenie ich rocznych rekolekcji. Nie mogê powiedzieæ, ¿e przyj¹³em luby siedmiu albo omiu braci, którzy je sk³adali, poniewa¿
po ich z³o¿eniu pouczenie stosowne do okolicznoci i odprawienie
mszy wiêtej, w której wszyscy bracia przyjêli komuniê, ja musia³em ustawiæ siê z boku, aby pozwoliæ im wyci¹gn¹æ z tabernakulum najwiêtszy sakrament, w którego obecnoci bracia z³o¿yli
swoje luby. Ta rubryka nie wydawa³a mi siê bardzo w³aciwa,
poniewa¿ wszêdzie, gdy biskup jest obecny, to na jego rêce robi siê
te obietnice. Tak jest w St-Sulpice, gdzie odnowienie obietnic klerykalnych robi siê przed wiêtym sakramentem, gdy wcale nie ma
jej parafii w Mugnano w diecezji Nole. Cuda mia³y miejsce, wkrótce s³awa wiêtej sta³a
siê powszechna. wiêty proboszcz z Ars mia³ do niej wielkie nabo¿eñstwo i jej przypisywa³ swoje cuda. Dzi archeolodzy twierdz¹, ¿e te koci s¹ kociami anonimowej
chrzecijañski z IV wieku. W czasie reformy liturgicznej Kongregacja Obrz¹dków usunê³a to wiêto z kalendarza (AAA, LIII [1961], s. 174).
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biskupa, ale kiedy biskup jest obecny, wyjmuje siê wiêty sakrament tylko po to, ¿eby udzieliæ b³ogos³awieñstwa. Tak jest, ¿e brat
dyrektor powiedzia³ mi, i¿ arcybiskup z Tuluzy w podobnej okazji
siada³ ca³kiem po prostu z boku, ja wcale nie usiad³em, poniewa¿
nie jest moim zwyczajem czuæ siê tak mocno swobodnym przed
wiêtym sakramentem, umieci³em siê spokojnie na moim klêczniku, gdzie zrozumia³em, ¿e sprawiam doæ smutne wra¿enie w czasie ceremonii, która siê odbywa³a przed moimi oczami i w której
czu³em siê obcy, tym bardziej ¿e te wszystkie formu³y lubów zosta³y odmówione, wtedy przysz³a moja kolej i trzeba mi by³o ponownie obj¹æ moje funkcje kapelana chwilowo zawieszone i iæ do
o³tara, aby tam zaintonowaæ Tantum Ergo, udzieliæ b³ogos³awieñstwa i zapiewaæ Te Deum.
Zrobi³em to wszystko bez ceremonii, poniewa¿ grzeszono tylko przez prostotê i ¿e dobry dyrektor kaza³ pokierowaæ w ten sposób biskupa dAstros, mia³ podstawê, ¿eby wierzyæ, ¿e to tak by³o
dobrze. Ja go sobie zarezerwowa³em, ¿eby mu tym powiedzieæ s³owo, gdy przyjdzie mi podziêkowaæ, jakby to by³o tylko, ¿eby go
zachêciæ do poproszenia o kilka wyjanieñ brata genera³a, aby mnie
ju¿ nie zapraszano do podobnej ceremonii, zak³adaj¹c, ¿e biskup
powinien tam odgrywaæ tak k³opotliw¹ rolê. Po Te Deum udzieli³em sakramentu bierzmowania jednemu bratu ze wspólnoty. Dla
krótkiego pouczenia, jakie zrobi³em, poprzedzaj¹c udzielenie sakramentu, wzi¹³em tekst z miejsca uwiêconego przez omiodniowe æwiczenia duchowne [s. 205] i z okolicznoci.
Z przyjemnoci¹ obejrza³em u tych dobrych braci wspania³¹
maszynê wymylon¹ przez jednego z ich braci, która pokazuje ca³y
system planetarny w dzia³aniu z uderzaj¹c¹ precyzj¹. Same oglêdziny dzia³ania tych kó³ek ucz¹ wiêcej ni¿ miesi¹c lekcji w ksi¹¿ce.
List o. Guiberta. Przykro mu, ¿e nie móg³ otrzymaæ od biskupa z Gap kap³ana, na którego liczy³, ¿eby go zrobiæ ekonomem
wy¿szego seminarium w Ajaccio. A ja obawiam siê starañ, które
mi zrobi ten dobry ojciec, abym mu da³ jednego z naszych cz³onków, który spowoduje wielki brak wszêdzie, sk¹dkolwiek go wezmê.
List o. Millea. On nie przera¿a siê odmow¹, jak¹ niedawno
zrobi³ biskup z Gap o. Guibertowi; jednak to jest z³y omen dla sukcesu planu ks. Allarda69. Ten trochê bêdzie zwleka³ z przedstawie-
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niem swego pragnienia pra³ata, ale je¿eli to jest jego zwyczaj nie
dawaæ ¿adnego exeat przed rokiem, jak on to powiedzia³ o. Guibertowi, jak cieszyæ siê, ¿e otrzymuje siê to, czego wszyscy pragniemy od tak dawna.
List pewnego negocjatora z Nîmes, który pisze w sposób bardzo
oryginalny, aby zadecydowano przez tak albo przez nie, albo dobrze
dla wynajêcia mu naszego domu za 1000 franków, albo dobrze do
sprzedania mu za 24 000 franków.
List do o. Courtèsa, aby mu wyznaczyæ kierunek w sprawie
pensjonatu70. Da³em mu poznaæ mój pogl¹d na system, którego zawsze siê trzyma stawiania mnie naprzód przy arcybiskupie, gdy
idzie o niezastosowanie siê do tego, czego on pragnie. Obawiam
siê, ¿eby ta interwencja obcego biskupa, nie urazi³a go, choæ on
wie, ¿e jestem superiorem tego, który mnie siê radzi. By³oby lepiej, ¿eby on osobicie odpowiedzia³ w sprawach, które s¹ wyranie przeciwne naszym regu³om, oprócz konsultowania siê mnie bez
mówienia o tym. Niemy sprzeciw jakiej regule bêdzie mniej razi³
ni¿ odmowa kolegi, którego mo¿na uwa¿aæ za mistrza decydowania w podobnej matarii.
Przybycie o. Telmona. On mi ju¿ opowiedzia³ rzeczy godne
podziwu o obrocie, jaki przyjmuj¹ sprawy w Lumièrs. Rekolekcje,
które on [s. 206] przeprowadzi³ w lIsle71 z o. Martinem w pe³ni
cholery doskonale siê uda³y. Ludzie, dla których one by³y zorganizowane, dobrze z nich korzystali, a wszystkie okolice by³y tym
zbudowane. Stary proboszcz wyrazi³ ich pragnienie, ¿eby oni powrócili, aby dostarczyæ ca³ej jego licznej parafii pomocy, której oni
udzielili mê¿czyznom.
26 wrzenia: Bierzmowanie w przytu³ku Mi³osierdzia. Wielka
liczba dzieci by³a mi przedstawione, aby otrzymaæ ten sakrament
i bardzo wielka liczba pobo¿nych osób zebra³a siê w kociele na
69
Jean François Allard, urodzony w La Roche-des-Arnauds (Górne Alpy) 27 listopada 1806 r., wst¹pi³ do nowicjatu 28 padziernika 1837 r., bêd¹c ju¿ kap³anem od
5 czerwca 1830 r., przysz³y biskup w Samarii i wikariusz apostolski w Natalu.
70
Ten list z 23 wrzenia jest opublikowany w Ec. ob., s. 56 Nie jest powiedziane,
o jaki pensjonat chodzi. Przedtem oblaci z Aix opucili kapelañstwo pensjonatu Pañ
Najwiêtszego Serca, aby nie zmieniaæ wspólnoty z g³ównego celu instytutu, którym
jest g³oszenie misji.
71
Rêkopis: l’île — l’Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse).
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tej piêknej ceremonii. Koció³ by³ pe³ny, ale nie by³o ani jednego
cz³onka z administracji. W pe³ni oceniaj¹c ich niegrzecznoæ, obeszlimy siê bez nich, a ich nieobecnoæ nie przeszkodzi³a mi wyg³osiæ pó³toragodzinne kazanie do tego licznego zebrania. Przesta³bym szybciej mówiæ, gdybym spostrzeg³, ¿e uwaga s³uchaczy siê
zmniejszy³a, ale wielcy i mali poch³aniali, ¿eby tak powiedzieæ,
moje s³owa, dlatego kontynuowa³em. To mi siê uda³o w ca³ym
moim objedzie. Och! jak b³ogos³awiê Boga, ¿e umiem mówiæ jêzykiem tych, których mam obowi¹zek pouczaæ i którzy mnie s³uchaj¹, poniewa¿ mnie rozumiej¹. Nie zmieni³bym sposobu za ca³e
z³oto wiata; moje przekonanie nie potrzebuje wiadectwa, które
zbieram codziennie o doskona³oci tej metody. Jeszcze dzi
ks. Féraud72, pierwszy kapelan przytu³ku, mówi³ mi, ¿e wra¿enie,
jakie ³aska Bo¿a wywar³a w s³uchaczach, dosz³o a¿ do niego, ¿e
on nim by³ przejêty, a proboszczowie z St-Antoine, z St-Joseph
oraz wikary administrator z Aygalades opowiedzieli mi skutek, który w innym dniu w Aygalades wywar³y s³owa w tych wszystkich,
którzy uczestniczyli w nauczaniu, a którymi dobry Bóg mnie natchn¹³. Proboszcz z Crottes powiedzia³ mi to samo, podajê te fakty,
¿eby siê przekonano, i¿ nale¿a³oby pragn¹æ, aby wszyscy biskupi
robili tak, jak ja robiê.
Przybycie o. Guiberta. Spêdzi on tutaj kilka dni, udaj¹c siê do
swej placówki. [s. 206] List o. Martina. Oddaj¹c sprawiedliwoæ bardzo rzeczywistym cnotom o. Honorata73, pozwala sobie iæ do uprzedzeñ na jego rachunek zw³aszcza wobec niego, które bêdzie mi ³atwo zniszczyæ, je¿eli ³atwo jest zniszczyæ uprzedzenia. Ojciec Martin
potwierdza mi dobro i dobry skutek spowodowany przez rekolekcje,
które on przeprowadzi³ w l’Isle wspólnie z o. Telmonem.
27 wrzenia: List do Korsykanina Marchesiego w odpowiedzi
na list, w którym on zapewnia³ o swojej niewinnoci i o swojej
dobrej woli. Ja upowa¿niam go do powrotu do wy¿szego seminarium w Ajaccio pod warunkiem, ¿e przyjdzie, gdy bêdzie kap³anem. Ojciec Guibert utrzymuje, ¿e s¹ kap³ani jeszcze zdolni poradziæ wujkowi Marchesiego napisaæ list, który go skompromitowa³,
72
Ksi¹dz Pierre François Féraud (1796-1862). Wywiêcony na kap³ana w 1826 r.
spêdzi³ swe ¿ycie w przytu³ku Mi³osierdzia jako kapelan.
73
Wydrapane: Honorat.
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dok³adnie po to, aby dotrzeæ do jego rodziny, która powinna go
sk³oniæ do opuszczenia nowicjatu. Bo nie potrafiê zrozumieæ, jak
Marchesi, który móg³ bardzo ³atwo dojæ do kap³añstwa, pozostaj¹c w seminarium, wszed³ do Zgromadzenia, aby je oszukaæ i nastêpnie opuciæ stowarzyszenie? To jednak jest tym, czego list
wujka, przechwycony, dowodzi³, i tym, co sk³oni³o o. Lagiera do
wydalenia go.
List o. Moreau w odpowiedzi na jego list z 17. Mówiê mu
o Reinaudzie i o Balagne i mówiê co dla naszego drogiego o. Rolleriego. Niedawno znalaz³em u o. Tempiera list bardzo interesuj¹cy, który o. Guibert napisa³ do mnie 17 lipca; by³em nieobecny, gdy
on przyszed³, a zapomniano mi go dostarczyæ. Ojciec Guibert mówi
mi w nim rzeczy zachwycaj¹ce o swoim wy¿szym seminarium:
„Nasze seminarium posz³o cudownie dobrze; w tym punkcie jest
tylko jeden g³os, a tym jest ¿yczliwa opinia, jak¹ cieszy siê wy¿sze
seminarium, które tutaj ratuje nasz¹ barkê. Seminarzyci s¹
u szczytu szczêcia, a oni mówi¹ o tym wszêdzie. Wyjechali z seminarium dok³adnie jako misjonarze, którzy chc¹ pracowaæ nad reform¹ ich kraju, w miarê oczywicie i ze skromnoci¹, któr¹
[s. 208] ich sytuacja im nakazuje. W wioskach, w których jest ich
wielu, oni zbieraj¹ siê w kociele, aby przeprowadziæ ich rozmylanie. Oni anga¿uj¹ swoich proboszczów do zrobienia im przygotowania i dziêkczynienia po mszy, dzieci ucz¹ katechizmu, a ca³a
parafia w tym uczestniczy; wielu zrobi³o ozdoby i szaty kocielne,
które wszêdzie s¹ w stanie najbardziej obrzydliwym. Wreszcie ze
wszystkich stron s³yszê rzeczy pocieszaj¹ce o tych dobrych i wspania³ych seminarzystach, a poniewa¿ nie mielimy ich mniej ni¿ stu
dziesiêciu, to jest prawdziwa rewolucja w tym kraju. Bardzo wielu
kap³anów prosi mnie, ¿eby móc wst¹piæ do seminarium i robiæ swe
studia jak inni; wiele parafii prosi o nowych kap³anów dla proboszczów. Jest tutaj, mój kochany ojcze, sporo trosk, nieprzyjemnoci,
a czasem niebezpieczeñstw, ale pociech ponad tym wszystkim, co
mo¿na powiedzieæ.
Ojciec Albini sam g³osi misjê w Guagno z niewiarygodnym
sukcesem. Wszêdzie mówi siê tylko o cudach, których on dokonuje, s³yszê o prawdziwych cudach. Nie wiem, jak jest, ale taka kr¹¿y opinia. Co by³oby dziwnego, ¿e w naszej trudnej sytuacji Bóg
pos³uguje siê tym rodkiem, aby usun¹æ przeszkody. Ale nie trzeba
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wszystkiego ojcu mówiæ dzisiaj, powinienem zachowaæ co na nasze spotkanie”.
List do o. Vincenta. Niech on wypróbuje jaki czas pod swymi
oczami m³odzieñca, o którym mi mówi. Niech zadba bardziej
o jego zdrowie. Ojciec Guigues by³ zbyt szczodry, obiecuj¹c osiem
misji. Nie poinformowano mnie dostatecznie o rekolekcjach g³oszonych w domu w lOsier. Niech zak³ada siê w zasadzie, ¿e powinno siê mnie informowaæ o wszystkim w taki sposób, ¿ebym
wiedzia³ tak samo dobrze to, co siê dzieje, jak ci, którzy s¹ na miejscach. Je¿eli ci, o których mi mówi o. Guigues, decyduj¹ siê
przyjæ, niech przyjd¹ przed rekolekcjami.
Przybycie mojej siostry, która przychodzi towarzyszyæ swemu
synowi Eugène’owi, który wyjedzie do Pary¿a, gdzie my wysy³amy
go, aby skoñczy³ swoje studia we wspania³ym internacie ks. Poiloupa. By³em bardzo zadowolony z zachowania siê tego dziecka, które jest naprawdê czaruj¹ce i nape³niony dobrymi cechami. [s. 209]
List Dupuya, doskona³y przez jego podziwu godne powiêcenie. On jest zawsze do mojej dyspozycji, aby siê zaj¹æ takim dzie³em, jakie ja wyznaczê. Wype³ni³ to z naszej placówki w N.-D. de
l’Osier. Ust¹pi³ z probostwa, spowodowa³, ¿e tytu³ zosta³ przyznany wspólnocie. Teraz pomo¿e, je¿eli tego zechcê, naszym ojcom
w misjach albo mo¿e robiæ co innego wed³ug tego, co ja mu naka¿ê. Nie mogê zaprzeczyæ, ¿e to zachowanie siê jest godne podziwu. Muszê dodaæ, ¿e sprzedaj¹c mi dom, który stanowi³ jego ojcowiznê za utrzymanie, nigdy nie wymaga³ tego utrzymania tak
d³ugo, jak mia³ z czego ¿yæ, a jak ¿y³? Pozostawiaj¹c ekonomowi
z lOsier swoj¹ pensjê rektora i wynagrodzenia za swoje msze, aby
siê zadowoliæ victum et vestitum, jak inni ojcowie z domu.
28 wrzenia: List do o. Magnana, aby go powiadomiæ o jego
nowym przeznaczeniu. Wysy³am go do Ajaccio, aby pomóc o. Guibertowi w kierowaniu wy¿szym seminarium i zaj¹æ siê szczególnie
sprawami ekonomicznymi w tym licznym domu. List do o. Courtèsa, aby go poinformowaæ o przeznaczeniu o. Magnana i zaproponowaæ mu w zamian us³ugi o. Cuynata.
Przejazd przez Marsyliê o. Labondea, jezuity. Stara³em siê
oddaæ mu grzecznoci, które od niego otrzyma³em i od jego ojców
we Fryburgu. Bardzo nalega³ na mnie, aby zapewniæ, ¿e ani on, ani
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jego cz³onkowie nie wp³ywali na postanowienie mego siostrzeñca
Louisa de Boisgelina. Ojciec Labonde by³ jego spowiednikiem
w pensjonacie. Wyrazi³ mi z du¿¹ przyjani¹ swoj¹ wdziêcznoæ za
przyjêcie ca³kiem przyjazne, jakie mu okaza³em.
Pan burmistrz Marsylii przyszed³ przedstawiæ mi pana generalnego konsula Francji w Aleksandrii. Pan generalny konsul ofiarowa³ mi swoje us³ugi dla wszystkich zakonników, których bym mu
poleci³.
29 wrzenia: List do o. Millea. Polecam mu, ¿eby da³ zrozumieæ biskupowi z Gap, ¿e my nie powinimy byæ w³¹czani w ogóln¹ normê, któr¹ on uwa¿a³, ¿e powinien przyj¹æ odmówienia listów
uwierzytelniaj¹cych ka¿demu kap³anowi z jego diecezji przynajmniej przez rok. Odmawiam pozwolenia o. Bermondowi iæ spêdziæ kilka dni w jego rodzinie i uzasadniam moj¹ odmowê w tych
s³owach: „Pozostawmy raz na zawsze te wszystkie nieszczêsne
zachcianki rodziny w grobie naszej oblacji; powinno siê wskrzesiæ
w ¿yciu ca³kiem nadprzyrodzonym, które ju¿ nie zgadza siê z tymi
s³abociami”. Ganiê superiora z Laus, ¿e pozwoli³ wyjechaæ o. Gignoux pozbawionemu wszystkiego. Nakazujê mu w sposób najbardziej formalny pisaæ kazania, aby sobie utworzyæ dostateczny kapita³ we wszystkich potrzebach. Nie przyjmujê ¿adnej wymówki
w tym punkcie. Nakazujê mu jednoczenie, ¿eby wymaga³ od o. Bermonda i od o. Chauveta, ¿eby jeden i drugi powa¿nie zajmowa³ siê
kompozycj¹. To nie jest rada, któr¹ dajê, lecz pozytywny nakaz,
jakiego dokonujê. Sprawa warta trudu.
List do o. Courtèsa. Z góry pocieszam go odjazdem o. Magnana. Odpowiadam na artyku³y jego wczorajszego listu. Wysy³am mu
notatkê o sprawie Couterona. Obarczam go zrobieniem og³oszenia
misji w Trest przez arcybiskupa z Aix. Niech sprzedaje tabernakulum tylko za dobr¹ sumê; to znaczy niech uzyska przynajmniej
po³owê tego, co ono nas kosztowa³o.
30 wrzenia: List o. Guiguesa. Poleca on, abym przyj¹³ m³odzieñca, o którym mi mówi³ o. Vincens. Jest przekonany, ¿e bêdzie
on po¿yteczny dla stowarzyszenia. Pan Baratier, drukarz w Grenoble, wydrukuje 9000 egzemplarzy naszego piewnika z piêcioma
kartkami wydrukowanymi w 18. Ka¿da strona powinna mieæ 39
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linii. Cena ka¿dego egzemplarza z ok³adk¹ wydrukowan¹ i wybran¹ bêdzie 17 centymów albo oprawion¹ w tekturê 27 centymów.
Ksi¹¿ka bêdzie nasz¹ w³asnoci¹. Gdy druk bêdzie wykonany, trzeba bêdzie wys³aæ dwa tysi¹ce piêæset z ka¿dego domu w Marsylii,
w Awinionie i w Laus, pozostanie mu równa liczba. Na ka¿dy dom
wypadnie pokrycie ceny. [s. 211] Stary m³odzieniec maj¹cy 49 lat
zg³asza, ¿eby byæ bratem; ma 5 albo 6000 franków, którymi zrobi³by dochód. Udzia³ w lOsier jest ci¹gle liczniejszy; t³um jest olbrzymi w niedzielê, a oni maj¹ zawsze ludzi na rekolekcjach. Praca ich przyt³acza. On prosi mnie o jakie skierowanie, aby wszycy
nie byli zawsze zajêci. Regu³a jest zachowywana, ale ojcowie Gignoux i Pélissier nie s¹ ³atwi do prowadzenia. On jest bardzo zak³opotany z u³o¿eniem przysz³ej kampanii. Ksi¹dz wikariusz generalny Chartrousse jest rzeczywicie bardzo dobrze usposobiony do
nich; on nie mia³ nic bardziej pilnego, wracaj¹c z lOsier, [ni¿]
napisaæ do kap³anów, którzy mu pokazali kilka dyspozycji, aby oni
udali siê do nas. Ojciec Guigues wysy³a mi list, który ks. Chartrousse napisa³ do niego, on jest naprawdê od cz³owieka, który chce
dobra i który docenia to, czego nasi ojcowie dokonuj¹ w diecezji.
Oto kilka wyra¿eñ z jego listu: „Jeden z naszych m³odych kap³anów, maj¹cy 26 lat, pragnie wst¹piæ do waszego stowarzyszenia74.
Popieram to powo³anie, które wydaje mi siê prawdziwe i które da
ma³y rozwój wspólnocie buduj¹cej i u¿ytecznej”.
Skontaktowa³em biedn¹ wdowê z Dauphin z ks. Fissiaux, ¿eby
przyjêli do domu biednych dziewczynek osieroconych przez cholerê dwie dziewczynki od tego dobrego Dauphina. Sprawa jest
uzgodniona, ja umieszczê trzeci¹ w domu zmar³ego pana Boucherie, mówi³em o tym pannie Rocofort; po moim powrocie zakoñczê
tê inn¹ sprawê.
Kiedy wchodzi³em do pojazdu na podró¿ do Aubagne, do Roquevaire i Auriol, kurier przyniós³ mi list o. Poiloupa, który przyjmie naszego Eugène’a z najwiêksz¹ przyjemnoci¹, on zgadza siê
zast¹piæ mu wujka itd. Wyje¿d¿am zadowolony do Aubagne, gdzie
przenocujê dzi wieczorem.
Nie jest ³atwo ustaliæ, o kogo chodzi: kap³an z 26 latami, brat z 49 latami itd.
Kilku braci wst¹pi³o do nowicjatu jesieni¹ 1837 r. (Eugène Nard, Joseph Robert), ale nie
podano ich wieku, ani ich miejsca pochodzenia; oni nie wytrwali.
74
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Srebrna figura Naszej Pani de la Garde, dzie³o artysty Chanuela, powiêcona
przez bpa Fortunéa Mazenoda 2 lipca 1837 r., por. JM, 16 i 28 lipca,
2 i 12 lipca 1837 roku.
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TEKST

