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Wprowadzenie
W roku 1837, w wyniku nalegañ o. Tempiera, bp de Mazenod
przywyk³ ka¿dego dnia pisaæ jedn¹ lub dwie strony, lub choæby kilka linijek Dziennika. Stara³ siê w charakterze wspomnieñ, równie¿
dla siebie, zachowaæ codzienne wydarzenia. To sprawia, ¿e Dziennik jest bardzo specyficznym rodzajem jego pism i musimy go przyj¹æ takim, jakim jest  z informacjami o jego codziennej pracy,
spotkaniach, troskach, a jednoczenie jako pewnego rodzaju rachunek sumienia wydobywaj¹cy na wiat³o dzienne uczucia, jakie te
pisma ukazuj¹, a które godnoæ chcia³aby zachowaæ dla siebie
Wprowadzenie do Dziennika z 1837 r. mia³o na celu ukazanie
kilku perspektyw. Ostrzega³o przed zbytni¹ surowoci¹ tego rodzaju pism. Niech kolejny raz wolno nam bêdzie zaprosiæ czytelnika
do czytania z wyrozumia³oci¹ i ze zrozumieniem. Ponad czêsto z³oliwymi sformu³owaniami, które niejednokrotnie ukazuj¹ wra¿liwoæ, których sposób wyrazu zdumiewa, mo¿na odkryæ ¿ycie cz³owieka, ¿ycie mê¿a wiary oraz biskupa, którego Koció³ uzna³ za
wiêtego.
Zachowa³y siê zeszyty z rêkopisem1 Dziennika z 1838 roku. Po
raz pierwszy publikujemy je w ca³oci. Biskup de Mazenod powiadamia o wielu listach do duchowieñstwa i do w³adz cywilnych. Tytu³em przyk³adu piêæ z nich zamieszczamy w aneksie do obecnego
tomu. W tych listach ukazuje siê przede wszystkim intelektualista,
cz³owiek zdolny do argumentowania, bronienia swoich tez, ukazywania rozmaitych aspektów problemu oraz proponuj¹cy rozwi¹za1
Orygina³: Archiwa Domu Generalnego: JM, zeszyt 5, 6 i 7. Zachowa³y siê rêkopisy Dziennika z 1838, 1839 i 1840 r., ale w roku 1839 bp de Mazenod, od 6 czerwca
(podró¿ do Italii) a¿ do 9 listopada, nie prowadzi³ dziennika. Równie¿ w 1840 r. niczego
nie napisa³ w dniach od 12 lutego (choroba i mieræ wujka Fortunea) a¿ do koñca lipca.
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nia. Dziennik ma tak¿e zwi¹zek z Pismami oblackimi, gdzie zamieszczono 28 listów napisanych do oblatów we Francji w 1838
roku2.
Podczas lektury tych pism uderza liczba i ró¿norodnoæ obowi¹zków biskupa. Werwy dodaje mu nowy entuzjazm. Pesymizm
z roku 1837, po³¹czony z wieloma problemami zdrowotnymi, ustêpuje miejsca temu, co mo¿na nazwaæ na nowo odnalezion¹ witalnoci¹ apostolsk¹ i zdumiewaj¹c¹ zdolnoci¹ do pracy, aby po
dniach bardzo wype³nionych obowi¹zkami, po wielu otrzymanych
i napisanych listach, po przyjêciu licznych goci, wizytacjach w parafiach, instytucjach i osób móc jeszcze prowadziæ wielostronicowy Dziennik.
Wspomina na przyk³ad o 277 otrzymanych listach, w tym 107
od oblatów3, o napisanych 194 listach, w tym 50 do oblatów4. Nie
mówi³ jednak o wszystkich napisanych i otrzymanych listach5. Niejednokrotnie po prostu pisa³: List za listem (20 stycznia), listy
napisane i otrzymane (27 stycznia, 30 czerwca, 6 lipca), zamkn¹³em siê w moim gabinecie, aby nieco opró¿niæ moje biurko
(8 wrzenia). Dnia 24 listopada otrzyma³ list od o. Mille’a, który
napisa³ mu najbardziej wzruszaj¹ce rzeczy o powa¿nie chorym
o. Albinim; Eugeniusz doda³: Gdy chodzi o listy, nie na darmo je
przechowujê. Zaklinam tych, którzy po mojej mierci w moich papierach je znajd¹, aby lekkomylnie nie wydawaæ ich na pastwê
ognia. Jest ma³o takich, które zachowujê, a które zawiera³yby interesuj¹ce szczegó³y dla Zgromadzenia…”. O tej samej materii mówi

EO I, t. 9, s. 71-101.
Siedemnacie listów od o. Guiberta, superiora Wy¿szego Seminarium z Ajaccio,
13 listów od o. Millea, superiora w N.-D. du Laus, siedem listów od o. Guiguesa, superiora w N.-D. de lOsier, i tyle¿ samo od o. Honorata, superiora w N.-D. de Lumières,
oraz pewna liczba listów napisanych przez 22 innych oblatów. Sporód wszystkich tych
listów odnaleziono jedynie osiem od o. Albiniego oraz piêæ od o. Guiberta o chorobie
o. Albiniego.
4
Osiem listów do o. Guibert, siedem do o. Courtes, tyle¿ samo do o. Millea i kilka do innych osiemnastu oblatów.
5
Zachowa³o siê wiele oficjalnych listów (lub dok³adniej ich kopii): na przyk³ad
listy do mera Marsylii, prefekta Bouches-du-Rhône, do ministrów itd., o których nie
wspomniano w Dzienniku. Te oficjalne listy, zanim je wys³ano, zosta³y skopiowane do
Ksiêgi listów administracyjnych biskupa, które s¹ przechowywane w archiwum kurii
biskupiej w Marsylii, a tak¿e w formie fotokopii w Archiwum Domu Generalnego.
2

3
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14 grudnia: „Przegl¹da³em moje papiery, Spali³em 200 listów. Zachowujê te, które mog¹ pos³u¿yæ za materia³ w historii Zgromadzenia. W tej korespondencji znajdzie siê bardzo interesuj¹ce szczegó³y
przywo³uj¹ce wspomnienia, które nie przetrwa³yby bez Dziennika.
Z niego zaczerpnie siê równie¿ wiele drogocennych wskazówek dla
¿ycia naszych ojców. [ ] Ale potrzeba cz³owieka oddanego, cierpliwego, gorliwego i zdolnego, aby skoordynowaæ wszystkie te sprawy .
Biskup Marsylii zawsze poczuwa³ siê do obowi¹zku przyjmowania w swoim biurze tych wszystkich, którzy chcieli z nim porozmawiaæ. Wymieni³ 164 nazwiska goci, w tym 13 oblatów. Doæ
czêsto czyni³ uwagi w tym wzglêdzie, na przyk³ad 26 stycznia: Codzienna audiencja dla wszystkich osób, które przyjd¹; 23 lutego:
Przyjête i z³o¿one wizyty; 16 marca: Audiencje mnie przyt³aczaj¹; 4 kwietnia: jak zawsze codzienny nat³ok spraw. 17 marca mówi³, ¿e rano piêæ osób zamêczy³o go swymi ¿¹daniami.
Wspomnia³ o czterech z nich  dwie chcia³y mu sprzedaæ ksi¹¿ki.
Pewien ¯yd przyszed³, aby w imieniu Adba El-Kadera, emira Arabów w Algierii, z³o¿yæ dar na rzecz dzie³ biskupa. Nastêpnie jedna
osoba przekaza³a mu 200 intencji mszalnych o spokój duszy
p. Emerigon, tej osoby, która w 1823 r., w chwili przyjazdu do Marsylii bpa Fortuné’a de Mazenoda, podburzy³a mot³och, aby dziêki
podjêtym przez siebie rodkom zniewa¿aæ Misjonarzy Francji.
W dniach 3, 5 i 8 wrzenia poczyni³ nastêpuj¹ce refleksje: Co za
nap³yw nieszczêników. Jeli poranki takie jak dzisiejszy i wiele
innych zbyt czêsto bêd¹ siê powtarzaæ, czujê, ¿e nie bêdê w stanie
tego znieæ Codzienne audiencje zabieraj¹ mi ca³y mój czas.
17 grudnia napisa³ jeszcze: morderczy dzieñ, a 31 grudnia: wizyta za wizyt¹.
Biskup de Mazenod poda³ tak¿e bardzo wiele szczegó³ów
o ponad 150 z³o¿onych wizytach, w tym 10 u oblatów na Kalwarii,
dwóch w wy¿szym seminarium i dwóch w Aix. Wydaje siê, ¿e
zw³aszcza podczas wizytacji parafii, klasztorów i dzie³, a zw³aszcza podczas udzielania sakramentu bierzmowania czu³ siê w swoim ¿ywiole i znajdowa³ najwiêksz¹ radoæ.
Kolejnym punktem przyci¹gaj¹cym nasz¹ uwagê jest diecezja,
której bp de Mazenod zosta³ ustanowiony pasterzem i któr¹ przede
wszystkim siê zajmowa³. Oko³o 45% z tego, co napisa³, i wiele
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wiêcej, co zrobi³, dotyczy diecezji6. W tym tekcie o oblatach mówi
w 25% o rodzinie i o sobie samym w 5%, wreszcie w 20% mówi
o wydarzeniach ogólnych w Kociele i we Francji.
Aby czytelnikowi daæ przedsmak tego, co zawiera poni¿szy tom,
oraz nieco uporz¹dkowaæ mnogoæ i ró¿norodnoæ wydarzeñ oraz
uwag poczynionych przez Za³o¿yciela, zasygnalizujê zasadnicze
punkty, gdzie mówi o sobie samym, o rodzinie, o Zgromadzeniu,
diecezji i o wydarzeniach ogólnych.
O sobie samym
W ca³ym swym Dzienniku bp de Mazenod mówi oczywicie
o swych obowi¹zkach. Jego sposób mówienia o nich ukazuje nam
wiele z jego osobowoci. Poza tym niektóre okolicznoci prowadz¹
do precyzyjnego wypowiadania siê o jego najintymniejszych uczuciach, choæby przy okazji afery z Vèze’em lub gdy wspomina
o swym wyniesieniu do godnoci biskupiej i nominacji na biskupa
Marsylii.
Sprawa z Vèze’em jest dobrze znana7. Publiczne i oszczercze
pomówienia jego by³ego s³u¿¹cego wypowiedziane publicznie
1 maja podczas celebracji liturgicznej, nastêpnie dziesiêæ dni póniej w Wielki Czwartek, zapowied publikacji pamfletu zawieraj¹cego oskar¿enia oczywicie bardzo mocno go naznaczy³y. Biskup de
Mazenod czêsto o tej kwestii mówi³ w kwietniu i w maju. Wówczas
napisa³ te piêkne strony, chc¹c prosiæ Boga, aby z wewnêtrznym
poddaniem zniós³ ten nowy rodzaj upokorzeñ (1 maja), a tak¿e,
aby op³akiwaæ fakt, ¿e po tym, jak w przesz³oci zosta³ oskar¿ony
o ambicjê, chciwoæ, wynios³oæ, dumê, wrogoæ, teraz, maj¹c
56 lat, wymierza siê cios w jego obyczaje. Jednak nie mogê nikomu zazdrociæ  wyznaje. wiêty Atanazy i wiêty Franciszek
Salezy nie odwa¿yliby siê ju¿ lamentowaæ po tym, co jest moim
udzia³em (7 kwietnia). W Wielki Pi¹tek 13 kwietnia, mówi¹c
Ojciec A. Rey, którego biografia prawie w ca³oci opiera siê na Dzienniku Za³o¿yciela, odnonie do roku 1838 napisa³ w nastêpuj¹cy sposób: A¿ dot¹d stwierdzamy,
¿e diecezja poch³ania³a go w wiêkszym stopniu ni¿ jego ma³e Zgromadzenie. Ten¿e,
Mgr de Mazenod , s. 23.
7
Na temat François Vèze i procesu, w wyniku którego zosta³ skazany na karê wiêzienia, zob. J. Leflon, Mgr de Mazenod, t. 3, s. 42-49.
6
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o gotowym do opublikowania pamflecie na jego temat, napisa³ jeszcze: Przebaczam im z ca³ego serca. Gdyby skandalem nie by³o to,
co on wywo³a, wydaje mi siê, ¿e dobry Bóg wywiadcza mi ³askê,
proponuj¹c posuniêcie siê a¿ do podziêkowania za upokorzenia,
jakie na mnie spad³y, a krzy¿, który mój Zbawiciel niós³ a¿ na Kalwariê, bardzo pomaga mi je znosiæ.
Wspomnia³ tak¿e o kilku perypetiach z jego wyniesieniem do
godnoci biskupiej w 1832 r., trudnociach podnoszonych przy tej
okazji przez rz¹d i o roli, jak¹ w 1835 r. odegra³ Guibert, aby rozwi¹zaæ sprawê Ikozji (2 lutego i 14 padziernika)8. W rocznicê
wiêceñ biskupich, 14 padziernika, snu³ d³ugie rozwa¿ania o ciê¿arze i odpowiedzialnoci za diecezjê, podczas gdy w latach 1832-1837 uwa¿a³ biskupstwo za dope³nienie kap³añstwa, za sakrament udzielaj¹cy ³aski, a nie za przera¿aj¹ce brzemiê ci¹¿¹ce na
biskupie, któremu nak³ada siê odpowiedzialnoæ za diecezjê. Ta
refleksja zdaje siê zaprzeczaæ bardzo mocnemu stwierdzeniu wypowiedzianemu 15 maja, gdy mówi³ o szczêliwej staroci swego wujka Fortuné’a (90 lat), ciesz¹cego siê dobrym zdrowiem, otoczonego rodzin¹, przyjació³mi, którzy go powa¿aj¹, porównuj¹c siê
z nim, koñcz¹cym i doskonal¹cym dzie³a, które rozpocz¹³em w jego
imieniu i ich chwa³ê i zas³ugê dzieli.
Zauwa¿amy, jak czêsto jest poruszony wiernoci¹ w przyjani
i wdziêcznoci¹ niektórych kardyna³ów9, przyjació³ i znajomociami z okresu dzieciñstwa i m³odoci10, doktora d’Astrosa  lekarza
oblatów w Aix, a zw³aszcza znajomociami z wieloma by³ymi cz³onkami Stowarzyszenia M³odzie¿y11. 24 maja, po przepisaniu listu
adwokata Taverniera na temat skazania Vèzea w Aix biskup doda³: £atwo jest myleæ o tak podobnych uczuciach dzielonych
przez tych wszystkich, dla których powiêci³em pierwsze lata swej
pos³ugi, które nie s¹ dla mnie wynagrodzeniem, a tak¿e ponad
wszystkie przeladowania, jakich piek³o mi dostarcza.
8
14 padziernika mówi, ¿e w swoich dokumentach znalaz³ notatkê z 24 padziernika 1832 r., na mocy której papie¿ Grzegorz XVI udziela mu dyspensy od rezydowania
w diecezji Ikozji.
9
Kardyna³ Pacca (27 lutego i 4 marca), kard. Falconieri (26 kwietnia).
10
Emmanuel Gautier (1 maja), p. Bouge (12 maja), rodzina Missiessy (20 czerwca)
11
Girard (6 lutego), ks. Leblanc (18 lutego, 4 maja, 21 sierpnia), Tempié (4 kwietnia), Turcas (24 maja), Antomarchi (23 maja, 11 lipca, 23 sierpnia) itd.
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Wreszcie w g¹szczu wielu jego refleksji dowiadujemy siê, ¿e
m³ody kap³an nosi³ w³osiennicê (3 grudnia), ¿e od 19-23 stycznia
by³ chory i niedysponowany 24 maja, 14 sierpnia i 1 padziernika.
1 sierpnia, w rocznicê urodzin s¹dzi³, ¿e pomyli³ siê, licz¹c swój
wiek (57 lat), i nie mia³ odwagi, aby chlubiæ siê, ¿e prze¿y³ je
zgodnie z wol¹ Boga!
Jego rodzina
Pomimo wielu obowi¹zków bp de Mazenod nie zapomina³
o swojej rodzinie, z któr¹ zawsze by³ bardzo zwi¹zany. Najpierw
uda³o mu siê mianowaæ wujka kanonikiem kocio³a St-Denis. Honorowy tytu³ zapewnia³ tak¿e dobre uposa¿enie12. 25 kwietnia
bratanek odprawi³ mszê w intencji swego wujka z okazji jego urodzin i napisa³: Niech Bóg na d³ugie lata zachowa go w dobrym
zdrowiu, którym siê cieszy. 1 lutego kupi³ teren na cmentarzu
w Marsylii, aby tam pochowaæ swojego wujka, kawalera Charles’a-Louisa-Eugéne’a, który zmar³ 23 stycznia 1835 r., oraz aby
tam pewnego dnia z³o¿yæ cia³a innych cz³onków swojej rodziny.
10 padziernika, w rocznicê mierci swego ojca, zmar³ego w 1820
roku, na ca³¹ stronê wychwala³ jego cnoty i wi¹tobliw¹ mieræ.
Przy wielu okazjach wymienia³ nazwisko swojej matki, do
której napisa³ kilka listów, zw³aszcza oficjalnych. Przynajmniej
dwukrotnie matka wraz z ca³¹ rodzin¹ de Boisgelin przybywa³a
do Marsylii, mianowicie 28 sierpnia, aby wzi¹æ udzia³ w obrzêdzie tonsury i wiêceñ ni¿szych jezuickiego scholastyka Louisa,
i 14 padziernika, aby wiêtowaæ rocznicê wiêceñ biskupich Eugeniusza. Mówi¹c o obrzêdzie z 28 sierpnia Eugeniusz, podobnie
jak w 1837 r., rozmyla³ nad ofiarami poniesionymi przez rodzinê, która jezuitom przekaza³a tego m³odzieñca, którego nazwisko,
wykszta³cenie, cnoty itp. zdawa³y wzywaæ do zaszczytnych funkcji
w Kociele!
W lutym bp de Mazenod by³ porednikiem w projekcie ma³¿eñstwa swej siostrzenicy Césarie (21 lat) najprawdopodobniej z sy-
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nem marsza³ka Bourmonta, zdobywcy Algierii z 1830 roku13. 14 listopada napisa³ stronicowe wspomnienia o swojej siostrzenicy Nathalie, która zmar³a 154 listopada 1829 r. w wieku 19 lat. Przede
wszystkim dziesiêciokrotnie mówi³ o swoim siostrzeñcu Eugéne
(17 lat), który rok szkolny spêdzi³ w instytucie p. Poiloupa w Pary¿u. Na prze³omie lutego i marca wujek siê niepokoi³, siostrzeniec
bowiem chorowa³14. Wraz z koñcem roku szkolnego w sierpniu wróci³ do Marsylii, a we wrzeniu nie chcia³ wracaæ do Pary¿a. 7 padziernika wujkowi przedstawi³ swe argumenty. Eugeniusz przyj¹³
t³umaczenie i p. Poiloupowi napisa³ list z wyrzutami, ¿e nie zachowuje siê jak ojciec, chocia¿ to obieca³, ale by³ nikczemnie niesprawiedliwy wobec ch³opca. To bardzo czyste i rzeczywicie niewinne dziecko z powodu swego roztrzepania zas³u¿y³o jedynie na
³agodn¹ reprymendê15.
Zgromadzenie Oblatów
Na podstawie Dziennika z 1838 r. bp de Mazenod przyj¹³ niewielu oblatów w swoim biurze. Dwu- lub trzykrotnie wymieni³ nazwisko o. Tempiera wracaj¹cego z kanonicznych wizytacji domów
(19 lipca i 16 padziernika) oraz po jednym razie nazwiska
oo. Guiberta, Lagiera, Ricarda, Mille’a, Telmona i Casimira Auberta itd.16. Korespondencja dostarczy³a mu bie¿¹cych informacji
o postêpowaniu i pracach ojców i braci, a tak¿e o w³aciwym funkcjonowaniu domów.
W 1838 r. przede wszystkim dominowa³a sprawa Korsyki. Ojciec Guibert na wiosnê uda³ siê do Rzymu i zmusi³ o. Albiniego do
pozostania w seminarium w charakterze profesora i dyrektora. Biskup de Mazenod, nie wyraziwszy zgody na tê podró¿, nie sprzeciwi³ siê jej, ale prosi³ superiora seminarium, aby w jak najwiêkszym
zakresie pozwoli³ o. Albiniemu na g³oszenie, jego misje odnosz¹
bowiem nadzwyczajny sukces17. Ojciec Guibert chwali³ cnoty i poZob. 11 i 12 lutego, 3, 19 i 24 sierpnia.
Zob. 19, 20 lutego i 29 marca.
15
Zob. 21 i 24 sierpnia, 19 wrzenia, 7, 12 i 13 padziernika.
16
Te oraz nastêpne nazwiska zobacz w indeksie nazw w³asnych zamieszczonym
na koñcu tomu.
17
Zob. zw³aszcza 10 i 19 listopada.
13
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wiêcenie oo. Albiniego, N.-F. Moreau i F.-P. Marchala, ale jest
niezadowolony z o. E.-A. Rolleriego, który zosta³ wezwany do Marsylii, i o. V. Reinauda, który w 1841 wyst¹pi³ ze Zgromadzenia.
Oblatom zaproponowano osiedlenie siê w Balagne18. Za³o¿yciel
uwa¿a³, ¿e to interesuj¹ca propozycja, poniewa¿ klasztor w Vico nie
mia³ dobrej lokalizacji, jeli chodzi³o o g³oszenie na ca³ej wyspie.
Ojciec Tempier podczas swej wizytacji kanonicznej na wyspie
stwierdzi³, ¿e sporód wszystkich klasztorów, o których by³a
mowa, nie ma ani jednego, który nadawa³by siê do zamieszkania
(19 lipca).
Dom z Aix jest w trudnej sytuacji: o. Courtès nie lubi o. Magnana, jedynego dobrego misjonarza z jego wspólnoty19. W listopadzie ojcowie z Aix g³osz¹ misje w Rognes (12 listopada). W grudniu proboszcz pisze do Za³o¿yciela, aby pochwaliæ gorliwoæ
misjonarzy, którym uda³o siê przeprowadziæ misje przy udziale po³owy mieszkañców. Có¿ za niepowodzenie, komentuje biskup de
Mazenod. U nas zawsze nazywano to nieudan¹ misj¹. Wielki
Bo¿e! Po³owa mieszkañców nie skorzysta³a z piêciotygodniowej
misji? Nigdy nie widziano tak ¿a³osnych rezultatów [ ] Obawiam
siê, ¿e w diecezji Aix nie g³osi siê ich wed³ug naszych zwyczajów.
Dlaczego w przeciwnym razie kiedy udawa³y siê wszêdzie w innych miejscach? (15 grudnia).
W Notre-Dame de l’Osier o. Guigues i jego wspó³pracownicy
owocnie g³osili misje20, ale bp de Mazenod zarzuca³ superiorowi,
¿e nie podtrzymywa³ zwyczajów Zgromadzenia21. Biskup Grenoble
cieszy³ siê z dobrej pracy oblatów (26 kwietnia), ale uwa¿a³, ¿e nie
ma ich zbyt wielu i zamierza utworzyæ grupê misjonarzy sporód
ksiê¿y diecezjalnych (16 listopada).
Latem do Notre-Dame du Laus przybyli liczni pielgrzymi, podczas gdy ojcowie g³osili wiele misji, do tego stopnia, ¿e Za³o¿yciel
musi zmusiæ chorego o. Mille’a do kilkutygodniowego odpoczynku22.

18
19
20
21
22

Zob. EO I, t. 18, s. 243-245, 250-251.
Zob. 20 listopada i 29 grudnia.
Zob. 18 lutego i 22 kwietnia.
Zob. 22 i 23 stycznia.
Zob. 7 lutego, 5 i 21 kwietnia, 17 maja i 9 czerwca.
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W sierpniu wielu pielgrzymów nap³ynê³o do Notre-Dame de
Lumières, a misje g³oszone przez o. Honorata przynosi³y cudowne
owoce23. Biskup de Mazenod pisa³ na ten temat: „Oto misjonarze!
[…] Honorat jest zadowolony ze wszystkich wspó³pracowników,
Courtès skar¿y siê na wszystkich swoich. Tajemnica tej ró¿nicy tkwi
w tym, ¿e Honorat prowadzi misje z ca³kowitym zaufaniem w pomoc Boga oraz jest przyzwyczajony do tego, ¿e dziej¹ siê cuda,
podczas gdy Courtès, który nie posiada tej samej zdolnoci, opiera
siê jedynie na ludzkich rozwi¹zaniach, które mo¿e wykorzystaæ 
(12 listopada). Ojciec Honorat, który zawsze lubi³ kielniê, podj¹³ prace, podczas których on i jego wspó³bracia czêsto bêd¹ kwestowaæ24.
Ojcowie z Kalwarii zdaj¹ siê zajmowaæ przede wszystkim wiernymi, którzy uczêszczaj¹ do ich kocio³a, i dzie³em W³ochów. Ojciec J.-A. Bernard w styczniu g³osi³ jednak misje w Cuges oraz rekolekcje na przedmieciach Aix25.
We wrzeniu kan. Loewenbruck proponuje oblatom osiedlenie
siê w Sabaudii w opactwie Tamié26. W padzierniku to miejsce odwiedzi³ o. Tempiera, ale stwierdzi³, ¿e biskup nie chce Zgromadzenia. To ju¿ drugi raz, napisa³ 16 padziernika bp de Mazenod,
„jak bp Martinet, arcybp Chambéry, odtr¹ca je w Sabaudii, gdzie
jego pos³uga mog³aby byæ tak po¿yteczna.
Ponad dwadziecia razy Za³o¿yciel mówi³ o powo³aniach,
szczególnie o kap³anach, którzy prosz¹ o przyjêcie do nowicjatu. S¹
to ks.ks. Feraud z diecezji Fréjus, Agniel i Girolet z diecezji Awinion, J.-F. Allard i Chabrier z diecezji Gap, Allies, proboszcz
z Orgonu w diecezji Viviers, Curnier, rektor z Aubenas w diecezji
Viviers27.
Superior Generalny i miejscowi prze³o¿eni s¹ niezadowoleni
z postêpowania kilku oblatów, zw³aszcza oo. J.-A. Pélissiera, C. Kotterera, A. Telmona, J.-A. Valentina Reinauda. W 1838 r. ze Zgromadzenia odchodz¹ jedynie bracia H. Blanc i F.-B. Marchi. Kilka-
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Zob. 27 marca i 25 listopada.
Zob. 5 i 22 kwietnia, 23 lipca itd.
Zob. 17 stycznia, 10, 19 i 22 stycznia.
Zob. 6, 8, 21 i 22 wrzenia.
Nazwiska zobacz w indeksie nazw w³asnych zamieszczonym na koñcu tomu.
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krotnie Za³o¿yciel mówi³ o chorobie oo. Mille’a, Guiberta, w listopadzie i grudniu przede wszystkim o chorobie o. Albiniego, nastêpnie br. Louisa Morandiniego (1816-1838), który umar³ w Aix
27 grudnia (zob. Dziennik z 28 grudnia). Przy okazji rocznicy mierci wspomnia³ o. Suzannea (31.01.1829), A. Ponsa (16.09.1836)
i u³o¿y³ prawdziwy nekrolog o. J. Marcou (20.08.1826).
Niewiele, poza lutym, mówi³ o sprawach materialnych. Siódmego mówi³, ¿e w chwilowej mierci p. de Bausset z Aix przekaza³
Zgromadzeniu 20 tysiêcy franków; 12 zamyka sprawê kredytu Trinquiera; 21 nabywa teren na cmentarzu w Aix, aby tam zbudowaæ
kaplicê pogrzebow¹, gdzie zostan¹ pochowani oblaci i cz³onkowie
rodziny de Boisgelin; 24 mówi o zamiarze sprzeda¿y oblackiej posiad³oci Tholonet w Aix. ¯a³owa³ tak¿e, ¿e nie uda³o mu siê sprzedaæ zamku z Billens28.
W 1838 r. Zgromadzenie Oblatów nie prze¿y³o ¿adnego wa¿nego wydarzenia, a opinie Za³o¿yciela o ludziach, domach i dzie³ach s¹ raczej zrównowa¿one. Wspomnia³ zaledwie o swych dwóch
najbli¿szych wspó³pracownikach  oo. Casimirze Aubercie i Tempierze. Porednio zdaje siê wyznaczaæ Tempiera, podczas wizyty ks.
Hoffmana, misjonarza w Stanach Zjednoczonych; napisa³:
Wszystko, co ksi¹dz Hoffman powiedzia³ nam o Stanach Zjednoczonych, w³aciwie udowodni³o nam, ¿e bardzo dobrze post¹pi³em,
kiedy sprzeciwi³em siê pragnieniu kilku sporód naszych, którzy
p³onêli pragnieniem, aby udaæ siê do tego kraju29. Wiedzia³em,
czym to by³o, ju¿ w chwili, kiedy tak stanowczo wypowiedzia³em siê
przeciwko temu projektowi, który przynosi³ zaszczyt ich gorliwoci,
ale nie kierowa³ siê dowiadczeniem. Zawsze w³aciwie siê post¹pi, gdy powo³a siê na m¹droæ tych, których Pan postawia³ na czele rodziny. Kiedy nadejdzie chwila, w³aciciel winnicy bêdzie w stanie to powiedzieæ. Tymczasem niech Zgromadzenie siê doskonali
i rozrasta (2 marca).