Padziernikgrudzieñ
1 padziernika: Wczoraj napisa³em list do o. Garniera, superiora generalnego w Saint-Sulpice, aby mu poleciæ Arsène’a Barbarina, który prosi³ mnie o pozwolenie zrobienia swego seminarium w Saint-Sulpice. Gaduel i Perrée1 nie zrobili tak samo. Mój
list do ojca jest bardzo przyjazny. Wyra¿am mu k³opot, w którym
znajduj¹ siê w pewnych diecezjach, widz¹c, ¿e wszyscy trochê
wyró¿niaj¹cy siê uciekaj¹ do jezuitów. Nikt nie kocha i nie szanuje
jezuitów bardziej ni¿ ja, ale [s. 212], poniewa¿ mnie zmuszono do
odpowiadania za diecezjê, nie mogê pozostaæ nieczu³y na ucieczkê, która nas pozostawia tylko z robotnikami odpowiedzialnymi za
dobre funkcjonowanie pieca do wapna2 i wieniakami do walczenia z ludmi w miecie tak wa¿nym jak Marsylia, gdzie byliby
potrzebni ludzie z elity do przeciwstawienia tym wszystkim szko³om bezbo¿noci, które siê pojawi³y wród nas, tym wszystkim nieukom, którzy gardz¹ religi¹, poniewa¿ nie mog¹ przywi¹zywaæ
wielkiej wagi do wiêkszej kompetencji swoich ministrów, którzy
faktycznie nie maj¹ ani wiedzy, ani talentów, ani dobrego wychowania.
1
Jean-Pierre Laurent Gaduel (1811-1888). W 1835 r. wst¹pi³ do seminarium St-Sulpice. Wywiêcony w 1839 r., by³ sulpicjaninem od 1840 do 1844 r. Nastêpnie przez
kilka lat pracowa³ w Pary¿u, póniej spêdzi³ swoje ¿ycie w diecezji Orleanu.
Wydaje siê, ¿e Za³o¿yciel pisa³: Perret. Idzie prawdopodobnie o Jeana Josepha
Perrée, który 25 listopada 1836 r., otrzyma³ listy uwierzytelniaj¹ce, aby otrzymaæ tonsurê i ni¿sze wiêcenia w Pary¿u. Kap³anem zosta³ wywiêcony w Marsylii 21 wrzenia
1839 r. Jako m³ody kap³an zosta³ wikarym w St-Charles intra muros, potem w St-Vincent de Paul, ale ju¿ nie spotyka siê jego nazwiska wród kleru diecezji marsylskiej i to
nazwisko nie pojawia siê ju¿ w pismach bpa de Mazenoda.
2
Chaufournier: robotnik odpowiedzialny za dobre funkcjonowanie pieca do wapna.
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Wczoraj napisa³em jeszcze do o. Poiloupa list, który dorêczy
Eugène. Powierzam to drogie dziecko panu Vignolo, który zobowi¹za³ siê mieæ o nim staranie i oddaæ go w rêce ojca Poiloupa.
Wyje¿d¿aj¹ w tym samym pojedzie co ks. Barbarin, ks. Perrée
i wiêta siostra pana Vignolo. Nie mo¿na byæ w lepszym i przyjemniejszym towarzystwie.
Wczoraj wieczorem przyby³em do Aubagne, w nocy, jak zamierza³em, ale dzieci zburzy³y moje incognito swymi krzykami
radoci. Dzi rano wybierzmowa³em ich du¿¹ liczbê, ale mia³em
potrzebê przemówienia do nich z wylewnoci¹ serca, aby pobudziæ
ich uwagê. Biedne dzieci! One nie uwiadamia³y sobie tego, co
robi³y, zjawiaj¹c siê przy wiêtym stole. Niestety, one maj¹ to
wspólne z najwiêksz¹ liczb¹ tych, których widzê w tych okazjach
od piêtnastu lat, jak przebiegam diecezjê. A czy nie by³em uderzony t¹ sam¹ obojêtnoci¹, t¹ g³upi¹ niewra¿liwoci¹, gdy by³em
obecny przed 25 i 30 latami na pierwszych komuniach, jakie urz¹dzano w Aix w parafiach! To zreszt¹ jest tym wszystkim, co zachowaj¹ te dzieci na ca³¹ resztê ich ¿ycia, poniewa¿ wszystko jest
powiedziane dla nich po piewszej komunii dla religijnego pouczenia i sakramentów. Ju¿ dwunastu ch³opców brakowa³o na wezwanie do bierzmowania, poniewa¿ s¹ trzy miesi¹ce, jak przystêpowali do pierwszej komunii. Mo¿e nie przedstawiono mi dwunastu,
gdybym zwleka³ jeden rok z przyjciem ich zwizytowania. I to jest
tak wszêdzie, to znaczy w miecie tak jak na wsi. Jest powód, ¿eby
zajêczeæ i jednoczenie przeraziæ siê! [s. 213]
1 padziernika: By³em obecny na sumie z3 tronu. Tak samo
zrobi³em na nieszporach. Wcale nie poszed³em na procesjê, ale
udzieli³em b³ogos³awieñstwa najwiêtszym sakramentem, gdy ona
wróci³a do kocio³a.
Pan burmistrz przyszed³ mnie zobaczyæ dwa razy. Wykorzysta³em okazjê, aby mu daæ odczuæ wygodê parafii do St-Pierre i do
Baudinard, dla której ustanowienia potrzebujê jego wspó³dzia³ania.
Pan burmistrz wszed³ doskonale w moje pogl¹dy i obieca³ mi pomagaæ z ca³ej mocy jego w³adzy. Uwa¿am, ¿e dotrzyma mi s³owa.
Pozostawi³em mu notatkê o tym, co on ma zrobiæ ze swojej strony
3

Rêkopis: sur le trône.
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wed³ug istniej¹cych praw, i umówilimy siê na pojutrze na miejscach po moim powrocie z Auriol.
Tutaj nie powiedzia³em nic o ma³o zadowalaj¹cym stanie tej
parafii z Aubagne pod wzglêdem niezgody, która tam panuje miêdzy proboszczem4 i wikarymi i wikarych miêdzy nimi. Zajmê siê
powa¿nie tym i inn¹ spraw¹ w czasie mojej wizytacji pasterskiej,
je¿eli bêdê ¿y³.
2 padziernika: Wyjecha³em z Aubagne dzi o 7 godzinie, aby
przybyæ do Roquevaire o ustalonej godzinie. Musia³em jednak doæ
d³ugo czekaæ na dzieci z Gréasque, które mia³y przynajmniej dwie
i pó³ godziny marszu do zrobienia. Nie zdarzy mi siê ju¿ zwo³ywaæ je z tak daleka od ich zamieszkania. Dzieci na ogó³ wyda³y mi
siê trochê bardziej skupione ni¿ w Aubagne, ale zw³aszcza niezmiernie uwa¿aj¹ce na moje s³owa. Pan burmistrz i pan zastêpca,
panowie Fabre i Long, byli na obiedzie, z pracownikami; ten,
którego nie by³o w Aubagne (i ten, który dostarczy³ burmistrzowi
z Aubagne temat zarzutu uczciwego jednak i przyjaznego w stosunku do jego proboszcza).
Odwiedzi³em zmartwion¹ rodzinê pana Jeana, notariusza. Ten
biedny pan niedawno straci³ swoj¹ ¿onê zmar³¹ na cholerê. Nie
mog³em powstrzymaæ moich ³ez na widok tego m³odego wdowca,
jego trojga dzieci i starej pani Coquillet, matki m³odej zmar³ej, która dowiadcza boleci skupionej, która wzrusza litoæ nad ni¹,
a mnie cisnê³a serce. Widzia³em (s. 214) matkê i córkê, przeje¿d¿aj¹c przez Rias, gdy udawa³em siê do St-Martin. To s¹ bardzo
uczciwi ludzie.
Udaj¹c siê do pana Jeana, zwiedzi³em ró¿ne fabryki pana
Brèsa, prawego przemys³owca i szwagra pana Jeana. Nie mo¿na
czerpaæ wody z ma³ego strumyka, który nazywa siê rzek¹ Huveaune. O pi¹tej godzinie wyjecha³em, aby siê udaæ do Auriol, które jest
oddalone od Roquevaire tylko o ma³¹ milê.
3 padziernika: Mia³em bierzmowaæ dzieci z parafii Auriol
i tych z Bourine, nowej parafii oddzielonej od parafii w Auriol.
Wykona³em tylko tê wiêt¹ funkcjê zaraz po mojej mszy jak za4

Proboszczem w Aubagne by³ wówczas ks. Louis Chauvet (1765-1844).
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zwyczaj. Odsy³am ca³kiem inn¹ sprawê do pierwszej wizytacji pastoralnej, któr¹ bêdê w stanie zrobiæ po moim ustanowieniu. Tutaj,
jak wszêdzie, mog³em zauwa¿yæ niezwyk³¹ uwagê dzieci, gdy do
nich mówiê, jak jest nieodzowne, ¿eby je uczyæ w ich jêzyku. Jestem w stanie oceniaæ to przez porównanie, gdy towarzyszy³em
memu stryjowi w tych samych regionach, które wizytujê. By³o
czym siê niecierpliwiæ, widz¹c ma³o uwagi, jak¹ dzieci okazywa³y
na s³owa, które biskup do nich kierowa³ po francusku; a to dlatego,
¿e nie ledzi³y toku rozumowania z powodu braku dobrego go zrozumienia. Zrobi³em tê sam¹ uwagê, gdy bp de Bausset powiedzia³
kilka s³ów do dzieci z La Ciotat, które bierzmowa³ po misji, któr¹,
uwa¿am, ¿e przeprowadzilimy w tym regionie w 1821 roku5. Oby
spodoba³o siê Bogu, ¿eby wszyscy biskupi chcieli zrozumieæ tê
niezaprzeczaln¹ prawdê i m¹droæ tego synodu w Kartaginie, który zabroni³ konsekrowaæ biskupa, gdy on nie zna³ jêzyka punickiego, który by³ jêzykiem ludu w tej czêci Afryki.
Wyjecha³em z Auriol zaraz po obiedzie, aby byæ o umówionej
godzinie z panem burmistrzem z Aubagne w kaplicy St-Pierre, któr¹ chcielimy zwiedziæ razem. Uznalimy, ¿e ona by³a obecnie
wystarczaj¹ca i ¿e plebania by³a w doæ dobrym stanie. Burmistrz
bêdzie w stanie powiadczyæ w dokumentach, które on powinien
dostarczyæ ministrowi, abymy otrzymali kaplicê pomocnicz¹.
Przyszed³em po³o¿yæ siê jeszcze w Marsylii. [s. 215]
4 padziernika: Tam znalaz³em stos listów, wszystkie bardziej
nieprzyjemne zarówno jedne, jak i drugie. Ojciec Courtès narzeka,
¿e zabiera siê mu o. Magnana. Ojciec Magnan jest gotowy byæ
pos³uszny, aby udaæ siê do Ajaccio, ale pos³ano go do Mallemort,
gdzie szaleje cholera, i on nie mo¿e opuciæ tych ludzi; je¿eli mu
nie pole siê zastêpcy, widz¹c, ¿e matka proboszcza zosta³a pora¿ona i umar³a, proboszcz wyjecha³, a ¿e wikary jest chory, bêdzie
trudno.
Ojciec Moreau narzeka na to, ¿e obecnoæ biskupa i arogancja
mieszkañców z Vico wprowadzaj¹ do naszego klasztoru, na upór
Reinauda do nie poznania ca³ej rozci¹g³oci jego b³êdu w ci¹gu
jednego miesi¹ca, który w³anie siê skoñczy³.
5

Misja w La Ciotat, 4 listopada  23 grudnia w 1821 r.
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Ojciec Rolleri jest w rozpaczy, ¿e za jego grzechy wys³a³em
go do smutnej wspólnoty6, do domu, którego on mi wylicza utrudnienia w sposób, który by³by zabawny, gdyby nie chodzi³o o sprawy tak powa¿ne jak regularnoæ, doprowadzona do punktu, w którym siê znajduje w tym kraju.
Ojciec Honorat, który prosi o pieni¹dze i o ludzi; jeli idzie o pieni¹dze, zawsze znajduje siê je mniej lub wiêcej, ale jeli idzie o ludzi, to sk¹d mia³bym ich wzi¹æ?
5 padziernika: Odpowied o. Courtèsowi. Odroczenie do
o. Magnana przez list bezporednio do niego zaadresowany. List do
mojej siostry.
Kupno wspania³ego Chrystusa z koci s³oniowej, 22 kciuki
wysokoci za cenê 850 franków. Chcia³em upewniæ siê przed nabyciem, ¿e nie by³. Osoba, która mi go sprzeda³a, zapewnia³a mnie,
¿e kupi³a go od osoby, która go otrzyma³a od ojca na syna od przesz³o 200 lat. On mu go powierzy³ w zamian za towary w obawie,
¿e rewolucjonici z jego regionu, którzy popieraj¹ bezbo¿noæ
i fanatyzm a¿ do sza³u, nie skoñczyliby na strzaskaniu mu go na
kawa³ki. Handlarz ofiarowa³ siê ust¹piæ mi odbiór, który on odebra³ od tego w³aciciela; ten pan wydawa³ mi siê godnym zaufania
w tym wszystkim, co mi powiedzia³. Jego s³owo z³¹czone z okolicznociami jego zakupu i z monet¹, któr¹ mi od³o¿y, wyda³y mi
siê wystarczaj¹c¹ gwarancj¹ legalnoci kontraktu. Zamierzam zrobiæ ten zakup na rachunek diecezji. Ten piêkny kawa³ek przejdzie
na moich nastêpców biskupów Marsylii. [s. 216]
Bracia Szkó³ Chrzecijañskich przyszli mi przed³o¿yæ petycje,
które powinno siê przedstawiæ miejskiej radzie w imieniu ojców
dzieci szkolnych, kleru i wybitnych osobistoci miasta. Ja tam
poprawiê tylko kilka wyra¿eñ, które mog³yby raniæ nadmiern¹
dra¿liwoæ rady. Gdy te petycje bêd¹ podpisane przez bardzo wiele
osób, my je poprzemy. Ponadto piszemy w imieniu biskupa pilny
list do pana burmistrza, aby go sk³oniæ do przyznania racji s³usznej
6
Ojciec Rolleri otrzyma³ obediencjê do Vico na Korsyce. Praktycznie nie by³o
wspólnoty w Vico. Ojciec Albini i jego wspó³pracownicy, gdy on ich mia³, czêsto byli
na misji. Za³o¿yciel prawdopodobnie robi aluzjê do faktu, ¿e bp Casanelli dIstria udawa³ siê tam odpocz¹æ w czasie wielu tygodni latem i ¿e on tam przyjmowa³ wielu goci.
Kilku ojców z seminarium w Ajaccio te¿ tam przyje¿d¿a³o w czasie wakacji.
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probie ca³ej ludnoci. Nie idzie o nic mniejszego tylko o chrzecijañskie nauczanie i o wychowanie przesz³o 2000 dzieci ludu, które
ci dobrzy bracia wychowuj¹ na koszt wiernych od czasu, jak miejska rada odebra³a zasi³ek wspólnocie tych braci. A wiêc bior¹c
w rêce duchowy interes, tyle dusz zaanga¿owalimy w utrzymanie
tych szkó³, to robilimy od 1830 roku. Dwa razy mówi³em obszernie o tej sprawie w wielkopostnych listach pasterskich i wiele razy
puka³em do drzwi rady, aby ona ponownie przejê³a braci pod sw¹
opiekê, poniewa¿ ona uzna³a, ¿e wspólne szko³y, które ona postawi³a na ich miejsce, nie odpowiedzia³y na ich oczekiwanie. Bowiem te wspólne szko³y nie maj¹ 300 dzieci, a kosztuj¹ du¿o wiêcej ni¿ bracia, którzy ich ucz¹ 2000.
6 padziernika: List do Pary¿a. Odwiedzenie pu³kownika z 22.
Proba ks. Coulina o formaln¹ dyspensê, który nie jest ca³kiem spokojny z powodu tej, która mu zosta³a udzielona w czasie jego wyst¹pienia z naszego stowarzyszenia, które jeszcze nie by³o zatwierdzone przez Koció³. Obieca³em mu uregulowaæ to potem, jak siê nad
tym zastanowiê. On mi przypomina, ¿e powody jego proby by³y
uznane za nie do przyjêcia, ale poniewa¿ wydawa³o siê, ¿e jest zdecydowany zrobiæ skandal, który by³by bardzo szkodliwy dla stowarzyszenia, które by³o zobowi¹zane zachowaæ wówczas tyle ostro¿noci, zdecydowa³em siê wbrew sobie ze zdaniem mojej rady, ¿eby
zastosowaæ do niego pewien artyku³ regu³y, który usprawiedliwia³
jego wydalenie. Ale poniewa¿ na tê decyzjê powo³ywano siê tylko,
aby znaleæ wykrêt, ¿e wolê, jak¹ mia³ ks. Coulin wyst¹pienia, czyni³a konieczn¹, pewne jest, ¿e by³o tym, co sprawia³o k³opot. Jeli
idzie o to, ja go uwa¿a³em tak ma³o w pewnoci sumienia, ¿e idzie
o wywiêcenie go na kap³ana, wcale nie chcia³em pe³niæ funkcji archidiakona w czasie jego wiêceniu i wycofa³em siê [s. 217], aby nie
odpowiedzieæ wbrew memu sumieniu na pytanie biskupa: Scis illum
dignum esse? Jednak poniewa¿ wówczas Zgromadzenie jeszcze nie
by³o zatwierdzone i poniewa¿ by³o na zewn¹trz, gdy ono by³o ustanowione kanonicznie, bêdzie ³atwiej podj¹æ decyzjê, aby rozwi¹zaæ
legalnie dzisiaj, gdy on chce uspokoiæ swoje sumienie.
7 padziernika: List do pana Wuillereta, sêdziego pokoju
w Romont i mego pe³nomocnika. Odpowiadam mu: 1 — ¯e on