Zob. 15 czerwca, 25 sierpnia i 26 listopada.
Nied³ugo po rewolucji lipcowej w 1830 r. o. Guibert, wówczas superior w Notre-Dame du Laus, proponowa³ wys³anie oblatów do Stanów Zjednoczonych. Zob. A. Perbal, Eugène de Mazenod reste marqué par sa vocation missionnaire, w: Etudes oblates
19 (1960), s. 49-55.
28
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Diecezja
Zostaj¹c biskupem Marsylii, Eugeniusz de Mazenod szczególnie obawia³ siê o duchowieñstwo, z którego strony z najwiêkszym
sprzeciwem spotka³ siê, bêd¹c wikariuszem generalnym swego wujka. W 1838 r. jego relacje z ksiê¿mi zdawa³y siê dobre, nawet z kilkoma kap³anami, którzy w przesz³oci zadawali wiele cierpieñ. Byli
to André Caire (zob. 26 stycznia i 26 wrzenia), Martin-Lazare
(zob. 3 stycznia i 1 sierpnia), Damico (zob. 18 lutego i 2 maja)
i Polydore Jonjon (zob. 11 listopada).
Dnia 8 czerwca od ks. A. Coulina dowiedzia³ siê, co cz³onkowie duchowieñstwa mówili przeciwko biskupowi. Eugeniusz napisa³ na ten temat: Nie mo¿na bardziej wypaczyæ najczystszych intencji, w bardziej niegodny sposób zaprzeczyæ dobrodziejstwom,
bezczelniej i w powa¿niejszej materii oczerniaæ, krótko mówi¹c,
odp³acaæ z³em za dobro. Czy¿by by³ to ostatni wysi³ek piek³a, aby
we mnie st³umiæ wszelk¹ myl o gorliwoci, poprawie i zbawiennej
reformie?. 10 czerwca Eugeniusz zda³ sobie sprawê, ¿e ks. Coulin
potrafi³ wymieniæ jedynie dwa nazwiska ma³o wp³ywowych kap³anów. Biskup wykorzysta³ tymczasem sposobnoæ rekolekcji, które
w dniach od 9 do 14 wrzenia wraz ze 140 ksiê¿mi prze¿ywa³ w ni¿szym seminarium, aby w ostatnim dniu rekolekcji powiedzieæ im, ¿e
wie o istnieniu sporej grupy szemrz¹cych oraz ¿e w³anie otrzyma³ list, który, jak doda³, utwierdza go w przekonaniu, ¿e by³
winny wobec wielkiej liczby tych, z którymi przebywa³, ¿e wbrew
mnie na moj¹ duszê rzuci³ wiele lodu, który niew¹tpliwie nie by³
w stanie zniszczyæ zbyt g³êboko wyrytego w moim sercu uczucia mi³oci wzglêdem moich kap³anów, ale jak powiedzia³em, która sprawia³a, ¿e nie by³em w stanie jej wyraziæ. Zaledwie wszed³ do swego pokoju, spiesz¹ za nim wszyscy proboszczowie, aby wyraziæ
wielki smutek, jaki sprawi³o im to wyznanie, które  jak dalej
mówi  uzna³em za s³uszne, aby im poczyniæ. Niew¹tpliwie by³a
ma³a grupka winnych wyra¿aj¹cych skruchê za ich winê, ale zdecydowana wiêkszoæ mojego duchowieñstwa przysz³a uroczycie
zapewniæ o swoim pos³uszeñstwie i przywi¹zaniu do mej osoby.
W wigiliê wiêta wiêtego Karola wszyscy duchowni przyszli
ponownie, aby mu powinszowaæ (3 listopada).
Dnia 4 maja bp de Mazenod napisa³, ¿e wszystkich dobrych
kap³anów darzy nadzwyczajn¹ przyjani¹. Rzeczywicie widzimy, ¿e
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jest obecny przy ³ó¿kach chorych kap³anów, choæby ks. Martina,
kapelana szpitala miejskiego (16 marca), ks. Flayola, wikariusza
generalnego (25-26 wrzenia), ks. dHerbesa, proboszcza parafii
St-Julien (5 wrzenia). Na temat tego ostatniego napisa³: „Uda³em
siê do niego pomimo deszczu. Moja wizyta, której siê nie spodziewa³, sprawi³a mu najwiêksz¹ przyjemnoæ. To obowi¹zek dla mnie,
bo jestem ojcem wszystkich diecezjan, który jak pierworodnych synów mojej rodziny duchowej przede wszystkim kocha kap³anów.
Op³akiwa³ z³e postêpowanie kilku ksiê¿y obcokrajowców30
i przyzna³, ¿e ma trudnoci z mianowaniem proboszczów, a zw³aszcza nie lubi³, kiedy w tej materii wywiera siê na nim presjê31.
Biskup by³ w swoim ¿ywiole zw³aszcza podczas wizytacji kanonicznych parafii, dzie³, klasztorów i instytucji. W czerwcu i w lipcu
przeprowadzi³ wizytacje kanoniczne w parafiach w miecie i udzieli³ sakramentu bierzmowania. Wymieni³ z nazwy tylko piêæ sporód
12 parafii i kocio³ów filialnych, ale w ka¿dym udzieli³ bierzmowania wielu dzieciom z innych parafii. Choæby 5 lipca w parafii
N.-D. du Mont udzieli³ bierzmowania 600 dzieciom. We wrzeniu
i padzierniku wizytowa³ wiêkszoæ z 48 pozosta³ych parafii i filii
diecezji. Z nazwy wymieni³ 30 sporód nich. Czêsto mówi³ o dobrym nastawieniu dzieci i ich uwadze podczas kazañ, które g³osi³
po prowansalsku32. W St-Henri, po czteroipó³godzinnej uroczystoci, po po³udniu poszed³ z dzieæmi ³owiæ ryby. 29 padziernika
w Chateau-Gombert, nazajutrz po bierzmowaniu, pomimo deszczu,
z ministrantami uda³ siê na ca³odzienn¹ pielgrzymkê do N.-D. des
Anges.
Popiera³ dzie³a, bractwa, pensjonaty33, gdzie czêsto udawa³ siê
odprawiæ mszê, udzielaæ bierzmowania, uczestniczyæ w spotkaniach
dobrodziejów. Przynajmniej trzy razy odwiedza³ ni¿sze seminarium,
aby udzieliæ bierzmowania (10 lipca), wzi¹æ udzia³ w uruchomieniu balonu (12 sierpnia) oraz w uroczystoci wrêczenia nagród
Zob. 21 i 30 lipca, 11 sierpnia itd.
Zob. 18 lutego, 22 maja i 5 czerwca.
32
Zob. na przyk³ad 10 lipca w St-Cannat, 12 lipca w parafii wiêtej Trójcy, 4 wrzenia w parafii Ste-Marie-Madeleine, St-Just i St-Barnabé, 9 padziernika w Canet, 11 padziernika w St-Henri.
33
Wymienia dwadziecia, zw³aszcza Dzie³o Schronisk, Dzieci Opatrznoci Ofiar
Cholery itp. Zob. Indeks nazw w³asnych: Marsylia, dzie³a.
30

31
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(16 sierpnia). Kilkakrotnie mówi o Braciach Szkó³ Chrzecijañskich, a przede wszystkim o zakonnicach. Przez kilka dni absorbowa³y go Siostry wiêtych Imion Jezusa i Maryi, poniewa¿ wystêpowa³o
wiele przypadków opêtañ; biskup musia³ wys³aæ im o J.-J. Lagiera
OMI, aby pomóc kan. Chauvierowi w odprawianiu egzorcyzmów
(17-21 sierpnia).
Z okazji odpustów i z racji innych okolicznoci odprawi³ lub
uczestniczy³ w pontyfikalnych nieszporach w wielu kocio³ach parafialnych. W lutym, po mierci proboszcza parafii St-Martin, uda³
siê tam odprawiæ mszê, zw³aszcza w niedzielê przewodni¹ (22 kwietnia) oraz tego samego dnia osobicie zaniós³ komuniê wielkanocn¹ chorym. Ta wiadomoæ, napisa³, wywo³a³a ogóln¹ sensacjê.
S¹ osoby, które mówi³y nawet, ¿e chcia³yby byæ chore, aby móc
przyj¹æ komuniê z r¹k biskupa. W Wielkanoc, wraz ze swoim wujkiem Fortuné’em i emerytowanym biskupem Strasburga C.-M.-Paulem Tharinem, odprawi³ pontyfikaln¹ mszê w katedrze. Zauwa¿y³,
¿e koció³ by³ zape³niony ludmi, podczas gdy w Wielk¹ Sobotê Alleluja piewano przy ma³ej liczbie ludzi (14 i 15 kwietnia). 25 kwietnia, w wiêto wiêtego Marka, wzi¹³ udzia³ w sumie w kociele stacyjnym w St-Cannat i pisa³: Nigdy nie odczuwam wiêkszego
szczêcia jak wówczas, gdy wype³niê te s³odkie funkcje mego pos³ugiwania. W niedzielê, 20 maja, celebrowa³ mszê w bazylice
N.-D. de la Garde, a po po³udniu b³ogos³awi³ kamieñ wêgielny kocio³a, który zostanie wzniesiony w dzielnicy St-Lazare. Trzeba,
zwierzy³ siê, aby biskup Marsylii by³ ¿wawy oraz by nie mêczy³y
go ceremonie liturgiczne, gdy¿ jest to nieprzerwany ogieñ. Na
szczêcie bardzo chêtnie pe³niê te obowi¹zki, które nigdy nie by³y
dla mnie uci¹¿liwe.
Kilkakrotnie wypowiedzia³ uwagi na temat kaznodziejów, zw³aszcza g³osz¹cych w okresie adwentu i Wielkiego Postu. Uwa¿a³, ¿e zbyt
czêsto swe zajêcie przepowiadania wykonuj¹ bez wiêkszej gorliwoci (18 kwietnia). W dzieñ Bo¿ego Narodzenia, podczas nieszporów,
szydzi³, opowiadaj¹c o tym, ¿e kaznodzieja straci³ w¹tek.
W 1832 r. podczas rekolekcji przed przyjêciem sakry biskupiej,
medytuj¹c nad pontyfika³em rzymskim, napisa³: Oto nieporównywalna ³aska, oto wznios³y charakter [ ] osobicie przekazywaæ
Ducha wiêtego, aby przyczyniaæ siê do uwiecznienia kap³añstwa
w Kociele Jezusa Chrystusa, [ ] s¹dziæ, interpretowaæ, konsekrowaæ,
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udzielaæ wiêceñ, ofiarowaæ, chrzciæ i bierzmowaæ 34. Wierny tej
przyjêtej nieporównywalnej ³asce w 1838 r., po odprawieniu jednodniowych rekolekcji z kandydatami, szeciokrotnie udzieli³ wiêceñ35. Dnia 6 grudnia pozwoli³ ks. Gaduelowi wst¹piæ do Seminarium wiêtego Sulpicjusza, ale pod warunkiem, ¿e wiêcenia
otrzyma z r¹k biskupa Marsylii. Przy tej okazji napisa³: W jaki
sposób biskup mo¿e zgodziæ siê na to, aby osobicie w Kociele nie
rodzi³ tych, których dobry Bóg da³ mu, aby byli jego wspó³pracownikami w jego donios³ej misji. Gdy chodzi o mnie, wydaje mi siê,
¿e podczas ka¿dych wiêceñ, których udzielam, mogê powiedzieæ
tak samo jak nasz Pan, ¿e moc wysz³a ze mnie .
W ka¿dy poniedzia³ek w swojej kaplicy udziela³ bierzmowania
tym, którzy przychodz¹, zw³aszcza doros³ym. Zawsze odpowiada³ na
proby, aby bierzmowaæ konwertytów36, ¿o³nierzy37, a przede wszystkim chorych. Czêsto o tym pisa³38. Mówi³ na przyk³ad, ¿e udzieli
bierzmowania dziecku z pi¹tego piêtra (17 padziernika), staruszce
z czwartego piêtra (28 grudnia), a 23 listopada napisa³, ¿e trzykrotnie w ci¹gu tygodnia uda³ siê do naszych najgorszych dzielnic.
17 kwietnia zaproszono go, aby odwiedzi³ chor¹ dwunastoletni¹ dziewczynkê, która nie chcia³a siê wyspowiadaæ. Mieszka³a na maj¹cej z³¹
s³awê ulicy Glandevès. „Demon, któremu w tym miejscu powiêca siê
dusze”, napisa³, „by³ mocniejszy od ³aski mego pos³ugiwania.
Z racji bycia biskupem oraz swych osobistych relacji by³ porednikiem w zawarciu ma³¿eñstwa w piêciu znacznych rodzinach39.
Zgodnie z prowansalskim zwyczajem, o pó³nocy b³ogos³awi te ma³¿eñstwa, w tym jedno 18 i 19 czerwca w Tulonie (Gérard-Roux
Bonnecorse), a 20-21 czerwca kolejne w Gemenos (by³y cz³onek
Stowarzyszenia M³odzie¿y Turcas).
Jedynie trzydzieci razy mówi³ o sprawach zarz¹dzania finansami, zw³aszcza o projekcie nowej katedry40. Dnia 3 grudnia napiZob. EO I, t. 15, s. 237.
Zob. 10 i 31 marca, 24 czerwca, 22 wrzenia 6 i 22 grudnia.
36
Na przyk³ad p. Papon, kalwinista (10 czerwca), pewna protestantka i jej nawrócony syn (6 i 9 sierpnia).
37
Zob. 21 marca i 24 grudnia.
38
Zob. 10 marca, 1 i 25 czerwca, 3 i 17 lipca itp.
39
Rodziny Gérard-Roux Bonnecorse, Magallon-Mathieu, Merindol-Hugues, Reguis-Samatan, Lombardon-Montezan.
40
Zob. 5 marca, 15 czerwca, 14, 17 i 29 lipca, 2 i 30 sierpnia, 17 wrzenia, 13 padziernika, 15 i 29 listopada.
34

35
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sa³ do ministra sprawiedliwoci, aby rz¹d podniós³ uposa¿enie biskupom w wielkich miastach.
Jako biskup musi³ interweniowaæ w wielu sprawach. Czterokrotnie mówi³ o relikwiach, które otrzyma³ w Marsylii41. 8 kwietnia
napisa³ do mera, aby zawiadomiæ go o skandalu na Canebière.
6 czerwca ks. Vitagliano prosi³ go o spotkanie z natchnion¹ córk¹. Mówi³: „powoli dzia³am w tego typu sprawach. 11 czerwca
w kurii musia³ przyj¹æ byka, który uczestniczy³ w procesji Bo¿ego
Cia³a, a 2 sierpnia przyszli do niego sprzedawcy wosku z protestem
przeciwko wiecom z gwiazdy, które biskup uzna³ za bardziej
odpowiednie.
Po roku 1830 bp de Mazenod ci¹gle interesowa³ siê Algieri¹.
Wielokrotnie na pró¿no proponowa³ pos³ugê oblatów. 1 maja napisa³ do kard. Fransoniego, prefekta Kongregacji Rozkrzewiania
Wiary, prosz¹c go o informacje o stanie religii w Algierii. „Mam
zbyt wielu moich diecezjan, których zbawienie jest zagro¿one
w tych okolicach, zwierza³ siê, abym nie stara³ siê dowiedzieæ,
czego siê trzymaæ (21 maja). Kardyna³ odpowiedzia³, uspokajaj¹c go. 1 wrzenia bp de Mazenod radzi³ ks. J.-M. Landmannowi,
aby pojecha³ pomóc biskupowi Algieru. Mia³em szczêcie przyczyniæ siê do ustanowienia stolicy”, zauwa¿a, „s³uszne jest, abym wykorzysta³ wszelkie mo¿liwoci w celu dostarczenia mu duchowych
pomocy, których [Koció³ Algieru] tak bardzo potrzebuje. Bardzo
mocno interesowa³ siê stowarzyszeniem katolickim na rzecz kolonizacji Algierii, która by³a inicjatyw¹ ks. de Mira.
Pomimo nasilonych dzia³añ bp de Mazenod przede wszystkim
bardzo dok³adnie zbada³ sytuacjê i przygotowa³ teren pod ponowne erygowanie diecezji. W 1838 r. przyj¹³ tylko jedno zgromadzenie zakonne  Siostry Mi³osierdzia od Schronisk, w latach 1839-1861 za³o¿y³ lub przyj¹³ 25 innych zgromadzeñ; w 1838 r. za³o¿y³
jedynie Dzie³o St-François Regis odnonie do uregulowania sytuacji ma³¿eñstw, a w latach 1839-1848 za³o¿y³ szeæ innych. W 1838 r.
za zgod¹ rz¹du, a wbrew opinii rady miejskiej z Aubagne i proboszcza, który nie chcia³, aby naruszano granice jego parafii, erygowa³ tylko jedn¹ filiê w St-Pierre. Pomimo takiej opozycji, która
wszêdzie dawa³a o sobie znaæ, w latach 1839-1848 uda³o mu siê
41

wiêtych £azarza, Maurycego, Tomasza i Sereniusza.
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uzyskaæ pozwolenie rz¹du na erygowanie dwunastu innych parafii
b¹d filii42.
Wydarzenia o charakterze powszechnym
Biskup de Mazenod czêsto musia³ anga¿owaæ siê w sprawy
o charakterze powszechnym. Wspomnê tylko o najwa¿niejszych.
Wielokrotnie przyjmowa³ o. Bucchiego, augustianina, skazanego
przez inkwizycjê. W³anie on informowa³ go o opozycji, nawet kap³anów, jaka powsta³a w Romagne przeciwko papie¿owi i papieskiej administracji.
W marcu bp C.-M.-Paul Tharin, wspó³uczeñ Eugeniusza z Seminarium wiêtego Sulpicjusza i by³y biskup Strasburga, czêsto
przychodzi³ do kurii, ale odmawia³ gociny biskupa, aby go nie
nara¿aæ. Rzeczywicie w Marsylii robi³o wra¿enie dzie³o o stanie
Kocio³a we Francji, w którym nie oszczêdza³o siê rz¹du.
14 maja proboszcz z Digne prosi³ go, aby przez swego wujka
udzieliæ dobrej rady biskupowi z Digne, który prosi o koadiutora. Od 1805 r. Bienvenu de Miollis, pochodz¹cy z Aix i przyjaciel
rodziny de Mazenodów, by³ biskupem Digne. Duchowieñstwo obawia³o siê, ¿e koadiutorem mianuje siê kap³ana, który nie cieszy³ siê
zaufaniem diecezji.
Biskup de Mazenod korespondowa³ z Charles’em de Forbin-Jansonem, biskupem Nancy, oraz A.-Basile’em Menjaudem, który
w lipcu zosta³ jego koadiutorem. Tê nominacjê zaproponowa³ biskup Marsylii, a zastrze¿enia do niej zg³asza³ Forbin-Janson, który
by³ sk³ócony z lipcowym rz¹dem i nie móg³ ju¿ d³u¿ej przebywaæ
w swej diecezji. Biskup de Mazenod napisa³ na ten temat: Najwiêtsi ludzie czasem s¹ bardzo dziwaczni (15 sierpnia).
W sierpniu biskup Marsylii przyj¹³ J.-J. Pierrea Guigou, który
w latach 1824-1842 by³ biskupem Angoulême. Jako by³y wikariusz
kapitulny z Aix rozumia³ i pomóg³ ks. de Mazenodowi w pocz¹tkowych pracach Zgromadzenia. To dlatego zosta³ w ministerstwie
zaproponowany na biskupa Angoulême. Wyzna³, ¿e inni mogli
przypisywaæ to sobie, ale prawd¹ jest, ¿e to ja postara³em siê dla
niego o to ciê¿kie brzemiê, w tym celu w wiêkszym stopniu dzia³a42

Zob. J. Leflon, dz. cyt., t. 3, s. 60-71.
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³em na podstawie przekonania, jakie mia³em, ¿e doskonale nadawa³ siê, aby w tak trudnej diecezji czyniæ dobro ni¿ w imiê przyjani wobec cz³owieka, którego szanowa³em. Od 1834 r. bp Guigou
by³ sparali¿owany i nie pracowa³. Wówczas bp de Mazenod radzi³
mu z³o¿enie dymisji. Pisa³: Uwa¿a³em, ¿e czyniê przys³ugê Kocio³owi, u³atwiaj¹c bpowi Guigou dostêp do najwy¿szej godnoci.
W tym samym sensie dzia³a³em, radz¹c mu, aby ust¹pi³ ze swej stolicy, dzisiaj bowiem jest zupe³nie niezdolny i niezdatny, aby czyniæ
dobro (17 sierpnia).
Dnia 15 padziernika do kurii przyby³ s³awny p. Drach, nawrócony ¿yd. Biskup wspomnia³ o tej wizycie i napisa³: Pan
Drach ci¹gle zg³asza siê, aby byæ kap³anem, a jego syn, wychowanek Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, upiera siê przy pragnieniu
powiecenia siê misjom w Chinach. Rzeczywicie, jest za co b³ogos³awiæ Boga, godnego uwielbienia in sanctis suis!”.
W notatkach rekolekcyjnych przed objêciem stolicy biskupiej
w Marsylii bp de Mazenod napisa³: Chcia³bym byæ dobrym biskupem Od pocz¹tku mej biskupiej pos³ugi chcia³bym godnie wywi¹zywaæ siê ze wszystkich moich obowi¹zków . Strony Dziennika
z 1838 r. umo¿liwiaj¹ nam ledzenie dzieñ po dniu jego dzia³alnoci, jego reakcji oraz uprawniaj¹ nas do stwierdzenia, ¿e godnie
podejmowa³ wszystkie obowi¹zki pasterza i rzeczywicie jest za co
b³ogos³awiæ Boga, godnego uwielbienia in sanctis suis!”.
Yvon Beaudoin, OMI
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Kardyna³ Barthélemy Pacca (1756-1844).
Kardyna³ Pacca od 1826 r., czyli od zatwierdzenia Regu³y oblackiej, by³ prefektem Kongregacji Biskupów i Zakonników. Biskup de Mazenod pozostawa³
z nim w kontakcie i docenia³ jego serdeczne i przyjacielskie listy. Zob. Dziennik 27 lutego, 4, 7, 28 i 30 marca, 20 kwietnia.
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Styczeñ 1838 roku
[s. 1] 11 stycznia1: Przybycie Sióstr St-Michel z Tours2. Poszed³em je zainstalowaæ w schronisku dla upad³ych kobiet szukaj¹cych
pomocy w klasztorze3, który w³anie zajê³y. By³o obecnych wiele
sióstr z dzie³a. Te z biura, z powodu podziwu godnej gorliwoci,
powiêci³y siê, aby od ponad dwudziestu czterech godzin zachowywaæ post; noc spêdzi³y na nogach, przemierzaj¹c sale, aby zapobiec ba³aganowi. To oddanie zaznaczy³em w krótkim przemówieniu poprzedzaj¹cym Veni Creator oraz procesyjne wejcie zakonnic
do domu.
Pociecha na widok tego dzie³a bêd¹cego w dobrych rêkach
zosta³a st³umiona wiedz¹, jak¹ posiad³em, czytaj¹c akt pos³uszeñstwa, ¿e te siostry pozostan¹ pod jurysdykcjê ksiêdza arcybiskupa

Biskup Marsylii na pocz¹tku nowego roku przyjmowa³ wielu odwiedzaj¹cych; to
t³umaczy, dlaczego bp de Mazenod swój Dziennik z 1818 r. rozpoczyna dopiero 11 stycznia.
2
Siostry wiêtego Micha³a z Tours lub Siostry Matki Bo¿ej Mi³osierdzia. Zakon
zosta³ za³o¿ony przez wiêtego Jana Eudesa w 1614 r. w Caen. Matka Maria od wiêtej
Wiktorii Hoüette (1788-1851), prze³o¿ona klasztoru z Tours, która w imieniu komitetu
pañ z instytucji dobroczynnej prowadzi³a negocjacje z bpem de Mazdenodem i p. Martin-Audibert. Matka Hoüette osobicie przyby³a, aby dokonaæ fundacji w Marsylii. Te
zakonnice zast¹pi³y Siostry wiêtego Tomasza Villenueve, które kierowa³y dzie³em a¿
do 1830 roku. Zob. J. Pietsch, Notre fondateur et les commaunautés religieuses de Marseiile, w: Etudes oblates 7 (1949), s. 226-228; Docteur Poüan, La très honorée mère
Marie de Sainte-Victoire, Fribourg 1902, s. 314 i n.
3
Schronisko dla skruszonych kobiet. Ten dom istnia³ od XVI wieku. Ponownie
zosta³ otworzony w 1820 r. po wielkiej misji miejskiej w Marsylii, na rogu ulic Paradis
i Saint-Victoire. Zob. Payan d’Augery, Le Refuge des filles repenties, Marseille 1900,
s. 69 i n. Biskup de Mazenod mia³ przybyæ oko³o godziny 9, aby przewodniczyæ obrzêdowi instalacji sióstr. W rzeczywistoci przyby³ dwie godziny póniej, jego powóz nie
móg³ przedostaæ siê przez ulicê Aix z powodu odbywaj¹cego siê i tarasuj¹cego drogê
targu. Wreszcie oko³o godziny 11 rozpoczê³a siê ceremonia Tam¿e, s. 364.
1
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z Tours4. Listy prze³o¿onej do sióstr dzie³a, zamiast wspomnieæ
o tej klauzuli, zdawa³y siê mówiæ zupe³nie co innego. Okaza³em
moje zdziwienie i niezadowolenie. Piêkne s³owa siostry prze³o¿onej nie usunê³y moich obaw w tym wzglêdzie. Na ten temat porozmawiam d³u¿ej podczas naszego pierwszego spotkania.
12 stycznia: List do ks. Dracha5 w odpowiedzi na jego list oraz
by mu wyt³umaczyæ, jak i dlaczego musia³em odes³aæ Siostry Dobrego Pasterza z Angers, które mi poleci³6. List do adwokata Taverniera7. List do ojca prokuratora kartuzów w Rzymie, aby zawiadczyæ o biedzie mamy o. Lucasa8 oraz powiadomiæ go, ¿e nie
mog¹c wyraziæ zgody na przyjêcie tego ojca w mojej diecezji, chêtnie przeka¿ê go ksiêdzu arcybiskupowi z Awinionu9. Ksi¹dz proboszcz z Cucuron prosi o tego ojca, aby by³ wikariuszem.
13 stycznia: Setna wizyta sióstr z biura dzie³a przytu³ków dla
upad³ych kobiet, tym razem, aby mnie uspokoiæ co do niepokoj¹cych klauzuli pos³uszeñstwa zakonnic, które zosta³y powo³ane.

4
Augustin Louis de Montblanc (1767-1841), w latach 1824-1841 arcybiskup Tours. Fundacje Sióstr Matki Bo¿ej Mi³osierdzia by³y autonomicznymi klasztorami; bp de
Mazenod podziela³ opiniê wielu francuskich biskupów z tego okresu, którzy chcieli mieæ
pe³n¹ w³adzê nad miejscowymi wspólnotami zakonnymi.
5
David Drach (1791-1865), nawrócony ¿yd. W 1818 r. o¿eni³ siê, jego ¿ona opuci³a go w 1823 r., kiedy zosta³ katolikiem. Biskup de Mazenod nazywa³ go ks. Drachem, poniewa¿ jako bibliotekarz Kongregacji Rozkrzewiania Wiary w Rzymie nosi³
sutankê i chcia³ zostaæ kap³anem. Jego syn Paul (1821-1895) zosta³ kap³anem, dwie córki by³y Siostrami Dobrego Pasterza z Angers, zgromadzenia za³o¿onego w 1829 r. przez
Marie de Saint Euphrasie Pelletiera (1796-1868), kanonizowan¹ 2 maja 1940 roku. Zob.
De Mazenod, Dziennik, 15.10.1838.
6
Marsylczycy bez uprzedzenia bpa de Mazenoda zwrócili siê z prob¹ do Sióstr
Dobrego Pasterza z Angers, aby osiedli³y siê w Marsylii, podczas gdy ten ju¿ wystosowa³ apel i zainstalowa³ Siostry Matki Bo¿ej Mi³osierdzia z Tours. Zob. list bpa de Mazenoda do prze³o¿onej Sióstr Dobrego Pasterza z Angers z 3.01.1838. Kopia zgodna
z orygina³em: AAM, ksiêga listów administracyjnych, t. 3, nr 363.
7
Adoplhe Tavernier (1799-1883), by³y cz³onek Stowarzyszenia M³odzie¿y z Aix,
który ci¹gle by³ przyjacielem bpa de Mazenoda i napisa³ jedn¹ z pierwszych jego biografii: Quelques souvenirs sur mgr C.J.E. de Mazenod, Aix 1872.
8
Ojciec Lucas, marsylczyk, który niedawno wyst¹pi³ od kartuzów.
9
J.M.A. Célestin Dupont, w latach 1835-1842 arcybiskup Awinionu. Cucuron znajduje siê 28 km od N.-D. de Lumières.
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14 stycznia: Przybyli ksiê¿a z Dzie³a Opatrznoci10 i powiadomili mnie o wynikach ich g³osowania. Po zbadaniu, ¿e ksi¹dz archiprezbiter nadaje siê na stanowisko, i po tym, jak zgodzi³ siê na
nominacjê na dyrektora ich dzie³a, wiêkszoæ g³osów otrzyma³
[s. 2] ks. Court11, proboszcz parafii St-Martin. Ta wielka niestosownoæ wymaga, abym w przysz³oci to ja, nie czekaj¹c na przedstawienie ze strony tych ksiê¿y, mianowa³ dyrektora. Mówiê o tym
w tym miejscu, aby o tym pamiêtano. List do ksiêdza biskupa
z Ajaccio12.
15 stycznia: Wizyta sióstr mi³osierdzia z przytu³ku dla upad³ych kobiet. Zapewnienie o uregulowaniu stopnia zale¿noci od
w³adzy kocielnej z Tours. Prze³o¿ona wykonuje to, co jej wskaza³em, mianowicie, ¿e nikt bez mojego specjalnego pozwolenia nie
bêdzie móg³ zabraæ ani jednej zakonnicy z naszej wspólnoty, która
w³anie siê ukonstytuowa³a.
16 stycznia: Podró¿ do Cuges13 przez St-Menet, gdzie zatrzyma³em siê, aby spotkaæ siê z markizem i markiz¹ de Montgrand14.
Przyjazd do Cuges krótko przed pó³noc¹. Uroczyste przyjêcie. Mer
i jego zastêpca w szarfach, komplementy, odpowied. W kociele
gratulacje od proboszcza. Odpowied. Wszystko zgodnie z ceremonia³em.
17 stycznia: Msza. Kazanie przed komuni¹, wielkie skupienie,
³zy mê¿czyzn, którzy od czterdziestu siedmiu lat nie postawili nogi
w kociele. Komunia trwa³a godzinê. To druga komunia dla
wszystkich. Kolejne kazanie uznane za konieczne w tej okolicznoci. Wielu starszych mê¿czyzn i kobiet przyjê³o ten sakrament. Po

Dzie³o Dzieci Opatrznoci dla sierot za³o¿one w 1820 r. i maj¹ce sw¹ siedzibê
w Hotelu de la Roquette lub w kolegium Reves przy placu Lenche. Oblaci przez pewien
czas byli dyrektorami (kapelanami) tego dzie³a od czasu ich osiedlenia siê w Marsylii
w 1821 roku.
11
M. Esprit Joseph Marie Cort, proboszcz z parafii St-Martin, zmar³ 15 lutego.
12
Touissant Casanelli dIstria, w latach 1833-1869 by³ biskupem Ajaccio.
13
Cuges le¿y 30 km od Marsylii.
14
Jean-Baptiste de Montgrand (1776-1847), w latach 1813-1830 mer Marsylii,
z krótk¹ przerw¹ w 1814 roku.
10
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kolacji ¿adnych nieszporów. Procesja przy brzydkiej pogodzie.
Wszyscy mieszkañcy. Niezbyt dobre po¿egnanie misjonarzy15. Po
b³ogos³awieñstwie proboszcz wchodzi na ambonê, kilka dobrych
rzeczy pomieszanych z niestosownymi. Z tronu, który zajmowa³em, wypowiedzia³em kilka zbawiennych zachêt, aby pozostaæ przy
tym, czego misjonarz zapomnia³. Wielkie zadowolenie zgromadzonych.
18 stycznia: Powrót do Marsylii, zmêczenie dniem wczorajszym i podra¿nieniem p³uc.
19 stycznia: Ca³y dzieñ w ³ó¿ku.
20 stycznia: List za listem. Wizyty itd. Pomimo obietnicy niezdolnoæ, aby pójæ odprawiæ mszê na Misji Francji16. ¯adnej mszy.
Kaszel.
21 stycznia: Pomimo obietnicy niezdolnoæ, aby pójæ odprawiæ mszê w domu dla chorych na cholerê17. Bez problemu odprawi³em j¹ w mojej ma³ej kaplicy. Smutek, ¿e nie mog³em udaæ siê
na zakoñczenie rekolekcji tych sióstr, które by³y tak buduj¹ce
[s. 3]. List do p. Abeille’a z Saint-Chamas, zawieraj¹cy uprawnienie do sprzeda¿y p. de Lavisonowi za sumê 2 tysiêcy franków
mojej wierzytelnoci na kopalniê Trinquier, z czego de Lavison za-

15
To o. Jean Antoine Bernard (1807-1870), oblat z domu na Kalwarii, który wyg³osi³ tê czterotygodniow¹ misjê. Zob. A. Rey, Mgr de Mazenod , t. 2. s. 5.
16
Misja Francji: koció³ i dawny budynek, w którym przed rewolucj¹, przy ulicy
Tapis-Vert, mieci³o siê seminarium ksiê¿y misji (misjonarze w. Wincentego a Paulo).
W latach 1806-1833 w domu mieszka³y klaryski. W 1839 r. zamieszkali w nim jezuici.
W 1838 r. bp de Mazenod kilka razy udawa³ siê do tego kocio³a, aby odprawiæ mszê
dla stowarzyszonych z Dzie³em Rozkrzewiania Wiary. Zob. Dziennik z 3 maja i 3 grudnia 1838 roku. Na temat historii tego dzie³a zob. Jean Michel Sanchez, De la Mission de
France aux Jésuites, w: Marseille, revue culturelle 1977, nr 179, s. 68-73.
17
Dzie³o Sierot Epidemii Cholery zamierzone przez rodzinê de Mazenodów
w zwi¹zku z epidemi¹ cholery w latach 1834-1835. Najpierw to dzie³o by³o powierzone
Siostrom wiêtego Imienia Jezusa za³o¿onym przez Marie Catherine Ruel w 1828 r. pod
kierunkiem ksiê¿y F.S. Pontier i Charlesa Fissiaux. Zob. ks. E. Roux, Charles Fissiaux
(1806-1867), Marseille 1941, s. 22-30 i A. Ricard, Vie de la Mère Marie St-Augustin de
Jésus Ruel, Ligugé 1895, ss. 560.
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chowa³by 200 franków, aby je przekazaæ tej kobiecie i jemu,
p. Abeilleowi, wynagradzaj¹c tym samym za ich wysi³ki18.
22 i 23: Choroba spowodowana moj¹ podró¿¹ do Cuges. Ró¿ne listy otrzymane z naszych misji19. Ta w Bédariddes wspania³a
od pierwszych dni. Ta z St-Michel-les-Portes, diecezja Grenoble,
upragniona i wspaniale rozpoczêta. Ta z Mens równie¿ dobrze
przebiega. Proboszczowie z La Mure i Vizille s¹ z nich tak zadowoleni, ¿e prosz¹ o nie dla swych parafii. Ojciec Guigues20 chcia³
zrezygnowaæ z ceremonii na rozpoczêcie i procesji pokutnej. Bardzo trzeba siê tego wystrzegaæ. Ten ojciec wyznaje, ¿e nie bêd¹c
przekonany o ich potrzebie, prowadzi je bez ducha wiary. Oto ca³e
z³o! Niech mniej zaufania oka¿e swoim w³asnym zdolnociom,
niech wniknie w ducha, który im przywieca³, a nastêpnie zosta³
zatwierdzony przez Koció³, a dowiadczy ich dobrych owoców,
podobnie jak dowiadcza siê ich w innych miejscach. Misja w Montmiral, misja w Rovon, misja w St-Just-de-Claix, misja w Devençais.
Jedna z tych misji odbywa siê w diecezji Valence. To nasza próba
na nowym terenie; powiod³a siê.
Smutne informacje o o. Péllisierze21. Odznacza siê wyj¹tkow¹
apati¹, nie potrafi siê pohamowaæ w niczym, podejmuje jedynie te
dzie³a gorliwoci, które mu siê podobaj¹ i nie sprawiaj¹ ¿adnych
trudnoci; wyj¹tkowo dra¿liwy; ¿ywi¹cy urazê z powodu b³ahego
s³owa, w bardzo niedoskona³y sposób wype³nia swoje obowi¹zki
jako proboszcz. To martwe cia³o, nie ma ani gorliwoci, ani wiadomoci; tuczy siê, oto wszystko: komu w wiêkszym stopniu siê
poskar¿yæ. Brat Blanc22 nie posiada koniecznych zalet, aby z³o¿yæ

18
O tej sprawie mowa w Dzienniku w dniach od 27 lutego do 9 marca 1837 r. oraz
12 lutego 1838 roku.
19
Te misje odbywa³y siê w ró¿nych departamentach. W Vaucluse: Bédariddes,
w Izerach: St-Michel-les-Portes, Mens, Rovon, St-Just-de-Claix, Vizille, w Drôme:
Montmiral. Nie wiadomo, gdzie le¿a³o Devençais.
20
Eugène J. Bruno Guigues (1805-1874) by³ superiorem w N.-D. de lOsier, odk¹d oblaci w 1834 r. podjêli siê opieki nad sanktuarium. W 1844 r. zosta³ wys³any do
Kanady, w 1848 r. zosta³ mianowany biskupem Bytown.
21
S³owo wydrapane. Jacques Antoine André Péllisier z domu N.-D de lOsier.
W 1840 r. wystapi³ ze Zgromadzenmia.
22
J.A. Hippolyte Blanc, 31 padziernika 1835 r. wst¹pi³ do nowicjatu.
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drugie luby. Napisa³em, chc¹c pozbyæ siê go. Zezwalam w wewnêtrznym chórze w lOsier wykonaæ boazeriê. Zgadzam siê daæ
150 franków diakonowi, który chce przybyæ do nowicjatu23.
24 stycznia: Dysputa z p. Aymes. Stawia warunki odnonie do
przekazania syna ojcu, który bêdzie mia³ trudnoci, aby siê nim
zaj¹æ. List do p. Aymesa, aby powiedzieæ mu o tej sprawie i udzieliæ ró¿nych rad24.
26 stycznia: List do ks. Caire’a25. Nie kryjê przed nim, na jakim fundamencie by³o oparte przekonanie o b³êdach, jakie mu
wypomnia³em w Pary¿u. Bez ceremonii wspominam mu o ks. Maurelu i ks. Ricaudzie26, jego szwagrach, jako bardzo winnych na drodze opozycji, jak¹ dot¹d kroczyli. Jak we wszystkie inne dni, audiencja dla tych wszystkich osób, które przychodz¹. [s. 4]
27 stycznia: Sprawy bie¿¹ce. Listy otrzymane i napisane. Nic
godnego uwagi. W g¹szczu rozmaitych spraw zapomnia³em wspomnieæ o licie do Guiberta27, w którym pozwalam mu jeszcze
w tym roku korzystaæ z wyp³at dyrektorów jego seminarium, aby
skompletowaæ meble i inne wydatki z Vico. Polecam mu o. Rolleriego28, który sam nudzi siê w tej wiejskiej posiad³oci pozbawio23
Najprawdopodobniej J.J. Frédéric Perron (1813-1848), do nowicjatu wst¹pi³
24 grudnia 1838 r., wiêcenia kap³añskie przyj¹³ 25 maja 1839 roku.
24
Nic nie wiadomo o tej sprawie. Zob. Dziennik, 30 kwietnia.
25
André Caire (1797-1856). Wywiêcony na kap³ana w 1821 r., uda³ siê, aby pracowaæ w Pary¿u. W 1823 r. bp Fortuné de Mazenod wezwa³ go do Marsylii, aby mianowaæ go superiorem ni¿szego seminarium. 21 listopada 1824 r. ks. Caire z³o¿y³ dymisjê
i wyjecha³ do Pary¿a.
26
Claude Marie Maurel (1780-1856) w 1823 r. zosta³ mianowany superiorem wy¿szego seminarium, ale w nastêpnym roku poda³ siê do dymisji i opuci³ diecezjê. Powróci³ po kilku latach i zosta³ mianowany proboszczem parafii St-Theodore, gdzie pozosta³ przez 23 lata.
Wydaje siê, ¿e bp de Mazenod napisa³ inne nazwisko: Ricard. Najprawdopodobniej chodzi o Josepha Innocenta Ricauda (1756-1831) ze Stowarzyszenia Dobrego Pasterza z Marsylii. W 1823 r. po przybyciu Fortuné do Marsylii, to Stowarzyszenie prowadzi³o ni¿sze seminarium, ale poró¿ni³o siê z biskupem.
27
Joseph Hippolyte Guibert (1802-1886), wówczas superior wy¿szego seminarium
z Ajaccio.
28
Eteinne Antoine Rolleri (1814-1890) pochodzi³ z diecezji Ventimillia (Italia),
wspó³pracownik o. Charlesa Dominika Albiniego w Vico.
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ny ksi¹¿ek itd. Niech zostanie wezwany do Ajaccio, aby tam oczekiwaæ na chwilê, by towarzyszyæ o. Albiniemu w kilku misjach,
które ten¿e ojciec ma wyg³osiæ w bie¿¹cym roku29. W tej materii
da³em odczuæ o. Guibertowi brak konsekwencji, ¿e na oczach
Zgromadzenia chcia³by zatrzymaæ o. Albiniego, tak po¿ytecznego
na misjach, w wy¿szym seminarium, pod pretekstem, ¿e zachodzi
potrzeba jednego dyrektora wiêcej, podczas gdy póniej on, superior, opuci³ dom i pojecha³ do Genui i Rzymu. Zgadzam siê na
dopuszczenie do pierwszej profesji brata Pierre’a30. Uwa¿am, ¿e
biskupa Ajaccio nale¿y odwieæ od myli, aby oo. Moreau31 i Albiniego mianowaæ kanonikami katedralnymi. To uchodzi w przypadku dyrektorów wy¿szych seminariów, poniewa¿ ma zwi¹zek ze statutami kapitu³, ale to nie jest to samo dla innych.
28 stycznia: List od doktora d’Astrosa32, aby mnie powiadomiæ o mierci jego siostry, p. Castellane. Natychmiastowa odpowied dla tego wiernego przyjaciela. List od o. Courtèsa33. Proponuje, aby przydzieliæ kogo o. Bernardowi34 na rekolekcje, które
mamy wyg³osiæ na przedmieciach Aix. Jego ide¹ by³o wezwaæ
ks. Cuynata35. To sprawa niewykonalna. A¿ do znudzenia powraca
do ¿alów, aby w ogóle w diecezji Aix nie przeprowadzaæ misji.
Dlaczego nie prosi siê o to w odpowiednim czasie?
29 stycznia: Msza w pierwszym klasztorze Wizytek. Reprezentowa³ mnie ks. Cailhol36, wikariusz generalny, który mia³ mnie
29
18 listopada 1837 roku o. Charles Dominik Albini (1790-1839) napisa³ do bpa
de Mazenoda, aby poskar¿yæ siê na o. Guibetta, który wezwa³ go do seminarium. Ojciec
Albini nie móg³ ju¿ wiêcej g³osiæ misji, a m³ody o. Rolleri sam wraz z braæmi Ferradem
i Métifiotem mieszka³ w Vico.
30
Pierre Métifiot (1814-1878) wst¹pi³ do nowicjatu 15 padziernika 1836 roku.
31
Noël Francis Moreau (1794-1846), wówczas profesor w wy¿szym seminarium.
32
J.J. Léon d’Astros (1780-1863), lekarz medycyny w Aix. Zob. Dziennik,
15.04.1837 r.
33
J.J. Hippolite Courtès (1798-1863), superior w Aix.
34
Jean Antoine Bernard (1807-1870) z domu na Kalwarii w Marsylii od czasu
powrotu z Billens (Szwajcaria) latem 1837 roku.
35
W rêkopisie: Quinat. Jacques Cuynat jako kap³an wst¹pi³ do nowicjatu 31 padziernika 1836 roku. Wyst¹pi³ z koñcem 1837 roku.
36
Jean Baptiste M.M. Cailhol (1802-1864) mianowany wikariuszem generalnym
przez bpa Eugeniusza de Mazenoda. Za czasów Fortuné by³ sekretarzem kurii biskupiej.
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zast¹piæ, przeszkodzi³y mi bowiem sprawy wy¿szego rzêdu. Wizyta u radnych miejskich i innych. Mojemu wujkowi przekazano list
pasterski, który 4 czerwca 1755 r. mój dziadek stryjeczny37 wyg³osi³ na pogrzebie bpa Belsunce’a38, u którego by³ wikariuszem generalnym, a tak¿e cz³onkiem kapitu³y i wikariuszem generalnym
bpa de Belloya39. Ten dokument sprawi³ najwiêksz¹ radoæ mojemu wujkowi. To pochwa³a zmar³ego biskupa, w której wspomina
wszystkie jego dzie³a.
30 stycznia: Msza za naszego dobrego Suzanne’a40. Wyjanienie ks. Martinowi Lazare’owi41 jego postawy wobec mnie. Ten z³y
kap³an odwo³ywa³ siê do mojej dobroci. Musia³em mu powiedzieæ
to, ¿e bardzo szczerze go kocha³em, do tego stopnia, ¿e by³bym
szczêliwy, wywiadczaj¹c mu dobro, ale moja ufnoæ na to nie
pozwala³a. Przysz³a p. Auban, aby wyt³umaczyæ swe zachowanie
wobec Ochronki. Zdawa³a siê w mniejszym b³êdzie, ni¿ przypuszczano. Fabrykanci z parafii St-Victor upieraj¹ siê, aby przyj¹æ dymisjê p. Mataliana42.
31 stycznia: Ksi¹dz Barthélemi przekaza³ mi ma³e oficjum,
z którego korzysta³ biskup Belsunce; da³ mi równie¿ ciekawe dzie³o, to Breviarium Massiliense, wydrukowane w Lyonie w 1525 r.,
w którym zamieszczono oficja o naszych wiêtych i litanie, w których s¹ wymienione ich imiona.
Charles Auguste André de Mazenod (1719-1795).
Henri de Belsunce (1670-1755), w latach 1709-1755 biskup Marsylii.
39
Jean Baptiste de Belloy (1709-1808), w latach 1755-1801 biskup Marsylii, nastêpnie w latach 1802-1808 arcybiskup Pary¿a.
40
Ojciec Marius J.A. Suzanne (1799-1829).
41
Ksi¹dz Lazare Sinus Martin (1804-1849). W dzienniku Le Sémaphore” napisa³
wiele artyku³ów, broni¹c ksiê¿y wystêpuj¹cych przeciwko decyzjom de Mazenodów.
42
Wydaje siê, ¿e p. Matalian by³ fabrykantem z parafii St-Victor.
37
38
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[s. 5] 1 lutego: List od ksiêdza biskupa z Ajaccio. Ponowne
sklejenie1.
List od o. Albiniego. Pragnie dowiedzieæ siê, ¿e zgadzam siê
co do seminarium. Jego list obfituje w uczucia jego wysokiej jakoci cnót. Wczeniej udzieli³em odpowiedzi w licie do o. Guiberta.
Fabri, doradca w s¹dzie, przyszed³ którego dnia i powiedzia³
mi o pragnieniu wydania swej bratowej za m¹¿ za kogo z mego
wyboru. Te partiê zaproponowa³em panu Roux-Bonnecorse’owi2.
List do ksiêdza biskupa z Fréjus, w którym proszê go o pozwolenie na wst¹pienie do Zgromadzenia ks. Feraudowi3.
Mer4 wys³a³ nam uprawnienie do terenu zakupionego na cmentarzu w Marsylii za cenê 200 franków wyp³aconych 5 marca 1835 r.,
aby tam pochowaæ mego wujka kawalera5. Tê pozycjê zapisa³em
na stronie 902 w moich dokumentach. Mamy mo¿liwoæ na tym
kawa³ku ziemi pochowaæ nas wszystkich.
List od apostaty Ailhauda6. Po wielokrotnych próbach oraz po
tym, jak, ju¿ nie wiem przez ile osób, powiedzia³ mi, i¿ w koñcu
napisa³, ¿e jest gotów poddaæ siê wszystkiemu, czego bêdê wymaga³

Takie s³owo istnieje, ale nie wiadomo, co w tym kontekcie oznacza.
Bratowa p. Fabre: najprawdopodobniej panna Gérard. (zob. Dziennik z 14 i 15 lutego). Biskup de Mazenod korespondowa³ z p. Roux, z domu Bonnecorse. Ta rodzina
posiada³a 18 listów od bpa de Mazenoda napisanych w latach 1818-1842. Przekaza³a je
jako dar arcybiskupowi Marsylii Etchegarayowi z okazji beatyfikacji Za³o¿yciela. Fotokopie w AGR L M.-R.
3
Ksi¹dz Feraud nie wst¹pi³ do nowicjatu. Powody zob. Dziennik z 11 lutego. Biskupem Fréjus w latach 1829-1845 by³ L.C. Michel.
4
W 1838 r. merem Marsylii by³ p. M.D. Consolat.
5
Wiceadmira³ Charles-Louis-Eugène de Mazenod zmar³y w Marsylii 23 lutego
1835 roku.
6
S³owo wykrelone. Marius Jean-Baptiste Ailhaud, urodzi³ siê 15 marca 1897 r.
w Marsylii, nowicjat w latach 1829-1830, wywiêcony na kap³ana 16 czerwca 1852 r.,
ze Zgromadzenia wyst¹pi³ w padzierniku 1835 roku.
1
2
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 nawet gdyby to by³ powrót do wspólnoty  której zas³ug i korzyci nie potrafi³ w dostateczny sposób doceniæ (kopiujê jego s³owa), nie pragn¹c niczego tak bardzo, jak tylko gorliwymi latami
i oddaniem dla zbawienia dusz wynagrodziæ stan bezczynnoci,
w jakim tkwi, jeli tylko zgodzê siê przystaæ na jego ¿yczenia (to ci¹gle on mówi). Liczy na bo¿¹ ³askê, która nigdy nie da mi najmniejszej podstawy, aby odwróciæ mnie od mej ³agodnoci. W³aciwie
nie wiem, czy powa¿nie nale¿y traktowaæ ten list oraz czy powinienem go przedstawiæ radzie jako formaln¹ probê, aby móc siê
opowiedzieæ za przyznaniem racji lub odrzuceniem tej¿e proby.
2 lutego: Minister wojny przydziela 50 franków miesiêcznie
ksiê¿om, którzy opiekowali siê rannymi ¿o³nierzami w Ratonneau;
to prawie po³owa z tego, co ci ksiê¿a wydali. Tak wiêc minister nie
by³ szczodrobliwy. To ja bêdê musia³ wyrównaæ deficyt, nieprawd¹ bowiem jest, ¿e ci ksiê¿a byli tam z powodu pieniêdzy7.
List do ks. Caire’a, aby go zobowi¹zaæ do odebrania z ministerstwa spraw wewnêtrznych Requiem, które ministerstwo nam
po¿yczy³o8.
W³anie na marginesie królewskiego rozporz¹dzenia9, które
zezwala na kopiowanie w radzie pañstwa mych bulli jako biskupa
in partibus, napisa³em: „Warto zauwa¿yæ, ¿e nigdy nie uzna³em
rzekomej nieregularnoci w zwi¹zku z przyjêciem tytu³u biskupa
in partibus, nie uzyskawszy wczeniejszego pozwolenia króla. Nie
przestawa³em popieraæ czego zupe³nie innego. Prosi³em jedynie
o to, aby dope³niono tego, czego brakowa³o prawnym formalnociom
wymaganym do kopiowania bulli w radzie pañstwa”. [s. 6]
3 lutego: Ojciec Tarrot10, misjonarz z Wysp Gambiera, przyjecha³ po¿egnaæ siê ze mn¹. By³ tak dobry, ¿e obieca³ zaj¹æ siê mo7
31 padziernika 1837 r. bp de Mazenod na wyspy Ratonneau wys³a³ ksiê¿y Antoinea Henryona i Marca Dalmasa, zob. Dziennik, 31 padziernika 1837 roku.
8
Luigi Cherubini (1760-1842), pochodz¹cy z W³och, a mieszkaj¹cy w Pary¿u
kompozytor muzyki wieckiej i kocielnej. Skomponowa³ dziesiêæ mszy. Minister jedn¹
z tych mszy przekaza³ w darze diecezji marsylskiej.
9
Rozporz¹dzenie królewskie z 17 grudnia 1835 roku. Nie odnaleziono tego dokumentu.
10
Ojciec Rey (dz. cyt., t. 2, s. 5) napisa³: Ojciec Tarrot, prze³o¿ony Ojców Najwiêtszego Serca z Wysp Gambier na po³udniowym Pacyfiku.
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imi pieczêciami w celu odnowienia w Pary¿u. Upowa¿ni³em go do
powiedzenia ksiêdzu arcybiskupowi Chalcedonu, superiorowi generalnemu jego zgromadzenia11, ¿e proszê go o wiadomoæ o dzie³ach i zas³ugach12, o których powiadomi³em go z naszej strony.
Ojciec Tarrot wyrazi³ swoje zadowolenie wobec tej s³usznej myli.
List do ojca Mille’a13. Moja obawa o jego stan. Wczoraj otrzyma³em od niego list. Chcia³bym, aby zawiesi³ swe misje i z³apa³
oddech. Jeli bêdzie to odk³ada³ a¿ do Wielkiego Postu, powiecê
o. Bernarda, który jednak jest mi koniecznie potrzebny w Marsylii.
4 lutego: Pontyfikalna msza u St-Victor. Oprawa muzyczna
wraz z orkiestr¹ Cherubiniego. Pogodzi³em p. Mataliana14 z proboszczem, zapraszaj¹c go, aby wraz ze mn¹ poszed³ na kolacjê
z okazji uroczystego bankietu. Proboszcz, fabrykanci, a przede
wszystkim p. Matalian byli oczarowani tym rodkiem dzia³ania.
Gdybym nie podj¹³ tej decyzji, urazy trwa³yby w nieskoñczonoæ.
List od p. Joséphine de Coriolis15. Utrzymuje, ¿e dobrze post¹pi³a, przekazuj¹c ca³y swój maj¹tek Siostrom Najwiêtszego Serca. Jej argumenty nie przekona³y mnie. Bardzo dobrze czyni dla
tych sióstr, ale miejcie siê na bacznoci ubogie rodziny, które s¹
ofiarami tych doktryn. Kiedy klasztory zadowala³y siê posagiem.
Zgadzam siê, aby dawano wiêcej, ale Siostry Najwiêtszego Serca
chc¹ wszystkiego dla siebie. To oczywicie mi³osierdzie. Rodziny
nie bêd¹ ju¿ w stanie utrzymaæ swojej pozycji. Nie bêdzie ju¿ mo¿na wydawaæ córek z dobrych domów zgodnie z ich urodzeniem

11
Biskup Raphaël Bonamie (1798-1874), w latach 1837-1853 superior generalny
Zgromadzenia Najwiêtszych Serc Jezusa i Maryi.
12
Biskup de Mazenod stosunkowo czêsto dokonywa³ tej wymiany dzie³ i zas³ug
z innymi zgromadzeniami. Zachowa³o siê kilka dyplomów (AGR DM X b), jeden datowany na 29 marca 1817 r. od br. Augustyna, opata trapistów z Aiguebelle. Napisano
miêdzy innymi: Bêdziecie mieli udzia³ we wszystkich naszych praktykach duchowych,
zakonnych i pokutnych, nawet w Najwiêtszych Ofiarach naszych o³tarzy, w komuniach
naszych braci ”.
13
Ojciec Vincent Mille (1807-1885) by³ wówczas superiorem w Notre-Dame du
Laus. List zamieszczono w: EO I, t. 9, s. 74-76.
14
Zob. 30.01.1838 roku.
15
Joséphine de Coriolis ze Zgromadzenia Sióstr Najwiêtszego Serca z klasztoru
wiêtej Trójcy ai Monti w Rzymie. Pochodzi³a z rodziny parlamentariuszy z Aix i by³a
spokrewniona z rodzin¹ de Boisgelin.
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z powodu braku wystarczaj¹cego posagu; nieistotne; rodzona ciotka zabra³a 80 tysiêcy franków, bêdzie siê domagaæ jeszcze 15 tysiêcy lub 1800 franków, które mog¹ jej przypaæ w udziale; ale za
darmo utrzymuje siê zakonnice, nie bêdzie siê wymagaæ pe³nej
op³aty od pewnych pensjonariuszy, a poza tym kupi siê hotel Biron16, zamki St-Joseph i inne ma³e tego rodzaju dwory! Nie, nie,
nigdy nie zgodzê siê na co takiego, aby rodziny w ten sposób by³y
oga³acane w imiê zasad czystej sprawiedliwoci, ale te¿ najwy¿szego rzêdu niestosownoci.
List do p. Fabriego, doradcy w s¹dzie w Aix  zdajê mu relacjê z moich starañ u rodziny, któr¹ zamierza³em mu poleciæ w kwestii lubu, o którym mi powiedzia³ [s. 7].
5 lutego: Zwo³a³em radê Zgromadzenia, aby zastanowiæ siê
nad wieloma sprawami: 1  proba ks. Ailhauda, który usilnie prosi o powrót; 2  proba niegodziwego Kotterera17, który domaga
siê dyspensy, bêd¹c zupe³nie poza; 3  dopuszczenie br. Daly’ego18 do oblacji. Proba ks. Ailhauda zosta³a odrzucona. Proba niegodziwego Kotterera spe³niona na jego zgubê, która zostanie przypisana tylko jemu. Brat Daly zosta³ dopuszczony i 17 tego miesi¹ca
bêdzie móg³ z³o¿yæ sw¹ oblacjê.
6 lutego: Akt ksiêdza arcybiskupa z Tours, na mocy którego
zobowi¹zuje siê tylko za moj¹ zgod¹ zabieraæ siostry z przytu³ku.
Pe³ny uczuæ list od Magloire Girauda19.

16
W rêkopisie Byron. Zwi¹zany z jezuitami i utrzymuj¹cy relacje z bur¿uazj¹, której dzieci uczêszcza³y do szkó³ i pensjonatów. Siostry Najwiêtszego Serca szybko siê
rozwija³y. nabywaj¹c znacz¹ce posiad³oci. W 1820 r. za³o¿ycielka, p. Barat (w. Magdalena-Zofia Barat, 1779-1856) zakupi³a pochodz¹cy z XVIII w. i wychodz¹cy na ulicê
de Varennes hotel Barat w Pary¿u, który wówczas nale¿a³ do ksiê¿nej de Charost.
17
Calixte Kotterer, w 1829 r. nowicjusz, 14 marca 1835 r. otrzyma³ wiêcenia kap³añskie, ostatecznie wyst¹pi³ w 1840 roku.
18
William J.M. Daly (1814-1894), Irlandczyk, do nowicjatu wst¹pi³ 16 lutego 1837
roku. 2 maja 1841 przyj¹³ wiêcenia kap³añskie, by³ pierwszym oblatem wys³anym do
Irlandii i Anglii.
19
To najprawdopodobniej by³y cz³onek Stowarzyszenia M³odzie¿y z Aix. W rejestrach Stowarzyszenia widniej¹ cztery osoby o nazwisku Girard, z czego dwa nie zawieraj¹ informacji o imieniu.
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Odwiedzimy ks. Cousteta20, proboszcza z Istres, który mnie
ponagla, bym mu przydzieli³ misjonarzy na Wielki Post. Odmowa.
Zobowi¹zanie na przysz³oroczny Wielki Post. Powiadomiæ o tym
o. Courtèsa.
7 lutego: List od o. Bermonda21. Nieco póno powiadamia
mnie o tym, co myli na temat potrzeby odpoczynku o. Mille’a.
Uda³ siê na misjê do Banon22, moja szybka odpowied nie zasta³a
go ju¿ w Laus.
List od o. Courtèsa, który powiadamia mnie o nag³ej mierci
godnej szacunku p. de Bausset23, przyjació³ki i znacznej dobrodziejki Misji. Natychmiast napisa³em do wszystkich naszych Donów, aby ka¿dy kap³an odprawi³ mszê za spokój jej duszy, aby ka¿dy oblat nowicjusz i brat w tej samej intencji przyj¹³ piêæ komunii
oraz aby niezale¿nie od praw, które ma na zawsze do wszystkich
dóbr Zgromadzenia, przez osiem dni odpusty, uczynki mi³osierdzia
i tym podobne specjalnie ofiarowa³ w jej intencji.
Kolejny list od o. Courtèsa, w którym powiadamia mnie, ¿e
testament wspania³ej p. de Bausset stanowi, i¿ w ci¹gu tego roku
zostanie mi wyp³acona suma 20 tysiêcy franków. Nie wszyscy wiedz¹ o tym, ¿e ta mi³osierna chrzecijanka i wierna przyjació³ka
przez dziesiêæ lat przeznacza³a 600 franków rocznie na kszta³cenie
i utrzymanie naszych ojców. Dobry Bóg musia³ ju¿ nagrodziæ tê
wiêt¹ duszê, ale Zgromadzenie ma obowi¹zek zachowaæ to wieczyste zobowi¹zanie. Gdy chodzi o mnie, z bólem ¿a³ujê jej odejcie i nie potrafiê siê powstrzymaæ od wyra¿enia go, kiedy zabiera
mi siê tak drogich i cennych przyjació³; nie s¹dzê, ¿e ³atwo mo¿na
zast¹piæ podobne skarby; zamiast prawdziwych, szczerych i wartociowych przyjació³ spotyka siê jedynie obojêtnych. Dobra p. de
Bausset ka¿dego dnia bêdzie obecna w moim memento za zmar³ych, a ja nie jestem w stanie wypowiedzieæ pochwa³ na temat jej
cnót i jej dobrych zalet. [s. 8]
20
21

Laus.

W rêkopisie Coustou.
François-Xavier Bermond (1813-1889) by³ wówczas superiorem w N.-D. du

Banon (departament Alpy Górnej Prowansji).
Pani de Bausset by³a przyjació³k¹ oblatów i p. de Mazenod. Z racji jej mierci
Za³o¿yciel napisa³ okólnik, który siê nie zachowa³.
22
23
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8 lutego: Ojciec Bucchi24, augustianin, który zapowiedzia³ siê
za poleceniem p. Charpentier, przyjació³ki p. Sauvaire, pojawi³ siê
u mnie z listem od swego ojca genera³a, który powiadomi³ go
o radzie, jaka zosta³a mu udzielona przez wiête Oficjum: „Powinien siê ojciec zg³osiæ do ordynariusza miejsca i szczerze i rzetelnie wyspowiadaæ siê z ca³ego ksiêdza postêpowania, nie ukrywaj¹c niczego w materii ksiêdza sprawy, jednoczenie okazaæ
pragnienie pojednania z trybuna³em wiary. Nastêpnie zak³adam, ¿e
ordynariusz, pomylawszy o ca³ej reszcie, udzieli odpowiednich
wskazówek w tej kwestii”25.
9 lutego: List od hr. Touriniego, który nie ukrywa swego rozgoryczenia, ¿e nie chcia³em mieszaæ siê w rozmaite interesy z p. de
Landerem, jego wujkiem.
List od p. Berauda, notariusza z Aix, który powiadamia mnie,
¿e zmar³a p. de Bausset przekaza³a mi w testamencie 20 tysiêcy
franków, wyp³acanych w przeci¹gu trzech lat z oprocentowaniem
piêæ na sto, licz¹c od dnia jej mierci.
10 lutego: List od o. Honorata26. Szczegó³y o misji w Bédarrides, które nale¿y zachowaæ, tak bardzo s¹ bowiem poruszaj¹ce. Tê
misjê bêdzie mo¿na zaliczyæ do najpiêkniejszych, jakie przeprowadzilimy.
List od proboszcza z przedmieæ Aix27, w którym prosi, aby
z powodu dobra, jakie sprawiaj¹ rekolekcje, które zacz¹³ w minion¹ niedzielê, na tydzieñ d³u¿ej przydzieliæ mu o. Bernarda.