Padziernik

291

mo¿e wynaj¹æ; 2 — ¯e on nie musi wynajmowaæ szkole z internatem ani ni¿szemu seminarium; 3  ¯e wszystkim innym chêtnie
wydzier¿y³bym pa³ac w Billens na rok, dwa lata itd., ale je¿eli to
jest na wiêcej ni¿ rok, by³oby potrzeba okreliæ warunek, ¿e dzier¿awa by³aby rozwi¹zana w przypadku sprzeda¿y, powiadamiaj¹c
o tym trzy albo szeæ miesiêcy przedtem; 4  ¯e ja wcale nie mam
danych, aby ustaliæ cenê dzier¿awy, ale wydaje mi siê, ¿e trzeba
by by³o dostosowaæ siê do tego, co jest praktykowane w kraju.
Panie Najwiêtszego Serca przedtem by³y w Montet i wynajê³y
pa³ac. Pan d’Albertas, pan de Nicolaï itd., wiele rodzin francuskich
wynajê³o pa³ace w kantonie Vaud. Na tym bêdziemy siê opierali
przy ¿¹danej cenie; 5  W celu sprzeda¿y da³bym wszystkie mo¿liwe ulgi p³atnicze, ale chcia³bym z tego uzyskaæ przynajmniej
60 000 franków. Przy tej cenie straci³bym jeszcze prawie 8000
franków, poniewa¿:
–
–
–
–
–
–

Kupno pa³acu i maj¹tku kosztowa³o mnie
54 075 franków
7
Dziesiêæ dzia³ek nabytych od pana Maillarda
7259

Rachunki pieniêdzy francuskich na szwajcarskich 571

Wykupienie czynszu winnego Fille-Dieu
597

Wykupienie czynszu winnego panu Maillardowi 122

Wydatki budowy domu wiejskiego gospodarstwa,
kaplicy i podzia³y drugiego piêtra
5 000

Suma 67 624 franki

Je¿eli da mi siê 60 000 franków, których siê domagam, udzielê
a¿ piêciu albo szeciu lat na ca³e sp³acenie. Pierwsz¹ wp³atê zrobiono by w dniu porozumienia, a resztê wp³acono by w ratach.
Zadowoli³bym siê czterema, a nawet trzema procentami pieniêdzy,
które zatrzyma³oby w rêkach, choæ tutaj jestem obowi¹zany p³aciæ
piêæ procent od pieniêdzy, które po¿yczam. [s. 218] Poinformowa³em pana Wuillereta, ¿e kap³ani z kantonu wyrazili pragnienie kupienia pa³acu i posiad³oci dla biskupa z Lausanne, który wcale nie
ma letniej rezydencji. Drugie piêtro mog³oby byæ zajête przez kap³anów na emeryturze; w tym przypadku pos³u¿ono by siê funduszami, które s¹ przeznaczone na to dzie³o.
7
Pose: miara rolna u¿ywana w kilku kantonach szwajcarskich. Pose Lausanne
posiada³a 45 arów (Littré).
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Zaraz udam siê przenocowaæ do Aubagne, aby jutro udaæ siê
do La Ciotat. Tê ostro¿noæ uwa¿ano za konieczn¹, aby nie byæ
nara¿onym na jak¹ zniewagê ze strony pewnych ³ajdaków z La
Ciotat, którzy przypominaj¹c sobie, ¿e zostali zachêceni przez burmistrza przed czterema latami8 do robienia ha³asu pod oknami probostwa, albo ¿eby powiedzieæ dok³adniej, w tak wielkiej odleg³oci tak dobrze, ¿e zaledwie ja to s³ysza³em, grozili ponowiæ ich
niegodziw¹ bezczelnoæ w czasie mego pobytu do La Ciotat. Radzono mi odroczyæ moj¹ wizytê, ja stanowczo wystrzega³em siê
pos³uchania tego zdania, uwa¿a³em tylko, ¿e roztropne by³o, zachowuj¹c zimn¹ krew i lekcewa¿¹c te groby, przeje¿d¿aæ tylko za
dnia w tym regionie, który powinien byæ mi oddany z tylu powodów.
Gdy przyby³em do Aubagne, powiedziano mi, ¿e pan prefekt
jest u burmistrza. Poniewa¿ my ¿yjemy dobrze z tym pierwszym
urzêdnikiem departamentu, poszed³em go zobaczyæ, aby mu okazaæ grzecznoæ, a tak¿e, aby mówiæ o sprawie ustanowienia parafii
St-Pierre; zasta³em zebranych wszystkich panów, którzy tworz¹
radê rewizji9, oni wszyscy byli tacy, jacy powinni byæ, to znaczy
grzeczni i pe³ni szacunku.
8 padziernika: Wyjecha³em wczesnym rankiem w towarzystwie o. Tempiera i Marca Cailhola. To zajê³o nam tylko dwie godziny i kwadrans, aby przybyæ do La Ciotat, gdzie nas oczekiwano
dopiero o godzinie 9. Zdziwilimy wiêc i kler, i ludnoæ, wszystkich tych, którzy nie mogli przyjæ na nasze spotkanie. Wysiad³em
u proboszcza i po otrzymaniu czasu na zrobienie nieodzownych
przygotowañ, uda³em siê procesjonalnie do kocio³a. Wszed³em
tam przez g³ówne drzwi i po adoracji wiêtego Sakramentu i odpiewaniu modlitwy b³ogos³awionej Dziewicy, patronki parafii,
wszed³em na ambonê. Po krótkim przemówieniu [s. 219] po francusku, aby nie mieæ wygl¹du sprzeciwiania siê dra¿liwym ludziom,
którzy siê skar¿yli, gdy w czasie mojej ostatniej wizyty udzieli³em
tonsury jednemu m³odemu studentowi z ni¿szego seminarium
8
O tej wizycie bpa z Icosie w 1833 r., por. Jean Leflon, Mgr de Mazenod II,
ss. 474-478; sprawa z La Ciotat, zorganizowana przez prasê liberaln¹.
9
Rada rewizji: rada maj¹ca orzekaæ o zdatnoci m³odzieñców do s³u¿by wojskowej.
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i odprawi³em mszê wiêt¹, w której jak zwykle przyjê³y komuniê
wiêt¹ wszystkie dzieci, które mia³y byæ bierzmowane. Te biedne
dzieci potrzebowa³y tak jak inne z rejonów, które wizytywa³em,
abym im zrobi³ dobre pouczenie, które umocni³o ich ducha i o¿ywi³o trochê ich serce oziêb³e. To zrobi³em mo¿e trochê d³ugo, ale
jednak, ¿eby je zainteresowaæ, je¿eli to oceniam po powadze, któr¹ one okazywa³y na moje s³owa. By³a godzina pó³ do dwunastej,
gdy wyszlimy z kocio³a. Poszed³em zmieniæ sobie bieliznê,
a nastêpnie uda³em siê w garniturze kanonickim do klasztoru pó³zakonnic, które za³o¿y³ ks. Vidal10. On mnie prosi³, ¿ebym da³ ten
znak rozpoznaczy jego zak³adu. Nie chcia³em nie zgodziæ siê na
to, aby go zachêciæ do kontynuowania czynienia dobra, poniewa¿
dziewiêæ dziewczynek, które bierzmowa³em w klasztorze, mog³o
³atwo przyjæ do parafii. Choæ zrobi³em krótkie pouczenie kwadransowe przed udzieleniem sakramentu i choæ zakonnice mog³y
byæ obecne, prze³o¿ona poprosi³a mnie w chwili, gdy mia³em wyjechaæ, o zrobienie jej wspólnocie innego pouczenia. Nie lubiê odmawiaæ tego rodzaju spraw, ale przyznajê, ¿e uwa¿a³em probê za
trochê niedelikatn¹. By³a godzina pó³ do pierwszej po po³udniu,
wypi³em tylko trochê kawy bez chleba, choæ wsta³em o czwartej
godzinie rano, od wczoraj wieczoru trochê niedomaga³em i czu³em
siê naprawdê zmêczony. Wzi¹³em wiêc moj¹ odwagê w dwie rêce
i wyt³umaczy³em siê, obiecuj¹c, ¿e zap³acê nale¿noci11 w czasie
mojej pierwszej wizyty w La Ciotat. Po obiedzie, bardzo nudnym
jak zazwyczaj, chcia³em pokazaæ siê w ca³ym miecie. Na moim
przejciu zbiera³em tylko oznaki szacunku; chcia³em przejæ po
bulwarze przed kawiarniami, gdzie zbieraj¹ siê wszyscy pró¿niacy i ch³ystki, wszyscy mnie pozdrawiali. Mówi³em do kilku osób.
Sz³a za mn¹ grupa poczciwych ludzi. S³ysza³o siê ich mówi¹cych:
Zobaczcie jak on jest uprzejmy! [s. 220] Mówiono, ¿e on jest
dumny. Przyznajê, ¿e nigdy nie wyobra¿a³em sobie, jak mo¿na
by³o przypisywaæ mi tê mieszn¹ opiniê. Chyba ¿e z tego powodu
mo¿na byæ dumnym, i¿ ma siê piêæ stóp, szeæ albo siedem kciu-

10
Wed³ug Ordo Marsylii, wówczas wród wikarych w La Ciotat by³ ks. Vidal; nie
znamy nazwy tych pó³zakonnic.
11
Payer les arrérages — zap³aciæ swoj¹ nale¿noæ, to, co jest opónione.
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ków12. Zreszt¹, mog³em obawiaæ siê czêsto, ¿e jestem zbyt poufa³y, ¿e zbyt wolê opuszczenie ca³kiem ojcowskie ni¿ utrzymanie
godnoci, ale nigdy nie wiedzia³em, co to jest duma. Posun¹³em
moj¹ ma³¹ wycieczkê a¿ do placu budowy, gdzie tworzy siê budynek na lokomotywy o bardzo wielkich rozmiarach. Po powrocie
z mojej kontroli, która obejmowa³a szpital, w którym upowa¿ni³em
do odprawiania mszy w salach, odjecha³em, aby przenocowaæ
w Aubagne.
9 padziernika: Po odprawieniu mszy wiêtej skierowa³em siê
do Marsylii, przeje¿d¿aj¹c przez Reynarde, gdzie chcia³em siê dowiedzieæ, w jakim stanie znajdowa³ siê hrabia de Félix, o którym
mówiono mi, ¿e jest bardzo chory. Moim zamiarem by³o oceniæ,
czy trzeba poruszyæ wielk¹ kwestiê zatroszczenia siê o zbawienie
jego duszy. On czu³ siê lepiej. Spodziewam siê, ¿e skorzysta z tej
rady!
Przyje¿d¿aj¹c do Marsylii, zasta³em o. Magnana, który siê udawa³ do swego miejsca przeznaczenia z t¹ wiêt¹ obojêtnoci¹, która powinna cechowaæ dobrego zakonnika. Rozmawiaj¹c z nim,
uzna³em, ¿e przez jego odjazd dom w Aix zosta³ zdezorganizowany. Ojciec Courtès, który w swojej korespondencji jak zwykle pogardzaj¹cy us³ugami tego dobrego ojca i który tak ma³o przejmowa³ siê jego osob¹, teraz podnosi g³ony krzyk; on, który tak
chêtnie dawa³ pierwszeñstwo o. Mouchelowi, dzi w licie, który
mi pisze, nie waha siê powiedzieæ mi, ¿e tego ojca wola³by dla
seminarium, podczas gdy Magnan, taki jaki jest, by³ jego poddanym najbardziej zajêtym i najbardziej do pokazania. „Poleci³em mu
przeprowadzenie rekolekcji w Mallemont, on bra³ udzia³ w publicznym wyznaniu wiary w La Fare13 z okazji wiêtokradztwa, które
by³o pope³nione w parafii, przygotowywa³ siê do rekolekcji zaplanowanych w Rognes. Bardziej staranny ni¿ przez przejcie wspólnoty dzieci Mi³osierdzia, przychodzi³, aby tam utworzyæ zgromadzenie. Ma du¿¹ klientelê14 w naszym kociele. Na pewno ma
12
Dawna miara d³ugoci w przybli¿eniu 33 cm, wiêc d³u¿sza ni¿ jednostka miary
anglo-saksoñskiej, gdzie stopa ma 304,7 mm. Kciuk, miara francuska d³ugoci mia³a
27,07 mm.
13
La Fare (Boucle-du-Rhône).
14
Etre achalandé — mieæ du¿¹ klientelê (Littré).
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swoje braki, wiadomoæ, jak¹ ojcu o tym przekaza³em, mia³a tak¿e
za cel, ¿eby ojciec by³ w stanie w tym go poprawiæ, poniewa¿
wród jego zalet, którymi s¹ szczere przywi¹zanie do Zgromadzenia, zakonne rozumienie [s. 221] cnoty pos³uszeñstwa, ja dostrzegam wielkie przywi¹zanie do ojca osoby, co u niego mo¿e byæ tylko zbawienne”.
Oto wiêcej ni¿ potrzeba, aby udowodniæ po¿ytek o. Magnana
w Aix. Je¿eli doda siê, ¿e o. Mouchel, cz³owiek tak wspania³y pod
ka¿dym wzglêdem, nie mo¿e odwa¿yæ siê tylko na tyle, aby poprowadziæ modlitwê wieczorn¹, poniewa¿ nie zna jêzyka prowansalskiego i nie spowiada nikogo w naszym kociele; poniewa¿ o. Aubert15 jest jeszcze tak m³ody i tak niedowiadczony, poniewa¿
o. André jest tym, co wszyscy wiedz¹, trzeba z tego wnioskowaæ,
¿e obecnoæ o. Magnana nie jest tylko po¿yteczna w Aix, lecz ¿e
jest ona konieczna. Podczas gdy o. Mouchel, który robi w Aix ma³o
albo nic, bêdzie bardzo po¿yteczny w Ajaccio przez swoj¹ postawê, swoj¹ regularnoæ, swoje wiadomoci teologiczne itd. Nie ma
siê nad czym zastanawiaæ i to sk³oni³o mnie do wezwania tego
ojca, aby siê uda³ na Korsykê. W tym celu napisa³em do o. Courtèsa jeszcze dzi wieczorem, poniewa¿ pilne jest, ¿eby nowy dyrektor przyby³ do seminarium przed rozpoczêciem roku szkolnego.
10 padziernika: Rocznica mierci mego ojca. To tutaj by³oby miejsce, ¿ebym siê trochê rozwin¹³ nad zas³ug¹ tego dobrego
ojca i nad okolicznociami jego cennej mierci, która by³a mierci¹ przeznaczonego, ale dzi wieczorem zbyt siê pieszê. Obieca³em, ¿e nie bêdê zbyt d³ugo czuwa³, bo godzina jest ju¿ bardzo
póna. W przysz³ym roku, je¿eli Bóg da mi do¿yæ i je¿eli bêdê
móg³ kontynuowaæ ten Dziennik, zrobiê sobie obowi¹zek z³o¿enia
ho³du jego pamiêci16.
List do o. Guiguesa17 trochê surowy, aby mu oznajmiæ, ¿e siê
dziwnie zapomnia³ w licie, który niedawno napisa³ do o. Tempiera. Pozwoli³ on sobie zbesztaæ nas z niewiarygodnym zuchwalstwem w przekonaniu, ¿e zabieram mu Dupuya, na którego on liWydrapane: Aubert i André. Idzie o Pierrea Auberta.
10 padziernika 1838 r. bp de Mazenod faktycznie pisze jedn¹ stronê o zas³ugach jego ojca i o okolicznociach jego mierci.
17
Wydrapane: Guigues i Guibert.
15
16
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czy³ na misje tej zimy. Nie ma siê pojêcia o tonie tego listu. [222]
Bardzo siê hamowa³em w odpowiedzi, nawet podar³em pierwsz¹
stronê, jak¹ napisa³em, poniewa¿ w tym pierwszym rzucie zawar³em za du¿o gwa³townoci. Druga wersja, bardziej spokojna, bêdzie
jednak dostateczna, aby mu daæ odczuæ jego winê. Mylê, ¿e
o. Guigues tym bardziej bêdzie ¿a³owa³, ¿e przyj¹³ ten sposób dzia³ania, i¿ musia³em powiedzieæ mu, ¿e tak ma³o myla³em o zabraniu mu o. Dupuya dla misji, ¿e wyranie poleci³em o. Guibertowi,
przed o. Tempierem, aby wykona³ plan, jaki mi przedstawi³, ¿eby
wykorzysta³ gorliwoæ, zdolnoæ i dobr¹ wolê o. Dupuya tylko po
okresie misji.
Upowa¿niam go do zatrzymania 300 franków z mszy, aby
zmniejszyæ czêæ jego d³ugu. My ka¿emy je wyp³aciæ. Wreszcie
zobowi¹zujê go, ¿eby odpowiedzia³ z uszanowaniem, ale tak jak
trzeba biskupowi z Grenoble, aby odrzuciæ raz na zawsze mieszne
pos¹dzenia, ¿e jestemy s³abi i obcy. Rzeczywicie, nasi ojcowie
dziesiêæ razy s¹ lepsi zarówno pod wzglêdem talentów, jak i pod
wzglêdem cnót jak18 wiêcej ni¿ trzy czwarte i pó³ kap³anów z jego
diecezji. Oni s¹ tym, czym powinni byæ pod ka¿dym wzglêdem,
a je¿eli oni odwa¿yli siê g³osiæ kazania z pretensj¹, poszukiwanie
i przesada, która prawdopodobnie podoba siê biskupowi du¿o bardziej, ja nie omieszka³bym ganiæ ich publicznie i nawet zakazaæ im
g³oszenia kazañ, które oni wyg³osiliby tak samo ja³owe i nieskuteczne, jak s¹ wszystkie kazania, które ludzie maj¹ g³upotê podziwiania. Jak cuda nawrócenia, które wszêdzie siê dokona³y przez
pos³ugê s³owa wykonywan¹ przez naszych ojców od trzech lat
w diecezji Grenoble, jeszcze nie dokona³y powrotu miesznych
uprzedzeñ, które bez przerwy powoduj¹ wypowiadanie tak biednych s¹dów.
Wizyta u pana genera³a Sebastianiego z okazji jego nominacji
na parostwo. Korzysta³em z tej okazji, aby mu mówiæ o Korsyce,
a szczególnie o o. Guibercie, o seminarium i o misjach. [s. 223]
Uwa¿am, ¿e go bardzo zainteresowa³em wszystkimi naszymi dzie³ami, obieca³ mi pomoc w postaci jego kredytu w tym wszystkim,
co mog³oby interesowaæ dobro, które nasi ojcowie wykonuj¹ w jego kraju. Wyzna³ mi, ¿e misje by³y najpotê¿niejszym rodkiem
18