24
W swoim Dzienniku z 28 marca 1838 r. bp de Mazenod mówi, ¿e ten ojciec zosta³ skazany przez inkwizycjê (trybuna³ wiêtego Oficjum) i wycofuje siê wraz z owieconymi.
25
Przet³umaczylimy tekst napisany przez biskupa de Mazenoda po w³osku: Dovrebbe ella presentarsi all’Ordinario del logo, e fare al. Medesimo schietta e Singera
confessione di tutto il suo operato, senza occultargli veruna cosa che potesse riguardarla sul noto proposto; manifestandogli insieme il desiderio di riconciliarsi col trybunale
della fede. Egli poi, che si suppone avere le opportune instruzioni in simili affari, penserebbe a tutto il resto.
26
Jean Baptiste Honorat (1799-1862) wówczas by³ superiorem w Notre-Dame de
Lumières.
27
Przedmiecia Saint-Jean.
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11 lutego: List do ks. Gaya28, proboszcza z Cassis z zaproszeniem do przyjazdu i rozmowy ze mn¹ o rodkach, jakie nale¿y podj¹æ w zwi¹zku z now¹ funkcj¹, jak¹ mu przydzieli³em. Bardzo jasno ukazujê mu sta³¹ wolê, jak¹ mam, aby sukcesywnie we
wszystkich parafiach, zaczynaj¹c od jego, ustanawiaæ wspólnoty
proboszcza z wikariuszami. Powiadamiam go o zmianach, jakich
dokona³em, aby przybywaj¹c, zasta³ wszelkiego typu udogodnienia
[s. 9].
11 lutego: List od biskupa Uditor Santissimo29 w imieniu papie¿a w celu potwierdzenia przysiêgi, jak¹ z³o¿y³em na rêce mego
poprzednika przed objêciem urzêdu.
List od ksiêdza biskupa z Fréjus. Zgadza siê przydzieliæ mi ks.
Ferauda, ale przypuszcza, ¿e ten ksi¹dz poprosi go o opuszczenie
swej diecezji; wówczas udzieli mu ekskardynacji. Gdyby jednak
dosz³o do opuszczenia diecezji, chcia³by, aby on pozosta³ pod moj¹
jurysdykcj¹. To zmusi mnie dok³adnie zbadaæ ten przypadek.
List do Joséphine de Coriolis. Pragnie wysondowaæ nasze nastawienie co do ma³¿eñstwa. Pan marsza³ek de B.30 chcia³ o¿eniæ
jednego ze swoich synów z pewn¹ zacn¹, dobrze wykszta³con¹
i posiadaj¹c¹ znaczn¹ fortunê pann¹. Ci m³odzi ludzie s¹ tak pobo¿ni, ¿e Joséphine nazywa ich anio³ami. Jeli to pasuje do Césarie31, musimy tylko do niego napisaæ.
List od p. Massota32, pierwszego zastêpcy pe³ni¹cego obowi¹zki mera. Niemo¿liwe by³o byæ bardziej ¿yczliwym i lepiej wypowiedzieæ najprzyjemniejsze i najbardziej uprzejme s³owa, jak to
uczyni³ p. Massot w czasie tej wizyty. Powiedzia³ mi, ¿eby za zaHonoré Gay (1794-1855).
Z mocy prawa audytorem jest ten, któremu powierza siê misjê przygotowania
sprawy i wydanie decyzji. W latach 1837-1838 by³ audytor Jego wiatobliwoci i Ogólny Audytor S¹du Papieskiego. Tê ostatni¹ funkcjê pe³ni³ pra³at Charles J.E. Acton (1803-1847), który w 1842 r. w wieku 39 lat zosta³ mianowany kardyna³em. Biskup de Mazenod bêdzie siê z nim wielokrotnie spotyka³ w 1845 r., w Palermo rodzina de Mazenodów
pozna³a jego o. Johna Francisa Actona, z pochodzenia Anglika i ministra króla Neapolu.
Zob. Dziennik rzymski, EO I, t. 18, s. 170-171 i 179-180.
30
Najprawdopodobniej marsza³ek de Bourmont (1773-1846) zdobywca Algierii
w 1830 roku. Zob. Biographie française.
31
Césarie de Boisgelin, siostrzenica Za³o¿yciela.
32
Marius Massot.
28
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³atwion¹ uwa¿aæ sprawê kocio³a St-Lazare33, i prosi³ mnie o przys³ugê, aby nigdy nie zadawaæ sobie trudu i udawaæ siê do niego,
gdybym musia³ o cokolwiek go prosiæ, ale za obowi¹zek stawia
sobie przyjæ do mnie; by³by szczêliwy, mog¹c byæ do mojej dyspozycji przy ka¿dym spotkaniu itd.
12 lutego: List do mojego szwagra, aby powiadomiæ go o propozycji z³o¿onej przez Joséphine de Coriolis.
List od p. Abeille’a. Zakoñczy³ sprawê Trinquiera i p. de Lavisona. Ten naby³ j¹ za cenê 1800 franków. Dano tylko tak¹ sumê,
poniewa¿ przy pomiarze gruntu uznano, i¿ teren jest mniejszy, ni¿
wskazuj¹ na to akta. Zobacz jego list z 10 lutego. Odmawia 200
franków gratyfikacji, jakie mu ofiarowa³em. Wys³a³ mi dwa weksle: jeden na sumê 700 franków p³atny za okazaniem przez
p. Duranda, komisjonera, ulica Nationale, nr 3. Inny to obligacja
na sumê 945 franków podpisana przez p. Lavisona i p³atna do koñca stycznia 1839 roku. Dwiecie pozosta³ych franków jest w rêku
p. Abeille’a, który zamierza mi je przekazaæ, zastrzegaj¹c sobie jedynie koszty podró¿y m³odej Trinquier i jej mê¿a z St-Chamas do
Marsylii. [s. 10]
13 lutego: Z Pary¿a otrzyma³em dodatek piêknej dekoracji
nadanej przez króla. Do tej przesy³ki do³¹czony by³ prezent wspania³ej, wyszywanej z³otem, na z³otym suknie pasterskiej stu³y, któr¹ król uzna³ za s³uszne mi podarowaæ, chocia¿ o ni¹ nie prosi³em.
W mojej aktówce z³o¿y³em dwa weksle na po¿yczkê z parafii St-Lazare, które s¹ zapisane na poczet mojej matki. Kiedy ich numery zostan¹ og³oszone, suma zostanie mi przekazana, aby j¹ przeznaczyæ na tak dobre dzie³o, które mi siê podoba.
Wczoraj rada miejska jednog³onie zaaprobowa³a wnioski
z komisji w zwi¹zku z uznaniem parafii St-Lazare. Oto w tak krótkim czasie i za zgod¹ wszystkich zakoñczona zosta³a sprawa tak
wielkiej wagi; trzeba oczywicie, aby nasz wielki patron nieco
w ni¹ siê wmiesza³ z wysokoci nieba, gdzie zawsze jest przyjacielem swego boskiego Mistrza, naszego Pana.
33
Chodzi³o o sprzeda¿ kocio³a St-Lazare zbudowanego przez diecezjê. Zob.
Dziennik z 21 i 23 maja 1837 roku.
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14 lutego: Pani Gérard i jej syn osobicie przyszli do mnie, aby
porozmawiaæ o propozycjach planowanego ma³¿eñstwa jej córki.
Napisa³em do p. R[oux], aby jutro pojawi³ siê w kurii biskupiej.
W³anie ku obopólnej korzyci zajêlimy siê t¹ spraw¹.
Poszed³em odwiedziæ wiele z naszych klasztorów. Oto, co mi
opowiedzia³a przeorysza karmelitanek na temat jednej ze swych
zakonnic, która sporód innych wyró¿nia siê swymi cnotami,
a zw³aszcza pos³uszeñstwem. Ta wiêta córka od pewnego czasu
odczuwa ból w palcu u rêki, codziennie trzeba by³o opatrywaæ
wszystkie rany i robiæ gor¹ce ok³ady itp. Pewnego dnia przeorysza
powiedzia³a jej, oto takie wiêto, które trzeba obchodziæ, a siostra
bêdzie mieæ smutn¹ minê, aby z opatrunkiem na palcu nieæ wiecê, polecam siostrze to wyleczyæ. Dobra zakonnica pochyli³a siê,
na drugi dzieñ rano z prostot¹ przysz³a, aby swój ca³kowicie wyleczony palec pokazaæ przeoryszy, która okaza³a zdziwienie z powodu tego cudu. To nie by³o jednorazowe wydarzenie, innym razem
ta sama siostra by³a chora, przeorysza nakaza³a jej, aby wyzdrowieæ, okaza³a pos³uszeñstwo, lub lepiej mówi¹c, Bóg uzdrawiaj¹c
j¹, chcia³ daæ dowód mi³oci, jakim darzy cnotê pos³uszeñstwa,
poniewa¿, w pewien sposób, w osobie tej wiêtej zakonnicy, której
modlitwy wys³ucha³, chcia³ okazaæ pos³uszeñstwo samemu sobie.
[s. 11]
15 lutego: Wczoraj wieczorem nagle zmar³ ksi¹dz proboszcz
z parafii St-Martin. Archidiakon z tej parafii, zgodnie z nowym regulaminem, jaki wyda³em, na czas wakatu parafii obejmie kanoniczn¹ w³adzê.
Wczoraj dowiedzia³em siê, ¿e na jutro zaplanowano porann¹
przeja¿d¿kê biednego nieboszczyka, który od tego wieczora le¿y
w kociele. Pospieszy³em siê zakazaæ tej absurdalnej praktyki. Kiedy Kapitu³a uda siê na eksportê cia³a, aby je przenieæ do katedry,
wówczas bez k³opotu bêdzie mo¿na odbyæ procesjê po parafii, ale
zdj¹æ go z katafalku, aby udaæ siê i nastêpnie wróciæ, by z³o¿yæ go
na katafalku, nie nara¿aj¹c siê, aby biedny zmar³y nie powróci³,
kiedy przyjdzie po niego kapitu³a, to szczyt miesznoci. Musia³em
siê temu sprzeciwiæ i napisa³em o tym w tym miejscu, aby pamiêtano o tym przy okazji mierci jakiegokolwiek proboszcza lub honorowego kanonika.
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Wizyta ks. de Mira34, który przybywa z Algierii, gdzie za³o¿y³ swe przedsiêbiorstwo. Ten polski ksi¹¿ê powiedzia³ mi bardzo
interesuj¹ce rzeczy o kolonii. Jego posiad³oci znajduj¹ siê trzy
mile od Algieru, ale nie ma najmniejszej obawy przed Arabami,
którzy szanuj¹ jego i jego rodzinê, poniewa¿ s¹ wiadkami pobo¿nych æwiczeñ, które u niego siê odbywaj¹. Traktuj¹ go jak chrzecijañskiego marabuta, a kiedy modli siê w swoim domu, Arabowie z szacunku stoj¹ i zachowuj¹ milczenie. Bezceremonialnie
w swej posiad³oci umieci³ krzy¿. Nigdy ¿aden z Arabów nie dokona³ najmniejszej obrazy. Zapewni³ mnie, ¿e nie ma nic ³atwiejszego jak tylko zdobycie cnot¹ tych wszystkich niewiernych, którzy s¹ oddaleni od nas jedynie z powodu niegodziwoci naszych
kolonistów.
Umówione spotkanie u mnie dwóch rodzin Roux i Gérard.
Ma³¿eñstwo ich dzieci zawarto w mojej obecnoci. Wszystko pozwala mi wierzyæ, ¿e to dobry Bóg nak³oni³ mnie, aby doprowadziæ do tak udanego po³¹czenia.
16 lutego: Pogrzeb ks. Courta. Uczestniczy³em w sumie i odprawi³em ostatnie po¿egnanie.
Przyszed³ p. Coursin, aby wstawiæ siê za p. Samatem, donatorem wielkiej liczby przedmiotów do Notre-Dame de la Garde.
Wówczas by³ bogaty, dzisiaj jest biedny i chory; prosi o pewn¹
pomoc w administracji. [s. 12]
18 lutego35: Dwunasta rocznica zatwierdzenia Instytutu. Odprawi³em msze na Kalwarii, gdzie zgromadzi³y siê wspólnoty
z dwóch domów. Irlandczyk, br. Daly, z³o¿y³ sw¹ oblacjê. Na uroczystoci by³o obecnych osiemnastu profesów, którzy odnowili swe
34
Teofil Mirski nazywany we Francji ksiêciem de Mir by³ jednym z wielu Polaków, którzy w 1830 r. walczyli o niepodleg³oæ Polski. Po st³umieniu powstania przez
w³adze rosyjskie schroni³ siê we Francji, najpierw zamieszka³ w Levroux (Indre), nastêpnie w Algierii. Po klêsce kampanii na rzecz kolonizacji Afryki Pó³nocnej ksi¹¿ê
wst¹pi³ do Kocio³a prawos³awnego i uda³ siê do Rosji. Zob. J. Pielorz, Mgr Eugène de
Mazenod et les Polonais, Rome 1970, s. 53-67.
35
Biskup de Mazenod najprawdopodobniej nie mia³ czasu, aby pisaæ w sobotê
17 lutego, dlatego przez roztargnienie nazajutrz napisa³: 18 lutego: Dwunasta rocznica
zatwierdzenia Instytutu.
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luby. Kaplicê wype³ni³ liczny nowicjat wraz z kap³anami i oblatami ze Stowarzyszenia. Uroczystoæ by³a piêkna i wzruszaj¹ca. Pomimo ¿e jeszcze by³em chory, nie mog³em powstrzymaæ siê od
przemówienia do tak licznie zgromadzonych. Po przejciu do refektarza bardzo zbudowany i zadowolony wróci³em do siebie.
W imieniu bardzo wielu osób przyszed³ p. Gabriel, doradca
z prefektury, aby mnie poprosiæ o przydzielenie parafii St-Martin
ks. Léautierowi36. Odpowiedzia³em tak, jak nale¿a³o, ustalaj¹c zasady w tej materii.
Ksi¹dz Damico37 napisa³ do ks. Cailhola, ¿e wyjecha³ do swojej parafii, aby nie dawaæ do mylenia, ¿e celowo przed³u¿a swój
pobyt w Marsylii. W specjalny sposób zobowi¹zuje mego wikariusza generalnego, aby mi powiedzia³, ¿e jest ca³kowicie dyspozycyjny przyj¹æ stanowisko, które zaproponowa³bym mi, gdybym mia³
zamiar wezwaæ go do diecezji.
List od Leblanca38. Spotka³ Chappuisa39, który by³ bardzo
zmartwiony, ¿e nie by³o mnie w Marsylii. „Odpowiednio wynagrodzi³ sobie to cierpienie”, mówi mi Leblanc, „mówi¹c wiele o naszym ojcu i wspólnym dobrodzieju. Proszê mi wierzyæ, ¿e wspomnienia naszych dawnych relacji s¹ bardzo drogie, po tylu bowiem
latach ci¹gle s¹ ¿ywe w naszych sercach”. Trzystronicowy list jest
pe³en dobrych emocji. To drogie dziecko mówi mi, ¿e „dzisiaj
ksi¹dz jest taki sam jak by³ w tych wszystkich czasach ksiêdza
pos³ugi, taki, jakim ksiêdza zobaczy³em, gdy mia³em to szczêcie,
aby ani na chwilê ksiêdza nie opuszczaæ, gdy wspaniale ksi¹dz
potrafi³ po³¹czyæ ³agodnoæ mi³oci z rygorem obowi¹zku”. To
wiadectwo jest dla mnie cenne. Pochodzi od dobrego kap³ana, tym
bardziej go ceniê, zawsze bowiem go kocha³em, gdy¿ nawi¹zuje do
pierwszych lat mojej pos³ugi, kiedy Leblanc by³ w gronie najgorliwszych uczniów mego piêknego Stowarzyszenia M³odzie¿y
Chrzecijañskiej, bêd¹c jednym z pierwszych cz³onków [s. 13].
Jean Baptiste Laurent Léautier (1799-1865).
S.L. Marius Damico (1786-1866), z pochodzenia marsylczyk, wówczas by³ proboszczem w diecezji Fréjus.
38
Ksi¹dz H.J. Leblanc, by³y cz³onek Stowarzyszenia M³odzie¿y z Aix, wówczas
wikariusz w Pary¿u. Zob. Dziennik de Mazenoda z 11 i 28 kwietnia 1837 roku. Posiadamy 31 listów ks. Leblanca do Za³o¿yciela, ten z 1838 r. nie zachowa³ siê.
39
Adrien Antoine Chappuis, by³y cz³onek Stowarzyszenia M³odzie¿y z Aix, adwokat w Pary¿u. Zob. Dziennik de Mazenoda z 11 maja 1837 roku.
36
37
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List od o. Guiguesa z 13 lutego. Powraca do tego, co powiedzia³ mi o br. Blancu, przepraszaj¹c, ¿e powiedzia³ na podstawie
odczuæ o. Péllissiera, który w ogóle nie jest wyrozumia³y, gdy chodzi o innych. Ten brat jest taki, jakim wydawa³ siê mi w Laus. Ojciec Guigues ponownie prosi mnie o odpowied na ten temat, opieraj¹c siê na nowych informacjach, jakich mi dostarcza. Wysy³a mi
kopiê sprawozdania z misji z Mens, aby j¹ przekazaæ do nowicjatu. Przepisali j¹ do ich ksiêgi. Nie mogê zapomnieæ napisaæ do
Lumières, aby tak samo post¹pili podczas misji z Comtat40.
19 lutego: Msza z katechez¹ umacniaj¹c¹ w wierze dla doros³ych, których dyrektorem i prowadzacym jest ks. Coulin. By³o
przynajmniej 250 dziewcz¹t lub pañ, które przyst¹pi³y do komunii.
To bardzo wspania³a instytucja; popiera³em j¹ od samego pocz¹tku
i popieram, wiem bowiem, jak bardzo mo¿na skorzystaæ z nauczania, jakie tam siê odbywa. Chcia³bym jedynie, aby nie mo¿na by³o
obwiniaæ dyrektora za to, ¿e tak dobrze siê usadowi³, podkrelaj¹c
bardzo jego bezinteresownoæ41.
List od p. Puissanta, osobistego sekretarza ministra sprawiedliwoci. Przesy³a mi dekret nominacyjny mojego wujka na kanonika
St-Denis. List ministra sprawiedliwoci do mego wujka jest bardzo
dobry. Wreszcie ta sprawa zosta³a zakoñczona, wiem, ile trudu
kosztowa³o mnie, aby j¹ za³atwiæ42.
List od o. Bernarda. Jego rekolekcje-misje w Aix cudownie
przebiegaj¹.
List od o. Guiberta. Bardzo szczegó³owe informacje o o. Reinaudzie i ojcu Rollerim43. W takim samym stopniu s¹ smutne
i pocieszaj¹ce jak te, które mi daje o oo. Albinim, Moreau i Mouchelu. Nalega na wyjazd do Genui i Rzymu. Napisa³em do niego,
Le Comtat Venaissin w departamencie Vaucluse.
Ksi¹dz F.X. Alphonse Coulin w latach 1819-1822 by³ nowicjuszem i scholastykiem Misjonarzy Prowansji. W 1838 r. by³ wikariuszem w parafii Matki Bo¿ej z Góry
Karmel. W 1832 r. zbudowa³ dom i kaplicê na bulwarze des Parisiens. W latach 1838-1839, aby przed³u¿yæ alejê Lieutauda, miasto chcia³o kupiæ jego posiad³oæ. Oferowano
160 tysiêcy franków, ks. Coulin za¿¹da³ 250 tysiêcy. Sprawa zosta³a zakoñczona dopiero w 1859 roku. Zob. A. Fabre, Les rues de Marseille, Marseille 1869, t. 4, s. 132-135.
42
Dekret z 15 lutego opublikowany u A. Reya, dz. cyt., t. 2, s. 7.
43
Nazwiska wydrapane. Ojciec J.A. Valentin Reinaud, wówczas profesor dogmatyki w WSD w Ajaccio, w 1844 r. wyst¹pi³ ze Zgromadzenia.
40
41
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aby mi przys³a³ o. Rolleriego, wyrzucaj¹c mu, ¿e w niewystarczaj¹cym stopniu troszczy³ siê o siebie. Ten biedny m³ody ojciec wydawa³ siê bardzo niedoskona³y, ale jednoczenie czy pozostawienie go samego w Vico nie by³o ponad jego wiek? List do o. Guiberta; szybka odpowied na jego dzisiejszy list.
List od ks. Giroleta, proboszcza z Goult. Bardzo usilnie prosi
mnie, abym napisa³ do arcybiskupa z Awinionu i postara³ siê o zgodê na jego wst¹pienie do Zgromadzenia. Uwa¿a, ¿e takie zawsze
by³o jego powo³anie, ale a¿ do dnia dzisiejszego nie chcia³ go uzewnêtrzniaæ z powodu braku kap³anów. W mojej sytuacji niemo¿liwe jest [s. 14] napisanie listu do ksiêdza arcybiskupa. Wywa¿enie
drzwi nale¿y44 do ks. Giroleta.
List od Vignolo, aby nas powiadomiæ o chorobie naszego dobrego Eugéne’a45. To zapalenie op³ucnej, które nie przejawia bardzo alarmuj¹cych symptomów. Niemniej jestem zmartwiony, i to
bardzo. Napisa³em w³anie równie¿ do ksieñ kapucynek i klarysek
oraz do przeoryszy karmelitanek, aby natychmiast przyst¹pi³y do
modlitwy. W niej moja nadzieja; ale nie mogê zaprzeczyæ wielkiemu uczuciu niepokoju.
20 lutego: Uspokajaj¹cy list o chorobie Eugéne’a od Vignolo.
Dobry Bóg wejrza³ na modlitwy podjête przez nasze wiête siostry
i ofiarê, któr¹ mój wujek i ja z³o¿ylimy dzisiaj rano w jego intencji.
List od ksiêdza biskupa z Fréjus, który przydziela mi ks. Ferauda z jego diecezji. W zamian prosi mnie o ks. Michela.
List do Louisa46, aby go powiadomiæ o chorobie jego brata.
Podró¿ do Aix, aby spotkaæ siê z ksiêdzem arcybiskupem
i za³atwiæ kilka spraw. To spotkanie u ksiêdza arcybiskupa nie jest
wymagane. Skoro zosta³em mianowany, mój list by wystarczy³, ale
pozostali biskupi z prowincji podporz¹dkowali siê tej formalnoci;
nie zastanawiaj¹c siê nad konsekwencjami z³ego wyboru, uzna³em,
Girolet nie wst¹pi³ do nowicjatu.
Eugeniusz de Boisgelin by³ studentem w Pary¿u w kolegium p. Poiloupa. Jesieni¹ poprzedniego roku wraz z p. Vignolo wyjecha³ z Marsylii. Zob. Dziennik de Mazenoda z 1 padziernika 1837 roku.
46
Louis de Boisgelin, brat Eugeniusza, wówczas nowicjusz u jezuitów w Awinionie.
44
45
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¿e muszê tak samo post¹piæ, znaj¹c wra¿liwoæ tego biskupa, który ju¿ mia³ na pieñku ze mn¹ i by³ le nastawiony do mego wujka47.
21 lutego: W Aix odwiedzi³em nowy cmentarz, gdzie chcia³bym zbudowaæ kaplicê, aby w niej z³o¿yæ godne szacunku szcz¹tki moich dwóch rodzin. Wydatki, jakie ponios³em w Enclos48, lepiej by³yby ulokowane na tej wiêtej ziemi. Moim zamiarem by³o
wydaæ najwy¿ej piêæ lub szeæ tysiêcy franków na tê budowlê.
Zgodzi³bym siê, gdyby tam z³o¿ono wszystkich zmar³ych, których
pochowano na cmentarzu, oraz odprawiono mszê, która wzbudzi³aby pobo¿noæ, z nadziej¹, ¿e dusze zmar³ych skorzysta³yby z niej.
Postawiê jeden warunek dla tej koncesji49. Musia³bym porozmawiaæ z merem Aix, zanim przyst¹pi siê do dzia³ania. [s. 15]
22 lutego: Ksi¹dz proboszcz z parafii Ducha wiêtego50 z przyjemnoci¹ zaprosi³ mnie, abym w jego kociele z racji wystawienia Najwiêtszego Sakramentu odprawi³ mszê. By³em bardzo zbudowany wielk¹ liczb¹ komunii. Wieczorem powróci³em do jego
kocio³a, aby wys³uchaæ kazania i udzieliæ b³ogos³awieñstwa.
Wczoraj by³em na przedmieciach na kazaniu naszego o. Bernarda, a nastêpnie udzieli³em b³ogos³awieñstwa. Rekolekcje, które
ten ojciec g³osi w tej parafii, przynosz¹ wiele owoców. Zakoñcz¹
siê w niedzielê komuni¹ generaln¹, gdy przybêdzie ksi¹dz arcybiskup, aby jej udzieliæ swemu ludowi.
23 lutego: Wizyta u pana prokuratora generalnego. Uroczycie
zawiadczy³ o swym przywi¹zaniu do miasta Aix, które jednak
bardzo le potraktowa³ w uroczystej chwili. Utrzymuje, aby kana³

Biskup Joseph Bernet (1770-1846), w latach 1836-1846 arcybiskup Aix. By³
nieprzyjanie nastawiony do wujka Fortunéa, który uzyska³ odwo³alnie Sióstr wiêtego Tomasza z Villanueva z ich macierzystego domu w Aix. Siostry prowadzi³y dzie³o
ochronek. Zob. A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 4.
48
Kilku cz³onków rodziny i oblatów zosta³o ju¿ pochowanych w rodzinnej posiad³oci w Enclos ko³o Aix.
49
Koncesja: sprzedany lub wynajêty teren przeznaczony na miejsce pochówku.
50
Koció³ Ducha wiêtego w Aix wzniesiony na miejscu szpitala Ducha wiêtego
przeznaczonego dla znalezionych dzieci, ukoñczonego pod koniec XVIII wieku.
47
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przebiega³ przez Aix51. Odnonie do tego kana³u powiadomi³ mnie,
¿e w³anie natrafi³ na prace, jakie wykonali Rzymianie, aby wody
z Jougues i Peyrolles pod ziemi¹ doprowadziæ do Aix. W tym przypadku to rozwi¹zuje problem, poniewa¿ najwiêksz¹ zg³aszan¹ trudnoci¹ jest obawa, ¿e nie bêdzie mo¿na zrobiæ otworu, jakiego koniecznie wymaga projekt kana³u przechodz¹cego przez Aix.
Z³o¿one i przyjête wizyty.
24 lutego: S¹d, którego jeszcze nie zna³em. Zwiedzi³em go od
góry do do³u. Piêkny dziedziniec, ma³e sale, z³a konstrukcja, ju¿
trzeba bêdzie zmieniæ dach. Pan przewodnicz¹cy Verger zaprosi³
mnie na kolacjê w poniedzia³ek. Podziêkowa³em mu przed jutrzejszym wyjazdem.
Zgoda na sprzeda¿ naszej posiad³oci z Tholonet52 wydana
przez wdowê, p. David. Dzi rano wszystko za³atwiono z ojcem,
p. Courtèsem. Zap³aci tysi¹c franków sprzedawcy, bêdzie korzysta³
z w³asnoci przez ca³e swe ¿ycie, po nim jego córka, a w³asnoæ
powróci do nas wraz ze mierci¹ ostatniego ¿yj¹cego. Wieczorem
wszystko uleg³o zmianie. Kobiety unios³y siê53 wobec niebezpieczeñstwa i trudnoci zwi¹zanych z kupnem. Ojciec nie móg³ oprzeæ
siê tym wrzaskom i odst¹pi³ od transakcji.
Ca³y dzieñ pada, nie mo¿na wyjechaæ. Podró¿ od³o¿ona na jutro.
25 lutego: Wczenie rano msza na misji. Wyjazd do Marsylii.
List od Dassy’ego54, który powiadamia mnie, ¿e litograf mego
portretu zostanie wykonany przez p. Belliarda za sumê 500 franków. Bêdzie wysoki na trzynacie i pó³ cala, a szeroki na 10 cali.
Osobicie poprawi³ oryginalny portret. Napisa³em do niego, aby
zaakceptowaæ to, co wykona³. [s. 16]

Kana³ rzeki Durance.
Oblacka w³asnoæ 5 kilometrów na wschód od miasta. Zob. Dziennik de Mazenoda z 23 marca.
53
W oryginale u¿yto s³owa se monter: unosiæ siê, irytowaæ.
54
Malarz Jean Joseph Dassy (1791-1865), brat o. Louisa Toussaint Dassy’ego OMI.
51
52
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26 lutego: Przejazd od p. de La Villegontiera do Marsylii. List
od o. Guiberta pe³en pochwa³ dla o. Albiniego, o. Moreau i o. Mouchela55. Mylê datê. List póniejszy od wspomnianego. W licie
mowa o relacjach z ksiêdzem biskupem Ajaccio, który ci¹gle okazuje siê niezdolny do zarz¹dzania sw¹ diecezj¹. Ten biskup jest
ma³o wdziêczny za to, co siê dla niego zrobi³o. Bêdzie dobrze mieæ
siê przed nim na bacznoci. List o. Guiberta jest przekonywaj¹cy.
Nosi datê 17 lutego, poprzedni jest z 2.
List od D. Giacomo Semerii napisany z Rzymu. Pe³en wdziêcznoci za to, co zrobiono wobec jego bratanka56, oferuje mi sw¹
pomoc.
Wizyta o. Bucchiego. Kolejny raz rozmawia³ ze mn¹ o swej
sprawie i przed³o¿y³ mi bardzo obszern¹ notê, aby zapoznaæ mnie
ze wszystkimi szczegó³ami. Jednoczenie przed³o¿y³ list napisany
do o. Olivieriego, w którym powiadomia go o niegodziwych rozmowach, jakie tutaj prowadzi pewien rzymski lekarz nazywaj¹cy
siê Freduzzi, który wszêdzie rozpowiedzia³, ¿e papie¿ by³ naiwniakiem, bo pozwoli³ we wszystkim zdominowaæ siê przez swego s³u¿¹cego, przez którego przechodz¹ wszystkie, nawet najbardziej sekretne sprawy, ¿e ten niegodziwy s³uga wp³yn¹³ na zmianê
najpowa¿niejszych decyzji podjêtych z sekretarzem stanu lub ka¿dym innym kardyna³em na miejscu; ¿e papie¿ swój czas powiêca³
na b³aznowanie, przechadzaj¹c siê po swoim ogrodzie, bawi³ siê
rzucaniem wody na tych ze swego dworu. Te powtarzane niegodziwoci mog³y zmniejszyæ szacunek nale¿ny Ojcu wiêtemu, a ten
lekarz, który je rozpowszechnia, powinien zostaæ zadenuncjowany
w Rzymie jako cz³owiek bardzo podejrzany. Nie omieszka³ porozumieæ siê z najbardziej za¿artymi przeciwko Stolicy wiêtej
rzymskimi uchodcami57.

55
Fréderic Mouchel (1802-1880), w latach 1830-1831 nowicjusz, 26 stycznia 1832
we Fryburgu Szwajcarskim wywiecony na kap³ana. Wówczas by³ ekonomem w WSD
w Ajaccio.
56
Jego bratanek o. Etienne Semeria OMI w tym czasie by³ odpowiedzialny za Stowarzyszenie W³ochów w Marsylii. Biskup de Mazenod pozwoli³ mu z powodu mierci
swego ojca pojechaæ na Korsykê.
57
Na temat w³oskich uchodców zobacz Dziennik z 28 marca i 14 grudnia.
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27 lutego: List od biskupa Gap58, który prosi o wsparcie. Najwspanialsze jest to, ¿e by³ w stanie napisaæ. ¯yczê, aby siê uda³o,
ale mam w¹tpliwoci.
Serdeczny i jak zwykle na wskro przyjazny list od kard. Paccy.
Ksi¹dz Bonnafoux59, nowy kanonik, przekaza³ mi dla kapitu³y
drogocenn¹ relikwiê wiêtego £azarza. To cz³on koci palca u nogi.
Tê relikwiê mia³ od ks. Boyera, honorowego kanonika z Malty,
który przywióz³ j¹ z tej wyspy, gdzie znajdowa³a siê stopa wiêtego. To ta sama osoba, która przekaza³a nam znaczn¹ czêæ tej stopy; równie¿ zabra³a j¹ z Malty. Autentycznoæ jednej i drugiej relikwii jest odpowiednio powiadczona przez ksiêdza arcybiskupa
Malty.
28 lutego: Obrzêd posypania popio³em odprawi³em w katedrze. Wieczorem przewodniczy³em piêknemu spotkaniu w parafii
St-Martin. Koció³ by³ pe³en, poniewa¿ wiedziano, ¿e mia³em siê
do niego udaæ. Równie¿, kiedy usiad³em na tronie [s. 17], przemówi³em do ludzi, co wywo³a³o prze¿ycie i zadowolenie. To by³o
dok³adnie to, w tym dniu bowiem w Marsylii skandal marnotrawstwa osi¹ga swe apogeum. S³uszne zatem by³o, aby po ojcowsku
porozmawiaæ z tymi dobrymi, którzy zgromadzili siê wokó³ swego
pierwszego pasterza, aby Bogu z³o¿yæ tak buduj¹ce wynagrodzenie i zadoæuczynienie.
Biskup N. Augustin de La Croix dAzolete (1779-1861), w latach 1837-1840
biskup Gap.
59
Ksi¹dz Jean-Jacques Bonnafoux (1841), w styczniu 1838 r. mianowany tytularnym kanonikiem katedralnym.
58
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Bazylika St-Victor w Marsylii.
Opactwo St-Victor zosta³o za³o¿one przez Jana Kasjana w 415 r. i wzniesione
na grobach mêczenników z III wieku. Tytu³ bazyliki otrzyma³o w 1934 roku. To
jedna z najstarszych budowli chrzecijañskich w Marsylii. 20 kwietnia bp de
Mazenod wspomina o nim w swoim Dzienniku.
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Marzec 1838 roku
1 marca: Minister wojny, bior¹c pod uwagê moje spostrze¿enia, przyzna³ niewielk¹ sumê, o któr¹ go prosi³em, aby op³aciæ
wydatki ksiê¿y w Ratonneau. Jeli ten minister jest ³askawy, to nie
jest nim w ogóle minister kultu, poniewa¿ w³anie stawia now¹
przeszkodê w zakresie ¿¹danych remontów1.
Zapomnia³em wspomnieæ, ¿e z Aix napisa³em do króla, aby
mu podziêkowaæ za nominacjê, gdy¿ na moj¹ probê, mojego wujka wyniós³ do p³atnej godnoci kanonika St-Denis.
List od ks. Allarda2, aby mnie powiadomiæ, ¿e ks. Chabrier,
prze³o¿ony ni¿szego seminarium z Embrun, chce wst¹piæ do Zgromadzenia. Ksi¹dz Girolet, proboszcz z Goult, w diecezji Awinion
równie¿ do mnie o tym napisa³, ale jak¿e spodziewaæ siê pozwolenia ksiêdza arcybiskupa z Awinionu!
2 marca: Odwiedziny ks. Hoffmana3, misjonarza ze Stanów
Zjednoczonych, który udaje siê do Rzymu. To, co nam powiedzia³
o diecezjach w tej czêci Ameryki, nie jest niczym pocieszaj¹cym.
Obojêtnoæ katolików osi¹gnê³a swe apogeum, a kraj jest spustoszony przez ogromn¹ liczbê z³ych ksiê¿y wszystkich narodowoci.
Mnisi z Meksyku i innych czêci Ameryki hiszpañskiej, którzy
zostali wygnani z ich kraju, prawie wszyscy s¹ niegodni ich powo-

1
Biskup prosi³ o 17 tysiêcy franków na prace w pa³acu biskupim. Zob. List do
p. Legrand, dyrektora Pont et Chausées z 8 marca, do prefekta departamentu Bouches-du-Rhône z 10 marca 1838 roku. Autentyczne kopie w Reg. lettres administratives, t. 3,
s. 195 i 196.
2
Jean François Allard (1806-1889), kap³an diecezji Gap i przysz³y wikariusz apostolski w Natalu. Oficjalnie swój nowicjat rozpocz¹³ 27 padziernika 1837 r., ale by³
profesorem w ni¿szym seminarium diecezji Gap. Zob. ni¿ej, 6 maja. Ksi¹dz Chabrier,
pochodz¹cy z tej samej diecezji, nie by³ oblackim nowicjuszem.
3
Biskup de Mazenod spotka³ ks. Hoffmanna, proboszcza z Dely Ibrahim, jesieni¹
1842 r. przy okazji swej podró¿y do Algierii. Zob. Missions OMI 1874, s. 438.
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³ania. Nic bardziej powszechnego ni¿ widok ksiê¿y publicznie ¿yj¹cych z kobietami, którzy nie kryj¹ swego wstydu i chwal¹ siê
swoimi dzieæmi. Ksi¹dz Hoffman nie chce ju¿ wracaæ do tego kraju, gdzie nie widzi mo¿liwoci uczynienia znacz¹cego dobra. Zami³owanie do studium wzywa go do pozostania benedyktynem na
Monte Cassino lub w Subiaco. Posiada ma³o buduj¹ce dokumenty o ksiêdzu biskupie z Detroit4. Temu pra³atowi radzi siê, aby pozosta³ w Rzymie i ju¿ wiêcej nie wraca³ do swej diecezji, zdaniem
ksiêdza Hoffmana nie potrafi bowiem rz¹dziæ. Ten sam biskup
z Detroit dokona³ nieszczêsnego wyboru ksiêdza Reynauda na stanowisko swego wikariusza generalnego. Mielimy racjê, uniemo¿liwiaj¹c temu ksiêdzu przeprowadzenie zbiórki w Marsylii tylko na
potrzeby diecezji Detroit, a ze szkod¹ dla powszechnego dzie³a
wiary. Biskup Detroit otrzyma³ prawie 90 tysiêcy franków [s. 18]
ze stowarzyszenia Léopoldine5 bez ¿adnej korzyci dla Ameryki.
Ta suma zosta³a przekazana pewnemu Irlandczykowi, przyjacielowi biskupa, który mu j¹ przeka¿e.
To wszystko, co ks. Hoffman opowiedzia³ nam o Stanach Zjednoczonych, dowiod³o, ¿e mia³em bardzo dobry pomys³, sprzeciwiaj¹c siê pragnieniu kilku naszych, którzy mieli chêæ pojechaæ do
tego kraju. Wiedzia³em, jak by³o wówczas, kiedy tak stanowczo
wypowiada³em siê przeciwko temu projektowi, który przynosi³ zaszczyt ich gorliwoci, ale nie bazowa³ na dowiadczeniu. Zawsze
w³aciwie siê post¹pi, powo³uj¹c siê na m¹droæ tych, których Pan
postawi³ na czele rodziny. Kiedy nadejdzie czas, W³aciciel Winnicy bêdzie potrafi³ to powiedzieæ. Tymczasem niech Zgromadzenie siê udoskonala i rozrasta.
Ksi¹dz Maurel6, mianowany proboszczem parafii St-Martin,
napisa³ do mnie wzruszaj¹cy list, aby mnie odwieæ od decyzji
mianowania go w tej parafii. Jego list, jakkolwiek bardzo dobrze
napisany, nie przekona³ mnie do zmiany decyzji. Bardzo grzecznie

W rêkopisie Détroit. Frederic J.C. Resse, w latach 1833-1841 bp Detroit.
Stowarzyszenie Léopoldine z Wiednia mia³o na celu wspomaganie misji w Ameryce Pó³nocnej. Zob. Dziennik z 21 maja 1837 roku.
6
Pierre-Noël Maurel (1782-1851), rektor parafii w. Wincentego à Paulo, 15 maja
1838 roku mianowany proboszczem parafii St-Martin.
4
5
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mu odpisa³em, powiadamiaj¹c go jednak, ¿e musi siê tylko poddaæ
i przez sw¹ zgodê przystaæ na mój punkt widzenia, u³atwiaj¹c mi
pe³nienie moich obowi¹zków na strasznym stanowisku, które zosta³o mi przydzielone.
3 marca: List od ksiêdza biskupa internuncjusza Garibaldiego7, w którym mnie prosi o informacje na temat p. Escalona i innych kandydatów na urz¹d konsula generalnego w Rzymie. Dziêki
wiadectwu p. Bureta opinia przychylna o p. Escalonie.
Wizyta ks. Deguerry’ego8, który g³osi³ rekolekcje wielkopostne w parafii St-Ferréol. ¯yczê mu tak¿e innych sukcesów ni¿ te,
których spodziewa siê po swoim talencie. Bardzo pasuje do portretu, który widzia³em na paryskich nadbrze¿nych bulwarach: pewnoæ siebie, oryginalna fryzura, wyszukane s³ownictwo itp.
4 marca: Potwierdzi³em naszego dobrego brata i drogiego oblata Luigiego9.
List do ks. kard. Paccy10 o sprawie zakonnika Bucchiego, przes³anie memorandum, jakie mi przed³o¿y³.
Przyjacielski i upominaj¹cy list do ks. kard. Falconieriego11,
gratulacje z racji jego wyniesienia do godnoci kardynalskiej. [s. 19]
5 marca: Buduj¹cy list od ksiêdza biskupa z Digne, aby powiadczyæ otrzymanie mego listu pasterskiego12.
7
Pra³at Antonio Garibaldi pocz¹wszy od 1831 r. by³ pe³nomocnikiem rz¹du
w Pary¿u (pocz¹tki monarchii lipcowej), nastêpnie internuncjuszem.
8
Jean Gaspard Deguerry, urodzony w 1796 r., s³ynny kaznodzieja. W 1848 r. zosta³ mianowany proboszczem parafii St-Madeleine w Pary¿u. Napoleon III po mierci
bpa de Mazenoda proponowa³ go jako biskupa Marsylii, nie zgodzi³ siê, aby nie opuszczaæ swoich parafian. Nale¿a³ do grupy zak³adników zastrzelonych przez komunê parysk¹ 24 maja 1871 r. w tym samym czasie co arcybp Darboy.
9
Dominique Luigi urodzony 11 lutego 1817 r. w Barrettali (Korsyka), w latach
1836-1837 nowicjusz, 27 czerwca 1841 r. wywiecony na kap³ana. Zmar³ 28 grudnia
1858 roku w Vico.
10
Kardyna³ Bartolomeo Pacca (1844) w chwili zatwierdzenia Zgromadzenia
w 1826 r. by³ prefektem Kongregacji Biskupów i Zakonników.
11
Cl. Falconieri Mellini, arcybiskup Rawenny, wspó³konsekrator bpa de Mazenoda w padzierniku 1832 r., 12 lutego 1838 r. mianowany kardyna³em.
12
Byæ mo¿e chodzi o list pasterski na Wielki Post z 18 lutego 1838 roku. F.B.B.
Miollis w latach 1805-1838 by³ biskupem Digne.
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List od p. Massota pe³ni¹cego obowi¹zki pod nieobecnoæ
mera Marsylii na mój list na temat projektu budowy nowej katedry. Wydaje mu siê, ¿e po¿¹dane jest czekanie na powrót p. Consolata, aby osobicie go przed³o¿y³ radzie miejskiej; propozycja
zyska przez przedstawienie przez pierwszego urzêdnika pañstwowego w miecie.
Siostry z dzie³a ochronek przyby³y, abym wyda³ zgodê na ich
now¹ budowlê. Mog³em im zaoferowaæ jedynie 100 franków, a to
i tak wiele z racji ci¹¿¹cych na mnie kosztów. Da³em im odczuæ,
¿e ta licha subskrypcja na pierwszym miejscu ich listy mog³a byæ
z³ym przyk³adem i zachêca³a innych, aby niewiele wp³aciæ. Zbytnio sobie tego nie uwiadomi³y, zaproponowa³y mi tak¿e wpisaæ
tysi¹c, w sumie daj¹c choæby centa. Moja delikatnoæ nie zgodzi³a
siê z t¹ opini¹. Szukano innych rodków, w koñcu poprzestano na
tym, ¿e same siostry, bez konsultacji ze mn¹, napisz¹ to, co uznaj¹
za s³uszne, a ja przejrzê konto i dam tyle, ile mogê. Tak oczywicie postanowiono. Piszê o tym, poniewa¿ gdyby mi siê zmar³o,
wiedziano by, ¿e trwam przy tym, aby temu dzie³u daæ tylko 100
franków. Te siostry o tym wiedz¹, ale inni mogliby nie wiedzieæ.
6 marca: Przyjazd o. Rolleriego. Nie uda³o mu siê na Korsyce. Wykorzystamy go dla Stowarzyszenia W³ochów w Marsylii,
gdzie skierujê go do domu na Kalwarii. List od o. Guiberta. List
od o. Reinauda.
7 marca: List od o. Guiberta o pomyle, aby misje w jego seminarium przeprowadzili m³odzi, uformowani kap³ani, którzy tê
pos³ugê bêd¹ pe³nili pod kierunkiem o. Albiniego i kilku innych
naszych ojców, jeli tacy bêd¹. Nie pochwali³em tego projektu.
Dzisiaj przekaza³em moje listy do kard. Paccy i kard. Falconieriego pewnemu mê¿czynie, który jutro wyp³ywa statkiem; pan doktor Hoffman przyszed³ je odebraæ, gdy by³em w dziele ochronek.
Dzisiaj rano poszed³em odprawiæ mszê podczas walnego zebrania Sióstr Dobrego Pasterza13. Nigdy nie mia³em14 tak wielkiej
13
Siostry Dobrego Pasterza: Siostry Dzie³a Ochronek. Zob. A. Rey, dz. cyt., s. 8
oraz Mazenod, Dziennik z 12 stycznia 1838 roku.
14
W rêkopisie inna pisownia: jamais il n’y en avait eu.
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liczby sióstr, otrzyma³em dziesiêæ wiadomoci. Po przyjêciu weszlimy do wielkiej rozmównicy, gdzie sekretarka zda³a sprawozdanie o stanie domu i zapowiedzia³a projekt powiêkszenia go. Bardzo
serdecznie podziêkowano mi za zainteresowanie, jakim otacza³em
dzie³o. W moim przemówieniu [s. 20] pochwali³em je, pouczaj¹c
je, z jakim nastawieniem powinny wywi¹zywaæ siê z obowi¹zków
mi³osierdzia, jakie wiadcz¹ tym biednym, upad³ym dziewczêtom.
Naprawdê by³em zbudowany ich gorliwoci¹.
Odwiedziny pana kapitana Pegulu. Ten dobry ¿o³nierz by³
przepe³niony wdziêcznoci¹ za ma³¹ przys³ugê, jak¹ mia³em szczêcie mu wywiadczyæ dziêki uprzejmoci ksiêdza kardyna³a, arcybiskupa Genui15, który na moj¹ probê wys³a³ dokumenty, których
nikt nie móg³ dostarczyæ panu Pegulu, a które mia³y ogromne znaczenie dla niego. Radoæ tego ¿o³nierza pozwoli³a mi dowiadczyæ
chwili prawdziwego szczêcia.
8 marca: List do ksiêdza arcybiskupa Bordeaux16 w odpowiedzi na jego list przekazany mi przez p. Matthieu, syna wa¿nego
urzêdnika pañstwowego z Bordeaux. Ten mê¿czyzna przyszed³,
nie zostawiaj¹c mi swego adresu. Poproszê o niego ksiêdza arcybiskupa.
9 marca: List od ksiêdza arcybiskupa Awinionu, aby jeszcze
na trzy lata poprosiæ mnie o siostrê Marcel17. Z trudem mog³em
odmówiæ mu tej ³aski, ale nie bardzo wiem, jak zakonnice st¹d
przyjm¹ tê decyzjê.
Zebranie u mnie kilku znacz¹cych osobistoci, aby za³o¿yæ
Stowarzyszenie St-Françoisa Régisa18. Posiedzenie trwa³o trzy godziny. Przyjêto regulamin, utworzono sekcje, powo³ano biuro. Podejmê siê spotkania z cz³onkami honorowymi, których w³¹czylimy
do aktywnej komisji, to przewodnicz¹cy Reguis19, zastêpca Loubon
itd. Spotkam siê z merem, aby postaraæ siê otrzymaæ salê w budynPlacido Maria Tadini, w latach 1832-1852 arcybiskup Genui.
F.F. Auguste Donnet, w latach 1837-1882 arcybiskup Bordeaux.
17
Siostra Marcel, wizytka z drugiego klasztoru z Marsylii. Zob. Mazenod, Dziennik z 23 kwietnia 1828 roku.
18
Celem Dzie³a wiêtego Franciszka Régisa by³o unormowanie ma³¿eñstw.
19
Jean François Reguis, prezes s¹du z Marsylii.
15
16
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ku ratusza, w której odbywa³yby siê zwyczajne posiedzenia bractwa.
10 marca: wiêcenia w domowej kaplicy na Kalwarii. wiêcenia otrzymali bracia Rouvière20, Luigi i Daly, pierwszy subdiakonat, a dwaj pozostali zwyk³¹ tonsurê.
Bierzmowanie chorej dziewczynki. Polecaj¹c jej odmówiæ
modlitwy, jeszcze bardziej przekona³em siê, jak bardzo mylono siê,
ucz¹c w jêzyku francuskim dzieci ludu. Da³em to do zrozumienia
asystuj¹cym mi kap³anom. Ta biedaczka nie rozumia³a, co mówi,
to by³y s³owa, których, jak zauwa¿ono, ani znaczenia, ani zwi¹zku
nie rozumia³a. Kolejny argument, ¿e mia³em racjê, aby podj¹æ decyzjê, jak¹ podj¹³em w sprawie parafii St-Laurent21.
Niespodziewany przyjazd bpa Tharina22, by³ego biskupa Strasburga, mojego dawnego przyjaciela i wspó³ucznia. Nie chcia³ zgodziæ siê na zamieszkanie u mnie z obawy, aby mnie nie nara¿aæ.
Zamierza kilka dni spêdziæ w Marsylii, aby obserwowaæ wra¿enie
dzie³a, które w³anie napisa³ o stanie Kocio³a we Francji. Wydawa³o siê, ¿e w tym dzie³ku nie oszczêdzi rz¹du; jeli rzeczywicie
chce byæ obiektywny, mo¿e cofn¹æ siê a¿ do czasów rewolucji, aby
sformu³owaæ swe skargi. Nie ma biskupa, który nie móg³by mu
dostarczyæ kilku stron obci¹¿aj¹cych rz¹d w tym czasie. Powiedzia³em to biskupowi, który nie zaprzeczy³.
Bierzmowanie kolejnej biednej chorej bêd¹cej na ³o¿u mierci.

20
Pierre Rouvière (1809-1875), w latach 1836-1837 nowicjusz, 24 czerwca 1838 r.
wywiêcony na kap³ana, zmar³ w Marsylii 26 grudnia 1875 roku.
21
Parafia St-Laurent.
22
Claude Marie Paul Tharin (1787-1843) by³ wspó³uczniem Eugeniusza de Mazenoda w Seminarium wiêtego Sulpicjusza. Tego samego dnia co Eugeniusz zosta³ wywiêcony na kap³ana, podobnie jak Eugeniusz przyby³ do seminarium, aby prowizorycznie zaradziæ nieobecnoæ sulpicjan wypêdzonych przez Napoleona I. Przez trzy lata
(1823-1826) by³ biskupem Strasburga. Zrzek³ siê tej stolicy, aby byæ nauczycielem ksiêcia de Bordeaux (syna ksiêcia de Berry i wnuka króla Karola X ubiegaj¹cego siê o tron).
Po upadku Karola X wyjecha³ do Szwajcarii, nastêpnie do Piemontu. Jego zwi¹zki ze
z³o¿on¹ z urzêdu rodzin¹ królewsk¹ oraz z ksiê¿n¹ de Berry t³umacz¹ jego ostro¿noæ
wobec bpa de Mazenoda, którego nie chce nara¿aæ”.
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11 marca: Msza w kociele St-Théodorea w zwi¹zku ze wiêtokradztwem23. Wizyta u bpa Tharina.
List powiadamiaj¹cy od notariusza p. Berauda: „Jeli ksi¹dz
biskup zamierza wype³niæ wszystkie przepisane prawem formalnoci wobec p. de Lubièresa, ma ksi¹dz biskup prawo prosiæ go
o wystawienie testamentu sporz¹dzonego przez p. Bausset (art. 1014
kodeksu cywilnego) i w ci¹gu szeciu miesiêcy od mierci wci¹gn¹æ na listê spadkowe dobra, aby zachowaæ przywilej rozdzia³u
dóbr (art. 2111 kodeksu prawa cywilnego). M¹droæ ksiêdza biskupa zdecyduje, czy postawa p. de Lubièresa nie zwalnia ksiêdza biskupa od wype³nienia tych formalnoci”. Aix, 10 marca 1838 roku.
Powiadomiê go, zasiêgaj¹c rady mego adwokata.
12 marca: Przyjazd kap³ana, który zapowiedzia³ siê ju¿ przed
wieloma miesi¹cami. Proszê zobaczyæ [s. 211] 30 wrzenia24. Pozwoli³em mu, aby stawi³ siê na Kalwarii i tam przygotowa³ siê do
rozpoczêcia nowicjatu.
Wizyty u wszystkich honorowych i znacz¹cych cz³onków dzie³a St-Françoisa Régisa.
Wczoraj na kolacji by³ u mnie by³y biskup Strasburga.
13 marca: Wizytacja w pierwszym klasztorze wizytek. Spêdzi³em tam ca³y dzieñ, nie mog¹c go zakoñczyæ. Jestem bardzo zadowolony z ducha tej wspólnoty. Od ostatniej wizytacji bardzo wiele
zyska³a. Dowiedziono mi, ¿e kamieniem upadku by³a dawna prze³o¿ona, która pozostawia³a swobodê dzia³ania; uwa¿ano j¹ za wyroczniê z zewn¹trz; by³a lepiej znana przez kilka m³odych, rozs¹dnych zakonnic, które potrafi³em doceniæ, kaza³em je bowiem
postawiæ na czele wspólnoty, a one wzmocni³y ducha. To z ca³kowitym pokojem mówi siê o biednej siostrze Remuzat25.
Grabie¿ konsekrowanych hostii w nocy z 9 na 10 marca 1829 roku.
30 wrzenia 1837 r. [Dziennik, s. 211] Za³o¿yciel mówi o ksiêdzu, który zamierza wst¹piæ do nowicjatu. Nie wymienia jego nazwiska. Wiosn¹ 1838 roku nie by³o kap³ana-nowicjusza.
25
Czy poprzednia prze³o¿ona nazywa³a siê siostra Remuzat, czy te¿ po prostu Za³o¿yciel czyni aluzjê do s³awnej siostry Anny Magdaleny Remuzat, wizytki z tego samego klasztoru tylko wiek wczeniej, która urodzi³a siê w 1696 i zmar³a w 1730 roku?
By³a kontynuatork¹ dzie³a Ma³gorzaty Marii i propagatork¹ kultu Serca Jezusowego.
23
24
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14 marca: Ci¹g dalszy wizytacji. Postanowi³em j¹ przeprowadziæ tak jak trzeba. Trwa³a jeszcze ca³y dzieñ. Zakoñczy³em j¹,
dostosowuj¹c siê dok³adnie do tego, co zosta³o napisane. Równie¿
zakonnice prze¿ywaj¹ poryw szczêcia i wdziêcznoci, a ja jestem
bardzo zadowolony z dobra, które zosta³o wzmocnione. Ta wspólnota naprawdê stanowi jedno serce [s. 22].
15 marca: Nie chcia³em wrêczaæ listu polecaj¹cego temu bratu, który w tym celu przyby³ z Korsyki. Nie chcê byæ porêczycielem jego dziwactw. Biskup z Ajaccio sam oceni i zdecyduje.
List od o. Guiberta. Sw¹ podró¿ do Italii uwa¿a za korzystn¹
dla interesów diecezji i swego zdrowia.
16 marca: Odwiedziny u ks. Martina, kapelana ratusza. Ocala³emu pozwoli³em siê rozkoszowaæ m¹ nominacj¹26. Audiencje
mnie przyt³aczaj¹.
Wczoraj liczne zebranie dzie³a, aby uwierzytelniæ ma³¿eñstwa,
prowadzi³em to spotkanie, postanowiono, aby do pracy zabraæ siê
w nastêpnym tygodniu.
17 marca: Dla kogo bardziej niedyskretne bêdzie, aby mnie
prosiæ o kolosaln¹ pomoc. Rano piêæ osób zmêczy³o mnie swymi
¿¹daniami. Pan Fabre27, sêdzia pokoju i radny miejski, autor historii Marsylii napisanej w bardzo z³ym duchu, cierpliwie czeka³ na
swoj¹ kolej, aby po ponad pó³torej godzinie wejæ do mnie. Ta
wytrwa³oæ zas³u¿y³a na bardzo mi³e przyjêcie, zdawa³ siê z tego
bardzo zadowolony, ³askawie bowiem przy ka¿dej okazji zaoferowa³ mi swoje us³ugi.
Pan de St-Priest przyniós³ mi list polecaj¹cy od p. Gaultiera de
Claubry’ego28. Bardzo na mnie naciska³, abym poleci³ encyklope26
Ksi¹dz Martin mia³ atak padaczki. Biskup de Mazenod proponowa³, aby go zast¹pi³ ks. Carrier, wikariusz z parafii St-Théodore. Dla tego starszego ju¿ kap³ana, którego Za³o¿yciel nazywa ocala³ym, bêdzie to szczyt mo¿liwoci. Zob. list do mera,
8.05.1838, autentyczne kopie w: Reg. lettres administratives, t. 3, s. 393.
27
Augustin J.E. Fabre (1797-1870), równie¿ autor piêciotomowego dzie³a Les rues
de Marseilles, 1868-1869.
28
Emmanuel Gaultier de Claubry, lekarz, od 1805 r., od czasu podró¿y do Pary¿a,
przyjaciel bpa de Mazenoda.
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diê, której jest wydawc¹. Nie chodzi o nic wiêcej jak tylko o 52
tomy, bez ¿adnej gwarancji poza kilkoma nazwiskami autorów. Jest
nad czym siê zastanawiaæ.
Zabawna historia. Gdy przewodniczy³em spotkaniu rady, powiadamia siê mnie o pos³añcu, któremu bardzo siê spieszy. Wszed³em. Jakie jest moje zdziwienie, kiedy zobaczy³em, ¿e za porednictwem pewnego ¿yda otrzymujê list delegata Abda El-Kadera29,
który przekazuje mi piêciusetfrankowy banknot na biednych moich wspó³wyznawców. Przez moment siê waha³em, ale po chwili
refleksji powiedzia³em osobie, która przynios³a list, ¿e skoro chodzi o pomoc ubogim, nale¿y go przyj¹æ, niezale¿nie od kogo dar
pochodzi. Za porednictwem jednego z moich wikariuszy generalnych mi³ym listem odpowiedzia³em panu przys³anemu w imieniu
Abda El-Kadera. Jego goniec powiadomi³ mnie, ¿e taki sam dar
z³o¿y³ na dzie³o dobroczynne. Przypuszczam, ¿e ten akt filantropii
jest zainspirowany polityk¹ i w ten sposób chce zrobiæ reklamê
swojemu zwierzchnikowi we Francji, gdzie ludzie wcale go nie
lubi¹. [s. 23].
Pani Emerigon30, ta sama pani, która przy okazji przybycia
mego wujka do diecezji podburzy³a pospólstwo do obra¿ania zgodnie z miar¹, jak¹ przyjê³a przeciwko misjonarzom nazywanymi
Misjonarzami Francji, piêciami uderza³a w piersi kobietê, która
nie chcia³a krzyczeæ tak jak ona i tym samym u tej nieszczêliwej
wywo³a³a raka, który j¹ wpêdzi³ do grobu; ta kobieta w swoim testamencie superiorowi Misjonarzy Prowansji zostawi³a dwa tysi¹ce mszy za spokój duszy, zobowi¹zuj¹c go, aby je przekaza³ swym
wspó³braciom misjonarzom. Zestawcie ten fakt z innym z przesz³oci, który wówczas mnie zadziwi³, widz¹c pewn¹ p. Moulinard,
która og³osi³a siê prorokini¹, aby przepowiedzieæ blisk¹ mieræ
29
Abd-El-Kader (1808-1883), emir z Algierii, prowadzi³ walkê przeciwko francuskim kolonizatorom. W 1837 r. na mocy traktatu z Francj¹ uznano jego w³adzê nad czêci¹ Algierii. Traktat zosta³ wypowiedziany w 1839 roku W póniejszym czasie walczy³ na rzecz chrzecijan z Libanu zagro¿onymch przez Druses (1860). To zdanie
pochodzi z jego ust: „Jeli muzu³manie i chrzecijanie by mnie pos³uchali, po³o¿y³bym
kres ich ró¿nicom i u siebie oraz na zewn¹trz staliby siê braæmi”. Zob. Biographie française.
30
Na temat p. Emerigon, p. Moulinard i o. Rodeta oraz opozycji wobec nominacji
Fortuné’a na biskupa Marsylii zob. J. Leflon, dz. cyt., t. 2, s. 208-229.
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mego wujka. To ona by³a centrum wszystkich buntów, które w tym
czasie grupowa³y siê wokó³ ks. Rodeta, gdy ten bezrozumny kap³an, sprzeciwiaj¹c siê poleceniom biskupa, chcia³ zostaæ w miecie, aby tam podsycaæ opozycjê, któr¹ stworzyli on i jego zwolennicy, wol¹c nie odprawiaæ mszy ni¿ straciæ nad ni¹ w³adzê, aby
widzieæ, jak pani Moulinard wybiera mnie na swego spowiednika,
a koñcz¹c na tym, ¿e ja przyniosê jej ostatni¹ pociechê przed mierci¹. Te fakty nawi¹zuj¹ do innych, których nie ma czasu opowiadaæ, które jednak powinny nape³niæ wstydem ksiê¿y, których nazywano Misjonarzami Francji, z których jeden, ks. Rodet, ich
superior, s³aby na umyle, zag³êbia³ siê we wszystkie iluzje bezsensownego iluminizmu, czy to pisz¹c po dwadziecia piêæ stron31 pod
dyktando prorokini Moulinard, czy te¿ daj¹c siê oszukaæ pewnemu
kap³anowi Josephowi32, który zosta³ przekazany inkwizycji w Rzymie i musia³ odwo³aæ swe haniebne b³êdy, aby wydostaæ siê stamt¹d nawet dziêki protekcji pana ambasadora Francji. Kolejnym by³
Marius Aubert33, któremu z powodu olbrzymich b³êdów trzeba by³o
odmówiæ etiam a saris w diecezji, inny to ksi¹dz 34, obecny proboszcz z Carpentras; o niego trzeba by³oby zapytaæ arcybiskupa
Awinionu. Kolejny niejaki ks. Bart, prymitywny cz³owiek, przeciwko któremu jednak nie mam innych z³ych informacji jak tylko tê,
¿e spowodowa³, i¿ wszystkie tak zwane pokutnice z ochronki szala³y za nim, poniewa¿ zwraca³ siê do nich na ty i za bardzo siê nimi
zajmowa³ niew¹tpliwie w dobrym celu. To byli ludzie, którzy trzymali siê razem, aby mój wujek kanonicznie nie zosta³ ustanowiony, lub lepiej mówi¹c, tworzyli opozycjê, która chroni³a ich szalone ¿¹danie, którym by³o mianowanie biskupem Marsylii ksiêdza de
Jansona35 z wy³¹czeniem mojego wujka, którego zniewa¿ali, aby go
wystraszyæ z mego powodu; wydali nawet petycjê, aby j¹ podpisy-

Libra papieru: 25 kartek.
Ksi¹dz Joseph Girard, którego o. de Mazenod w grudniu 1825 r. spotka³ w Rzymie. Zob. EO I, t, 17, s. 46-47.
33
Marius Aubert w kwietniu 1818 r. jako kap³an wst¹pi³ do misji, 1 listopada 1818 r.
z³o¿y³ oblacjê na jeden rok, w kwietniu 1820 r. wyst¹pi³ ze Zgromadzenia.
34
Nazwa opuszczona. W Carpentras jest wiêcej parafii.
35
Charles de Forbin-Janson, przyjaciel Eugeniusza, wraz z ks. Rauzanem za³o¿y³
Misjonarzy Francji.
31
32
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waæ i przed³o¿yæ rz¹dowi. Ten niegodziwy zabieg siê nie uda³, ale
wola by³a bardzo wyrana. [s. 24]
18 marca: List do ksiêdza biskupa z Fréjus z informacj¹, ¿e
ks. Feraud nie zosta³ uznany za w³aciwego dla Zgromadzenia.
Poradzi³em mu, aby uda³ siê do niego i poprosi³ o stanowisko odpowiednie do jego si³.
Koniec oktawy wynagradzaj¹cej w kociele St-Théodore. Poszed³em do kocio³a St-Théodore, w cappa magna by³em przy tronie. Po kazaniu poszed³em do zakrystii, aby na³o¿yæ albê i kapê,
podczas gdy w kociele piewano pieni i rozdawano wiece na
procesjê. Powróciwszy do prezbiterium, nios³em Najwiêtszy Sakrament, udzieli³em b³ogos³awieñstwa. Piêkne nabo¿eñstwo zakoñczylimy Te Deum. Z uzasadnionego powodu przez ca³e nieszpory
sta³em. Celebrans siedzia³, podpowiedzia³em mu, ¿e skoro biskup
stoi, to on nie powinien siedzieæ. To zrozumia³e samo przez siê, ale
zszokowa³o mnie to, ¿e wszyscy ludzie, którzy t³oczyli siê w prezbiterium, widz¹c nas z szacunkiem stoj¹cych, poza nielicznymi
przypadkami, nie wpadli na pomys³, aby nas naladowaæ. W zesz³ym roku by³o wielu takich, którzy nie siedzieli. W przysz³ym
roku nie zapomnê powiedzieæ wszystkim ludziom, którzy zechc¹
zaj¹æ miejsca w prezbiterium, o przyjêciu odpowiedniej postawy.
Nie siada siê w obecnoci króla, gdy przez ca³y wieczór by³o siê
u niego. Tak samo mo¿na by³o post¹piæ wobec naszego Pana przez
45 minut trwania nieszpór.
Wigilia wiêtego Józefa. Obawa zapomnienia w pozwoleniach,
jakich udzielê na przysz³oroczny Wielki Post, jeli Bóg pozwoli
mi ¿yæ, zachowam36 wstrzemiêliwoæ w wigiliê wiêtego Józefa
i Zwiastowania. Taka praktyka jest w Italii.
19 marca: Msza u Sióstr de la Retraite37, aby je nieco pocieszyæ w niepewnoci, jak¹ wzbudzaj¹ dochodzenia ksiêdza arcybiskupa z Aix, który nie tak szybko jak ja uspokoi³ siê co do korzyci tych dobrych sióstr. Jestem g³êboko przekonany, ¿e ze zbyt
W rêkopisie je maintiendrai labstinenece zamiast je réserverai labstinence.
Soeurs de la Retraite chrétienne za³o¿one przez ks. Antoine Sylvestre Receveura
(1750-1804) w Fontenelles w diecezji Besançon.
36
37
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wielkim strachem i dygotaniem o prawdê pracuj¹, aby zapewniæ
sobie zbawienie, a ich doktryna cile nie jest b³êdna. Ciê¿ki i surowy charakter ich za³o¿yciela, ks. Receveura, uwieczni³ siê z racji
szacunku, jaki jego pamiêæ wzbudza wobec o. Charles’a Bretèniere’a38, który naturalnie nie kierowa³by siê ku takim sk³onnociom
do dziwactw; sporód przeciêtnych kap³anów, którzy byli po nim
lub go zastêpowali [s. 25], w tym mieszanym rodowisku znaleli
siê tacy, którzy naprawdê dopuszczali siê ekstrawagancji, osobicie
musia³bym przedstawiæ kilka zastrze¿eñ co do o. Charles’a, czy te¿
kilku innych, ale po dojrza³ej refleksji s¹dzê, ¿e niewiele brakowa³o, aby ich wprawiæ w zak³opotanie co do warunków ¿ycia, do
jakich przyzwyczaili siê w mojej diecezji. Nadzorowanie ich wydawa³o mi siê jednak nie tylko spraw¹ roztropnoci, ale i obowi¹zkiem. To jedyna obawa, która ich powstrzyma przed zbytnim sk³anianiem siê ku systemowi, który wzbudza nasz¹ troskê, co oni
widz¹. Po mszy wiêtej, w czasie której pierwszej komunii udzieli³em dwom du¿ym ch³opcom, udzieli³em im równie¿ bierzmowania,
wszed³em do sali pracy, gdzie zgromadzi³a siê wspólnota. Wróci³em, aby udaæ siê do katedry, gdzie mia³em uczestniczyæ w pontyfikalnej sumie i nieszporach. Po kolacji najpierw bierzmowanie
ma³ej chorej, parafia St-Laurent, potem trzy inne szpitale, gdzie
z okazji nowego roku z³o¿y³em wizytê administracji.
Rozmowa z ksiêdzem B., który w porozumieniu z kilkoma innymi, dobrymi ksiê¿mi chcia³by utworzyæ ma³e stowarzyszenie na
wzór stowarzyszenia o. Clorivière’a39.
Dzie³o Sabaudczyków pragnie, abym napisa³ do ksiêdza biskupa z Aoste40 i uprzedzi³ go o ich stowarzyszeniu, i poprosi³ go
o napisanie do jego proboszczów, aby wys³aæ dzieci, które w³anie
czyci³y kominy u p. Caire’a, ich dyrektora.