Rêkopis: aux.
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sprowadzenia tego biednego ludu i ¿eby zburzyæ okropne przes¹dy, które go opanowa³y. Dobre dyspozycje genera³a podsunê³y mi
myl nak³onienia Guiberta, ¿eby poprosi³ rz¹d o pomoc dla misji.
Napisa³em od razu do tego ojca, przypominaj¹c mu to, co minister
Lainé19 swego czasu ofiarowa³ mi, aby podj¹æ tê pos³ugê na Korsyce.
Ojciec Touche20, który dawniej nale¿a³ do naszego Zgromadzenia, poprosi³ mnie o audiencjê, której mu nie odmówi³em. Mia³
odwagê zg³osiæ siê z umiechniêt¹ twarz¹, któr¹ szybko zmieni³,
widz¹c powagê mego przyjêcia. Wys³ucha³em to, co on mia³ mi do
powiedzenia. Jego przemówienie, jak ca³e jego zachowanie, wcale
nie mia³o dalszego ci¹gu. Zaproponowa³ mi wiele niezgodnych planów. Najpierw, czy móg³by przyjæ do diecezji marsylskiej, ja
na to nie zgodzi³em siê21. Nastêpnie, czy ja radzi³bym mu osi¹æ
w diecezji Palence, w której by³ po¿¹dany i w której mia³ niezmiern¹ liczbê misji do przeprowadzenia; odpowiedzia³em mu, ¿e nie
móg³by lepiej zrobiæ. Nagle lituj¹c siê nad losem naszych grup
w Afryce, chcia³by wiedzieæ czy nie móg³by iæ za nimi. Jak go
zapyta³em, czy mia³ w³adze od Stolicy wiêtej, powiedzia³ mi, ¿e
nie, ale ¿e biskup z Fréjus ich by mu udzieli³. Prawdopodnie a¿ do
wyl¹dowania, powiedzia³em mu, ale czy po przybyciu na ziemiê
ksi¹dz móg³by rozgrzeszaæ umieraj¹cych? Wówczas on przyzna³,
¿e by³oby odpowiedne odwo³aæ siê do papie¿a. Ale jeszcze trzeba
by by³o wiedzieæ, czy genera³owie na to siê zgodz¹, a nastêpnie jak
ksi¹dz bêdzie ¿y³? Och! to prawda. A wiêc proszê wasz¹ ekscelencjê, ¿eby napisa³ o tym do ministra wojny. Wród tego stosu pomys³ów, zobaczy³em, ¿e mog³oby wynikn¹æ jakie dobro, gdybymy otrzymali zgodê, ¿eby [s. 224] ten dobry cz³owiek zosta³
upowa¿niony do pójcia z sanitarkami; konsekwentnie obieca³em
mu napisaæ o tym do ministra wojny i to zrobiê. Jeli idzie o mo¿liwoci, naprawdê nie wiem zbytnio, jak to robiæ. By³oby zbyt ry19
Pan Lainé, minister spraw wewnêtrznych Ludwika XVIII. W czasie podró¿y
Za³o¿yciela do Pary¿a w 1817 r. Lainé poprosi³ go, aby uda³ siê g³osiæ misje na Korsyce, por. J. Leflon II, s. 68-75.
20
Wydrapane: Touche. Jean Joseph Touche, urodzony 22 lutego 1794 r. w Seyne
(Alpes de Haute Provence), kap³an 19 wrzenia 1818 r., nowicjusz w 1818-1819, wyst¹pi³ ze Zgromadzenia 17 lutego 1832 r.
21
Ja nie przyj¹³em.
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zykowne odpowiadaæ za g³owê tak le zorganizowan¹ wobec najwy¿szego kap³ana, prosz¹c go o listy misjonarza apostolskiego22
dla niego. Gdyby ten cz³owiek nie by³ poniek¹d apostat¹, mo¿na
by by³o przy³¹czyæ go do kogo z naszych cz³onków, który kierowa³by nim, i by³oby mo¿liwe stworzenie czego po¿ytecznego dla
zbawienia tych biednych dusz; w tym stanie nie ma nic innego do
zrobienia ni¿ otrzymaæ dla niego od ministra upowa¿nienia do pójcia z sanitarkami.
W zwi¹zku z tym o. Touche, poniewa¿ jego nazwisko pojawia
siê pod moim piórem, dobrze jest przypomnieæ, ¿e po spêdzeniu
kilku lat w Zgromadzeniu, wype³niaj¹c tylko swoj¹ wolê, nadu¿ywaj¹c swojej sytuacji prawie niezale¿nej w Górnych Alpach, gdzie
on ewangelizowa³ sam, Bóg wie jak, wioski tych gór, gdy chciano
podporz¹dkowaæ go regule, fantazja kaza³a mu powiêciæ siê rzekomo ¿yciu doskonalszemu, chcia³ zostaæ kapucynem; to znaczy,
¿e prosi o dyspensê u nas, aby móg³ wst¹piæ do tego zakonu albo
do jakiego innego, tak samo surowego. Ten biedny cz³owiek mia³
tak ma³o zdrowego rozs¹dku, by³ tak niezdolny, ¿eby wyg³osiæ dwa
rozs¹dne zdania, by³ zreszt¹ tak ma³o zachowuj¹cym regu³ê, choæ
bez przerwy gubi³ siê w wielkich s³owach zupe³nie mistycznych,
które sk³oni³y moj¹ radê, aby wyrazi³a zgodê na jego odejcie. Faktycznie, wyst¹pi³ ze Zgromadzenia, ale co mu siê zdarzy³o? To, co
siê zdarzy³o innym, to znaczy, ¿e pozosta³ w drodze; zerwa³ wiêzy
swego pierwszego zaanga¿owania i nie poszed³ ju¿ do kapucynów
jak s³ynny Riccardi23 nie poszed³ do barnabitów. Och, z³udzenie!
Och, fatalne zalepienie! Do Boga bêdzie nale¿eæ koñcowy os¹d
tych wszystkich sprzeniewierzeñ.
Gdy wraca³em do domu, mój dobry stryj zawo³a³ do mnie
z okna, ¿e ma wiadomoæ dla mnie. By³ radosny, to by³o og³oszenie mojej kanonicznej nominacji. Póniej tego siê spodziewa³em.
To wywo³a³o we mnie skutek ciosu24, który da³oby siê [s. 225] nieszczêliwemu biedakowi przygniecionemu pod przygniataj¹cym
brzemieniem. Bóg to wie, poniewa¿ on przygotowa³ wszystkie
Por. powy¿ej 18 maja, notatka 62.
Nicolas Léonard Riccardi, urodzony w Marsylii 24 lutego 1803 r., nowicjusz
w 1825 r., wywiêcony na kap³ana 30 lipca 1826 r., wyst¹pi³ 24 czerwca 1829 r.
24
Saccade: nag³y ruch wymierzony w nerki rêkami kawalerzysty, mocne uderzenie, które komu siê daje.
22
23
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wydarzenia i pokierowa³ serca do tego. To tam jest moja jedyna
pociecha i prawdziwy powód mojej rezygnacji. Gdybym nie umocni³ siê w tym przekoniu, uwa¿am, ¿e zachorowa³bym ze zmartwienia, ¿e widzê siebie dochodz¹cego dok³adnie do punktu, z którego
oddala³y mnie moja wola, moje upodobanie i wszystkie moje myli najbardziej postanowione. Trzeba by³o, ¿ebym tam doszed³
wbrew sobie, i trzeba, ¿ebym tam pozosta³, jakie by³yby moje pragnienia wypoczynku i wiêtej wolnoci, której jednak chcia³em
u¿ywaæ tylko dla mego uwiêcenia i s³u¿bie Kocio³owi.
11 padziernika: Kapitu³a przysz³a w pe³nym sk³adzie pogratulowaæ mi, g³os zabra³ o. Flayol. Niestety, co móg³ mi powiedzieæ,
co nie powiêkszy³oby mego cierpienia! Jednak podziêkowa³em tym
panom i szybko skierowa³em rozmowê na inny temat, ale trzeba
bêdzie przyzwyczaiæ siê do s³uchania tych gratulacji powtarzanych
przez tyle osób, które spotkam, albo które przyjd¹ mnie odwiedziæ
tylko z tego powodu. Cierpliwoci.
Przyby³ o. Mouchel. Ten dobry ojciec wyjecha³ z Aix zaraz,
jak dowiedzia³ siê o swoim skierowaniu. Wyje¿d¿a radosny i zadowolony. Mia³em przyjemnoæ spêdzenia z nim wielu godzin. Potwierdzi³ mi to, co mi powiedzia³ o. Magnan, ¿e o. Courtes nie
udzieli³ komunii temu nieszczêsnemu Jouveowi, który wszed³
w tak heroiczne uczucia religijne. Ojciec Mouchel zwalcza³ to nieszczêsne postanowienie bez mo¿liwoci zmiany zdania o. Courtèsa,
który w ten sposób pozwoli³ umrzeæ temu cz³owiekowi tak oczywicie usprawiedliwionemu bez dania mu mo¿liwoci wype³nienia
Boskiego przykazania komunii w czasie mierci, niezale¿nie od
obowi¹zku przyjêcia komunii raz w roku, który przynagla³ tak¿e
w cz³owieku, który mo¿e uczestniczy³ w ciele Jezusa Chrystusa
tylko raz w swoim ¿yciu w czasie swojej pierwszej komunii25.
[Ks. Yenveux II, 112]: Napisa³em o tym wyranie do o. Courtèsa,
aby go zganiæ, przypominaj¹c mu to, co zrobi³em dla Germaine
w podobnej sytuacji i jeszcze ca³kiem niedawno przechodz¹c do
Gap, gdzie udzieli³em komunii i bierzmowania skazanemu, któremu dobry dyrektor udzieli³ jeszcze komunii w dniu jego egzekucji.
25
Koniec czwartego zeszytu Dziennika, który zawiera tylko 36 stron. Zeszyt, który nastêpowa³, zagin¹³; znajdujemy z niego tylko fragmenty u Yenveux, Ramberta
i Reya.
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14 padziernika [Rambert I, 788]: Rocznica mojej sakry
w Rzymie w kociele £azarzystów Saint-Sylvestre. W niemo¿liwoci oddania Bogu dostatecznych dziêkczynieñ za tak wielk¹ ³askê
poszed³em obchodziæ to wiêto z moimi dobrymi kapucynkami, odprawiaj¹c mszê w chórze ich klasztoru. Ich radoæ by³a równa
memu pocieszeniu; wiêkszoæ tych wiêtych niewiast p³aka³a
w czasie krótkiego przemówienia, które im wyg³osi³em przed rozpoczêciem wiêtych tajemnic, a towarzysz¹c mi przy wyjciu z kaplicy, zapiewa³y wzruszaj¹c¹ pieñ ich kompozycji na okolicznoæ
mego ustanowienia. Gdyby wszystkie moje owieczki by³y podobne do tych, nie mo¿na by by³o powiedzieæ, ¿e brzemiê jest ciê¿kie.
To s¹ anio³y na ziemi; w ich p³omiennych sercach, które tak kochaj¹ dobrego Boga, one mi rezerwuj¹ dobre miejsce, a ca³e wiête, jaki one s¹, dobrze wiedz¹, jak wyraziæ ich uczucia.
15 padziernika [Ks. Yenveux IV, 222]: List do o. Auberta26,
aby go poinformowaæ, ¿e ma zostaæ ca³y tydzieñ w Aix z jego towarzyszem. Zarzucam mu, ¿e uchybi³ prostocie w swoim pos³uszeñstwie przez nadmiar gorliwoci, której moglibymy dowieæ
niedyskrecji tylko w nowicjuszu. Jakiego ¿alu nie mielibymy, gdyby nie bior¹c niezbêdnego odpoczynku, w czasie rocznych prac
znów popad³ w ten sam stan s³aboci, w którym by³, gdy go wys³a³em do St-Martin. Czy jest tych dwanacie dni, ¿eby siê wzmocniæ
z powodu zmêczenia tak widocznego, które spowodowa³o pogorszenie zdrowia. Ten drogi, dobry i cenny o. Aubert umie grzeszyæ
tylko przez nadmiar.
16 padziernika [Ks. Yenveux II, 65]: List do o. Albiniego,
aby mu pogratulowaæ dobra, którego Bóg dokonuje przez jego pos³ugê; mówiê mu, ¿e le post¹pi³, pozostawiaj¹c o. Rolleriego samego w Vico. Wys³a³em tego m³odego ojca na Korsykê tylko po
to, ¿eby by³ uformowany przez niego do pos³ugi misyjnej, on powinien byæ jego sta³ym towarzyszem. List do o. Rolleriego. Podnoszê jego si³ê moraln¹, która cierpia³a na widok z³ego postêpowania w Vico; surowo ganiê go za pewne bardzo le brzmi¹ce
26
Ten list do o. Casimira Auberta zosta³ opublikowany w Ecrits oblats 9, s. 59-60.
Towarzysz o. Auberta nie jest nazwany.
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wyra¿enia zniechêcenia. Polecam mu przede wszystkim pos³uszeñstwo jego bezporednim prze³o¿onym, co nie przeszkadza, ¿eby
pisa³ do mnie, gdy mu siê spodoba, ¿eby poinformowa³ mnie
o swoich k³opotach, je¿eli je ma, albo o ka¿dej innej sprawie.
17 padziernika [Ks. Yenveux VI, 27]: List do ojca27. Ganiê
go ³agodnie za przewinienie, które pope³ni³ przeciw ubóstwu i pos³uszeñstwu, odwa¿aj¹c siê kupiæ ze z³oci dwanacie chusteczek
do nosa, gdy przeje¿d¿a³ przez Gap w drodze do l’Osier.
19 padziernika [Ks. Yenveux VII, 201]: List do o. Courtèsa.
Mianowanie o. Magnana na dyrektora duchownego28 domu w Aix.
Polecenie, ¿eby byæ dok³adnym w zbieraniu rady swoich asesorów
zgodnie z Regu³¹ i dawaæ mi sprawê ze swych dzia³añ przynajmniej raz w miesi¹cu w licie, który nie bêdzie porusza³ innych
spraw, ten list powinien byæ przedstawiony mojej radzie i zostaæ
w aktach. Zdaæ sprawê tak¿e prokuratorowi generalnemu29 z tego,
co nale¿y do jego obowi¹zku. Niech napisze albo niech przepisze
na czysto przemówienie, które wyg³osi³ w dniu wiêtej Teresy, które bardzo podoba³o siê naszym oblatom, których wys³a³em na odpoczynek do Aix30.
[Ks. Yenveux IX, 173]: List wspania³ego o. Mouchela. Okropnie cierpia³ w czasie przeprawy przez wodê. Brzydka pogoda zmusi³a go do zawiniêcia na wyspy dHyères. Ten wiêty kap³an powiedzia³ mi na ten temat te piêkne s³owa: „By³em tak chory, jak
mo¿na nim byæ, przynajmniej ¿eby oddaæ duszê. Nie wierzê, ¿e
najgwa³towniejszy atak cholery stawia cz³owieka w stanie smutniejszym ni¿ ten, w którym siê znalaz³em. Budzi³em wspó³czucie
u najbardziej twardych marynarzy. Jednak to nic, nie mówmy ju¿
27
Nazwisko opuszczone u ks. Yenveux. Idzie o o. Gignoux albo o o. Pélissiera,
którzy przybyli do N.-D. de lOsier w 1837 r.
28
Dyrektor duchowny albo „prefekt duchowny braci”, któremu powierzono ich
kierownictwo, por. Regu³a z 1827 r., pierwsza czêæ, rozdz. I, & 10.
29
Na kapitule w 1837 r. O. Honorat zosta³ wybrany prokuratorem albo ekonomem
generalnym, ale pozosta³ superiorem w N.-D. de Lumières. Praktycznie tê funkcjê zawsze wype³nia³ o. Tempier.
30
To ostatnie zdanie znajduje siê, napisane w inny sposób w Yenveux VIII 169:
Wys³a³em naszych oblatów na odpoczynek do Aix w dniu wiêtej Teresy; oni byli obecni na przemówieniu o. Courtèsa.
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o tym. Zrobi³bym wiêcej dobra dla Kocio³a i dla Stowarzyszenia.
Da³bym dla niego moje ¿ycie i jeszcze wiêcej, gdyby by³o wiêcej
do dania”. Serce rozszerza siê, gdy spotyka siê szlachetne dusze,
ludzi przejêtych swymi obowi¹zkami, którzy umiej¹ oceniæ swoje
powo³anie.
23 padziernika [Rambert I, 788]: Mój stryj donosi mi, ¿e nasi
¿o³nierze zdobyli Constantine i ¿e genera³ Damrémont zosta³ zabity pociskiem armatnim. Zaraz bêdê siê modli³ za jego duszê; ale,
mój Bo¿e, z jakim niepokojem o jego los!, poniewa¿ ci biedni
wojskowi wcale nie zajmuj¹ siê ich zbawieniem. Na ogó³ s¹ oni le
przygotowani na to, ¿e bêd¹ nagle zabrani z tego wiata; a je¿eli
on nie umar³ od razu, gdzie byli kap³ani, aby go pojednaæ przez
sakrament pokuty? Och! Bo¿e, jaka odpowiedzialnoæ za tyle dusz,
które bêd¹ zgubione z powodu braku tej pomocy, o której naczelny
genera³ prawdziwy chrzecijanin niew¹tpliwie móg³by armii dostarczyæ. Ach!, gdyby on mnie o to poprosi³, na pewno umia³bym
mu j¹ znaleæ; on pierwszy by jej potrzebowa³
Gdy ten dzielny cz³owiek, poniewa¿ ja doceniam jego kwalifikacje, wyje¿d¿a³ do Algieru, ja mu mocno poleca³em to chrzecijañstwo. Obieca³ mi, ¿e napisze do mnie na ten temat. Niestety!,
zapomnia³ o swej obietnicy. Weszlibymy w korespondencji o religijnych potrzebach kolonii i wojska. Kto wie? Mo¿e to doprowadzi³o do jakiego postanowienia w czasie ekspedycji. Jaki ¿al! ¯a³owa³em go w g³êbi mego serca. Niemniej bêdê siê modli³, ofiarujê
wiêt¹ ofiarê za niego, a przy okazji za innych wojskowych zmar³ych na polu bitwy albo inaczej. Bóg jest nieskoñczenie mi³osierny, nikomu nie nale¿y mierzyæ, a jeszcze mniej zacieniaæ jego
mi³osierdzie w zastosowaniu, które chce uczyniæ dla zbawienia
dusz, które Jego Bo¿y Syn Jezus Chrystus odkupi³ swoj¹ cenn¹
krwi¹. Chêtnie mieszam siê w oceanie tego mi³osierdzia, zw³aszcza dzisiaj, gdy przychodzê b³agaæ o ni¹ dla siebie samego
w pierwszych æwiczeniach tych rekolekcji.
25 padziernika [Ks. Yenveux VIII, 211]: Dzi dowiedzia³em
siê o mierci kardyna³a Frezzy31, mój konsekretarz, mój przyjaciel,
31
Biskup Luigi Frezza (1783-1837) zosta³ ustanowiony kardyna³em 11 lipca 1836 r.
wiêcenie biskupie bpa de Mazenoda mia³o miejsce w kociele Saint-Sylvestre na Kwi-
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albo raczej mój ojciec w Bogu, choæ mia³ rok mniej ni¿ ja. Otrzyma³em Ducha wiêtego z pe³ni¹ kap³añstwa przez jego pos³ugê.
W mylach wiary, które dziêki Bogu kieruj¹ mnie od tej pory, ja
go uwa¿a³em tak jak dwóch innych pra³atów, którzy na³o¿yli mi
rêce, jako moich prawdziwych ojców w Jezusie Chrystusiê. Nie
przesta³em ani jednego dnia modliæ siê za nich w wiêtej ofierze
na tym stanowisku. Moc, która jest we mnie jako biskupie, pochodzi z ich dusz; ona wesz³a do mnie przez nich. Nigdy zwi¹zek nie
jest cilejszy. Nie ma ojcostwa podobnego do tego, jakim jest biskupa w stosunku do kap³ana.
26 padziernika [Ks. Yenveux VIII, 211]: Odprawi³em mszê
Requiem za mego wielebnego ojca i przyjaciela jego eminencjê
kardyna³a Louisa Frezzê, arcybiskupa. Przeznaczam ponadto dla
niego wszystkie odpusty, które bêdê móg³ zyskaæ w ci¹gu omiu
dni. Pragnê, aby wszyscy moi przyjaciele i ci wszyscy, którzy
otrzymaj¹ jakie duchowe dobro ode mnie, zrobili to samo, gdy
Bogu spodoba siê zabraæ mnie z tego wiata; ale tego nie spodziewam siê. Jest tak ma³o ludzi, którzy czuj¹ te sprawy. Jest siê kap³anem; cieszy siê w ci¹gu ca³ego swego ¿ycia z tego wspania³ego
przywileju, najwy¿ej za to wszystko dziêkuje siê Bogu; ale umieæ
za to byæ wdziêcznym temu, kogo Bóg wybra³, aby wam zakonikowa³ o tym nieocenionym darze, to inna sprawa. Nigdy nie pomylano o tym i jest siê bardzo zdziwionym, bardzo zdumionym,
gdy zrobiono uwagê, ¿e nigdy nie pomylano, aby odmówiæ jedno
Pater i jedno Ave za biskupa, od którego otrzymuje siê ten wielki
skarb. Ponadto bez najmniejszej sympatii, bez najmniejszego uczucia. Nie czuje siê nic dla duszy tego, który wspó³dzia³a³ tak niedawno w przemianie, która siê dokona³a przez udzielenie wielkiego daru Bo¿ego i moc Ducha wiêtego w pamiêtnym dniu
wiêcenia w nowym kap³anie. Tutaj jest zupe³nie inna sprawa ni¿
duchowe pokrewieñstwo, które jest zawarte w chrzcie.
[Ks. Yenveux VII, 252]: List o. Martina datowany z Aix. Pisze
on do mnie, aby wys³aæ mi list o. Honorata. Ten dobry o. Honorat
mówi mi powa¿nie, ¿e robotników, którzy robili jeszcze ha³as