38
Biskup de Mazenod ju¿ przed 1808 rokiem zna³ o. Charlesa, który wówczas
w Aix by³ superiorem Pères de Retarite. W 1809 r. p. de Mazenod myla³a, ¿e o. Charles mia³ wp³yw na Eugeniusza w wyborze jego kap³añskiego powo³ania. Zob. EO I,
t. 14, s. 129-130.
39
Michel Julien Picot de Clorivière SJ (1735-1820), za³o¿yciel Zgromadzenia Ojców Najwiêtszego Serca Pana Jezusa i Sióstr Niepokalanego Serca Maryi.
40
André Jourdain, w latach 1832-1867 biskup Aosty.
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20 marca: Obecnoæ na kazaniu wielkopostnym w kociele
St-Ferréol. Kazanie wyg³osi³ ksi¹dz Deguerry. Wizyta u Sióstr
wiêtego Tomasza i w sierociñcu dla dzieci, które prze¿y³y cholerê. Nic nie jest tak poruszaj¹ce jak widok troski, któr¹ w tym domu
otaczaj¹ 140 dzieci  pewna czeæ ledwie co potrafi mówiæ.
21 marca: Odby³em bardzo d³ug¹ dysputê z Telmonem41; muszê powiedzieæ, ¿e by³em bardzo zadowolony szczerym i pe³nym
szacunku sposobem, dziêki któremu otworzy³ siê na mnie w materii tego, co mo¿na by³o mu zarzuciæ. Jego charakter jest trudny, jest
surowy, ale zgadza siê z wieloma sprawami i ³agodnoci¹ mo¿na
go zdobyæ. Jednak jego uprzedzenia wobec ojca42 s¹ tak silnie zakorzenione, i¿ nale¿y spodziewaæ siê, ¿e bardzo szybko do nich
powróci. To kwestia, wobec której trzeba wykazaæ siê cierpliwoci¹ i nie nale¿y ponaglaæ.
[s. 26] List od o. Dassy’ego43, który dziêki dyli¿ansowi przekazuje mi sw¹ ksi¹¿eczkê o Notre-Dame de lOsier.
„Gazette”44 nie powiedzia³a wszystkiego o tym ¿o³nierzu usuniêtym ze s³u¿by, któremu którego dnia na ³o¿u mierci udzieli³em bierzmowania. Ten odwa¿ny cz³owiek zosta³ odznaczony krzy¿em legii honorowej, dziêki chwalebnemu czynowi zbrojnemu
popad³ bowiem w biedê. Gdy zachorowa³, poleci³ wezwaæ kap³ana, ale „Gazette” nie powiedzia³a, ¿e ten kap³an zasta³ u niego czterech mê¿czyzn, cz³onków republikañskiego stowarzyszenia, do którego nale¿a³, oni owiadczyli mu, ¿e skoro wezwa³ kap³ana,
odmawiaj¹ mu wszelkiego wsparcia i opuszczaj¹ go. Chory, uprzedzony ³ask¹ dobrego Boga, zdecydowanie im odpowiedzia³, ¿e nie
przemawiaj¹ jak uczciwi ludzie, a jeli go opuszcz¹, to opatrznoæ
zatroszczy siê o niego. Tego mu nie zabrak³o. A¿ do ³ez by³em
poruszony uczuciami tego cz³owieka i jako racjê, wraz z sakramen41
Adrien Telmon (1807-1878), nowicjusz w latach 1822-1823, 10 kwietnia 1830
wywiêcony na kap³ana, wówczas by³ profesorem w wy¿szym seminarium w Marsylii.
42
S³owo wydrapane i niemo¿liwe do odczytania. Najprawdopodobniej chodzi³o
o o. Gubierta. Zob. Dziennik, 1 maja 1837 roku.
43
Louis-Toussaint Dassy urodzi³ siê 1 listopada 1808 r. w Marsylii, w latach 1828-1830 nowicjusz, 17 grudnia 1831 we Fryburgu Szwajcarskim wywiêcony na kap³ana,
wyst¹pi³ w 1865 r., pe³ni¹c wiele pos³ug w Zgromadzeniu; kaznodzieja i za³o¿yciel wielu domów. Zmar³ w 1888 r. w Marsylii.
44
„La Gazette du Midi”.
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tem bierzmowania, przynios³em mu wsparcie, na które zas³ugiwa³
swoj¹ ufnoci¹, o czym „Gazette” nie wspomnia³a, powo³uj¹c siê
na tych, którzy sprowadzili mu ksiêdza.
22 marca: List do ksiêdza arcybiskupa z Awinionu z dat¹
20 marca. Powiadamiam go o trudnociach, jakich dowiadczam,
jeli jeszcze na trzy lata mam zostawiæ mu siostrê Marcelê. Dajê
mu do zrozumienia, ¿e ks. Girolet, proboszcz z Gould, prosi mnie
o wst¹pienie do nowicjatu, a ks. Agniel45 byæ mo¿e nie bêdzie móg³
tego kontynuowaæ i wróci do diecezji.
Zapisa³em siê do Encyklopedii z XIX wieku, lub lepiej mówi¹c, podj¹³em siê dwóch dzia³añ wobec tego przedsiêbiorstwa,
opieraj¹c siê na warunkach, jakie zostan¹ przedstawione w akcie.
Dzisiaj by³em wiadkiem cudu ³aski, który mi udowodni³, jakiego wsparcia On udziela pasterzowi w wype³nianiu pos³ugi mi³osierdzia. Wezwano mnie do ubogiej kobiety, najnieszczêliwszego stworzenia na wicie, która od swego dzieciñstwa mia³a
bezw³adn¹ po³owê cia³a i jedynie wolne rêce do pracy. Sama na
wiecie od ponad czterdziestu lat nie wychodzi³a ze swojego pokoju. Do tego kalectwa do³¹cza ponaddwudziestopiêcioletnia, absolutna g³uchota, nic nie mo¿e us³yszeæ. W tym op³akanym stanie
musia³a staraæ siê o co do jedzenia dla starego ojca, który nie móg³
niczego zrobiæ. Jej zdolnoci sprawi³y, ¿e by³a jedn¹ z najwspanialszych pracownic, ale ci, którzy j¹ zatrudniali, wykorzystuj¹c jej
sytuacjê, nie p³acili odpowiednio za jej ciê¿k¹ pracê. Przyt³oczonej
cierpieniami, nikt jej nie pomóg³ ich znosiæ, tak wiêc pozostawiona samej sobie i podszeptom demona, pozbawiona sk¹din¹d jakiegokolwiek religijnego wychowania, sw¹ duszê odda³a rozpaczy, to
znaczy przemylanej nienawici przeciwko Bogu, którego uwa¿a³a
za niesprawiedliwego, ¿e stworzy³ j¹, aby tak nieszczêliw¹ j¹ opuciæ. Kiedy li s¹siedzi dawali jej sposobnoæ, aby czyta³a niegodziwe ksi¹¿ki, przez co to biedne stworzenie ca³kowicie straci³o
wiarê. Do¿y³a 55 lat. Niedawno dom, w którym mieszka³a, pad³
pastw¹ ognia, dziêki niesamowitemu zbiegowi okolicznoci wyratowano j¹ z p³omieni, przenosz¹c przez ogieñ. Z³o¿ono j¹ zatem
w domu dzielnej kobiety, która otoczy³a j¹ wszelk¹ trosk¹, jak¹ mog45

François Aniel 7 grudnia 1837 r. wst¹pi³ do nowicjatu.
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³a wzbudziæ chrzecijañska mi³oæ. Biedna sparali¿owana by³a
wdziêczna, ale dobra chrzecijanka nigdy nie mog³a jej doprowadziæ do myli o powierzeniu siê Bogu lub wierze. Poprzestawa³a
na zwierzaniu siê jej ze swoich cierpieñ, którym zawsze towarzyszy³o uczucie ¿alu do Boga, co jak sama mówi³a, sprawia³o, ¿e jest
tak nieszczêliwa. Gdyby Bóg istnia³  mówi³a  traktowa³by
mnie jak ojciec, pos³a³by anio³a, aby mi ul¿y³ w moich olbrzymich
cierpieniach. Któ¿ w to uwierzy? Bóg pos³a³ jej anio³a w osobie
panny Lautard46 i panny Martin, które staraj¹ siê wszelakiego rodzaju nieszczêciom ul¿yæ.
Nie wiadomo, w jaki sposób te ziemskie anio³y dotar³y a¿ do
niej, zaczê³y od tego, czego dokoñczenie by³o zarezerwowane mojej wznios³ej pos³udze; te panny sw¹ obecnoci¹ z³agodzi³y gorycz
tego poranionego serca, dostarczy³y mocnego argumentu dobrej
pani domu, aby przezwyciê¿yæ myli o rozpaczy biednej chorej.
Wszystko by³o wspania³e w opatrznociowym prowadzeniu wobec
tej duszy; przedwczoraj pani domu przyprowadzi³a do mnie ma³ego ch³opca okrêtowego, swego chrzeniaka, abym udzieli³ mu
bierzmowania, zanim wyp³ynie w morze. Podczas mszy zosta³a
natchniona, aby mi powiedzieæ o jej kalece. Zrobi³a to. zanim wyszed³em z kaplicy. Tej biednej pos³a³em b³ogos³awieñstwo i kilka
s³ów pociechy. Pani domu (p. Eron) uda³o siê dotrzeæ do niej ruchem swoich warg, nie zapomnia³a zrealizowaæ mojego polecenia.
Jakie by³o jej zaskoczenie, gdy zobaczy³a, ¿e ta biedna córka p³acze, rozumiej¹c to, co zamierza³em jej powiedzieæ. Biskup przyszed³by mnie odwiedziæ? Ale¿ tak, bez wahania odpowiedzia³a jej
p. Eron. Ale¿ to niemo¿liwe! Zobaczy go pani  odpowiedzia³a p.
Eron. Dzi rano przysz³a do mnie prosiæ mnie o ³askê, abym spe³ni³ to dzie³o mi³osierdzia. Z ³atwoci¹ zgodzi³em siê, uwa¿aj¹c je
za obowi¹zek sprawiedliwoci, jaki nak³ada na mnie mój urz¹d.
Ustalam godzinê i o umówionej porze uda³em siê do [s. 28] chorej.
Zastajê p. Eron i pannê Lautard, które mnie informuj¹, ¿e kilka
chwil wczeniej s¹dzi³y, ¿e widz¹, jak umiera. Moja obecnoæ j¹
o¿ywi³a, staram siê, aby mnie zrozumia³a dziêki kilku znakom,
obdarza mnie serdecznym umiechem, ale nie odpowiada na ¿aden
46
W rêkopisie: Léautard. Wed³ug o. Reya (dz. cyt., t. 2, s. 11) chodzi³o o Amélie
Lautard.
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z wyranych znaków zaufania do Boga i nawrócenia, jakie wielokrotnie powtarza³em. By³em przera¿ony t¹ niewra¿liwoci¹, mówi³a mi tymczasem o swoich cierpieniach i nieszczêciach. Postanowi³em napisaæ to, co chcia³em jej daæ do zrozumienia. Z trudem to
odczyta³a i nie wydawa³a siê tym poruszona. Nalega³em i modli³em siê nad ni¹, nak³adaj¹c rêce na jej g³owê. Ku wielkiemu zdziwieniu tych dobrych chrzecijanek, które troskliwie j¹ pielêgnowa³y, po raz pierwszy, odk¹d one nie przestawa³y mówiæ jej o Bogu,
do nieba unios³a swe oczy, z³o¿y³a rêce w gecie proby. To wezwanie o pomoc nape³ni³o nas radoci¹, s³usznie uznalimy je za
zwyciêstwo nad piek³em; zapowiada³o siê nawrócenie nam tej
owrzodzonej duszy, która Bóg zdawa³ siê chcieæ powo³aæ o godzinie 11. W tym momencie przyszed³ wikariusz z parafii, przedstawi³em go chorej jako mojego sobowtóra, aby w niej wzbudziæ konieczne zaufanie do dokoñczenia dzie³a, które siê rozpoczê³o.
Udzieli³em kilku wskazówek wikariuszowi i chorej b³ogos³awieñstwa, a nastêpnie wyszed³em.
23 marca: List od ksiêdza biskupa z Nancy47. Powiadamia
mnie, ¿e jego sprawy dalekie s¹ od u³o¿enia siê; s¹ w takim punkcie, ¿e wybuchnie skandal. Ma fa³szywe przekonanie, ¿e rz¹d siê
go obawia. Upiera siê przy kwestiach, które roztropnie ukry³; krótko mówi¹c, nie zrobi³ nic z tego, co mu radzi³em. Wspó³czujê jego
biednej diecezji.
List od o. Courtèsa48. Zdaje mi swe trzymiesiêczne sprawozdanie; wydaje mi siê, ¿e s¹ to rachunki zrobione dla przyjemnoci.
Jego ojciec powróci³ do kwestii posiad³oci z Tholonet. Bez ceregieli, chocia¿ umowa zosta³a zerwana z powodu wrzasku kobiet
z jego domu, u mojej matki z³o¿y³ trzy tysi¹ce franków, które
powinien policzyæ, aby wejæ w posiadanie dóbr. To specyficzny
sposób za³atwiania spraw. Rezygnujê, poniewa¿ potem ca³y ten
kontrakt odpowiada naszym nastêpcom, którzy nabêd¹ prawo w³asnoci w chwili mierci u¿ytkownika; s¹ m³odsi ode mnie, mylê
o tych, którzy przyjd¹ po mnie.

47
48

O sprawach bpa Charlesa de Forbin-Jansona. Zob. Dziennik, 11 maja 1837 roku.
Wydrapane s³owo: Courtès.
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Dzisiaj powróci³em do biednej chorej; wyspowiada³a siê i w³anie przyjê³a wiêty wiatyk. Udzieli³em jej bierzmowania. Czy¿ nie
ma powodów, aby to okrzykn¹æ cudem bo¿ego mi³osierdzia? [s. 29]
24 marca: List do ks. Giroleta. Powiadamiam go o licie napisanym do ksiêdza arcybiskupa z Awinionu na temat jego pragnienia wst¹pienia do Zgromadzenia.
25 marca: luby wieczyste jednej kapucynki. Niedorzeczne
kazanie ks. Férauda49, wikariusza parafii wiêtego Wincentego
a Paulo. Wizyta u klarysek. Kazanie o. Desmazure’a.
List od siostry Jean-Baptiste. Chcia³aby, abym wprowadzi³ jej
porz¹dek w diecezji lub w ostatecznoci, abym j¹ sprowadzi³.
Chcia³aby równie¿, abym jej wyp³aca³ rentê, do której, jak utrzymuje, ma prawo z powodu swej pos³ugi w szpitalach. W tym
wzglêdzie powo³uje siê na prawo z 17 lutego 1809 roku.
26 marca: B³ogos³awieñstwo figury Matki Bo¿ej, która w katedrze Major zast¹pi tê okropn¹ figurê, polecon¹ do wykonania
przez dobrego ks. Bernarda. B³ogos³awieñstwo odby³o siê na terenie Kalwarii; towarzyszy³o mi dwóch moich wikariuszów generalnych, ksi¹dz archiprezbiter, ksiê¿a Jeancard, Lander i Marc Cailhol50. W obrêbie Kalwarii i we wszystkich s¹siednich oknach by³o
wielu ludzi, stowarzyszenia z parafii katedralnej pod ich sztandarami i kilku innych parafian procesyjnie uda³o siê na plac u stóp
wzgórza. Figurê ustawiono przed wejciem do grobu, do chwili
mego przybycia by³a zas³oniêta. W zakrystii kocio³a do³¹czy³o do
mnie duchowieñstwo, a ja w kapie i mitrze uda³em siê do fotela,
który dla mnie przygotowano. Zgodnie z pontyfika³em pob³ogos³awi³em figurê i odszed³em. Orkiestra wojskowa zagra³a czaruj¹c¹
symfoniê, wyjêto pude³ka51, procesja wyruszy³a, aby przechodz¹c
Marie François Féraud (1807-1871).
Wikariusze generalni: o. François de Paule-Henri Tempier i ks. Jean Baptiste
Cailhol; Jean Raymond Gauthier — archiprezbiter i proboszcz la Major, Jacques Jeancard i Jean Chrysostonme de Lander — kanonicy tytularni, Marc Cailhol — sekretarz
kurii biskupiej.
51
Pude³ka: ma³e ¿elazne cylindry na³adowane prochem, do których podk³adano
ogieñ, aby z powodu braku dzia³ podczas publicznych wi¹t wystrzeliæ salwy.
49
50
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wszystkimi wspaniale udekorowanymi ulicami parafii, udaæ siê do
katedry. Wszystkie domy by³y pokryte tkaninami i girlandami z lici, festony i wszelkiego rodzaju ozdoby wszystkim ulicom nadawa³y wi¹teczny charakter, który rozwesela³, równie¿ w wiêkszej
czêci miasta wstrzymano prace, a mieszkañcy cisnêli siê, aby
przemierzaæ wszystkimi ulicami, którymi mia³a przechodziæ procesja. Po dwóch stronach ustawiono rz¹d krzese³, a ci, którzy na nich
siedzieli, a tak¿e wielu spacerowiczów, byli ubrani w wi¹teczne
stroje. W ten sposób sprawy tocz¹ siê w Marsylii. Nie wszystko
wi¹¿e siê z pobo¿noci¹, ale ceremonia religijna zawsze dla ludu
jest interesuj¹cym wydarzeniem.
List od p. Chanuela52, który proponuje, aby na Kalwarii ustawiæ imponuj¹c¹ figurê Chrystusa. Utrzymuje, ¿e z tego powodu
Chrystus kosztowa³by od dwóch do trzech tysiêcy franków. Poza
tym, ¿e nie zebrano tej sumy, wiadomo, ¿e ten s³awny, bardzo doceniaj¹cy swe dzie³a artysta nigdy nie jest zadowolony z ustalonej
ceny.
27 marca: Kazanie w kociele St-Ferréol dla sierot. Kaznodzieja53, rzeczywicie s³awny, mówi³ nie na temat. Ludzie, którzy
os¹dzaj¹ pod³ug zaanga¿owania, nigdy w ten sposób by go nie ocenili. By³ tylko mieszny, z takim patosem bowiem przemawia³ o tak
b³ahych sprawach.
Przyby³ proboszcz z Roquevaire, aby mnie powiadomiæ
o strasznej zbrodni pope³nionej w jego kociele. Czyn na nieszczêcie by³ jedynie za bardzo udowodniony i znany. Poruszone zosta³o ca³e miasto Roquevaire. Oskar¿eni zostali przes³uchani przez
sêdziego z kraju, który im udowodni³ winê, przekazano ich do wiêzienia w Marsylii. Zostan¹ os¹dzeni przez izbê karn¹ s¹du jako
winni zbrodni ca³kowicie nie do pogodzenia z publiczn¹ moralnoci¹ i szacunkiem nale¿nym miejscu wiêtemu. Tymczasem musia³em zamkn¹æ koció³, a jako ¿e ta wi¹tynia jest konsekrowana,
bêdê zmuszony osobicie siê tam udaæ, aby j¹ rekoncyliowaæ zgodnie z regu³ami przepisanymi dla konsekrowanych i sprofanowa52
Artysta, który w 1837 r. wykona³ z³ot¹ figurê Matki Bo¿ej od Stra¿y. Zob. Dziennik, 12 maja 1837 roku.
53
Ksi¹dz proboszcz Deguerry.
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nych kocio³ów. Profanacja dokona³a siê dos³ownie w chwili b³ogos³awieñstwa Najwiêtszym Sakramentem. Obojêtnie, jak bardzo
uci¹¿liwa by³aby dla mnie podró¿, za obowi¹zek postawiê sobie,
aby odprawiæ to nabo¿eñstwo, uwa¿aj¹c, ¿e w ten sposób wype³niam obowi¹zek mojego urzêdu i wnikam w ducha Kocio³a, który
chce okazaæ najwiêkszy stopieñ odrazy dla profanacji, które jednoczenie sprzeciwiaj¹ siê naturze i wierze.
List od o. Honorata — prosi o wsparcie w czasie misji, która
rozpocznie siê w przysz³ym tygodniu. Uwa¿a, ¿e o. Ricard54 zbytnio cierpi, aby go zaanga¿owaæ, a proboszcz z Gould zupe³nie
s³usznie w okolicy Wielkanocy musi powróciæ do swojej parafii.
Podejrzewam jednak, ¿e u o. Ricarda w wiêkszym stopniu uwidacznia siê brak woli ni¿ choroba, bardziej bowiem lubi sprawy
wewn¹trz domu, znajduje upodobanie w budowaniu i burzeniu, jednym s³owem brakuje mu gorliwoci, chocia¿ jest dobrym kap³anem
i dzieckiem.
28 marca: Ojciec Bucchi spieszy³ siê przybyæ i powiedzieæ mi,
i¿ pomyli³ siê w licie do o. Olivieriego, nazywaj¹c Freduzzim lekarza, którego oskar¿a³, ale zorientowa³ siê, ¿e on nazywa³ siê Renucci. Powiadomiê o tym ks. kard. Paccê.
Ojciec Bucchi mówi mi tak¿e, ¿e adwokat, niejaki Zaccaroni,
sfa³szowane nazwisko jakiego kap³ana, tutaj szef wszystkich Romagnoli55 wypêdzonych z Pañstwa Kocielnego, musi znaæ kap³ana podejrzewanego przez policjê o zmowê z Porraccianim. Pewne
jest, ¿e zosta³ mu polecony, gdy przyjecha³ z Korsyki. Ten niegodziwiec Zaccaroni zarzuci³ mu, ¿e pos³u¿y³ siê niegodziwymi wyra¿eniami, widz¹c go zak³adaj¹cego ponownie sutannê. Zaccaroni
zosta³ skazany na mieræ za wywo³anie rewolucji w Imola. [s. 31]
Zwi¹za³ siê z p. Roussierem, ulica Dominikanów nr 16, i bardzo
dobrze zosta³ przyjêty przez konsula z Rzymu.

54
Ricard: s³owo wydrapane. Pascal Ricard (1805-1862), w latach 1827-1828 nowicjusz, w 1831 wywiêcony na kap³ana, pierwszy superior misji w Oregonie w 1847
roku.
55
Romania wchodz¹ca w sk³ad Pañstwa Kocielnego w tamtych czasach dowiadcza³a wielu powstañ przeciwko w³adzy papieskiej.
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Brat dyrektor z zakonu Braci przyszed³ mnie powiadomiæ, ¿e
zrezygnowa³ z poboru dzieci z sierociñca, aby z tych biednych
dzieci uczyniæ ch³opców okrêtowych. Godne po¿a³owania jest rzeczywicie, ¿e znaczn¹ czêæ zabiera siê, zanim przyst¹pi¹ do pierwszej komunii. Moim obowi¹zkiem jako pasterza jest zdecydowanie
zaprotestowaæ przeciwko temu strasznemu nadu¿yciu w³adzy56.
Wczoraj z Ajaccio przyby³ o. Guibert. W sprawach diecezji
udaje siê do Rzymu.
29 marca: Doæ uspokajaj¹cy list od Eugène’a57 o jego stanie
zdrowia.
Przyby³ pan z Saint-Priest, aby u mnie spêdziæ urlop. Przekaza³em mu upowa¿nienie dla ksiêcia p. d’Almazana, aby wpisa³
moje nazwisko do katalogu akcjonariuszy Encyklopedii XIX wieku lub aby w razie potrzeby reprezentowa³ mnie na zebraniu akcjonariuszy, które odbywa siê co roku.
Ojciec Guibert przedstawi³ mi potrzeby domu. Jest pewien, ¿e
gdyby do seminarium pos³ano jednego dyrektora wiêcej, to wówczas o. Albini odda³by siê pos³udze misji. Mam nadziejê, ¿e na
pocz¹tku roku szkolnego bêdê w stanie temu zaradziæ.
30 marca: wiêto wskrzeszenia wiêtego £azarza. Uczestnictwo w sumie. Podczas kolacji spotkanie dla wielkopostnych kaznodziejów: o. Desmazure58, ks. Deguerry, ks. Molinier i o. Ambroise,
gwardian59 z Chambéry. Ksi¹dz Molinier i ks. Deguerry zaczêli
rozmawiaæ ze sob¹ jak wprawni kaznodzieje, albo te¿ lepiej mówi¹c jak profesjonalici. Nie znoszê tego stylu, dlatego przerwa³em
rozmowê, zwracaj¹c siê do dobrego o. Desmazure’a i do o. Ambroise’a, którzy za takich siê nie uwa¿ali i w tym kraju nie mogli
postaraæ siê o miejsce na najwa¿niejszych ambonach. O wiête S³owo Bo¿e! Nie zawsze jeste g³oszone przez aposto³ów!
56
Biskup de Mazenod protestowa³ u w³adz przytu³ków, poniewa¿ przed przyjêciem
pierwszej komunii, na probê ministra ¿eglugi, pozwoli³y wyjechaæ 60 dzieciom. Zob.
list z 28 marca 1838. Autentyczna kopia: AAM, Reg. lettres adm, t. 3, nr 399.
57
Eugène de Boisgelin, siostrzeniec Za³o¿yciela wówczas mieszka³ w Pary¿u.
58
W oryginale: Desmasures. Prawdopodobnie chodzi o ksiêdza proboszcza Pierre-Claude Desmazutea, urodzi³ siê w 1771 r., by³ bardzo znanym kaznodziej¹.
59
Gwardian  prze³o¿ony klasztoru franciszkanów lub kapucynów.
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List do ks. kard. Paccy, aby mu poleciæ o. Guiberta i w licie
o. Bucchiego do o. Oliveriego poprawiæ b³êdnie podane nazwisko.
31 marca: wiêcenia w ni¿szym seminarium. Jeden kap³an,
dwóch diakonów i jeden subdiakon. Jednym z diakonów by³ o. Rouvière.
Wyjazd do Roquevaire. Przeje¿d¿aj¹c przez Aubagne ksiêdzu
proboszczowi60 zostawi³em list, w którym powiadamia³em, ¿e St-Pierre zosta³ erygowany jako filia. Ten dobry cz³owiek w wiêkszym
stopniu uszanuje królewskie polecenie ni¿ skrupulatn¹ wolê pierwszego pasterza. Kiedy dowiedzia³ siê, ¿e chcia³em podzieliæ tê
czêæ jego parafii, która [s. 32] od zbyt dawna prze¿ywa³a trudnoci, mia³o powiedzia³, ¿e swoim nastêpcom chcia³by przekazaæ
parafiê w tym samym kszta³cie, jak j¹ przej¹³ od poprzedników. To
mieszne ¿¹danie, niew¹tpliwie bazuj¹ce na boskim ustanowieniu
proboszczów, wywo³a³o pogardliwy umiech. Sprzeciw fabryki
z Aubagne, jeszcze wyraniej wypowiedziane przez radê miejsk¹,
nie zbija mnie z tropu. Tak bardzo by³em przekonany, ¿e potrzeba
dusz wymaga³a, abym erygowa³ tê now¹ parafiê, pomimo ¿e mojego punktu widzenia nie podziela³ rz¹d, postanowi³em w St-Pierre
zainstalowaæ kap³ana maj¹cego w³adzê proboszcza i ca³¹ tê dzielnicê uwolniæ spod jurysdykcji proboszcza z Aubagne, który osobicie nie móg³ tam pe³niæ pos³ugi i w bardzo niedoskona³y sposób
wys³ugiwa³ siê swoimi wikariuszami. Podzielaj¹c mój punkt widzenia i oficjalnie eryguj¹c filiê, rz¹d oszczêdzi³ mi troski, aby temu
kap³anowi przyznaæ pensjê.
60

Ksi¹dz Louis Chauvet (1765-1844).
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Kwiecieñ 1838 roku
1 kwietnia: To nie prima aprilis na mnie czeka³ w Roquevaire,
ale najwiêksza zniewaga, jakiej dozna³em w moim ¿yciu. Nikczemny François Vèze1 zachowa³ j¹ dla mnie w repertuarze swych ohydnych gwa³townych ataków, swych okropnych oszczerstw przeciwko
tym wszystkim, którzy mieli nieszczêcie wywiadczyæ mu jakiekolwiek dobro. Ten cz³owiek, choæ powinno siê go nazwaæ: ten potwór,
zw¹tpiwszy we wszystko, co zrodzi³o siê w jego z³ym sercu, aby
robiæ i mówiæ przeciwko tym wszystkim osobom z mojego domu,
a zw³aszcza przeciwko wikariuszom generalnym, by³ niewart pieniêdzy, których siê spodziewa³, aby zaprzestaæ swych oszczerstw, i rozmyla³ nad innymi, równie¿ ca³kowicie krzywdz¹cymi ideami. Najpierw na pró¿no ubiega³ siê o audiencje u mnie, aby z pewnoci¹
wzbudziæ moj¹ litoæ, któr¹ zbyt ³atwo okazywa³em, powzi¹³ tak
beznadziejn¹ decyzjê, aby zniewa¿yæ moj¹ osobê, mnie, swego dobrodzieja, mnie, który, gdy go wyrzucono z pracy, skierowa³ go na
w³aciw¹ drogê, mnie, jak sam to powiedzia³, kiedy wk³ada³em mu
chleb do rêki i, na podstawie tego, co mówi³, zrobi³em dla niego
wiêcej ni¿ ojciec, poniewa¿ da³em mu wystarczaj¹c¹ sumê do ukoñczenia budowy sklepu spo¿ywczego, by nastêpnie móg³ uczciwie siê
o¿eniæ. A wiêc ten nieszczênik, podburzony przez towarzystwo,
z jakim siê spotyka³, wychodz¹c ode mnie, poch³on¹³ wszystko, co
mu wyp³aci³em i zatraci³ wszelkie poczucie honoru, delikatnoci
i religii. W³aciwie dowiód³ tego, gdy pokaza³ siê, kim by³, to znaczy najwiêkszym niewdziêcznikiem, niegodziwcem, najokropniejszym z ludzi. Ukrywa³ jednak sw¹ rozgrywkê przede mn¹, w ohydny sposób szkaluj¹c [s. 33] moich wikariuszów generalnych,
o mnie mówi³ jedynie dobrze. Prefekt2 zawiadczy³ o tym, gdy
1
O François Vèze i o procesie skazuj¹cym go na karê wiêzienia zob. J. Leflon,
Mgr de Mazenod, t. 3, s. 42-49.
2
M. Charles-Aristide de La Coste w latach 1836-1841 prefekt departamentu
Bouches-du-Rhône.
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z³o¿y³em skargê w imieniu osób z mego domu, które zniewa¿y³.
Jeszcze wczoraj, gdy udawa³em siê do Roquevaire, a mój powóz
zatrzyma³ siê, aby zabraæ o. Tempiera, który na mnie czeka³ u klarysek, mia³ odwagê mnie zaczepiæ, co prawda pokornie i bez nakrycia g³owy, i prosi³ mnie, abym go wys³ucha³. Odes³a³em go, by
zarzuciæ mu to, na co zas³u¿y³ swym niegodnym zachowaniem
wobec moich wikariuszów generalnych, najlepiej jak potrafi³ przeprosi³ i powiedzia³, czy nie móg³bym mu za³atwiæ posady na cle,
aby dostarczyæ mu rodków do ¿ycia. Gdybym uwa¿a³ go za uczciwego, móg³bym go poleciæ, ale teraz  powiedzia³em mu  nie
mogê niczego uczyniæ dla cz³owieka, który swymi niegodziwymi
oszczerstwami, powtarzanymi wszêdzie, zhañbi³ siê w oczach ca³ego miasta. Kiedy nadszed³ o. Tempier, prowadzi³em tê wymuszon¹ rozmowê. Vèze zosta³ zmuszony do odejcia, aby umo¿liwiæ mu
wejcie do powozu, i chocia¿ doæ czêsto grozi³, ¿e po³amie mu
rêce i nogi, nie wypowiedzia³ ani jednego s³owa. Kontynuowalimy nasz¹ drogê do Roquevaire, gdzie zatrzymalimy siê u proboszcza. Kto powiedzia³by, i¿ ten z³y s³uga, dowiedziawszy siê
o drodze, w któr¹ siê uda³em, ruszy³ za nami i tego samego wieczoru zatrzyma³ siê w ober¿y, gdzie odstawilimy nasz powóz.
Dzi rano pojawi³ siê u proboszcza, mój s³u¿¹cy powiadomi³ mnie
o jego przybyciu, wyda³em polecenie, aby mu odmówiono. Koniecznie chcia³ siê ze mn¹ spotkaæ. Zdenerwowany, i¿ go odprawiono, wypowiada³ groby; nie brano ich pod uwagê. Rozpoczê³o siê nabo¿eñstwo, na które siê uda³em do Roquevaire, to
przeb³aganie za publicznie zbezczeszczony w ubieg³ym tygodniu
koció³, wszystkie modlitwy na zewn¹trz dobieg³y koñca, a ten
cz³owiek siê nie pojawi³. Wnet jednak zauwa¿ono go w kociele
pomiêdzy ludmi. Obmyla³ swe uderzenie i czeka³ na mnie na
w¹skim przejciu przy wejciu do prezbiterium. Dokona³em przewidzianej przez pontyfika³ aspersji wewn¹trz kocio³a, wokó³
jego murów. Przede mn¹ szed³ zakrystianin nios¹cy kocio³ek
nape³niony uroczycie powiêcon¹ wod¹, zmieszan¹ z popio³em
i winem. Oto ten nieszczênik, wyjmuj¹c klucz z kieszeni swojego surduta, jakby móg³, to pewnie wrzuci³by sztylet, wrzuci³ go
do kocio³ka, mówi¹c g³ono: „oto klucz, który mia³em lub który
zosta³ mi dany, aby wejæ do niego, to ”, dodatkowo wypowiedzia³ okropn¹ obelgê. Dziêki bo¿ej ³asce by³em mniej poruszony
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ni¿ teraz, gdy opisujê tê po¿a³owania godn¹ historiê. Ale [s. 34]
widz¹c go wk³adaj¹cego rêkê na pier, aby wzi¹æ klucz, mo¿na
by³o s¹dziæ, ¿e by³ to sztylet lub pistolet, kiedy okaza³ wzburzenie z powodu wypowiedzianej pod moim adresem obelgi, ludzie
wstali, rzucili siê na niego, a dwustu mê¿czyzn wyprowadzi³o go
z kocio³a i przymierzali siê raczej od razu zaprowadziæ go do
wiêzienia. W swoim wzburzeniu grozi³, ¿e bêdzie strzela³ z pistoletu do tych, którzy s¹ najbli¿ej, faktem jest, ¿e nie mia³ ¿adnej
broni, ale tylko ró¿nego rodzaju obrzydliwoci, które wypowiada³a jego piekielna dusza. Z mojej strony musia³em dokoñczyæ ceremoniê, sprawuj¹c wiête tajemnice. Usiad³em przed o³tarzem,
gdy po³o¿ono na nim obrusy i wieczniki, pyta³em siebie, czy
moje wzruszenie by³o tak wielkie, ¿e powinienem zrezygnowaæ
z przystêpowania do o³tarza. Przyznajê, ¿e uwa¿a³em siê za tak
spokojnego, w tak niewielkim stopniu poruszonego, z pewnoci¹
mniej wzruszonego ni¿ gdybym by³ wiadkiem podobnej sceny
wobec innej osoby. Zdawa³em sobie sprawê z emocji mego serca.
W tej chwili oczywicie towarzyszy³a mi bo¿a ³aska, w mojej
duszy nie zauwa¿y³em najmniejszego odruchu nienawici czy
pragnienia zemsty, choæ mog³aby byæ jak najbardziej s³uszna.
Odczu³em, ¿e zupe³nie autentycznie mog³em siê modliæ za tego
niegodziwego cz³owieka, i wsta³em, aby rozpocz¹æ najwiêtsz¹
ofiarê. Mia³em to szczêcie, by kontynuowaæ j¹ z tymi samymi
uczuciami i dziêki ³asce bo¿ej oraz dwukrotnie mog³em przemówiæ do licznie zgromadzonych, nie pokazuj¹c najmniejszego
zmieszania.
Zaledwie wszed³em do prezbiterium, wszyscy przyszli wyraziæ mi swój ból z powodu tego, co siê sta³o, burmistrz, jego zastêpcy, sêdzia pokoju; ten ju¿ przes³ucha³ winnego, który nadal trwa³
przy swoim systemie strasznych oszczerstw. Rozmawia³em z nim
tak, jak przysta³o na mój urz¹d, to znaczy wypowiadaj¹c s³owo
przebaczenia. Przyznam jednak, ¿e potrzebowa³em ³aski stanu, aby
nie zmia¿d¿yæ tego nieszczênika, kiedy s³ucha³em jego okropnych
wypowiedzi. Proszê Boga, aby z wewnêtrzn¹ uleg³oci¹ pozwoli³
mi znieæ ten nowy rodzaj upokorzenia. Opuszczaj¹c Roquevaire,
przejecha³em przez St-Pierre i na pieszo przeszed³em przez ca³¹
dzielnicê Baudinard, aby w³aciwie oceniæ miejscowoæ i wyznaczyæ obszar nowej parafii.
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2 kwietnia: List do ks. kard. Tadiniego, arcybiskupa Genui,
aby mu zarekomendowaæ o. Guiberta, który wracaj¹c z Rzymu,
bêdzie przeje¿d¿a³ przez jego miasto.
3 kwietnia: List od administracji schronisk w odpowiedzi na
mój list, w którym wyrazi³em moje zmartwienie z powodu poboru
dzieci, zanim przyst¹pi³y do pierwszej komunii.
Spotkanie wszystkich odpowiedzialnych za bractwa ró¿añcowe3, aby pobudziæ ich gorliwoæ i ustaliæ wszystko, co nale¿y zrobiæ w maju.
4 kwietnia: Wizyta p. Autrana4, aby mnie powiadomiæ o ma³¿eñstwie jego syna z pann¹ de Monatzan.
Wizyta p. Tempié5 przyznana, aby mi przedstawiæ swoj¹ ¿onê
i przypomnieæ o sobie. Poruszy³ mnie wypowiedziami na temat
opieki, jak¹ go otoczy³em od jego dzieciñstwa, gdy by³ cz³onkiem
za³o¿onego przeze mnie w Aix stowarzyszenia m³odzie¿y. Nie zapomnia³ nic z tego, co robiono, aby ich umocniæ w wiedzy i cnocie.
Równie¿ zapowiedziana wizyta p. Sylvestre’a i rektora bractwa zale¿nego od parafii St-Lazare. Przyszed³ mnie prosiæ o zgodê, aby, jak to by³o w przypadku jego poprzedników, mianowaæ go
przeorem ich bractwa. Wiadomo, ¿e ci bracia maj¹ przywilej sk³adania do grobu biskupów Marsylii oraz kanoników katedralnych.
W tym wzglêdzie powiadomiono mnie, ¿e kiedy przyszli, aby wyraziæ swe ¿yczenia ks. kan. de Belloyowi, nie omieszkali przypomnieæ mu o tym piêknym przywileju ich bractwa. Ten pra³at odpowiedzia³, i¿ liczy³, ¿e d³ugo bêdzie na nich oczekiwa³, co te¿ siê
sta³o6. Ja, który nie mam ¿adnego przeczucia o d³ugowiecznoci,
nie bêdê siê che³pi³ tym, gdy przyjd¹ w najbli¿sz¹ niedzielê z³o¿yæ
mi wyrazy szacunku z racji prezydencji. Kto wie, czy ten potwór
3
O Stowarzyszeniu lub bractwie ró¿añcowym zob. przypis 53 z 16 maja 1837
roku, EO I, t. 18.
4
Paul Autran (1778-1869), pisarz i prawnik by³ zastêpc¹ mera, przewodnicz¹cym
s¹du handlowego i jednym z administratorów N.-D. de la Garde.
5
Pan Tempié lub Tempier w dniach od 13-16 czerwca 1820 roku zosta³ przyjêty
do Stowarzyszenia M³odzie¿y z Aix. Zob. Dziennik Stowarzyszenia M³odzie¿y. Orygina³: APR DM VIII 2 a, s. 77.
6
Biskup J.-B. de Belloy zmar³ w wieku 100 lat.
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de Vèze, po tym jak zhañbi³ siê swymi oszczerstwami, nie obawia
siê tego, co na niego spada, nie zechce ich odpokutowaæ na szubienicy i nie zabije mnie po wyjciu z wiêzienia? Zatem dobrzy pokutnicy z parafii St-Lazare spe³niliby prawo, którego siê domagaj¹, a nie pe³nili go od pogrzebu ks. bpa de Belsunce’a7.
5 kwietnia: Jak ka¿dego dnia, nat³ok spraw. Pani Lucas przedk³ada mi sekularyzacjê swego syna kartuza wraz z listem od niego.
Uda³ siê do ks. Raspauda do Cucuron8.
List od o. Martina9. Uwa¿a, ¿e w Lumières za bardzo myli siê
o budowlach i procesach. Prosi, aby udaæ siê i ojcom z Laus pomóc w kilku misjach.
List od o. Albiniego. Chce poznaæ moje zamiary w zwi¹zku
z jego przeznaczeniem.
List od o. Mille’a o misji w Banon (zobacz pod dat¹ 22 marca)
oraz o misji z La Roche z dat¹ 28 marca. List od o. Guiguesa
z 24 marca10. [s. 36]
6 kwietnia: List do o. Dassy’ego, adresowany do o. Guiguesa,
aby za jednym razem odpowiedzieæ na dwa ich listy11.
List do p. de Magallona12, aby zaprosiæ go do przyjcia i otrzymania wa¿nej informacji dla jego rodziny.
Przyszed³ pan prokurator królewski, aby zasiêgn¹æ u mnie kilku informacji o wstrêtnej sprawie niegodziwego Vèze. Zapyta³
mnie, czy chcia³bym go oskar¿yæ o niepokojenie i zniewa¿enie
duchownego w czasie pe³nienia jego funkcji, czy te¿ nale¿a³oby go
oskar¿yæ o znies³awienie. Przedstawi³ mi korzyci i niedogodnoci
obu rozwi¹zañ. Nie waha³em siê wybraæ pierwsze z nich jako barZmar³ w 1755 roku.
Ksi¹dz Raspaud, proboszcz z Cucuron (Vaucluse).
9
Joseph Alphonse Mathieu Martin (1803-1900), w latach 1821-1823 nowicjusz,
30 lipca 1826 r. wywiêcony na kap³ana, by³ superiorem w Billens (Szwajcaria) a¿ do
zamkniêcia domu latem 1837 roku.
10
Listy siê nie zachowa³y.
11
List z 5 kwietnia, zob. EO I, t. 9, s. 78-79.
12
Pañstwo Magallon pochodzili z Aix. Za³o¿yciel dobrze zna³ Paula de Magallona
(1783-1859), który w latach 1816-1816 przebywa³ na misji. Zosta³ bratem bonifratrem
i odnowi³ francusk¹ prowicjê tego zakonu. Doz. P. Dreyfus, Paul de Magallon, Paris 1993,
s. 232 i n.
7
8
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dziej odpowiednie dla mojej godnoci i ³agodnoci charakteru, jakim jestem przyobleczony. Pan prokurator królewski przyjdzie
w poniedzia³ek, aby zapoznaæ siê z moj¹ decyzj¹. Dzisiaj przes³ucha niegodziwca.
7 kwietnia: Msza w domu ubogich dziewcz¹t13 z okazji spotkania zakonnic. By³o ich bardzo du¿o. Wyg³osi³em im konferencjê, jak
chrzecijañskie kobiety powinny prze¿ywaæ Wielki Tydzieñ. Sprawozdanie o stanie domu. Dzisiaj mielimy 140 dzieci. Nie nale¿y
zapominaæ, ¿e w dniu powstania dzie³a przed trzema laty przedstawi³em 12 ma³ej liczbie zakonnic, które zapocz¹tkowa³y dzie³o. Odk¹d wybudowalimy przestronny i wielki dom jak ten, nie jest w stanie ju¿ pomieciæ wielkiej liczby dzieci, które trzeba przygarn¹æ.
Wizyta u pana dyrektora poczty, aby go prosiæ o przys³ugê jednego z jego pracodawców. Zasta³em go pogr¹¿onego w ogromnym
bólu z powodu straty jego drogiej córki. Spe³ni³em mój pasterski
obowi¹zek i wyszed³em bardzo zbudowany religijnymi uczuciami,
którymi zosta³ nape³niony ten zmartwiony ojciec.
Wizyta u pana wiceprzewodnicz¹cego La Boulie14, aby go poinformowaæ o tym, na co zas³u¿y³ ten niegodziwiec François Vèze,
który powinien zostaæ osadzony przez izbê karn¹ s¹du.
List do o. Courtèsa o wydarzeniu w Rocquevaire oraz o cz³owieku, który je wywo³a³. Kiedy nikczemnoci przeciwko ksiêdzu
arcybiskupowi Aix zostan¹ wywieszone na murach miasta Aix i na
bramie pa³acu arcybiskupów, bêdê op³akiwa³ ten nieporz¹dek i wymknie mi siê, ¿e nie otrzyma³em wiêkszej pociechy, stwierdzenie,
a poród tylu przykroci i sprzeciwów oraz przeladowañ, na jakie
by³em nara¿ony w ci¹gu mej pos³ugi, nigdy nie wyst¹pi³em przeciwko obyczajom. Oskar¿ano mnie o ambicjê, sk¹pstwo, wynios³oæ,
dumê, nienawiæ, o có¿ jeszcze, o wszystkie przeciwieñstwa moich
rozporz¹dzeñ i mojego charakteru, ale nigdy nikt nie wypowiedzia³
ani jednego s³owa, które mog³o na najmniejszy uszczerbek nara¿aæ
moj¹ moralnoæ15. Nie ma siê czym przechwalaæ, ale rzeczywicie
Dzie³o Sierot po epidemii cholery za³o¿one w 1835 roku.
Joseph B. Gustave de La Boulie (1800-1867) wiceprzewodnicz¹cy trybuna³u,
w latach 1813-1819 by³ cz³onkiem Stowarzyszenia M³odzie¿y z Aix.
15
Wydrapano s³owo moralnoæ.
13
14
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tak by³o. Zatem oto, gdy mam 56 lat, pojawia siê pewien cz³owiek,
który wymierza we mnie co do reszty. Na przysz³oæ nikomu nie
bêdê móg³ pozazdrociæ. wiêty Atanazy i wiêty Franciszek Salezy
po tym, co siê wydarzy³o, nie odwa¿yli siê ju¿ wiêcej narzekaæ.
[s. 37] Wiêcej pocieszenia doznajê, mog¹c sobie powiedzieæ, ¿e
w ten sposób odp³acono mi za moj¹ dobrodusznoæ. Ach! Jeli kiedykolwiek odczujê pokusê, aby czyniæ dobro ludziom z powodu
wspó³czucia dla nich i z przyjemnoci, aby ich uczyniæ szczêliwymi  natychmiast bowiem w moim duchu pojawia siê owo wspomnienie o François Vèze, aby mnie odwieæ od dania komukolwiek
choæby jednego obola  no chyba ¿e jedynie po to, aby spe³niæ cis³y obowi¹zek chrzecijañskiej mi³oci! Niewdziêcznoæ ludzkich
potworów niew¹tpliwie jest czym powszechnym, ale to przekonuje
mnie, ¿e mo¿na wykorzystaæ dobrodziejstwo, aby zabiæ dobroczyñcê. Zatem, skoro serce obojêtnieje na biedy ludzkoci, nigdy nie zastanawia siê nad szczêciem, jakiego szczêliwa dusza mo¿e oczekiwaæ, spotykaj¹c w myli nieszczêcia, które ³agodzi, niech ju¿ nigdy
nie liczy na wdziêcznoæ tych, którym wiadczy dobro, komu daje
do rêki chleb, którego wydziera z rozpaczy, kiedy objawia siê niewdziêcznoæ, niech oka¿e siê bez ¿adnych os³onek, serce musi zbyt
wiele znieæ. Jeli zdegenerowanemu pokoleniu czyni siê dobro jedynie ze wzglêdu na Boga, pomin¹wszy wszelkie ludzkie pod³o¿e,
wówczas nie zazna siê ¿adnego smutku, kiedy spotka siê takich ludzi, których takimi uczyni³ grzech. A¿ do chwili obecnej nie myla³em w ten sposób, wrêcz przeciwnie broni³em odmiennej tezy, s¹dz¹c, ¿e w ¿yciu naszego Pana i boskiego wzoru znajdê przyk³ady
na poparcie moich odczuæ. Myli³em siê.
8 kwietnia: Powiêcenie palm. Przyszed³ ksi¹¿ê de Mir, aby
mnie poprosiæ o wskazanie mu spowiednika. Jest zarówno bardzo
wierz¹cy, jak i praktykuj¹cy.
Poprosi³em biskupa Strasburga (by³ego) o przyjcie w uroczystym stroju do mego pa³acu, aby wraz ze mn¹ wiêtowaæ wielk¹
uroczystoæ Wielkanocy.
List do biskupa Nancy, mówi mi o sprawie, któr¹ zacz¹³em
w Pary¿u, aby go pogodziæ z ministrem16. Ten wiêty pra³at zawsze
16
Z ministrem kultu. Na temat tej sprawy zob. J. Leflon, Mgr de Mazenod, t. 3,
s. 30-32.
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w ustach ma groby. Z tego powodu trudno porozumieæ siê z tymi,
którzy dzier¿¹ w³adzê i dysponuj¹ si³¹.
List do ksiêdza biskupa z Ajaccio, w którym powiadamiam go
o dziele naszych Sabaudczyków i proszê o powiadomienie swoich
proboszczów o trosce, jak¹ tutaj otacza siê te dzieci, aby je przekazaæ ks. Caire’owi17, kierownikowi duchowemu tego dzie³a.
List do mera Marsylii  donoszê mu o skandalu, który od
wielu dni rozgrywa siê na Canebière; sprzedawcy rycin sprzedaj¹
je niegodziwcom po niskiej cenie i bluni¹, proponuj¹c, ¿e kupi¹
te, które przedstawiaj¹ rzeczy wiête.
Wizyta u pana wiceprzewodnicz¹cego de Laboulie i u królewskiego prokuratora. Za rad¹ biskupa Strasburga i innych m¹drych
osób zdecydowa³em pozwoliæ zaatakowaæ niegodziwego Vèze nie
tylko z powodu przerwy w wype³nianiu mojej pos³ugi, ale równie¿
z racji zniewag wyrz¹dzonych mojej osobie.
Kazanie w szpitalu po³o¿niczym w Saint-Ferréol.
List do panów z Dzie³a Opatrznoci, aby ich nak³oniæ do zmiany artyku³u ich regulaminu dotycz¹cego przedstawiania na urz¹d
ich kierownika duchowego. Zobacz ten list w ksiêdze listów pod
dzisiejsz¹ dat¹18.
List do o. Albiniego o moich zamiarach wobec niego. Moj¹
intencj¹ jest przeznaczenie go do dzie³a misji i przydzielenie mu
za towarzysza br. Gibellego19. Niezadowolony, ¿e nie potrafi³ zatrzymaæ o. Rolleriego, który na pocz¹tku by³by trzeci, tutaj bowiem
nie mo¿na poprzestaæ na myli o zabraniu o. Semerii, co mog³oby
spowodowaæ wielk¹ szkodê dzie³u W³ochów, które ta nag³a zmiana mog³aby zmia¿d¿yæ.
Przewodnicz¹cy i wieceprzewodnicz¹cy Dzie³a Opatrznoci
nie omieszkali przyjæ, aby zrobiæ mi uwagê o tak mi³ym i wywa¿onym licie, jakie im napisa³em, aby na przysz³oæ zapobiec
17
A.J. Eugène Caire (1802-1880) brat ks. André Caire’a. 23 wrzenia 1826 r.
w Marsylii przyj¹³ wiêcenia kap³añskie. Najpierw naucza³ w Pary¿u, potem, w 1830 r.
zosta³ mianowany wikariuszem parafii Grand-Carmes w Marsylii. Za³o¿y³ stowarzyszenie m³odzie¿y dla klasy robotniczej, mia³ swój udzia³ w za³o¿eniu Stowarzyszenia M³odych Sabaudczyków oraz Stowarzyszenia wiêtego François Régisa.
18
Listy z 10 kwietnia do mera i do zarz¹dzaj¹cych Dzie³em Opatrznoci zosta³y
przepisane do ksiêgi listów administracyjnych, t. 3, nr 403 i 404.
19
Antoine Gibelli (1813-1846), w latach 1834-1835 nowicjusz, wiêcenia kap³añskie otrzyma³ 24 czerwca 1838 roku.
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wielkiej niedogodnoci niestosownej ¿onglerki w celu przedstawienia mi kandydatury ich ojca duchownego. Upar³em siê, tak musia³o siê staæ, aby niektóre z³e duchy wycofa³y siê z dzie³a.
12 kwietnia: Po porannym oficjum, w czasie którego Pan raczy³
mnie obdarzyæ wieloma wewnêtrznymi pociechami, aby mnie
wzmocniæ po ciosie przeznaczonym dla mnie, ks. Decanis20 przyszed³
i przyniós³ mi próbkê powielonego pamfletu o bezeceñstwach rozpowszechnianych przez niegodziwego Vèze. To ma³e pisemko nosi
tytu³: Klucz biskupstwa, anegdota z XV wieku. To rodzaj potwornoci, które zosta³y wypowiedziane na dwu kartkach wydania. [s. 39]
To powtórzenie tego, co rozg³asza³ ten niegodziwy Vèze, zmieniono
jedynie nazwiska, ale jestem w nim wskazany na podstawie mego
wzrostu i w³aciwe, aczkolwiek ukryte21, dla mnie osobistoci, choæby biskup z XV wieku. W tym pimie fakt z Rocquevaire jest wspomniany jako maj¹cy miejsce w Montredon, mowa w nim o wikariuszu generalnym, takim samym hultaju jak ja. Biedny ks. Decanis by³
zupe³nie zaskoczony tym wybrykiem brawury i niegodziwoci. Nie
wiem, czy to, i¿ nie przywi¹zywa³em zbytniej wagi do tej kolejnej
zniewagi, powinienem zawdziêczaæ nadprzyrodzonym mylom, które towarzyszy³y mi przez ca³y poranek, czy te¿ przyzwyczajeniu
wys³uchiwania nikczemnoci powtarzanych przez tego nieszczênika. Skoro czas nagli³ mnie, abym uda³ siê do katedry na obrzêd umycia nóg, wyszed³em, nie myl¹c zbyt wiele o tej sprawie, za bardzo
bowiem rozproszy³aby pobo¿ne myli, które chcia³em zachowaæ
podczas tej wiêtej ceremonii. Nabo¿eñstwo siê zakoñczy³o, potem
nawiedzenie kocio³ów. Póniej chcia³em modliæ siê nieco do dobrego Boga w ciemnicy, zatrzyma³em siê tam prawie godzinê. Po powrocie do rezydencji biskupiej uda³em siê do mojego wujka, aby mu
powiedzieæ o wizycie ks. Decanisa, przez kilka chwil zostalimy
w gronie rodziny. Dopiero kiedy wróci³em do swojego pokoju, bêd¹c
sam, zastanowi³em siê nad tym, co w³aciwie trzeba by³o zrobiæ, aby
panu prokuratorowi królewskiemu podziêkowaæ za okazane mi zaufanie. Rzeczywicie do niego napisa³em i powiadomi³em go o fakcie.
20
Ten¿e Decanis by³ ksiêdzem (zob. Dziennik z 13 kwietnia), ale nie jest wymieniony w spisie duchowieñstwa Marsylii.
21
W oryginale u¿yto czasownika gazer: ukrywaæ, zawoalowaæ, zatuszowaæ, to, co
powiedziano lub napisano (Robert).
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Nie potrafiê sobie wyt³umaczyæ taktyki tych sprzymierzeñców niegodziwoci. Czy jest jaki zach³anny pisarz, który chce wykorzystaæ
ten pozór skandalu, podmówiony i op³acony przez nieprzyjació³ religii, zacieraj¹cych rêce z mo¿liwoci, której im dostarcza, chc¹c
zlekcewa¿yæ jednego ze swych biskupów? Czy to pu³apka, aby móc
powiedzieæ, ¿e chciano zap³aciæ za milczenie?, dorêczyciel dokumentu da³ bowiem do zrozumienia, i¿ znaj¹c autora, dziêki pieni¹dzom móg³by postaraæ siê, aby zrezygnowa³ ze swego nikczemnego
dzie³a; albo te¿ ten drukarz porozumia³ siê z autorem tego nowego
rodzaju oszustwa, a nie zamierzaj¹c nara¿aæ siê potajemn¹ publikacj¹, pragn¹³ porozumienia z tym ³ajdakiem autorem, sprawdzaj¹c,
czy w zwi¹zku z grob¹ kolejnego skandalu uzyskaliby pieni¹dze?
Dla ludzkiej przewrotnoci wszystko jest mo¿liwe, pozwalam sobie
w to wierzyæ. Oczekujê równie¿ na wszystkie ekscesy, z góry siê im
poddajê. [s. 40]
13 kwietnia: Wielki Pi¹tek. Dlaczego te tak wiête dni mia³y
byæ zak³ócone, a dusza, która chcia³aby siê wyciszyæ u stóp krzy¿a, zauwa¿a, ¿e jest odci¹gana od jedynego zajêcia, którego chcia³aby dostarczyæ swemu duchowi i sercu. Dzisiaj li ludzie czyhaj¹
jak za czasów naszego boskiego Zbawiciela. Dziêkujmy Panu, i¿
w tym roku w szerokim zakresie da³ mi udzia³ w goryczy Jego
mêki. Muszê to wykorzystaæ.
Królewski prokurator przyszed³ do mnie po otrzymaniu mojego listu. Okaza³ mi swój smutek, ¿e nie otrzyma³ go wczoraj po
kolacji; poprzedniej nocy skontrolowa³by w¹tpliw¹ prasê. Bêdzie
czeka³ w pa³acu, a¿ dostarczê mu nowych informacji, których bêdê
wymaga³ od ks. Decanisa. Napisa³em do niego, aby przyszed³
i spotka³ siê ze mn¹, i zda³ mi relacjê z rozmowy, jak¹ musia³ odbyæ z m³odym cz³owiekiem, który mu pokaza³ szkic pamfletu. Królewski prokurator powróci³ do pa³acu biskupiego i powiadomi³
mnie, i¿ wyda³ nakaz poszukiwania tej niegodziwej publikacji,
a tak¿e, i¿ niecierpliwie czeka na informacje. Ksi¹dz Decanis przyszed³ ich udzieliæ; szkic, który widzia³, zosta³ wyci¹gniêty z drukarni p. Mossy’ego. W godzinie nabo¿eñstwa, do którego w inny
sposób chcia³em siê przygotowaæ, co zmusi³o mnie do przekazania Jeancardowi troski, aby królewskiego prokuratora powiadomi³
o tym odkryciu. Zdaniem Decanisa p. Mossy chêtnie zgodzi³ siê na
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tê pod³oæ, poniewa¿ musia³ siê zemciæ za utratê obcowania w rezydencji biskupiej. To jedno nazwisko wiêcej, które muszê dodaæ
do modlitw, jakie w imieniu Kocio³a odmówi³em przy o³tarzu za
wszystkich ludzi. Przywi¹zywa³em wiele troski, chc¹c dobrze zrozumieæ tych wszystkich, którzy tak zajadle na mnie nastaj¹, wybaczam bowiem im z ca³ego mego serca. Gdyby nie skandal, który ta
sprawa wywo³a³a, wydaje mi siê, i¿ dobry Bóg daje mi ³askê, aby
posun¹æ siê a¿ po dziêkczynienie za ci¹¿¹ce na mnie upokorzenie
oraz za krzy¿, który mój Zbawiciel poniós³ a¿ na Kalwariê, bo bardzo mi pomóg³ je znieæ. [s. 41] Wieczorem królewski prokurator
napisa³ mi, ¿e jego poszukiwania nie by³y bezowocne oraz ¿e g³ówny komisarz rzeczywicie odkry³, i¿ pamflet zosta³ u³o¿ony w drukarni p. Mossy’ego, ale nie ma ju¿ ladów po tej publikacji poza
fragmentem pierwszej redakcji, któr¹ mi przesy³a, prosz¹c, abym
mu j¹ póniej zwróci³.
Po tym, jak dowiedziono, ¿e pamflet zosta³ wydrukowany
u p. Mossy’ego i nie zrezygnuje on z wydrukowania go, nie s¹dzê,
abymy mogli mieæ wiêksz¹ pewnoæ, przynajmniej z obawy przed
kompromitacj¹. Zatem wystarczy na mój Wielki Pi¹tek. Tym razem
mogê powiedzieæ, ¿e zosta³em ukrzy¿owany. Oby tylko na krzy¿u
mojego Zbawiciela. On ³agodzi wszelk¹ gorycz.
14 kwietnia: Przyszed³ ks. Decanis, aby siê ze mn¹ spotkaæ.
Przekonywa³ m³odego cz³owieka, który chce kupiæ drukarniê od
Mossy’ego, i¿ by³oby to znies³awienie siebie oraz zgoda na udzia³
w podobnej nikczemnoci; da³ on do zrozumienia autorowi, ¿e chce
siê wycofaæ, matryca bowiem zosta³a z³amana, a szkic spalony. Nie
jestem przekonany, ¿e ta rozmowa lub to, co powiedziano, by³o
szczere. Ci¹gle bêdê sk³ania³ siê ku temu, aby s¹dziæ, ¿e autor
i pracownik porozumieli siê, chc¹c wyci¹gn¹æ pieni¹dze. Ka¿dy
dzieñ ma doæ swej biedy. Idmy do katedry modliæ siê do Boga
i z niewielk¹ grup¹ zgromadzonych w niej ludzi piewaæ alleluja.
Jestem zmartwiony, ¿e muszê zajmowaæ siê innymi sprawami ni¿
tajemnicami tych piêknych dni. Nale¿a³o odpowiedzieæ królewskiemu prokuratorowi, odsy³aj¹c mu fragment spalonego szkicu.
15 kwietnia: wiêty dzieñ Wielkanocy. Pontyfikalne nabo¿eñstwo, w którym uczestniczyli byli ksiê¿a biskupa z Marsylii i ze
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Strasburga. By³o bardzo wielu ludzi, wszystkie kaplice by³y zapchane ludmi. Skromna muzyka odpowiednia, obecny by³ ksi¹¿ê
de Mir, który w Wielki Czwartek przyst¹pi³ do komunii wielkanocnej. Uroczystsze by³o papieskie b³ogos³awieñstwo, które na wielu
zrobi³o ogromne wra¿enie. Tê ogromn¹ rzeszê oceniam po g³êbokiej ciszy. Po nieszporach kazanie wyg³osi³ o. Desmazure. By³
obecny ksi¹dz biskup ze Strasburga, pozwoli³em mu po nieszporach pob³ogos³awiæ mojemu ludowi.
16 kwietnia: Msza u bractwa pokutników St-Lazare, którzy
zgodnie ze starym zwyczajem mych poprzedników przyznali mi
zwierzchnictwo nad ich bractwem. Sprawa jest nieco mieszna, ale
poniewa¿ w ten sposób czyniono przede mn¹ [s. 42], to nie chcia³em
odmówiæ. Poselstwo zwierzchnictwa bractwa przyby³o, aby mnie
pochwyciæ w rezydencji biskupiej. Zosta³em przyjêty pod baldachimem w bramie ich posiad³oci. Pokutnicy piewali Benedictus. We
drzwiach kaplicy kapelan pob³ogos³awi³ kadzid³o, da³ kropid³o,
i mnie okadzi³. Towarzyszy³ mi a¿ do prezbiterium, gdzie odmówi³em moj¹ modlitwê. W tym czasie piewano antyfonê Sacerdos, a kapelan odmawia³ wersety oraz modlitwê przeznaczon¹ na wizytacjê.
Kiedy piewano antyfonê o wiêtym, podszed³em do o³tarza. Odmówi³em modlitwê, usiad³em, aby nastêpnie wyg³osiæ krótkie przemówienie do bractwa, w którym nie omieszka³em przypomnieæ cz³onkom bractwa o ich obowi¹zkach i o przywilejach bractwa. Poprosili
mnie, abym zaintonowa³ Te Deum; kiedy usiad³em na przygotowanym dla mnie tronie, wówczas przeor i podprzeor wrêczyli mi, jeden
sznur na srebrnej tacce, a na drugiej wiecê, której dotkn¹³em na
znak widocznej inwestytury, nastêpnie wszyscy bracia podeszli po
kolei, aby uca³owaæ mnie w rêkê. Sprawowa³em wiête tajemnice,
zakoñczy³em, udzielaj¹c b³ogos³awieñstwa Najwiêtszym Sakramentem i zostawiaj¹c mê¿czyzn bardzo zadowolonych z mojej wizyty.
17 kwietnia: Przyszed³ ks. Chauvier22, aby zdaæ mi relacjê
z tego, co tej nocy wydarzy³o siê w klasztorze Jezusa i MaJean-Baptise Chauvier (1805-1882), 28 maja 1831 r. zosta³ wywiêcony na kap³ana. Najpierw by³ proboszczem, nastepnie kapelanem Sióstr Najwiêtszych Imion Jezusa i Maryi. Zob. Mgr A. Ricard, Vie de monseigneur le chanoine Chauvier, Marseille
1888, s. 138 i n.
22
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ryi23. Ksi¹dz Tempier pozwoli³ wystawiæ Najwiêtszy Sakrament,
by usi³owaæ wyciszyæ niepokoje i zmêczenie spowodowane obsesjami wielu sióstr. Nie opowiem wszystkiego, co siê sta³o. Poleci³em, aby dok³adnie dzieñ po dniu opisano dzia³anie z³ego ducha.
Tym opêtaniom nie mo¿na odmówiæ realnego charakteru. To nie
tylko jedna cnotliwa nowicjuszka, udrêczonych jest bowiem przynajmniej piêæ, ale tê próbê znosz¹ z heroiczn¹ odwag¹; poród tych
wszystkich okropnoci, które widz¹ i którym demon je poddaje, s¹
doskona³e. Jedynie ich cia³o cierpi ciosy, jakie otrzymuj¹, oraz
przemoc, jak¹ musz¹ znosiæ. Jedynie one widz¹ demony, które
przybieraj¹ rozmaite formy, niekiedy jednak pozosta³e zakonnice,
które siê nimi zajmuj¹, s³ysz¹ wist lub ha³as. Kiedy bêd¹ czytaæ
relacjê o tym, co od omiu miesiêcy dzieje siê w tym domu, koniecznie trzeba bêdzie uznaæ, ¿e nigdy rzecz bardziej poruszaj¹ca
i tego typu nie mia³a miejsca. Uwa¿am, i¿ bêdê zmuszony zaleciæ
uroczysty egzorcyzm Kocio³a, ale [s. 43] postanowi³em, aby odprawi³ je tylko egzorcysta, który nie jest nawet akolit¹. Jeszcze siê
nad tym zastanowiê. Dom zajmowa³a masoneria, a kaplica by³a ich
lo¿¹. Jednak wiele sióstr zosta³o nawiedzonych tak¿e w innych
domach, nie mo¿na wiêc tych diabelskich opêtañ przypisywaæ
miejscu.
17 kwietnia: Jeszcze dzisiaj poszed³em wzi¹æ udzia³ w nieszporach w kociele St-Martin. Moja obecnoæ sprawi³a namacaln¹ przyjemnoæ uczestnikom. Koció³ by³ pe³en. Og³oszono, i¿ po
nieszporach mia³em pob³ogos³awiæ dzwony. Bardzo uroczycie
tego dokona³em. Nastêpnie udzieli³em b³ogos³awieñstwa Najwiêtszym Sakramentem. Potem uda³em siê do pewnej dwunastoletniej
chorej, która pomimo zagro¿enia ¿ycia nie zgodzi³a siê wyspowiadaæ. Szkoda! W tym celu musia³em pójæ do domu przy ulicy Glandevès, towarzyszyli mi ks. Flayol i ks. Marc Cailhol, mia³em bowiem w¹tpliwoci, czy to ten dom. Demon, któremu w tym miejscu
siê powiêca dusze, by³ mocniejszy od mojej pos³ugi. Nie mo¿na
23
Nowy klasztor Sióstr wiêtych Imion Jezusa i Maryi przy ulicy Paradis 198,
który by³ lo¿¹ masoñsk¹. To, co Za³o¿yciel napisa³ pod dat¹ 17-19 kwietnia, obszernie
ukazano w dziele: Vie et mission de la mère Marie Saint-Augustin de Jésus, dans le
monde Cathérine Ruel, fondatrice et première supérieure générale des religieuses des
Saint Noms de Jésus et de Marie, Ligugé 1895, s. 356-400.
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by³o przekonaæ siê, czy ta m³oda potêpiona jest wiadoma swoich
czynów. Po próbie sprowadzenia jej za pomoc¹ ³agodnoci i grób,
uklêkn¹³em, modli³em siê, strz¹saj¹c py³ z moich butów, i wyszed³em bardziej zasmucony ni¿ zaskoczony tym, co w³anie zobaczy³em.
18 kwietnia: Przysz³a siostra z klasztoru imion Jezusa i Maryi z prob¹ o pomoc. Wspólnota jeszcze przez ca³¹ dzisiejsz¹ noc
by³a na nogach. Demon nadal trzyma³ w niewoli wiele z tych
sióstr. Nic bardziej godnego podziwu ni¿ postawa tych wiêtych
sióstr. Wszystkie s¹ pe³ne odwagi i ufnoci. Jednak¿e s¹ strasznie
udrêczone nie tylko najbardziej szokuj¹cymi spronociami i cielesnymi próbami, jakie musz¹ znosiæ w kontakcie z demonami,
które raz im siê ukazuj¹ pod postaci¹ ohydnych zwierz¹t takich
jak kozio³, to znowu pod postaci¹ ludzk¹ w ca³kowitej nagoci,
ale tak¿e przez bardzo realne ciosy, jakie otrzymuj¹. S¹ pobite,
podeptane, zmia¿d¿one, podrapane, zakrwawione, to wszystko
w bia³y dzieñ i na oczach ca³ej wspólnoty, która wiedzia³a o tych
próbach, jakich dowiadczaj¹ jedna lub dwie siostry [s. 44], ale
która od teraz jest wiadkiem, ¿e jest nimi dotkniêta tak wielka
liczba. Te, które nie s¹ opêtane, nic nie widz¹, ale s³ysz¹ i widz¹
skutki, na oczach wszystkich biedne siostry z impetem s¹ bowiem
rzucane na ziemiê, przybieraj¹ postaæ kogo, kto jest przyt³umiony, siniaki, zadrapania, rany i p³yn¹ca krew jest widoczna dla
wszystkich. Natychmiast nale¿y im przyjæ z pomoc¹, na przyk³ad,
kiedy jedna z sióstr, wydaj¹c okropne krzyki, skar¿y siê, i¿ jest
deptana, i w danej chwili, gdy lady ran zadanych stopami tego
stworzenia bardzo widzianego przez wszystkich s¹ widoczne, pozosta³e siostry mog¹ ich dotkn¹æ, a poraniona czêæ jest tak bardzo uszkodzona, tak zakrwawiona, ¿e nale¿y na³o¿yæ kataplazm,
aby je opatrzyæ. Pewnego dna ca³a wspólnota by³a w refektarzu
i demon w postaci capa naskoczy³ na jedn¹ z sióstr, nastêpnie zeskoczy³ na ziemi i ca³a wspólnota s³ysza³a ha³as stukaj¹cych kopyt zwierzêcia. Nagle gwa³townie zwymiotowa³, nie zauwa¿aj¹c
zwierzêcia, które widzia³a jedynie opêtana siostra, wszyscy mogli dowiadczyæ jego obecnoci i realnoci czynu, jaki mia³ miejsce, poniewa¿ trzeba by³o sprz¹tn¹æ brudy, które wysz³y z jego
pyska  to zwierzê kilkakrotnie wymiotowa³o ¿ó³taw¹ i jedynie
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bezwonn¹ treci¹. Nie mam czasu przytaczaæ wszystkie fakty,
które zostan¹ zapisane w ustnych zeznaniach, które poleci³em
sporz¹dzaæ o wszystkim, co siê dzieje. Sprawy dosz³y do takiego
punktu, ¿e nie mo¿na d³u¿ej zwlekaæ z odprawieniem egzorcyzmów Kocio³a. Wobec tego napisa³em do ks. Chauviera, któremu zleci³em tê misjê, chc¹c tylko, aby mu towarzyszy³ o. Lagier24, który rano w tej sprawie uda³ siê do klasztoru.
Dzisiaj wieczorem przyszed³ o. Lagier zdaæ mi relacjê ze swej
misji. Wspólnotê zasta³ w op³akanym stanie, opêtanych by³o siedem lub osiem sióstr. To by³ widok budz¹cy strach. Ich krzyki
[s. 45] nie by³y ludzkimi g³osami, by³y udrêczone a¿ do rozdarcia
duszy. W³anie zniknê³a jedna z sióstr25, wszêdzie jej szukano,
w koñcu znaleziono j¹ zamkniêt¹ na klucz od wewn¹trz w pomieszczeniu domu; inne trac¹ si³y z powodu gwa³townoci ruchów oraz
st³uczeñ, potrzeba by³o piêæ lub szeæ sióstr, aby daæ radê jednej.
Gdyby nie powziêto rodków ostro¿noci, a mianowicie na ziemi
roz³o¿ono materace, to kiedy gwa³townie targa³y nimi demony, które oczywicie widzia³y, z pewnoci¹ by siê zabi³y. Egzorcysta
i us³uguj¹cy mu rozpoczêli modlitwy Kocio³a. Demony przez usta
opêtanych mówi³y g³osem, który nie by³ naturalny, odpowiada³y na
pytania, które Koció³ stawia³ poprzez pos³ugê egzorcysty. Jak
masz na imiê? Demon pychy. Do kolejnego: Jak masz na imiê?
Demon nieczystoci. Dlaczego przyszed³e? Aby upokorzyæ siostry. Kto ciê pos³a³? Nasz mistrz, nasz król. Kto jest twoim królem?
Szatan. Wyjd z tego cia³a itd. Si³a egzorcyzmu przynios³a swój
skutek. Kiedy o. Lagier odszed³, wszystkie siostry, oprócz jednej,
zosta³y uwolnione. Nie by³ to tylko jeden demon, ale wielka ich
liczba opêta³a siostry. Wszystkie zebra³y siê, aby powiedzieæ, ¿e
chcia³y zniszczyæ prze³o¿on¹, która do tej chwili z heroiczn¹ moc¹
dodawa³a odwagi pozosta³ym, nagle jednak poczu³a siê jakby opanowana przez si³ê, szuka³a pomocy w modlitwie i uchwyci³a siê
stu³y niczym punktu oparcia, nagle jej umys³em zaw³adnê³y pokusy przeciwko wierze, jakich nigdy nie dowiadczy³a. Trzeba by³o,