rynale. Konsekratorami byli kardyna³ Odescalchi, wówczas prefekt Kongregacji Biskupów i Zakonników, bp Falconieri, arcybiskup Rawenny i bp Luigi Frezza, sekretarz
Kongregacji Spraw Kocielnych.
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w Lumières, on tam wys³a³ o. Martina i o. Ricarda, aby umo¿liwiæ
ich odejcie do Aix. Gdzie ten dobry ojciec widzia³ to w Regule,
nawet dla jednego prostego ojca, a jeszcze mniej dla dwóch, gdy
tam wspólnota z³o¿ona z trzech jest podzielona. Przeciwnie, czytam w Regule dos³ownie: Nullus unquam itinera aggrediatur quae
utilia non sint sibi vel proximo, ad superioris generalia judicium32.
Czy to jest jasne? Jak wiêc o. Honorat pozwoli³ sobie wzi¹æ na siebie wys³anie w podró¿ tych dwóch ojców bez uprzedzenia mnie?
On uwa¿a³ to za ca³kiem proste, dobre dziecko, podczas gdy ja na
pewno tego bym nie cierpia³. Czy przyjdzie powiedzieæ mi: si difficile sit superiorem generalem consulere, standum erit superioris
judicio qui haud mora superiori generali omnia per litteras manifestabit33. Ale na to trzeba skreliæ pierwsz¹ liniê: si casus maxime
urgeat34. Otó¿, gdzie tu jest pilnoæ? Gdzie jest trudnoæ zwrócenia
siê do superiora generalnego? To najlepiej uciec siê do albo powa¿nej g³upoty, albo g³upstwa. Ale nie, to jest g³upstwo, poniewa¿
o. Honorat jest niezdolny, aby chcieæ opuciæ swój obowi¹zek; ale
on nie jest w ukryciu przed zrobieniem powa¿nych pomy³ek
w wykonywaniu obowi¹zku, który jest ponad jego si³ami moralnymi. (Ks. Yenveux VII, 141): Dlatego bêd¹c czasem bardziej uprzejmym, ni¿ by³o to potrzebne, nigdy nie umia³ zadowoliæ ¿adnego
poddanego z domów, których ze wzglêdu na jego starszeñstwo,
jego cnoty i jego przywi¹zanie do Zgromadzenia by³em, ¿eby tak
powiedzieæ, jakby przymuszony zrobiæ go superiorem. To jest nieszczêcie, ¿e on nie umie zadowoliæ swoich poddanych, poniewa¿
nie umiano by byæ lepszym ni¿ ten dobry o. Honorat i na pewno
mam tyle szacunku jak uczucia dla niego, ale on nie zas³uguje,
¿eby byæ superiorem.
27 padziernika [Ks. Yenveux VIII, 211]: Odprawi³em jeszcze mszê o spoczynek duszy mego ojca w Bogu, mego kolegi
32
Regu³y, wyd. 1827 r., 2 czêæ, 3 rozdzia³, & 5, art. 1: Podró¿e: Nikt nie podejmuje podró¿y, które nie s¹ po¿yteczne dla siebie samego albo dla bliniego, wed³ug os¹du superiora generalnego.
33
Tam¿e, art. 2: Je¿eli trudno jest zapytaæ siê superiora generalnego, trzeba bêdzie iæ za opini¹ superiora lokalnego, który bezw³ocznie poinformuje superiora generalnego o wszystkim.
34
Tam¿e: „Je¿eli przypadek jest bardzo nagl¹cy.
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w episkopacie i mego przyjaciela kardyna³a Frezzy. By³o jeszcze
to potrzebne, aby zadoæuczyniæ temu, co wydawa³o mi siê, ¿e jestem mu winien. Umieszczê go nastêpnie codziennie w memento
za zmar³ych, bezporednio po biskupie, który mnie wywiêci³ na
kap³ana.
28 padziernika [Ks. Yenveux VIII, 251]: Mia³em wiele konferencji z Reynierem35 w czasie tego odejcia. Mówilimy bardzo
powa¿nie o jego sytuacji i jego obowi¹zkach. On doskonale rozumie ich zakres i chce je wype³niæ. Konsekwentnie, uwa¿am, ¿e
poprosi, aby byæ ponownie przyjêtym do Zgromadzenia, z którego on
przyznaje, ¿e zosta³ wydalony przez jego winê, choæ jednak nie mo¿e
powiedzieæ, ¿e mia³ zamiar dojæ do tej ostatecznoci przez niew³aciwe postêpowanie, do którego pozwoli³ sobie wejæ przez lekcewa¿enie, a trochê tak¿e przez z³e przyk³ady. Gdy uczyni tê probê,
my zobaczymy na radzie, co mamy zrobiæ i jaka bêdzie decyzja,
która bêdzie podjêta w stosunku do niego, on bêdzie w pewnoci
sumienia na resztê swoich dni.
30 padziernika [Rambert I, 789]: List do zarz¹dców domu
³azarzystów, aby otrzymaæ zgodê, ¿eby dwaj kap³ani zostali dopuszczeni do robienia kwarantanny z chorymi ¿o³nierzami powracaj¹cymi z Afryki36.
31 padziernika [Rambert I, 790]: Inspektorzy zdrowia odpowiedzieli na list, który im wys³a³em wczoraj. Oni upowa¿niaj¹
mnie do wprowadzenia dwóch kap³anów na wyspê de Ratonneau37,
ale oni mnie uprzedzaj¹, ¿e bêd¹ musieli byæ zaopatrzeni w pozwolenie pana intendenta wojskowego 12 dywizji.
35
Niemo¿liwe jest wiedzieæ, czy idzie o Symphoriena albo o Gustavea Léona.
Wed³ug spisu przyjêcia habitu a¿ do 1850 r. pierwszy zosta³ wydalony haniebnie
w 1829 r., drugi zosta³ wydalony z powodu braku ducha zakonnego (por. Spis wydaleñ). Ten ostatni, pochodz¹cy z Marsylii, by³ ksiêdzem zarz¹dzaj¹cym w kociele St-Louis po wyst¹pieniu w 1831 r., ale w 1837 r. Za³o¿yciel surowo os¹dzi³ jego zachowanie. Por. powy¿ej, 12 lipca. Nie ma go w spisie rad z 1837 r i ¿aden Reynier nie wst¹pi³
do nowicjatu po 1837 r.
36
Ci dwaj ksiê¿a s¹ wymienieni dalej. Idzie o Antoinea Henryona (1810-1855 r.),
wówczas wikariusza w St-Cannat, i o Marca A.M. Dalmasa (1802-1868), wówczas wikariusza w St-Laurent.
37
Wyspa de Ratonneau u wejciu z portu z Marsylii, s¹siednia pa³acu w If.
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Natychmiast napisa³em pilny list do pana X38. Czekaj¹c, a¿ on
mi odpowie, napisa³em do dwóch kap³anów, których wyznaczy³em
do wype³nienia tej pos³ugi mi³oci, aby ich uprzedziæ o wyborze,
jaki im zrobi³em, i aby ich zaprosiæ, ¿eby przyszli odebraæ ich pouczenia na biskupstwie. Ci kap³ani udali siê do mnie; da³em im
poznaæ moje intencje. Gdy byli w drodze, ludzie nie omieszkali
powiedzieæ im, ¿e posy³ano ich, ¿eby nabawili siê ¿ó³tej gor¹czki.
Uspokoi³em ich w tej sprawie, ale nie mog³em daæ im zapewnienia, ¿e powinni byæ bardzo dobrze zaopatrzeni, poniewa¿ ani intendentura wojskowa, ani zdrowia nie chcia³y siê zobowi¹zaæ do
zaopatrzenia ich. Nawet nie obiecuje siê robiæ im zupê za zap³atê.
Oni sami bêd¹ siê podejmowali tej troski, oczywicie spowiadaj¹c
i udzielaj¹c chorym sakramentu. To jest prawdziwa hañba.
Napisa³em do pana X, sekretarza intendentury sanitarnej, a na
to trzeba mi by³o nic mniejszego ni¿ wiêkszy interes, który mnie
zajmuje, poniewa¿ ten pan X jest z³ym ³ajdakiem, którego nam brakowa³o bardzo brutalnie w wielu okazjach. Przeszed³em nad konwenansami i poleci³em mu naszych dwóch kap³anów, aby on im pokaza³ przynajmniej to, co oni powinni robiæ i o co powinni siê
zatroszczyæ. Ci biedni m³odzi kap³ani byli trochê zdziwieni, widz¹c
siê poniewieranymi, a zw³aszcza s³ysz¹c pana zarz¹dcê wojskowego
mówi¹cego, ¿e nie tylko nie znajd¹ chleba do jedzenia, ale ¿e nie
by³o miejsca w szpitalu i ¿e trzeba bêdzie, ¿eby ich przenocowaæ,
¿eby czekaæ, aby chory opuci³ swoje ³ó¿ko, aby tam umieszczono
ich materace. Trzeba zejæ do czasów najobrzydliwego barbarzyñstwa, aby us³yszeæ podobne wypowiedzi, tym bardziej ¿e jest fa³szem, ¿e nie ma pokojów rezerwowych w tym obszernym szpitalu.
To jest na zakoñczenie niekoñcz¹cej siê rady zebranej w centrum zatrzymañ obs³ugiwanym przez dom ³azarzystów, w której
uczestniczyli oprócz administratorów lazaretu, pan oficer intendentury i genera³, który przyby³ z Pary¿a, aby uregulowaæ nie wiem
zbyt co, i pan X zamiast odpowiedzi na mój list, pos³ano mi urzêdnika zdrowia, ¿eby mi powiedzieæ ca³kiem po prostu, ¿e mog³em
[Rambert I, 791] wys³aæ kap³anów jutrzejszym okrêtem, ale ¿e oni
mieli, rozumie siê, zaopatrzyæ siê we wszystko.
38
Rambert opuszcza nazwisko. Przechowujemy kopiê tego listu w spisie listów
administracyjnych diecezji marsylskiej i tam równie¿ nazwisko nie pojawia siê.
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Zobaczy³em ksiê¿y Dalmasa i Henryona; to s¹ dwaj ksiê¿a,
których wyznaczy³em i, mówi¹c im wszystko, ja wysy³am ich jak
na misje zagraniczne, pobudzi³em ich odwagê, zapewniaj¹c ich, ¿e
nie bêd¹ mieli tyle trudu, aby siê uporaæ ze spraw¹, jak mogli to
pomyleæ i ¿e zreszt¹ sz³o o zbawienie dusz, które tylko czekaj¹ na
ich pomoc. Udzieli³em im mego b³ogos³awieñstwa i wszystkich
w³adz, których bêd¹ mogli mieæ potrzebê, i oni odeszli, ¿eby zrobiæ sobie zaopatrzenie i przygotowaæ siê do odjazdu.
Wreszcie, pan oficer intendentury odpowiedzia³ mi piêknym
listem, który w niczym nie jest podobny do rozmowy, któr¹ mia³
z naszymi dwoma kap³anami. Nikt nie przywi¹zuje wiêcej znaczenia ni¿ on do pomocy religijnej, której chcê udzieliæ chorym ¿o³nierzom. Jest tylko zmartwiony, ¿e nie mo¿e daæ kap³anom, których przeznaczy³em do wype³nienia tej pos³ugi mi³osierdzia, pokojów,
aby tam umieciæ ³ó¿ka, które oni bêd¹ mieli dla siebie.
To by³a ostatnia scena dnia bardzo niespokojnego i dla mnie
bardzo ciê¿kiego. Jego pamiêæ utrwalam w tym dzienniku przed
po³o¿eniem siê do snu, choæ jest ju¿ bardzo póno i choæ naprawdê
jestem zmêczony cia³em i duchem. Biedni ¿o³nierze! W czasie tych
wszystkich rokowañ oni umieraj¹, cokolwiek o tym by mówiono,
i oni umieraj¹ bez sakramentów! To mnie martwi. Bóg wie, ¿e cierpiê z powodu tych wszystkich, którzy umieraj¹ tak ¿a³onie w armii i w opuszczonych szpitalach Afryki! Ale czuæ ich tak blisko
siebie, w mojej diecezji, pod moimi oknami, ¿eby tak powiedzieæ,
i nie móc przyjæ im z pomoc¹, to rozdziera mi duszê, jestem tym
niepocieszony; i choæ zrobi³em nadzwyczajny wysi³ek, choæ od
dwóch dni poruszam niebo i ziemiê, aby dojæ a¿ do nich, jestem
niespokojny, ¿e nie mog³em poruszyæ szybciej wszystkie kó³ka,
które trzeba by³o poruszyæ. Idê do ³ó¿ka, bêdê spa³, je¿eli bêdê
móg³; ale du¿o bardziej ofiarowa³bym Bogu co innego ni¿ trochê
bezsennoci, aby szybciej dojæ do tych biednych umieraj¹cych.
1 listopada [Ks. Yenveux VIII, 99]: Dzi ¿adnych spraw, ca³y
dzieñ spêdzam w kociele. Najpierw od szóstej godziny rano, uda³em siê do Calvaire, gdzie dwie wspólnoty39 zebra³y siê na odno39
Niew¹tpliwie Za³o¿yciel oznacza tutaj dwie wspólnoty z Calvaire: nowicjusze,
nastêpnie ojcowie i bracia ze wspólnoty lokalnej; nastêpnie mówi o oblatach, którzy
przyszli odprawiæ swoje rekolekcje w Calvaire, to znaczy scholastycy z seminarium.
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wienie lubów. Wys³ucha³em mszy, któr¹ odprawi³ superior; przy
komunii uda³em siê do o³tarza, aby udzieliæ komunii bratu Rouvière’owi40, który z³o¿y³ sw¹ oblacjê przed communio wed³ug zwyczaju. Nastêpnie wycofa³em siê do mego klêcznika, a celebrans
udzieli³ komunii reszcie wspólnoty i oblatom, którzy przyszli odprawiæ swoje rekolekcje w Calvaire. Po mszy wystawiono Najwiêtszy Sakrament. Ja wzi¹³em kapê i po przemówieniu zwi¹zanym z okolicznoci¹, wszyscy profesi po kolei wed³ug ich
starszeñstwa przyszli odnowiæ swoje luby na stopniach o³tarza
przed Najwiêtszym Sakramentem i w mojej obecnoci. Po przeczytaniu aktu g³ono ze wiec¹ w rêce, ka¿dy stawa³ przede mn¹,
aby uca³owaæ mi rêkê i otrzymaæ moje b³ogos³awieñstwo, potem
ustawiano siê szeregiem z jednej i drugiej strony o³tarza w kszta³cie ko³a. Po ukoñczeniu odnowienia lubów zaintonowa³em Te
Deum laudamus, które by³o piewane chóralnie przez wszystkich
obecnych, nowicjusze byli obecni w ca³ej ceremonii. Po modlitwie
dziêkczynnej zaintonowa³em Tantum ergo, itd., póniej udzieli³em
uroczystego b³ogos³awieñstwa najwiêtszym sakramentem. Gdy
Najwiêtszy Sakrament zosta³ zamkniêty w tabernakulum, pob³ogos³awi³em krzy¿ nowego oblata i da³em mu go oraz ksi¹¿kê Regu³. Potem ustawilimy siê u stóp figury wiêtej Dziewicy. Odmówi³em ze wspólnot¹ litaniê do wiêtych wed³ug naszego zwyczaju.
Odpiewalimy Sub tuum praesidium. Odmówi³em modlitwê Defende itd. i wycofalimy siê w pokoju i z radoci¹ do pokoju
wspólnoty, aby daæ bratersk¹ akoladê nowemu oblatowi.
2 listopada [Ks. Yenveux IV, 155]: Powo³a³em seminarium nie
tylko na sumê, ale na oficjum. Nie moglibymy za du¿o robiæ, aby
wejæ w ducha Kocio³a w tym cennym wspomnieniu. Po obiedzie
poszed³em spêdziæ czas na cmentarzu, w towarzystwie wielu kap³anów w naszym zwyczajnym ubiorze. T³um szed³ za nami a¿ do
podnó¿a krzy¿a, gdzie my uklêklimy, aby tam pomodliæ siê g³ono. Nie tylko kap³ani mi odpowiadali, ale gdy ja powiedzia³em De
Profundis, lud równie¿ odpowiedzia³ mi z pobo¿noci¹. Odcho40
Pierre Rouvière, urodzony w Cazilhac (Hérault) 3 padziernika 1809 r, wst¹pi³
do nowicjatu 31 padziernika 1836 r., wywiêcony na kap³ana 24 czerwca 1838 r., zmar³
w Marsylii 26 grudnia 1875 r.
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dz¹c, powiedzia³em tym dzielnym ludziom, ¿e to by³o tak jak trzeba by³o robiæ, gdy przychodzi³o siê na cmentarz, który dla nikogo
nie powinien byæ miejscem przechadzki.
[Rey I, 739]41: A nasi kap³ani s¹ tam, ¿eby ich pojednaæ z Bogiem. Odczuwam z tego powodu radoæ, która wynagradza mi
przeobficie. Od razu odpowiedzia³em naszym ojcom, aby ich upowa¿niæ do odprawiania mszy w niedzielê na podwórzu szpitala, aby
wszyscy ¿o³nierze mogli j¹ s³yszeæ, czego oni wyrazili pragnienie.
3 listopada [Ks. Yenveux IX, 10]: List ojca jednego z naszych
nowicjuszy korsykañskich. On mu mówi o godnych podziwu rzeczach misji g³oszonych na wyspie przez naszego o. Albiniego.
Miêdzy innymi niezwyk³ymi rzeczami rzeczami ten list mówi
o ci¹gle dokonuj¹cych siê cudownych uzdrowieniach przy krzy¿u
misyjnym w Moïta i ¿e uczestnictwo wiernych, którzy tam przychodz¹ z Bastia i z innych regionów, którzy tam przychodz¹ modliæ siê, ci¹gle wzrasta.
6 listopada [Ks. Yenveux VI, 153]: Msza z Requiem za naszych
zmar³ych ojców, w której szeciu oblatów, którzy s¹ w seminarium,
przyjê³o komuniê. Nastêpnie ja by³em obecny na sumie, która by³a
piewana przez jednego z naszych ojców, dyrektora w seminarium;
ca³a wspólnota by³a tam obecna. Ja odprawi³em egzekwie. W ten
sposób my zachowujemy pamiêæ o naszych zmar³ych, których nigdy
nie opuszczam zrobiæ wspomnienie, codziennie w wiêtej ofierze.
Moi nastêpcy na wieczne czasy niew¹tpliwie bêd¹ pamiêtali nakazaæ to tak¿e za mnie osobicie wszystkim cz³onkom naszego Zgromadzenia, tak jak ono bêdzie trwa³o na ziemi, nie tylko przez pamiêæ
o wdziêcznoci, ale w przekonaniu, ¿e dok³adnie z powodu mojej roli
w Zgromadzeniu bêdê potrzebowa³ wiêcej modlitw za zmar³ych po
mojej mierci. Te z moich drogich dzieci, które mnie zna³y, na pewno nie bêd¹ potrzebowaæ, ¿eby im dawano nakaz tego, czym ich serce natchnie. Mam o tym g³êbokie przekonanie.
41
Ojciec Rey kopiuje te kilka linii z Dziennika po powiedzeniu: 2 listopada, oni
[kap³ani Dalmas i Henryon] pisali do bpa Eugeniusza de Mazenoda, ¿e zostali przyjêci
z otwartymi rêkami przez wszystkich wojskowych, ¿e od ich przybycia czterech umar³o
szczêliwszych ni¿ dwudziestu dwóch, którzy ich wyprzedzili Stu nowych chorych
niedawno wyl¹dowa³o, z których trzech w niebezpieczeñstwie.
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21 listopada [Ks. Yenveux VI, 91]42: Wracaj¹c do hotelu, my
udowodnilimy s³abemu chrzecijaninowi, który przy³¹czy³ siê do
nas, ¿e mo¿na by³o zachowywaæ post bez skrêpowania siê, podró¿uj¹c, jak u siebie. Ten uczciwy cz³owiek bardzo siê cieszy³, ¿e
nas spotka³. Nowy Nikodem, bez nas, on nie omieli³by siê pokazaæ chrzecijaninem w pi¹tek; w naszym cieniu by³ odwa¿ny i poci³ z nami, podczas gdy inni podró¿ni jedli przy stole gospodarza
potrawy zakazane w dniach abstynencji. Ile razy widzia³em s³abych
podró¿nych.
30 listopada43 [Rambert I, 792]: Król przyby³ z kanclerzem44;
ja sk³ada³em przysiêgê, stoj¹c, kanclerz czyta³ krótk¹ formu³ê. Król
powiedzia³ na ten temat rzeczy bardzo uczciwe; kaza³ mi usi¹æ
przy nim, pan kanclerz te¿ by³ przy stole.
Zaczyna siê rozmowa: proba, ¿eby mój stryj zosta³ zamianowany kanonikem w kolegiacie Saint-Denis; sprawa biskupa z Nancy (bp de Forbin-Janson). By³em zdziwiony, widz¹c, ¿e król nie ma
urazy przeciw pra³atowi, a na pewno móg³by sobie przypomnieæ,
niezale¿nie od wszystkich s³ów, jakie biskup pozwala sobie robiæ
na jego rachunek, scena z muzeum, w której biskup nie zdj¹³ swego kapelusza przed nim. Król nie by³ daleki od zamianowania go
w innej siedzibie, aby usta³ gwa³towny stan w Nancy. Nie obawia³em siê powiedzieæ mu, ¿e przysiêga by³aby przeszkod¹ w tej ugodzie. Król, daleki od wziêcia tego za z³e, darowa³ tê niechêæ. Zacz¹³em od rzucenia do przodu s³owa pomocniczego, które da³em
spróbowaæ póniej kanclerzowi, gdy biskup z Nancy upowa¿ni
mnie do tego, ¿ebym uwa¿a³ siê za porednika.
Po tej d³ugiej audiencji kanclerz, obawiaj¹c siê, ¿e mój pojazd
nie przybêdzie, poniewa¿ nie musia³ jechaæ za nami, gdy przyszlimy do pa³acu, towarzyszy³ nam a¿ do drzwi, aby mnie prosiæ, ¿e-

42
14 listopada, Za³o¿yciel w towarzystwie o. Tempiera wyjecha³ do Pary¿a, aby
jako biskup Marsylii z³o¿yæ przysiêgê Ludwikowi-Filipowi. Przeje¿d¿a³ przez Nîmes
i Awinion i przyby³ do Pary¿a dopiero 25 listopada. Wrócili do Marsylii 23 grudnia,
przeje¿d¿aj¹c przez Nancy.
43
30 listopada mia³a miejsce w pa³acu Tuileries ceremonia z³o¿enia przysiêgi.
44
Ludwik-Filip (1773-1850), król Francuzów od 1830 do 1848 r.; kanclerzem by³
wówczas Félix Bartne (1795-1863).
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bym wzi¹³ jego. Nie musia³em korzystaæ z jego zobowi¹zuj¹cych
propozycji.
[Ks. Yenveux IX, 102]: Moje sumienie nie pozwala³o mi zrobiæ ¿adnego kroku dla Guiberta45 w czasie, gdy jego obecnoæ jest
tak konieczna na Korsyce.
8 grudnia [Rambert I, 792]: Audiencja u króla i królowej46
i pani Adelaïde47. Zawsze by³em zadowolony, gdy rozmawia³em
z królem. [Rambert I, 793]: Niemo¿liwe jest nie uznawaæ, ¿e on
ma najlepsze intencje dla dobra, choæ napotyka wielkie przeszkody, aby je wype³niæ, ale on pochlebia sobie, ¿e je przezwyciê¿y. On
mówi wspaniale i z przekonaniem, cokolwiek o tym mo¿na by
mówiæ. Jest bardzo grzeczny, bardzo uprzedzaj¹cy. D³ugoæ audiencji, których on mi stale udziela³, dowodzi, ¿e daje czas, aby mu
powiedzieæ wszystko, co siê chce. Korzysta³em szczodrze z tego
przywileju za ka¿dym razem, jak by³em dopuszczony do niego.
Tym razem podziêkowa³em mu za piêkn¹ ozdobê, jak¹ mia³ dobroæ
daæ mi dla katedry; ona zosta³a oceniona przez ojca Biaisa na trzydzieci piêæ tysiêcy franków. Sprawa kanonikatu w Saint-Denis nie
zosta³a zapomniana, poprosi³em, ¿eby moje nominacje biskupie nie
by³y kontrolowane, a ja skorzysta³em z okazji, aby daæ odczuæ królowi, ¿e ten system nieufnoci by³ tym, który najbardziej szokowa³
biskupów, którzy s¹ lepszymi sêdziami zas³ugi ich podw³adnych
ni¿ prefekci, którzy ich nie znaj¹ i którzy s¹ zobowi¹zani odwo³ywaæ siê do so³tysów wiosek, ludzie najmniej odpowiedni, aby daæ
sprawiedliwe informacje. To na tej audiencji omawia³em wielk¹
sprawê Algieru. Rozmowa by³a d³uga na ten temat, a ja od tej pory
mia³em pociechê z uznania, ¿e nie by³a nieu¿yteczna, poniewa¿
ca³ym moim staraniem by³o przekonaæ króla, ¿e, je¿eli chcia³ utrzymaæ koloniê, nie ma innego sposobu, ¿eby tam sprawiæ pomylne
rozwijanie siê religii i uzyskaæ z jego wiêtego wp³ywu wszystkie
korzyci, jakich ma siê prawo z tego oczekiwaæ, jak ustanowiæ biskupa w Algierze i tam uformowaæ najpierw jedn¹ diecezjê, nastêpAby go zaproponowaæ jako kandydata do biskupstwa.
Marie-Amélie de Bourbon (1782-1866 r.), córka króla Ferdynanda 1 Dwojga-Sycylii i Marie-Caroline, dobrodziejka de Mazenodów. Eugeniusz pozna³ j¹ na Sycylii,
por. Ecrits oblats 16, s. 96-97.
47
Adélaide d’Orléans (1777-1847), siostra Ludwika-Filipa.
45
46
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nie kilka na wzór tych we Francji. Moje pomys³y wydawa³y siê
królowi przyjemne. Wyrazi³ mi on swoje niezadowolenie z rodzaju
traktowania albo zgody, jak¹ jego ministrowie wyrazili bez jego
wiedzy z kuri¹ rzymsk¹, aby tam wys³aæ misjonarzy. Na ten temat
postawi³ mi on wiele pytañ. By³em w stanie przypomnieæ mu, ¿e
dopóki nie by³oby diecezji, ten kraj by³by na prawie podporz¹dkowanym jurysdykcji Propagandy48. Nie mia³em trudnoci, ¿eby mu
daæ odczuæ przeszkody z tego stanu rzeczy. Powiedzia³em jeszcze,
¿e trzeba by³o w tym kraju biskupa, który siê uto¿samia³ z okolic¹,
biskupa, który by³ z jego ojczyzny, biskupa, który nie myla³ zrobiæ z tej siedziby szczebel, aby póniej otrzymaæ we Francji inn¹,
biskupa s³owem i pos³u¿y³em siê tym odpowiednim terminem, który naprawdê by³ apostolskim49. Powiedzia³em królowi, miej¹c siê,
¿e gdyby on ju¿ mnie nie na³o¿y³ [Rambert I, 794] ciê¿aru siedziby w Marsylii, chêtnie bym przyj¹³ odpowiedzialnoæ za tê misjê.
Król wchodzi³ z zainteresowaniem we wszystkie szczegó³y, a ja
widzia³em, ¿e aprobowa³ to wszystko, co mówi³em. Zarzuci³ mi,
¿e mo¿e dysponowaæ tylko czterdziestoma tysi¹cami franków i ¿e
tam nie by³o z czego tworzyæ diecezji. Ja odpowiedzia³em, ¿e biskup zrobi³by tak jak móg³by w pierwszym roku i ¿e otrzyma³by
Pokoje50 w nastêpnym roku, to wszystko, czego bêdzie potrzeba.
Na razie, powiedzia³ mi król, czy dla dwóch kanoników z wikariuszem generalnym wystarczy³oby? Nie, Wasza Królewska Moæ,
powiedzia³em mu, miej¹c siê; w prawie kanonicznym mamy aksjomat, który wymaga przynajmniej trzech, aby utworzyæ kapitu³ê:
tres faciunt capitulum.
By³oby mi trudno podaæ wszystko, co jeszcze by³o powiedziane na tej pamiêtnej audiencji, która trwa³a godzinê. Ambasador
z Austrii przerwa³ j¹, bez czego ona trwa³aby d³u¿ej, poniewa¿ król
nie wydawa³ siê, ¿e jest ni¹ znudzony, przeciwnie, on j¹ podtrzymywa³ swoimi pytaniami.
48
W czasie jego podró¿y do Rzymu w 1832 r. na polecenie o de Mazenoda o. Tempier poprosi³ o upowa¿nienie osiedlenia oblatów w Algierii. Kongregacja Propagandy
odmówi³a wydania tego upowa¿nienia, po otrzymaniu nieprzychylnego zdania bpa Garibaldiego, pe³nomocnika wiêtej Stolicy w Pary¿u (por. J. Teflon II, s. 457). Przed
opuszczeniem Rzymu, w padzierniku 1832 r., Za³o¿yciel dowiedzia³ siê, ¿e dwaj kap³ani zostali wys³ani do Algerii, por. powy¿ej, 8 kwietnia.
49
S³owo w rêkopisie podkrelone.
50
Pokoje: Parlamentu.
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Wyszed³em g³êboko przekonany, ¿e gdyby wesz³o siê w politykê rz¹du utrzymaæ koloniê, by³by biskup w Algierze. Powiedzia³em to Tempierowi, wracaj¹c do siebie, by³ ca³kiem ucieszony, ¿e
mog³em przyczyniæ siê do wprowadzenia do umys³u króla przekonania, które powinno, wed³ug mego sposobu widzenia, mieæ tak
szczêliwe zakoñczenie.
W tej samej audiencji mówi³em królowi o potrzebie, jak¹ mielimy w Marsylii, katedry proporcjonalnej do wielkoci i wa¿noci
miasta. Król zgodzi³ siê z tym i wcale nie by³ przestraszony, ¿e ja
mu zaproponowa³em, ¿eby nam da³ milion w dziesiêæ lat, oprócz
domagania siê tego trzeciej czêci od Zgromadzenia Narodowego,
czego wcale nie powiedzia³em.
11 grudnia [Rey I, 742]: Wizyta o. Rauzana51, który nie
omieszka³ mnie odwiedziæ. Ten dobry starzec jest zachwycaj¹cy,
powiedzia³ mi rzeczy najbardziej delikatne; nie wiedz¹c ju¿, jakim
pos³u¿yæ siê wyra¿eniem, powtarza mi z wylewnoci¹ serca:
ksi¹dz biskup jest dobry tak jak dobry chleb. Czy to jest sposób
poprawy, jak¹ chcia³ zrobiæ? Poniewa¿ on albo jego wspó³bracia
nie traktowali mnie tak dobrze w dyskusjach, które mia³y miejsce
na pocz¹tku biskupstwa mego stryja52. Mój przyjaciel, biskup
w Nancy, wówczas nie mia³ racji, przyjmuj¹c zbyt ³atwo skargi
ludzi, którzy zas³ugiwaliby na kary kanoniczne najbardziej surowe
za ich postêpowanie w stosunku do biskupa z Marsylii, którego
oczywicie powinienem wzi¹æ w obronê. Dlatego gdy w 1825 r. towarzyszy³em memu stryjowi na koronacjê Karola X, pierwsz¹ rzecz¹, jak¹ zrobi³em, widz¹c biskupa z Nancy wród jego rodziny,
by³o to, ¿eby mu powiedzieæ: Poniewie¿ ekscelencja jest bisku51
Jean-Baptiste Rauzan (1757-1847). W lutym 1815 r. za³o¿y³ z Charlesem de
Forbin-Jansonem i innymi kap³anami Stowarzyszenie Misjonarzy Francji. To stowarzyszenie w³aciwie zniknê³o w czasie Rewolucji Lipcowej w 1830 r. Ojciec Rauzan wycofa³ siê wówczas do Rzymu. Wróci³ do Francji w 1833 r. i za³o¿y³ Kap³anów Mi³osierdzia, zatwierdzonych przez Grzegorza XVI 18 lutego 1834 r.
52
Misjonarze Francji osiedlili siê w Marsylii w tym samym czasie co Misjonarze
Prowansji po wielkiej misji w 1820 r. Ich superior, o. Rodet, robi³ kampaniê przeciw
nominacji Fortunéa de Mazenoda na stolicê w Marsylii; on chcia³, ¿eby zamianowano
Charlesa de Forbin-Jansona. Ten sprzeciw trwa³ po wejciu nowego biskupa do swojej
diecezji w niedzielê 10 sierpnia 1823 r. Biskup Fortuné rzuci³ wówczas interdykt na
kaplicê Misjonarzy Francji i w ten sposób zmusi³ ich do opuszczenia diecezji. Por.
J. Leflon, Mgr de Mazenod, II, s. 226-232.
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pem, przychodzê prosiæ ekscelencjê o b³ogos³awieñstwo, ale przedtem chcê udzieliæ ekscelencji rozgrzeszenia z wykroczeñ, które
mam ekscelencji do zarzucenia”. Faktem jest, ¿e o. Rauzan robi
wszystko, co mo¿e, aby mi pokazaæ jego pe³n¹ szacunku mi³oæ dla
mnie53.
16 grudnia [Rambert I, 795]: Wizyta u pana ministra sprawiedliwoci. Omawia³em dog³êbnie sprawê katedry. Gdy da³em mu do
zrozumienia, ¿e by³oby potrzeba, ¿eby rz¹d da³ mi trzy miliony,
¿ywo mi odpowiedzia³: Ale król tak mi o tym nie powiedzia³. By³em zachwycony t¹ poufa³oci¹; ona mi dowiod³a, ¿e król rozwa¿a³ mój plan i ¿e da³ mu dalszy ci¹g, poniewa¿ od siebie mówi³
panu ministrowi sprawiedliwoci. Ja dyskutowa³em sprawê. Pan
minister sprawiedliwoci by³ zdziwiony, ¿e by³em tak dobrze poinformowany, gdy wykaza³em, gdzie on móg³by je wzi¹æ. W tym
czasie by³o przesz³o sto milionów w rezerwie. Nie zaprzeczy³ temu,
ale powiedzia³ mi, ¿e trzeba by³o, ¿eby izby przyzna³y sumê, i ¿e
on zamierza³ w tym roku budowê pa³acu arcybiskupiego w Pary¿u.
Ja nie uwa¿a³em siê za przegranego i odpowiedzia³em mu, ¿e nie
by³o dla wszystkich i ¿e miasto takie jak Marsylia, która dostarcza³a tylko przez swoje c³a trzydzieci dwa miliony, s³usznie zas³ugiwa³o, ¿eby mu dano trzy na zabytek, bez którego, zdaniem wszyst53
Na tej samej stronie o. Rey mówi jeszcze o trzech wizytach zrobionych albo
otrzymanych i cytuje kilka urywków z Dziennika bez precyzowania dat.
Na temat doktora Gautiera de Claubryego, którego pozna³ po powrocie z Pary¿a
w 1805 r., pisze: Zasta³em go zawsze tak samo wiêtym, tak samo dobrym przyjacielem.
Wielu kap³anów marsylskich i wiernych przyjació³ Za³o¿yciela pracowa³o w Pary¿u i przysz³o go spotkaæ. Przez nich pozna³ intrygi i zabiegi, jakie czynili, aby przeszkodziæ jego nominacji, dwóch kap³anów z jego znajomoci. On pisze w swoim Dzienniku:
Oddaliby mi wielk¹ przys³ugê, gdyby im siê uda³o. Ale ich zamiar, aby byæ w mojej
u¿ytecznoci, nie by³ mniej winny z ich strony. To s¹ jednak dwaj ludzie, którym zrobi³em tylko dobro i którzy nie mogli ukrywaæ, ¿e z wszystkich cz³onków administracji
kocielnej Marsylii, by³em jedynym, który ich faworyzowa³.
Rey dodaje, ¿e bp de Mazenod poszed³ zobaczyæ pannê Charlotte Hélène de Lastic de Saisseval, prze³o¿on¹ Córek Serca Maryi od 1818 do 1849 r., która chcia³a otworzyæ dom jej zgromadzenia w Marsylii i cytuje jeszcze ten urywek z Dziennika: Zgodzi³em siê na to za³o¿enie, poniewa¿ jest jest ono w moim sposobie nie odmawiaæ
nieczego z tego, co mo¿e zrobiæ jakie dobro. Znam od dawna tê instytucjê; ju¿ panna
de Cicé, siostra dawnego arcybiskupa Aix, by³a prze³o¿on¹ generaln¹. Marie Adélaïde
de Cicé (1749-1818 r.) za³o¿y³a to stowarzyszenie w 1791 r.
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kich, ono nie mog³o siê obejæ. Omawia³em jeszcze na tym posiedzeniu sprawê biskupa z Nancy i sprawê moich nominacji, któr¹
obieca³ mi zatwierdziæ bez kontroli.
[Po 18 grudnia]54 [Rambert I, 796]: By³a ciemna noc, gdy zbli¿alimy siê do Dijon. Chcia³em jednak tam przybyæ doæ wczenie,
aby zobaczyæ bpa Reya55, biskupa tej diecezji. Zamierza³em mówiæ
do niego z du¿¹ szczeroci¹ o jego sytuacji i chcia³em bez ceremonii, ca³kiem gani¹c jego przesz³e zachowanie siê, daæ mu kilka rad
na przysz³oæ, aby zarz¹dza³ swoj¹ diecezj¹ w taki sposób, aby nie
wzbudzaæ ogólnego sprzeciwu swoich diecezjan i ca³oci jego kleru.
By³em zdecydowany poruszyæ sprawê bez wykrêtów i do powiedzenia mu bez wzglêdu to wszystko, co myli siê o nim we Francji,
a szczególnie w ministerstwie, gdzie nie krêpowano siê, ¿eby mi mówiæ na jego rachunek. Po tym, je¿eli znajdê go dobrze dysponowanym, odradzê mu z³o¿enie dymisji. To jest przyk³ad bardzo przykrej
konsekwencji, ¿eby biskup by³ zmuszony do wycofania siê, poniewa¿ jego kler, s³usznie albo nies³usznie, podniesie siê przeciw niemu. Je¿eli biskup pob³¹dzi³, je¿eli przekroczy³ granice umiarkowania, je¿eli jest co przeciw niemu, niech siê poprawi, niech wróci,
niech idzie inn¹ drog¹, niech pomaga sobie radami i poparciem swoich kolegów w episkopacie, ale niech nie opuszcza swego stanowiska, jakiekolwiek by³yby korzyci doczesne, które by mu proponowano albo do których przyjêcia chciano by go zmusiæ.
24 grudnia56 [Lambert I, 796]: Nie uwa¿a³em za w³aciwe robienie uroczystego wejcia, jak mylê, ¿e nale¿y, aby biskup zro54
W swojej powrotnej podró¿y z Pary¿a do Marsylii bp de Mazenod przeje¿d¿a³
przez Nancy. Wed³ug o. Reya, podró¿ni opucili to miasto 18 grudnia (Rey I, 743-744).
W Nancy Za³o¿yciel dokona³ wiêcenia i szuka³ wyjcia w problemie postawionym
przez bpa de Forbin-Jansona.
55
W 1832 r. Claude Rey z Aix (1773-1858) bez uprzedniej zgody z Rzymem zosta³ mianowany biskupem w Dijon przez Ludwika-Filipa. On by³ dobrym biskupem, ale
zbyt autorytatywnym, nigdy nie by³ dobrze przyjêty w diecezji. Z³o¿y³ swoj¹ dymisjê
w maju 1838 r. W czasie jego nominacji w 1832 r. bp Rey poprosi³ ojca Courtèsa jako
wikariusza generalnego, por. List o. de Mazenoda do o. Courtèsa, 11 marca 1832 r.,
w Ecrits Oblats 8, s. 50.
56
Za³o¿yciel i o. Tempier wrócili do Marsylii w sobotê 23 grudnia. Nazajutrz,
w czasie uroczystej mszy, nowy biskup kaza³ przeczytaæ z wysokoci ambony swój list
pasterski o objêciu w posiadanie po trzech bullach adresowanych przez papie¿a Grzegorza XVI do kapitu³y, do kleru i do wiernych.
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bi³, gdy przychodzi obj¹æ posiadanie swojej siedziby. Znajdowa³em
siê w sytuacji wyj¹tkowej; nie tylko by³em znany przez wszystkich,
rz¹dz¹c diecezj¹ na stanowisku wikariusza generalnego od piêtnastu lat, ale od wielu lat wype³nia³em wszystkie funkcje biskupie,
a szczególnie wiele razy by³em obecny na ogólnych procesjach,
czy to podczas [Rambert I, 797] cholery, czy na Bo¿e Cia³o albo
na wiêto Najwiêtszego Serca Jezusowego. Uroczyste objêcie diecezji, które podobne jest do procesji, nic nie mówi³oby ludnoci
przyzwyczajonej do widzenia mnie odprawiaj¹cego nabo¿eñstwo
w ten sposób; ono bardziej mia³o wygl¹d, wed³ug mego sposobu
patrzenia, tylko ceremonii zwrócenia na siebie uwagi; nie chcia³em
go robiæ, a mylê, ¿e moje powody s¹ wa¿ne.
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Indeks osób i nazw w³asnych*

(G³ówne nazwiska osób i nazw miejscowoci)

A
Abbat Antoine, M.J., proboszcz 117
Abeille, notariusz 72-73, 89
Adélaïde, pani 311
Aillaud, proboszcz w Seillans 176
Aillaud, Marius J.-B. 85-86, 154-155
Ailloud, M. 251-252
Aix, Stowarzyszenie M³odzie¿y 35-36, 115-116, 118-119, 128-129,
140-143, 158-159, 162
Aix, dom Misji 30, 73-74, 78, 81-83,
91-92, 98-99, 109, 115-116, 132,
162-163, 189-190, 226-227, 280-281, 288-289, 294-295, 299-301,
303-304
Aix, Tholonet 135-138, 158, 189, 226-227, 237-238
Ajaccio (misja) 81, 96-97
Ajaccio, wy¿sze seminarium 29, 51,
119-120, 132-133, 249-250, 252,
261, 267-268, 277-281, 287-289,
296
Ajaccio, ni¿sze seminarium 71-72,
251-252, 269-270
Albini, Charles Dominique, OMI 55-56, 96-97, 113-114, 119-120,
131-132, 149-150, 158-161, 238-242, 275-276, 280, 288-289, 300-301, 308-309
Alès 41

* Indeksy opracowa³a Monika Król.

Algeria 110-113, 297-298, 307-308,
311-313
Allard, Jean François, OMI 278
Allauch (bierzmowanie dzieci) 257,
261
Alfons de Ligurio 31, 107, 116-117,
233
Amin Chehab, ksi¹¿ê libañski 37
André, Daniel V., OMI 35, 81, 163
Annovazzi, Vincenzo, biskup z Leros
98
Apt (wizyta Za³o¿yciela) 164
Arbaud, Antoine, biskup w Gap 57
Arbaud, Philippe, hrabia 39
Arles 58, 253
Arnaud, wikariusz generalny w Gap
218, 251-252, 270-271
Arnoux, proboszcz w Entraiguees
64-66
Astros, David d’, arcybiskup w Tuluzie 117, 277
Astros, Joseph J.L. d’, doktor 116-117
Aubagne (bierzmowanie dzieci) 283,
286-289
Aubert, Casimir, OMI 46-47, 81, 86-87, 99-100, 134-135, 173-174,
190, 196-197, 199-200, 203, 209-210, 266-267, 299-300
Aubert, Pierre, OMI 81, 91-92, 121-122, 189
Audibert, M. 260
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Auriol (bierzmowanie dzieci) 283,
287-289
Aviau de Sazany, Ch. Francis d., biskup 142-143
Awinion 32, 160, 176-181 266-267
Aygalades (bierzmowanie dzieci) 152-154, 273-274, 279
B
Bachir Chehab, emir libañski 37
Badoud, M. 203
Balagne (Korsyka) 235, 275, 280
Banon, misja 9-10, 101-103
Baratier, drukarz 250
Barbarin, Lazare A. de, kap³an 84,
285-286
Barcelonnette, misja 97, 132
Barjols 225
Barrell, Joseph, s.j. 197-198
Barret, wikariusz generalny w Awinionie 39, 127, 146, 177
Bartne, minister sprawiedliwoci 135-136
Baudinard 286
Bausset, F. de, arcybiskup w Aix 288
Bausset, J.B. de, adwokat 128
Bédaride, adwokat, ¿yd 162
Beit ed Din (Liban) 37
Belfaux (Szwajcaria) 199
Bellon, Charles B., OMI 21, 51
Belloy, J.B. de, biskup 127-128
Benedykt XIV 217
Benoît, Joseph Labre, wiêty 114, 179
Berengier, Julien, rektor z St-Lazare
93-94
Bermond, François-Xavier, OMI 56,
72, 137-138, 237
Bernad, Marcel, OMI 8
Bernard, brat z la Cavalerie 83
Bernard, Jean Antoine, OMI 70, 116,
136, 200
Bernard, notariusz 136
Bernet, Joseph, arcybiskup w Aix 87,
92

Bernex, misja 47
Bicheron, Placide, kap³an 226-229
Billens (Szwajcaria) 7, 9, 15, 16, 25,
32, 116, 189, 191, 211, 225
Billon, Louis, proboszcz 55
Bise, Joseph C.N., OMI 92, 174
Blacas, monsieur de 198, 271
Blanc, H., brat OMI 252
Blanc, kap³an 63-64
Boaney, proboszcz w Estavayer
(Szwajcaria) 210
Boigne, monsieur de 212
Boisgelin, A.N. de 12-13, 20-21, 93-94, 152-153, 224-225, 231-232,
262-267, 270-271
Boisgelin, pani A.N. de (Eugénie de
Mazenod) 209, 213-214, 215-216,
219, 224-225, 255-256, 269-270,
280-281
Boisgelin, Césarie de 224
Boisgelin, Eugéne de 20, 225, 271
Boisgelin, Louis de 20, 136, 249
Bonald, Marice de, biskup z Puy 215
Bonawentura, wiêty 212-213
Bône 110-112
Bonnafous, L. Fr. de Sales, kap³an 161-162
Bonneval, pani 198
Bonneveine (bierzmowanie dzieci)
263-264
Boucarut, superior seminarium w Nîmes 65-67
Boucherie, Bernard A., kap³an 261,
283
Boué, misjonarz apostolski 152
Bouqet, Pierre, brat OMI 251
Bourg 216
Bourgarel, P. 39
Bouveyron, Auguste, OMI 46, 70
Bravi, J.M., biskup 13
Bremond, Melchior, notariusz 36
Brès, przemys³owiec 287
Brès, Joseph, nowicjusz OMI 117
Breteuil, hrabia de 56
Brignoles (Var), misja 75
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Bruillard, Philibert de, biskup w Grenoble 212
Bugnon, pan 263-264
Bulle (Szwajcaria) 203

C
Cadolini, Ignazio G., biskup ze Spolète 53
Cailhol, J.B.M. Mathieu, wikariusz
generalny w Marsylii 144-147,
199-200, 221, 265-266
Cailhol, Marc, sekretarz biskupstwa
w Marsylii 144, 265
Caillols (bierzmowanie dzieci) 262-263
Caire, André, kap³an 161
Calcatoggio (Korsyka), misja 113-114,
119-120
Camoins (bierzmowanie dzieci) 262
Carpentras, misja 32
Casanelli d’Istria, X.T.R., biskup
w Ajaccio 51, 146-151, 160-161,
287-290
Cassarin, Jos. Eugène, kap³an 89
Castelnaudary, dom ksiê¿y emerytów
152
Castracane, arcybiskup, sekretarz Kongregacji Propagandy 112
Cattet, wikariusz generalny w Lyonie
185
Cavagnac, pan de 137
Chabannes, markiz de 178
Chaffoy, por. Petitbenoît
Chaix, Francis H., wikariusz generalny w Marsylii 21, 84, 90
Chambéry 212
Chamon, A.J. de, biskup w St-Claude 215
Champion de Cicé, J. M., biskup 142
Chanuel, J.B., artysta 144-145
Chappuis, Ant. Adrien, adwokat 139,
145
Chappuis, s.j. 196
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Charette de La Contrze, A.C.M. 118
Charles, Ojciec Rekolekcji chrzecijañskich 227
Charrière, pan 203
Chassangle, J.B. Francis, kap³an 227-228
Château-Gombert (bierzmowanie dzieci) 262
Châtel, Ferdynand Fr., kap³an 58
Chatrousse,
wikariusz
generalny
w Grenoble 265, 283
Chauvert, syn 35-36
Chauvet, Cyr. Antoine, OMI 32, 105,
239
Chauvet, Louis, proboszcz w Aubagne 287
Cherubini, Luigi, muzyk 55
Cicé, Marie Adélaïde 314
Clapier, pan 222
Clerk, kap³an, kaznodzieja 21, 54-55,
94
Coggia (Korsyka), misja 113, 119
Consolat, D.M., mer Marsylii 139-140, 155-156, 182-183, 214-215,
239, 247, 282
Constantine 302
Coppens, Henriette, Pani Najwiêtszego Serca 191
Coquillet, pani 287
Coriolis, pani de, Pani Najwiêtszego
Serca 126
Corse (Korsyka) 108, 297
Coulin, Fr.-X. Alphonse, kap³an 21,
128, 290
Coulomb, pan 109
Court, proboszcz z St-Martin 118
Courtès, J.J. Hyppolyte, OMI 9, 30,
35, 57,78, 81-83, 86, 92, 122-123,
136-137, 157-158, 190, 233, 238,
244, 252, 256-257, 272, 275, 278,
281-282, 288, 294, 299, 301-315
Courtès, Victor P. 122-123
Cuynat, Jacques Auguste 34,57, 281
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Dalmas, Marc. A.M., kap³an 93, 304-309
Damrémont, genera³ 18
Danglade, pani 137
Dassy, Louis Toussaint, OMI 25, 96,
148, 190, 213, 250
Dauphin, pracownik domowy 12, 20,
244-245, 283
David, E.L.A., kap³an 128
Dedons, Emile i Henry 198
Delphine, wiêta 163
Demarre, Jean F.J., kap³an 169, 176
Deshôtel, pani 264
Desnoyers, J.L., Théophile, kap³an 225-229
De Veronico, F. Philippe, OMI 174,
275
Devie, A.R., biskup z Bellem 47
DHerbes, F.M., kap³an 229
Dijon 315
Donnet, F. Aug., arcybiskup z Bordeaux 141-142, 245-246
Drach, David 107
Duch wiêty 99-101, 220, 303
Ducros, doktor 257
Dufêtre, Dom. A., biskup z Nevers
53, 62, 64
Dupin, Jacques 77
Dupont, Célestin, arcybiskup z Awinionu 32
Dupuy, Alex., kap³an 25, 39-40, 73,
94, 125, 296
E
Elzéard, wiêty 164
Emprin, ksi¹dz 83
Entraigues, misja 24, 37, 65, 174
Espanet, J.B. Célestin, kap³an 101,
227-228
Espinassoux, pan d, kap³an 52-53,
107-110
Estavayer (Szwajcaria) 196, 199

Estève, A., OMI 11, 26
Eyguières, misja 253
Eymar, Jacques, OMI 31, 154-155
F
Fage, s³u¿¹cy 200
Félix, hrabia de 294
Féraud, Pierre François, kap³an 279
Ferdinand Philippe, ksi¹¿ê Orleanu
174
Fermina, wiêta 98
Ferrandy, J.B., kap³an 128
Fesh, Joseph, kardyna³ 184
Fissiaux, C.J. Marie, kap³an 257
Flaget, Benoît Joseph, biskup 114,
156, 211, 221
Flayol, kap³an 225, 299
Fonscolombe, pan 36
Fontvvieille, misja 34, 47-48, 50, 57-58, 62-63, 67-68, 93
Forbin d’Oppède, markiz 254-255,
257
Forbin-Janson, Charles de, biskup
140, 254
Forcalquier 71
Forceville, hrabianka 126
Foresta, pan de 271
Fouillot, Sébastien, s.j. 180
Fouque, adwokat 250
François de Sales, wiêty 211
Frezza, kardyna³ 213, 302-305
Fribourg (Szwajcaria) 191-199, 209
Fribourg, kolegium jezuitów 191-199,
228-229, 281
Fuveau, misja 48-49
G
Gaduel J.P. Laurent, kap³an 285
Gaffori, kap³an 275
Galicet, Jean N., s.j. 195
Gallician, Joseph, kap³an 229
Galo Garcia, Basilio, kap³an 39
Gantès, pan de 169
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Gap (podró¿ Za³o¿yciela; wiêcenie)
147, 154, 161, 200, 213, 215,
217, 221, 271
Garibaldi, Pietro Antonio, nuncjusz
w Pary¿u 117, 127-128, 146, 149
Garnier, superior generalny w St-Sulpice 285
Gaudion, proboszcz w N.-D. d’Arles
98
Gaultier de Claubry, doctor 314
Gautier, adwokat 160
Genewa 188, 211, 225-226
Geoffroy, Aloes, s.j. 196
Germanie 218, 299
Gibelli, Antoine, OMI 275
Gignoux, J.A. Jérôme, OMI, 23, 73,
86, 110, 138, 264
Gilles, por. Pastorel
Gilly, kap³an 226-227
Ginasservis 231
Giustiniani, Giacomo, kardyna³ 53
Godinot, Nicolas, s.j. 193
Goirand, Joseph 83
Gotreau, prefekt we Fryburgu 195-196
Gould 165, 170, 175
Gourin, proboszcz w Rian 224
Grande-Chartreuse 70, 76-77, 223
Grangier, Xavier 173
Gréasque (bierzmowanie dzieci) 287
Grenoble 25, 88, 98-99, 121, 212,
237, 251, 282, 296
Gretrin, pan 209
Grimaldi, pani de (markiza z Régusse) 119
Grognard, Marcelin, OMI 12, 23, 34,
57, 86, 155, 222
Grzegorz XVI 110-115, 204-208
Guagno (Korsyka), misja 280
Guédy, kanonik 71
Guibert, Jos. H., OMI 9-10,24, 34,
41, 86, 97, 113, 119, 132, 147,
150, 160, 162, 180, 238, 252,
261, 270, 277, 279, 295, 311
Guigues, Eugéne J. Bruno, OMI 9,

25, 39, 69, 88, 91, 99, 102, 110,
121, 125, 136, 148, 221, 237,
251, 265, 272, 282, 295
Guyon, Claude, s.j. 21,53, 58, 95
H
Heine, pan 128, 247
Hélly, superior seminarium w Awinionie 178
Henryon, Antoine, kap³an 304-309
Hermitte, J.F. Toussaint, OMI 35, 86,
109, 138, 222, 226, 237
Honorat, Jean-Baptiste, OMI 9, 31,
37, 41, 66, 75, 87, 93, 103, 105,
118-119, 138, 148, 172, 175, 177,
179, 218, 279, 303,
I
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Joubert, Pierre 215
Jouques 224
Jourdan, pan 257
Jouvet, pan 299
K
Karol X, król 313
Kotterer, C., OMI 12, 120-121, 124,
155, 199
L
Labonde, Pierre, s.j. 196
La Bourine (bierzmowanie dzieci) 287
La Ciotat 288, 292-293
La Coste, C.A., prefekt w Bouchesdu-Rhône 109, 160, 182-183, 238-239
La Croix d’Azolette, N.A. de, biskup
w Gap 200, 216
La Fare 294
Lagier, J.J., OMI 86, 197, 214, 217
Lagier Lucien A., OMI 252, 275, 280
Lagier, superior seminarium w Gap
216-218, 220
Lainé, minister spraw wewnêtrznych
297
Lamberte, s³u¿¹cy w Calvaire 245,
249
Lander, J.C. de, kap³an 128
La Pomme 262
Laresche, wikariusz generalny w Nîmmes 33, 42
La Rochejaquelein, Aug. 118
Lastic de Saisseval, Ch. Hélène de
314
La Treille (bierzmowanie dzieci) 257
Lausanne 53, 113, 194, 206, 291
La Villegontier, hrabia de 179
Lazare, wiêty 247
Léautier, J.B. Laurent, kap³an 229
Leblanc, H. Joseph, kap³an 115, 128
Le Canet (bierzmowanie dzieci) 274

Leflon, Jean 16, 27, 94, 98, 141
Lemius, Joseph, OMI 10
Leon XII 206
L’Epine, markiz de 105
Leros, biskup z, por. Annovazzi 98,
122
Le Rove, misja 83
Les Crottes (bierzmowanie dzieci)
274
L’Isle-sur-la-Sorgue 177, 278-279
Lorgues (Var), misja 75
Louche, M.M. Philippe, kap³an 129
Louis de Gonzague,wiêty 191-198
Ludwik-Filip, król 17, 310-311
Luter 61-62
Lyon 19, 183, 186
Lyon, Chartreux 181-182, 184
Lyon, koció³ i parafia St-Bonaventure 93-94, 181-185
Lyon N.-D. de Fourvière 184
M
Magnan, Jean Joseph, OMI 81, 86,
116, 190, 282, 288-289, 294, 301
Mai, Angelo, biskup 112
Maillane, misja 252-253
Maillardoz, pani 211
Mallamé, Louis Giabour 37-38
Mallemort 287-288, 294-295
Mane, misja 67-68, 73-74, 97-99, 112-113
Manosque, dom wychowawczy 71-72
Marcelin, por.:Grognard
Marchesi, Mathieu 237-238, 278-279
Marcou, Jacques Joseph, OMI 41-42,
245-246
Margalhan-Ferrat, H.M., proboszcz
w Ste-Marhe 144-145
Marie 43-44, 124-125, 152-153, 173,
181-182, 205-208, 233-234, 246-247, 262-264, 269-270
Marie-Amélie de Bourbon, królowa
310-311

Indeks osób i nazw w³asnych
Marsylia, kalwaria 66-67, 88, 110, 238-239, 245, 247, 266-267, 306-307
Marsylia, katedra 312-315
Marsylia, kapitu³a 52, 54, 90-91, 94-95, 115-116, 186-187, 298-299
Marsylia, pa³ac St-Joseph 104, 154-158, 162-163, 170
Marsylia, diecezja 21-22, 53-54, 287
Marsylia, koció³ i parafia pod wezwaniem Trójcy wiêtej 54, 91-92, 95-96
Marsylia, koció³ i parafia St-Cannat
54-56, 68-69
Marsylia, koció³ i parafia St-Charles
54-55, 91-92
Marsylia, koció³ i parafia St Joseph
intra muros 79, 102-103, 155-159, 182-183, 214-215, 221-222,
275-276
Marsylia, koció³ i parafia St-Lazare
55, 91-92, 94-95, 101, 107, 113,
128, 145, 149, 157, 160
Marsylia, koció³ i parafia St-Martin
62-63
Marsylia, koció³ i parafia St-Théodore 84-86
Marsylia, koció³ i parafia St-Victor
54-55
Marsylia, koció³ i parafia St-Vincent
de Paul 85
Marsylia, biskupstwo 238-239, 267-268
Marsylia, wy¿sze seminarium 88-89,
110, 217, 250, 268
Marsylia, szpital przytu³ek 261-262,
278-279
Marsylia, przytu³ek mi³osierdzia 262,
278
Marsylia, lazaret, szpital kwarantannowy 304-308
Marsylia, dzie³o Opatrznoci 115-116
Marsylia, dzie³o sierot z cholery 61-63, 256-257
Marsylia, dzie³o schronienia 112-113

323

Marsylia, ni¿sze seminarium 186-187, 226-229
Martin, Jos. Alphonse, OMI 31-32,
47, 72, 92, 116-118, 138, 180,
189, 211, 225-226, 237, 261, 278-279, 303-304
Martin, Lazare, kap³an 156-157
Martin de Noirlieu, kap³an 161
Maurel de Mons, E.M., arcybiskup
Awinionu 179-180
Maurin, E.J.C., kap³an 118-119
Maussane, misja 67, 73-74, 90, 93,
103, 105, 253
Maxime, ojciec 144-146
Mazargues (bierzmowanie dzieci) 263-264
Mazenod, Charles Antoine 295
Mazenod, Fortuné, biskup Marsylii
37, 51-52, 56, 58-64, 68-69, 94-95, 108, 114-115, 144, 244, 309-313
Mazenod, pani A.C. 136-137, 169-170,
190, 210-211, 219, 221, 224-225,
249-250, 272-275
Menpenti, kolegium 21, 58, 63
Meunier (zamach przeciw Ludwikowi-Filipowi) 34-35
Meyer, J.M., kap³an 35-36
Meyrargues 137-138
Michel, J.B., biskup w Fréjus 175-176
Michel Ange, kartuz 75-77
Mie, Pierre Nolasque, OMI 41, 86
Mignet, pan 39-40
Mille, J.B. Vincent, OMI 34, 47, 50,
57, 62, 73, 86, 98-99, 102, 109-110, 113, 118-119, 121, 127,
129, 148, 161-162, 175, 199, 203,
220, 223, 237, 252-253, 266, 270,
277, 282
Mioland, kap³an 186-187
Miollis, Ch.F.M. Bienvenu, biskup
w Digne 89-90, 95-96
Moïta (Korsyka), misja 308-309
Montet, Prosper, OMI 10-11

324

Dziennik 1837

Montagard, kap³an 261
Montagnac, Henry, kap³an 214-215
Montet 191-192
Monyer de Prilly, M.J.F. Victor, biskup z Châlons 52
Moreau, Noël, OMI 41, 131, 275, 280,
288
Morel, Pierre, s³u¿¹cy 209-210
Mouchel, Frédéric Pompée, OMI 72,
109, 118-119, 189-190
Mouries, misja 93-94, 134-135, 252-253
N
Nîmes, dom oblacki 25, 33, 99, 278
Notre-Dame de la Garde 133
Notre-Dame de la Garde, zarz¹dcy
142-143
Notre-Dame de l’Osier 96, 136
Notre-Dame de Lumières (za³o¿enie)
42, 44, 181
Notre-Dame de Rochefort (Nîmes)
41
Notre-Dame du Laus 138, 172, 224
O
Ortolan, Théophile, OMI 10
P
Pachiaudi, Pierre, OMI 12, 17, 239-240
Padula, klasztor kartuzów 74-77
Paganini, Piccolo, wiolonczelista 55
Pagano, hrabia 54-55
Paguelle de Follenay, J. 10, 252
Panisse, P.L. de 128-129
Papassian (Armeñczyk) 98
Paranque, pan 257-258
Paris, B.J. Henri, OMI 252
Pary¿ 10, 20-21, 164-165
Pastorel, Gelles, trapista 42-46
Payen, rodzina 94

Pecoul, Bernard, cz³onek zwi¹zku
m³odych w Aix 158
Pélissier, J.A. André, OMI 30-31, 56-57, 73-74, 113,
116-117, 137-138, 251, 256-257,
264-265, 283, 300-301
Père, proboszcz z St-Trophime z Arles 122
Périer, Jean Casimir, nowicjusz OMI
271
Périer, Jean François, biskup 40
Perrée, kap³an 285
Pertino, Jacques, nowicjusz OMI
116-117
Petitbenoît de Chaffoy, C.F.M, biskup w Nîmes 33, 41, 66-67, 218
Peyrolles 224
Philomène, wiêta 275-276
Picot, M.P. Joseph 142
Pielorz, J., OMI 23, 26
Pierre Canisius, wiêty 192-193
Pins, J.P. Gaston, de, biskup 183
Pius VIII 205-206
Plan-de-Cuques (bierzmowanie dzieci) 257
Plovier, Etienne, biskup w Marsylii
194-195
Poiloup (pensjonat w Pary¿u) 21, 283,
286,
Polignac, ksi¹¿ê de 111-112
Pons, Alexandre Marie, OMI 17, 44,
208, 267
Pont, Jérôme, OMI 275
Pontier, François S., kap³an 227
Prébois (Isère). Misja 73, 113
Proal, E.L. Marie, kap³an 153
Puget, misja 48-49
Q
Quélen, Hyacinthe, arcybiskup w Pary¿u 9-10
R
Raffaelli, Silvestre 226

325

Indeks osób i nazw w³asnych
Raillon, Jacqus, arcybiskup w Aix 18,
36
Rambert, Toussaint, OMI 9, 26, 300,
302, 305, 310-311, 314
Raspaud, pan 163
Rauzan, J.B., kap³an 313-314
Raynaud, kap³an 48, 53
Rebaudi, Jean Baptiste 154-156
Régusse, pani de 118
Reinaud, J.A. Valentin, OMI 24, 108,
131, 147, 275, 280, 288
René, król 261-262
Retz, mgr de, urzêdnik Roty 52
Reveney, notariusz 210
Rey, Achilles, OMI 9, 11-12, 17, 26-27
Rey, Claude, biskup w Dijon 314-315
Rey, P.J., biskup w Annecy 214-215
Reynarde (Marsylia) 294
Reynier, Gustave Léon, OMI 237
Rians, misja 138-139, 225
Ricard, proboszcz w Barroux 237
Ricard, Pascal, OMI 72, 96, 190, 200
Riccardi, Nicolas Leonard 298
Richard, Joseph Laurent, OMI 29, 31
Robert, J., nowicjusz OMI 116-117
Rocofort, panna 260-261, 283
Rognes 294
Roland, Denis Edouard, kap³an 170
Rolleri, Etienne Antoine, OMI 21,
51, 280
Romont (Szwajcaria) 210
Roquevaire (bierzmowanie dzieci)
283, 287
Rossi, Joseph, OMI 148
Rosso, kapitan 245
Rousseau, J.J. 187-188
Roustan, Auguste, nowicjusz OMI
271-272
Rouvière, Pierre, OMI 308
Roux, kap³an w Réunion 39
Ruffo deBonneval, kuzyn Za³o¿yciela 197-198
Rusand, pan 19
Rzym 7, 51, 57, 111, 151, 213

S
Sabran, markiz de 55-56, 163-164
Sade du Mazan, biskup z Cavaillon
163-164
Saint-André (bierzmowanie dzieci)
270-271
Saint-Antoine (bierzmowanie dzieci
274-275
Saint-Aulaire, pan de 93-94
Saint-Barnabé 261-262
Saint-Charles (bierzmowanie dzieci)
182
Saint-Geoirs, misja 122-123
Sain-Giniez (bierzmowanie dzieci)
263-264
Saint-Henri (bierzmowanie dzieci)
270-271
Saint-Jérôme (bierzmowanie dzieci)
261
Saint-Joseph (bierzmowanie dzieci)
274-275
Saint-Julien (bierzmowanie dzieci)
261-262
Saint-Just, teren wiejski 153-155
Saint-Lattier, misja 39-40
Saint-Louis (bierzmowanie dzieci)
259-261
Saint-Martin-de-Pallières (Var), pa³ac
Boisgelinów 16
Saint-Nicolas-de-Macherin, misja 192
Saint-Pierre, parafia 286
Saint-Rome, doctor 145
Saint-Réparate (Korsyka), misja 56-57
Sallier, kartuzi 70
Saluzzo, Georges de, biskup z Lozanny 194
Sausin, P.F., biskup w Blois 251
Schmit, dyrektor w ministerstwie
kultów 148, 239
Sebastiani, J.A.T., genera³ 248, 296-297
Semeria, Jean Etienne, OMI 146
Simiane, misja 102-103

326

Dziennik 1837

Sisteron 223-224
Solages, Henri de, mgr 39-40
Sublet, proboszcz w Vevey, Szwajcaria 113, 187
Surian, pan de 129
Suzanne, Marius J. Ant., OMI 66
Sycylia 266-268
Sylve, kap³an 72
Szwajcaria 159-160
T
Tannoia, Antonio Maria, CSSR 116
Tatin, Charles, OMI 8
Tavernier, A.J.A. 118
Telmon, A. Adrien, OMI 24, 97, 131,
149-150, 156, 158, 160, 177, 229,
267, 278-279
Tempier, Fr. de Paule-Henry, OMI
10, 19, 32, 44, 89, 116, 122, 125,
143, 155, 159, 163-164, 177, 184,
212, 226, 228-229
Tenougy, François, kap³an 227-228
Testou, Gabriel, kartuz 239-242
Testou, wikariusz generalny w Grenoble 212
Theys (Isère), misja 24, 69, 88
Thiry T., OMI 10-11
Thomas J.A., prefekt w Bouches-du-Rhône 136
Touche, Jean Joseph, OMI 297-298

Touronsi, pani 140
Trinquetailles, proboszcz z (Arles) 57
Trinquier, bracia 25, 72, 89
Trousser d’Héricourt, J.M., biskup
215
Truphème, pan 136-137, 158
Turle, proboszcz w Salon 160-162
V
Valayer, Placide Bruno, biskup z Verdun 48, 178
Valence, diecezja (misje) 251, 270
Vesancy, misja 47
Vevey 113
Vico, dom oblacki 113, 119, 222, 275
Vidal, kap³an 58, 293
Vignolo, doctor 265
Vincens, J. Ambroise, OMI 125
Vuarin, proboszcz 187
W
Wuilleret, pan 199, 211, 272
Y
Yenni, Pierre, biskup z Lozanny 53,
191-194
Yenveux, Alfred, OMI 9
Yverdon, proboszcz 53

327

Indeks osób i nazw w³asnych

Spis tematów
A
Apostazje, apostaci 23-24, 31, 47-48,
55-57, 84-86, 101-102, 107, 148,
155
B
Bernardyni (Hauterive) 193
Bierzmowanie 276-279, 283, 286-294
Biskup Icosie 151-152, 215-216, 299-300
Biskup marsylski 113-119, 124-127,
134-136, 146, 149-152, 159-160,
274-275, 298-299
Biskupi oblaci 151-152
Bracia Szkó³ Chrzecijañskich 89-90,
112-113, 276-278, 288-290
Braterskie upomnienie 295-296
C
Ceremonie religijne 178-179
Charakter Za³o¿yciela 12-13
Cholera 22-23, 244, 247, 270-271,
287-288
Choroba Za³o¿yciela 14-22, 61-62,
98-99, 116-117, 134-135, 157, 160
Cuda o. Albiniego 280, 308-309
D
Dzie³o Propagandy Wiary 152-153
Dziennik Mazenoda 11-12, 22-23,
233-234

E
Ewangelizacja ubogich 40-43
G
G³oszenie kazania 101, 279, 292-293,
296
Gorliwoæ 219-221
J
Jezuici 40-41, 52-53, 163, 191, 208,
212-213, 249-250, 262-263
Jêzyk prowansalski 40-42, 87, 127-128, 262-263, 278-280, 293, 295
K
Kapitu³a generalna 158, 160-161,
215-216, 219, 226-229, 232-234
Kapucyni 300
Karmelici 247-248, 265-266
Kartuzi 46, 74-76, 238-242
Kartuzkie w N.-D. de l’Osier 94-95
Katechizm 261-263
Kongregacja Propagandy Wiary 311-313
Kongregacja Soboru 213
Koció³ 272-274
L
Listy pasterskie 171

328

Dziennik 1837
£

£azarzyci 111-113, 192, 299-300

M
Marsylczycy 90-92, 94-95, 212-213,
228-229
Mercedariansi 143-144
Mi³osierdzie 233
Mi³oæ braterska (mi³osierdzie braterskie) 233-234
Misje (sukcesy, praktyki) 57-58, 64-66, 74-75, 87-88, 93, 97-98, 103,
110-113, 117-118, 176-177, 267-268, 280, 300
Misje g³oszone przez OMI w 1837 r.
por.: Ajaccio, Banon, Bernex, Calcatoggio, Carpentras, Coggia, Entraigues,
Fontvieille, Guagno, Ile Rousse,
Mane, Maussane, Prébois, St-Geoirs, St-Lattier, St-Nicolas,
Sainte-Réparate, Simiane, Theys,
Vesancy
Misje zagraniczne 110-113
Misjonarze diecezjalni 120-121, 125-126, 264-265
Misjonarze Francji 255-256, 313-314
Mômiers 46-47, 187-188

N
Nowicjusze, nowicjat 26, 39, 46, 70,
81, 158, 240, 254, 274-275, 297-298, 309
O
Odwiedzanie chorych 244-247, 256-257, 263-264, 286-288, 294-295
Ojcostwo duchowe 303-305
Opêtanie przez szatana 233-234

P
Panie Najwiêtszego Serca 133-135,
154-156, 158, 162, 238-239, 243-244, 278-279
Panie Szpitalne, zmarli 133-134
Pierwszy listopada 307-309
Pieni 110
Pismo wiête 107-108
Podró¿e 14-22, 160-229, 309-316
Pogrzeb kocielny 21, 54, 90-91, 183
Pokuta, sakrament pokuty 301-302,
308-309
Powo³anie, powo³ania 105-107, 138-139, 145-146, 181-182, 208, 239-242, 255-256, 264-265, 272-273
Prefekt w Bouches du Rhône, por. La
Coste, C.A.
Procesja dzieci 124-125
Protestanci 26, 53, 173-175, 177-179,
187-188, 211, 219
Próby 29-3040
Przes¹dy, uprzedzenia 36-37
R
Rada OMI 86
Rewolucja Lipcowa 41, 204-205
Rocznice 231-233, 300
Rodzice 119-121, 282
S
Sanktuaria maryjne oblackie 173-174
Scholastycy 267-268, 309-310
Serce 19-21, 53-54, 245,
247-249
Siedemnasty lutego 66-67
Siostry chrzecijañskich rekolekcji
225-227, 229
Skazani na mieræ i sakramenty 216-219
Superior generalny 133-135, 151-152
Superiorzy 303-304
Synod Kartagiñski 288

329

Spis tematów

wiêcenia kap³añskie 67-68
wiête cia³a 126-127
T
Trapici 41-46, 166, 169-170
U
Ubóstwo 300-301
Uczucie 245-246, 248-249
W
Wdziêcznoæ 302-305, 309-310

Wielkanoc 88-89, 90, 100-101
Wizytka 103, 192
Wola Bo¿a 30, 33-35, 249
Wypadek 231-232
Z
Zakon St-Antoine’a (Liban) 37-38
Zbiór pieni 90-91, 102-103,
110, 251, 282-283
Zgromadzenie OMI 16-17, 56-57, 173-174, 204-208,
¯
¯ywy ró¿aniec 148-149, 152

330

Dziennik 1837

331

Styczeñ

Spis treci

A. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . .

7

B. Tekst

Dziennik ze stycznia . . . . .
Dziennik z lutego . . . . . .
Dziennik z marca . . . . . .
Dziennik z kwietnia . . . . .
Dziennik z maja . . . . . . .
Dziennik z czerwca . . . . .
Dziennik z lipca . . . . . . .
Dziennik z sierpnia i z wrzenia .
Dziennik z padziernika, listopada
Indeks osób i nazw w³asnych . .
Spis tematów . . . . . . . .

. . . . . . . . .

29

. . . . . . . . .

51

. . . . . . . . .

81

. . . . . . . . . 105
. . . . . . . . . 131
. . . . . . . . . 169
. . . . . . . . . 203
. . . . . . . . . 231

i z grudnia . . . . . 285
. . . . . . . . . 317
. . . . . . . . . 327

C. Ilustracje
1 – Biskup Eugeniusz de Mazenod, biskup Icosie (1832-1837)

5

2  Pami¹tka misji w Fontvieille (Bouches-du-Rhône) . . .

50

3  Koció³ St-Joseph intra-muros w Marsylii . . . . . 79 i 80
4  Pa³ac St-Joseph, blisko Marsylii . . . . . . . . . 104
5 – Notre-Dame de l’Osier (Isère) . . . . . . . . . . 130
6 – Notre-Dame de Lumières (Vaucluse)
7  Pa³ac w Billens (Szwajcaria)

. . . . . . . 167

. . . . . . . . . . 201

8  Koció³ St-Lazare w Marsylii . . . . . . . . . . 230
9 – Srebrna figura N.-D. de la Garde . . . . . . . . . 284