24
Jean-Joseph Lagier (1807-1876) wywiêcony na kap³ana 18 wrzenia 1830, nowicjusz w latach 1834-1835; wówczas by³ profesorem teologii moralnej w WSD
w Marsylii.
25
Za³o¿yciel nie napisa³ nazwiska.
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trzymaj¹c krucyfiks, aby wykrzycza³a, i¿ chcia³a ¿yæ i umieraæ na
³onie Kocio³a katolickiego, ¿e wierzy we wszystko, czego on naucza, a zw³aszcza ¿e Jezus Chrystus jest rzeczywicie obecny
w Najwiêtszym Sakramencie. Najgwa³towniejsza pokusa by³a
przeciwko tej tajemnicy.
Przyszed³ o. Ambroise, aby po¿egnaæ siê ze mn¹. Skar¿y siê
zarówno na ludzi, którzy nie przychodzili na jego kazania, jak
i na fabrykê, która nie wyp³aca³a im wszystkiego, na co, jak s¹dzi³, zas³u¿yli. [s. 46] Wed³ug niego po zap³aceniu wszystkich
kosztów zosta³o mu tylko 300 franków oczywicie na poczet jego
klasztoru. Jednak fabryka daje mu po³owê z produkcji krzese³. To
nieszczêcie, skoro nie potrafi³ przyci¹gn¹æ ludzi, dzisiaj bowiem,
bardziej ni¿ kiedykolwiek, g³osz¹cy w pocie pe³ni¹ pos³ugê
przepowiadania. Gdyby dobry ojciec Ambroise zamiast w hotelu
maltañskim, aby tam dobrze zjeæ i byæ niezale¿nym, zamieszka³
w swoim klasztorze, nie wyda³by wiêcej ni¿ 6 franków dziennie,
tym samym mia³by 300 franków wiêcej, oczywicie dla swego
klasztoru. Móg³by równie¿ co zaoszczêdziæ na swoich butach lub
na finezji swego stroju z sukna w miecie, gdzie jego bracia s¹
ubrani w tkaniny z drogich materia³ów i chodz¹ na boso zgodnie
z regu³¹ wiêtego Franciszka, która ich ³¹czy. Ogólnie bior¹c,
muszê przyznaæ, ¿e by³em nieco poruszony rozczarowaniem dobrego ojca.
Gdy bylimy na posiedzeniu rady, w towarzystwie ks. Olive
przyszed³ skarbnik fabryki St-Martin, aby skonsultowaæ ze mn¹, co
powinni zrobiæ. Ojciec Ambroise nie chcia³ nic poni¿ej swych
kosztów lub 600 franków zysku. Skarbnik zszed³by do sumy26 500
franków, co z 300 frankami wydanymi przez ojca na ober¿ê i 200
frankami kosztów podró¿y dawa³oby ³¹czn¹ sumê 1000 franków
wydan¹ przez fabrykê. Moim zdaniem to wiêcej ni¿ trzeba synowi
wiêtego Franciszka. Gdyby ojciec z uporem odmawia³, napisze siê
do kustodii, ¿e suma 500 franków jest do jej dyspozycji w jej domu
w Chambéry. To najwiêcej, jeli roszczenia ojca Ambro¿y buduj¹
tych, co go znaj¹. Ale oni ¿yj¹ z dyspens, nie brakuje im ich
w Rzymie. Ojciec Ambroise podj¹³ starania, aby nape³niæ sw¹ tor26
Abonner w jêzyku prawniczym oznacza zejcie do pewnej s³usznej sumy, do
ceny, która zostaje do zap³acenia (Littré).

Kwiecieñ

89

bê. Po tym wszystkim nie nale¿y siê dziwiæ, ¿e nikt nie przychodzi
na kazania. £aska nie przep³ywa tego rodzaju kana³ami.
List od o. Magnana27. Zdaje mi relacjê ze swych krótkich wypraw. By³by bardzo zadowolony z pojawienia siê w Marsylii, zanim uda siê do Aix. Prosi mnie o pomoc dla tej wspólnoty, jakby
nie móg³ poj¹æ, ¿e nie mam nikogo wolnego. [s. 47]
19 kwietnia: Rozdzielanie wiêtych olejów. Okazyjny zakup
wspania³ego czerwonego oraz bia³ego upiêkszonego z³otem ozdobnika, ornatu, stu³y, manipularza, welonu na kielich, kapy za ³¹czn¹
sumê 1500 franków. Uwa¿a siê, ¿e kosztowa³yby 9 tysiêcy franków. Dobrze to obliczy³em. Pad³o podejrzenie, ¿e skoro tak niewiele kosztowa³o, to mo¿e pochodzi³o z kradzie¿y.
Oto list napisany przez o. Lagiera z klasztoru Jezusa i Maryi.
„Tymczasem mog¹c zdaæ relacjê waszej wysokoci ze wszystkiego, co siê tutaj wydarzy³o od wczorajszego wieczora, w³anie uca³owa³em wasz¹ ojcowsk¹ d³oñ i powiadomi³em was, ¿e od ponad
godziny ca³a wspólnota zosta³a uwolniona. Po tym, jak odprawilimy trwaj¹cy ca³y ranek egzorcyzm, oko³o 11.30 ostatnia zniewolona zosta³a w koñcu uwolniona. Demon wyszed³ w chwili, gdy
zmusi³o siê go do wyznania, ¿e Jezus Chrystus zwyciê¿y³ go na
drzewie krzy¿a. Od tej chwili cisza, spokój, szczêcie, dziêkczynienie zaw³adnê³o wszystkimi sercami. Pokornie prosimy wasz¹ wysokoæ o pozwolenie na odbycie w ca³ym domu procesji z Najwiêtszym Sakramentem, aby nasz tak dobry i wielki Mistrz
nape³ni³ ca³¹ wspólnotê, aby tam ci¹gle ¿y³ i jedynie królowa³.
Bylimy bardzo poruszeni potêg¹ Kocio³a nad piek³em. Od wczorajszego po³udnia, gdy rozpoczê³y siê egzorcyzmy, demony powoli
siê usuwa³y, ich moc s³ab³a w mgnieniu oka. Rano ostatnia opêtana zosta³a ca³kowicie uwolniona jedynie po tym, jak mog³a siê
wyspowiadaæ. Proszê was o wasze b³ogos³awieñstwo itd.”.
Ojciec Lagier przyszed³ póniej, aby mi potwierdziæ wszystko, co napisa³. Do nadzwyczajnych znaków, o których mi powiedzia³, doda³ wiadomoci o wszystkim, co wydarzy³o siê kolejnego
dnia, w obecnoci ca³ej wspólnoty i ks. Chauviera, który tu prze27
Jean Joseph Magnan urodzi³ siê 1 maja 1812 r. w Marsylii, w latach 1829-1830
nowicjusz, wywiêcony na kap³ana 1 listopada 1834. Wówczas przebywa³ w Aix.
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bywa³ w tym momencie. Jedna siostra zosta³a wywleczona z k¹ta
mieszkania, gdzie zosta³a przeniesiona na drugi koniec sali, lec¹c
w powietrzu ponad g³owami siedz¹cych sióstr, tak ¿e dó³ jej habitu
ociera³ o g³owy sióstr. Ksi¹dz Chauvier zdumiony jak wszyscy tym
wydarzeniem, natychmiast nakaza³ demonowi umieciæ siostrê tam,
sk¹d przysz³a bez zgody, ale zabroni³ mu, aby lecia³a w powietrzu.
Biedna siostra na polecenie egzorcysty uda³a siê na miejsce, ale
zrobi³a to z wielkim trudem, wlok¹c siê, w postawie osoby sparali¿owanej, mog¹cej zaledwie korzystaæ z cz³onków swego cia³a.
Ksi¹dz Agniel, kap³an z diecezji awinioñskiej, po kilku miesi¹cach spêdzonych w nowicjacie nie zosta³ uznany za godnego
dzie³a i odszed³ na korzystnych warunkach kapitulacji. Da³em mu
list polecaj¹cy do arcybiskupa Awionionu. [s. 48]
20 kwietnia: List do ks. Trucy’ego, aby poinformowa³ o. Bucchiego o tym, co napisa³ mi kard. Pacca.
List do ksiêdza arcybiskupa z Awionionu. Wydajê dobr¹ opiniê o ks. Agnielu. Gruntownie badam sprawê powo³ania ks. Giroleta. Proszê o informacje o ks. Avignonie, kap³anie zamieszanym
w aferê Ansouisa.
Wizyta u prokuratora generalnego z³o¿ona w zwi¹zku z jego
wczorajsz¹ wizyt¹.
Wizyta u p. Jauffreta28, bibliotekarza, u którego zasta³em p.
Raoula Rochette’a, który udaje siê do Aten. Z tym mêdrcem wymienilimy kilka mi³ych s³ów, zdawa³ siê mi obiecaæ wys³anie jego
dzie³a o chrzecijañskich staro¿ytnych zabytkach. W kryptach St-Victor29 natrafi³ na lady z najstarszych antycznych czasów. Skorzysta³em z okazji, aby zachwalaæ nasz¹ tradycjê, zrobi³em to tym
chêtniej, gdy¿ by³ obecny p. Toulouzan, jeden z autorów naszej statystyki. Wiadomo, ¿e w tej ksi¹¿ce nie uszanowano mocno udokumentowanej prawdy historycznej, od czasu zgryliwego Launoya
do dobrego tonu nale¿y bowiem znies³awianie pamiêci.
Osoby wymienione w tym paragrafie to: Louis Jauffret, bibliotekarz miasta
Marsylii, pisarz; Raoul Rochette (1789-1854), archeolog; Toulouzan, profesor i publicysta; Jean Launoy (1602-1678), kanonista i krytyk nazywany „poszukiwaczem wiêtych”.
29
Opactwo ufundowane przez Jana Kasjana w IV wieku. Sw¹ nazwê czerpie od grobu wiêtego Wiktora, rzymskiego ¿o³nierza, który pod koniec III w. znosi³ mêczeñstwo
w Marsylii. Podziemia uwa¿a siê za najstarsze wiadectwo chrzecijañstwa w Galii.
28
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Siostry od Rekolekcji wys³a³y mi pokwitowanie na sumê 300
franków, sumê ich trudów i dostaw. Po³o¿y³em go poród moich
pokwitowañ.
Przyby³ mer z Aubagne, aby mnie uprzedziæ, i¿ napotkam na
sprzeciw rady miejskiej, poniewa¿ chodzi³oby o terytorium nowej
parafii. Ma³o siê tym przejmujê, niech Bóg sprawi, abym z ³atwoci¹ mianowa³ proboszcza.
21 kwietnia: List od o. Mille’a. Kolejne ³aski podczas ich
ostatniej misji. Na zakoñczenie przyby³ ksi¹dz biskup z Gap
i udzieli³ komunii mê¿czyznom, którzy wype³nili koció³. Tego
dnia, wracaj¹c z misji, ojcowie rozproszyli siê po parafiach, gdzie
ju¿ g³oszono misje. Ojciec Hermitte30 nie móg³ sprostaæ pracy, jakiej dostarczy³a mu parafia, w której przebywa³.
Od czasu egzorcyzmów nie widzê ju¿ nic nadprzyrodzonego
w tym, co siê dzieje w klasztorze Jezusa i Maryi. [s. 49]
22 kwietnia: Niedziela przewodnia. Proboszcz parafii St-Martin nie zosta³ jeszcze zainstalowany, jego nominacja nie zosta³a
nawet jeszcze zatwierdzona przez rz¹d, tym samym parafia pozosta³a bez pasterza, myla³em, ¿e by³oby bardzo wskazane, abym
wykonywa³ funkcje, które sk¹din¹d zasadniczo odpowiadaj¹ mojej
funkcji pierwszego pasterza. Zatem og³osi³em, ¿e w tym roku ja
zaniosê komuniê wielkanocn¹ chorym. Ta wiadomoæ wywo³a³a
ogólne poruszenie. S¹ osoby, które nawet powiedzia³y, ¿e chcia³yby byæ chore, aby mieæ szczêcie przyj¹æ komuniê z r¹k biskupa.
Wszyscy sk³aniali siê, aby poj¹æ wartoæ, któr¹ przywi¹zywano do
tej oznaki ojcowskiej ¿yczliwoci. Oko³o 7.30 uda³em siê do kocio³a St-Martin. W chwili, gdy podchodzi³em do o³tarza, aby
wzi¹æ puszkê, uzna³em, ¿e do licznie zgromadzonych, którzy zebrali siê, muszê skierowaæ kilka s³ów zachêty. Skupi³em siê na
wyjanieniu, czego bêdziemy dokonywaæ, z jakim nastawieniem
powinnimy podejæ do tego obowi¹zku, dlaczego zobowi¹za³em
siê przewodniczyæ tej wzruszaj¹cej ceremonii. Z wielka pomp¹
30
J.T. François Hermitte (1805-1884), nowicjusz w latach 1825-1826, 31 maja
1828 r. wywiêcony na kap³ana, by³ misjonarzem w wielu domach prowincji po³udniowej.
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wyszlimy stamt¹d, piewaj¹c Pange lingua, powtarzane przez
wielu mê¿czyzn, którzy poprzedzali baldachim, trzymaj¹c wiece
w rêku, a tak¿e przez rzesze kobiet, które sz³y za Najwiêtszym
Sakramentem. W ten sposób z ka¿dej strony przemierzylimy parafiê, aby odwiedziæ piêtnastu chorych, którzy przygotowali siê do
przyjêcia komunii wielkanocnej. Baldachim nios³o czterech lewitów, czterech fabrykantów trzyma³o wstêgi, inni nieli pochodnie.
Dzieci by³y ubrane w laby, jedne nios³y latarnie lub pochodnie,
inne biskupie insygnia. Szeciu turyferariuszy podczas triumfalnej
procesji nie przestawa³o okadzaæ Najwiêtszego Sakramentu. Tak
wiêc po kolei wchodzilimy do piêtnastu domów, w których przebywali chorzy. Wszêdzie zastalimy prawdziwe o³tarze, na których
na chwilê mia³a byæ po³o¿ona puszka. Po wielkanocnej aspersji
i confiteor do ka¿dego chorego skierowa³em s³owo wiary i pociechy. Wszêdzie przyjêto je ze skupieniem i wzruszeniem. Wrócilimy oko³o jedenastej. Kiedy zobaczy³em, ¿e koció³ by³ wype³niony, uzna³em, ¿e muszê ponownie przemówiæ do wiernych
w³aciwie nastawionych, aby wys³uchaæ s³owa pierwszego pasterza. Zakoñczy³em, udzielaj¹c b³ogos³awieñstwa, i wyszed³em nape³niony pociech¹, spe³ni³em bowiem w³anie jeden z najwiêtszych obowi¹zków mojej ojcowskiej pos³ugi.
List od o. Guiguesa. Misja w…31 (jeli w³aciwie odczyta³em
nazwê) wspaniale [s. 50] siê uda³a. Kiedy gdzie jest g³oszona misja, ludzie schodz¹ siê z wszystkich okolicznych parafii. W najmniejszej miejscowoci z powodu uczestnictwa s¹siadów trzeba
by³oby mieæ dziesiêciu spowiedników. Prosi siê mnie o cz³onków,
tak jakbym mia³ mo¿liwoæ ich sfabrykowania.
Tempier wróci³ ze swej wizytacji z Lumières. Prace jeszcze nie
zosta³y ukoñczone. Przebiegaj¹ zgodnie z tym, co ustalono. Jeszcze tam potrzeba wiêcej cz³onków. Mog³em dowiadczyæ rozdarcia parvuli petierunt panem, itd.
List od o. Magnana. Pozwalam mu przyjechaæ do Marsylii.
List od o. Courtèsa.
Ksi¹dz proboszcz z St-Cannat zagro¿ony utrat¹ testamentu
sporz¹dzonego na niego przez p. Roustagny podczas ostatniej ana31
Mo¿na by odczytaæ Gonireux, ale w diecezji Grenoble nie istnia³a gmina o takiej nazwie.
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lizy, aby zadoæuczyniæ32, zgodzi³ siê oddaæ trzy tysi¹ce franków
w³aciwym wspó³spadkobiercom, którym do tego stopnia zabrak³o
delikatnoci, ¿e podwa¿yli wolê ich dobrodziejki, po której nie
mieli siê czego spodziewaæ. Z³o¿y³em propozycjê Dosithée Teissère’owi33, wspólnikowi adwokata Audiffreta, który nie musia³by
podejmowaæ obrony w tak z³ej sprawie.
List do prze³o¿onej drugiego klasztoru wizytek z prob¹, aby
wezwaæ z powrotem siostrê Marcel po jej trzyletnim pobycie
w Awinionie.
25 kwietnia: Za swój obowi¹zek uzna³em udaæ siê do kocio³a stacyjnego w St-Cannat i wzi¹æ udzia³ w sumie. W ten sposób
zamierzam postêpowaæ zawsze w odniesieniu do procesji zwi¹zanej ze wspomnieniem wiêtego Marka lub z procesj¹ w czasie dni
krzy¿owych. Nie uwa¿am, aby biskup, który choæ nieco zastanawia siê nad obowi¹zkami jego urzêdu, móg³by post¹piæ inaczej.
Jeli chodzi o mnie, nigdy nie odczuwam wiêkszego szczêcia jak
wówczas, gdy wype³niam [s. 51] wszystkie przyjemne obowi¹zki
mej wiêtej pos³ugi. W tych momentach czujê, ¿e wynagradzam
sobie wszystkie me zmartwienia. To ci¹gle zbyt krótko wed³ug
mego upodobania.
26 kwietnia: Konsekracja kaplicy dzie³a sierot pod wezwaniem Najwiêtszej Maryi Panny poczêtej bez zmazy grzechu pierworodnego. Zebra³o siê ca³e stowarzyszenie. Nabo¿eñstwo by³o
najbardziej pocieszaj¹ce. S³u¿yli uczniowie ni¿szego seminarium.
List od ks. kard. Falconieriego  zachwycaj¹cy i pe³en serdecznoci, któr¹ chce mi okazaæ. Nie otrzyma³ biografii Liguoriego, któr¹ mu pos³a³em wiele lat temu.
List od ks. Testou, zakonnika, kartuza. Ma mia³oæ prosiæ
mnie, abym napisa³ do Rzymu o uzyskanie dla niego przeniesienia
do stanu wieckiego. Ten ksi¹dz by³ jezuit¹. Z nim jest tak jak
z naszym o. Pachiaudim34. Utrzymuje, ¿e wywierano na niego na32
Rédimer vexation: zadoæuczyniæ, naprawiæ szkodê. Biskup de Mazenod doæ
czêsto pos³uguje siê tym wyra¿eniem. Zob. 6 maja i 4 wrzenia.
33
D. Teissère, g³ówny doradca departamentu Bouche-du-Rhône.
34
Pierre Pachiaudi (1811-1874), w latach 1834-1835 nowicjusz, wywiêcony na
kap³ana 20 wrzenia 1834 r., w 1836 opuci³ Zgromadzenie, aby wst¹piæ do Wielkiej
Kartuzji. O Pachaudim i Testou zob. Dziennik z 26 stycznia 1837 roku.

94

Dziennik 1838

ciski, aby wst¹pi³ do tego zakonu. Jego list jest ciekawy. Ze wzburzeniem odmawiam wszelkiej tego rodzaju kooperacji.
List od naszego by³ego o. Sicarda35. Skoro pragnie postaraæ siê
o wst¹pienie do diecezji, nie obawia siê przyznaæ do swoich b³êdów i prosiæ o ich przebaczenie. Ma nadziejê, ¿e nie odrzucê
zbuntowanego dziecka gotowego swoim powrotem z³agodziæ cierpienie, które mi sprawi³ swoimi b³êdami. Trzeba przeczytaæ ca³y
list datowany 22 kwietnia 1838 roku.
List od ksiêdza biskupa z Grenoble; oskar¿a ks. Marsillaca36:
Iste presbyter, mówi, monstrum est horendum itd. Zobacz jego list
z 22 kwietnia 1838 r. z³o¿ony w sekretariacie: „Nasi drodzy ojcowie”, mówi mi w tym samym licie ten¿e pra³at, „koñcz¹ dzisiaj
ich ostatni¹ misjê. Prawie wszêdzie (prawie jest zbyteczne) odnieli wielki sukces. Wypoczn¹, czego bardzo potrzebuj¹”.
List od ksiêdza biskupa z Angoulême37. Same przeprosiny.
Zapowied jego wizyty w Marsylii. Przesadzona pochwa³a jego
kaznodziei. Zbyt pochlebna opinia o jego ubogim Angoulême.
27 kwietnia: Urodziny mojego wujka. Odprawi³em za niego
mszê. Niech Bóg na d³ugie lata zachowa go w doskona³ym zdrowiu, którym siê cieszy.
Bardzo szczegó³owy list o ró¿nych sprawach do ksiêdza proboszcza z Cuges.
List od biskupa z Nancy. Pragnie wiedzieæ, czy wstawi³em siê
u ministra w jego sprawie38. Udaje siê do Besançon na sakrê biskupa z Nîmes39, niebawem przyjedzie do mnie. [s. 52]
35
Ricard: s³owo wydrapane. Joseph André Ricard urodzi³ siê w 1810 r. w Aubagne, w latach 1831-1832 nowicjusz, 2 czerwca 1833 wywiêcony na kap³ana, wyst¹pi³
w 1836 roku.
36
Ksi¹dz Marsillac, kaznodzieja. Biskup de Mazenod czêsto o nim mówi. Zob. list
do biskupa z Cahors z 6 kwietnia 1827 r. oraz do ks. Marsillaca z 18 kwietnia 1827 roku;
Dziennik z 26 i 28 kwietnia, 1 i 2 maja 1838 roku.
37
Biskup J.J. Pierre Guigou (1767-1842), w latach 1824-1842 biskup Angoulême.
By³ wikariuszem generalnym w Aix, od kilku lat by sparali¿owany. To on dodawa³ odwagi i wspiera³ Misjonarzy Prowansji w latach 1815-1816.
38
19 kwietnia bp de Mazenod napisa³ do ministra kultu, aby w Nancy zamianowa³
biskupa pomocniczego (sufragana); zaproponowa³ ks. Menjauda, który by³ ju¿ kanonikiem i wikariuszem generalnym tej diecezji.
39
W rêkopisie: Montpellier. W 1838 r. nie by³o nowego biskupa w Montpellier.
Biskup de Mazenod napisa³ Montpellier, myl¹c o Nîmes, 22 kwietnia 1838 r. w Besançon Jean F.M. Cart z r¹k bpa Mathieu otrzyma³ bowiem wiêcenia biskupie.
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Bardzo d³ugi i szczegó³owy list od kan. Menjauda o jego sprawach40. Wed³ug mnie, za bardzo siê nim przej¹³, napisa³em w jego
sprawie do ministra.
28 kwietnia: List do ksiêdza biskupa z Nancy w odpowiedzi
na jego list z Lons-le-Saunier. Zapraszam go, aby szybko uskuteczni³ swój zamiar przybycia i zamieszkania u mnie.
Odwiedzi³ mnie bp Loras41 z Dubuque w Ameryce, który udaj¹c siê do Rzymu, zatrzyma³ siê w Marsylii. Jego diecezja ma 600
mil kwadratowych powierzchni. Jest piêtnastym biskupem tytularnym ze Stanów Zjednoczonych; w sumie jest ich dziewiêtnastu,
doliczaj¹c czterech biskupów koadiutorów dla biskupów tytularnych. Tam ma siê za co chwaliæ Boga.
Coulomb w licie datowanym na wczoraj powiadamia mnie, ¿e
po krótkiej chorobie zmar³ ks. Saurin42, proboszcz z La Ciotat. Sw¹
bibliotekê zostawi³ seminarium diecezjalnemu, a swe kosztownoci kocio³owi w La Ciotat. Ten ksi¹dz posiada³ kap³añskie cnoty;
op³akuje siê go w jego parafii.
List do ksiêdza biskupa z Grenoble z podziêkowaniami za informacje, których mi dostarcza na temat ksiêdza proboszcza de
Marsillac, oraz uzupe³nieniem tego, co powinienem powiedzieæ
o tym ksiêdzu zbyt dobrze znanym mnie i moim wikariuszom generalnym.
29 kwietnia: List od ksiêdza arcybiskupa z Awinionu. Trzeba
by mieæ czas na przepisanie go, aby mieæ pojêcie, do jakiego stopnia ten pra³at myli siê co do zakresu swojej w³adzy w materii powo³ania. Jego domniemane przekonania nie mog¹ zniweczyæ jego
s³usznych racji, a w jeszcze mniejszym stopniu zasad.
Wielki dzieñ pocieszenia dla duszy biskupa. Dzi rano poszed³em do kaplicy, nazywanej kaplic¹ Misji Francji, aby tam udzieliæ
pierwszej komunii ma³ym Sabaudczykom, których przygotowa³a
19 lipca 1838 r., na mocy dekretu królewskiego Alexis Basile Menjaud zosta³
mianowany koadiutorem w Nancy i Toul.
41
W rêkopisie: Lauras. J.M. Pierre Loras w 1837 roku zosta³ mianowany biskupem Dubuque (Wisconsin).
42
Joseph Vincent Sarin (1761-1838), proboszcz w La Ciotat. Vincent Colomb
(1851) by³ wikariuszem w La Ciotat.
40
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m³odzie¿ ze stowarzyszenia oraz ks. Caire, ich dyrektor. Po mszy
udzieli³em im bierzmowania. Chocia¿ w przemówieniu, które wyg³osi³em przed komuni¹ i bierzmowaniem, jako motyw wdziêcznoci, napomkn¹³em o obowi¹zku, jakie te dzieci maj¹ wobec dzie³a,
które ich przyjê³o, troszczy³o siê o nie i wykszta³ci³o itd., ucieszono siê, ¿e zgromadzonym ukaza³em nieznane a¿ do dnia dzisiejszego dzie³o. Uczyni³em to z przyjemnoci¹ oraz ku zbudowaniu wiernych, którzy z zainteresowaniem s³uchali.
[Zeszyt VI, s. 1] Ten dzieñ naprawdê w ca³oci up³yn¹³
w obecnoci Pana. Po nabo¿eñstwie Francuzów na Kalwarii koció³
wype³ni³ siê W³ochami43. W tym dniu przypada³o bierzmowanie
dla dzieci tej narodowoci, których katechizowali nasi misjonarze.
W kociele by³o tylu ludzi, ¿e zaledwie mo¿na by³o wejæ, balkony wype³nili mê¿czyni. Zgodnie ze zwyczajem, na dwa chóry
odmówiono ró¿aniec. Po ró¿añcu uda³em siê do prezbiterium, gdzie
przygotowano krzes³o dla konsula z Sardynii. Zacz¹³em od przemówienia, które skierowa³em do wszystkich w jêzyku w³oskim,
rozwodzi³em siê nad dobrodziejstwem, jakiego udzieli³a im Opatrznoæ, dozwalaj¹c, aby w tak potê¿ny sposób przyjæ im z pomoc¹,
zakoñczy³em, polecaj¹c, aby byli wdziêczni i nie zaniedbali przyst¹pienia do komunii wielkanocnej. Dla W³ochów, z powodu niewielkiej liczby spowiedników mówi¹cych po w³osku, czas komunii wielkanocnej przed³u¿y³em do Zes³ania Ducha wiêtego.
Nastêpnie przepyta³em dzieci z katechizmu, wszyscy wspaniale odpowiadali. Naprawdê zas³u¿yli na pochwa³y. Nastêpnie wyg³osi³em
pouczenie o sakramencie, który mieli otrzymaæ, a skoro mia³em
powód do zadowolenia z powodu ich przygotowania, tym bardziej
z powodu ich pobo¿noci. Byli niczym anieli, ka¿dy ze swoim
chrzestnym lub chrzestn¹. Nastêpnie wszystkich zebranych pob³ogos³awi³em Najwiêtszym Sakramentem, dziêkuj¹c Bogu z ca³ego
43
W Marsylii mieszka³o wielu W³ochów. Mazenodowie przyjmowali ich w kociele na Kalwarii. Wiadomo, ¿e w 1828 o. Albini, jako profesor w seminarium, czêæ swego czasu powiêci³ ich ewangelizacji. 17 sierpnia 1828 r. o. Tempier napisa³: Dzi rano
na kazaniu o. Albiniego koció³ by³ pe³en. Dla Genueñczyków i mieszkañców Nicei to
b³ogos³awieñstwo, ¿e zosta³o wyg³oszone w jêzyku w³oskim. (A. Rey, dz. cyt., t. 1,
s. 454). Gdy w 1835 r. o. Albinii wyjecha³ na Korsykê, w dziele W³ochów zast¹pi³ go
o. Etienne Semeria, który by³ odpowiedzialny za dzie³o a¿ do jego wyjazdu do Vico
w 1840 roku. (Zob. A. Rey, dz. cyt., t. 1, s. 665).
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serca za dobro, które dziêki pos³udze naszego Zgromadzenia sta³o
siê udzia³em tak licznej grupy ludzi. Z ufnoci¹ ofiarowa³em je
Panu, aby raczy³ je po³o¿yæ na wadze jako przeciwwagê dla mych
niewiernoci.
30 kwietnia: Dobry biskup ze Strasburga (by³y) wyjecha³ dzisiaj do Piemontu po wydrukowaniu tutaj swojego dzie³a o lamentach i nadziejach Kocio³a. Z bólem spogl¹da³em, jak wyje¿d¿a³ ten
drogi i stary przyjaciel, chcia³em go zatrzymaæ, a¿ do przyjazdu
naszego wspólnego przyjaciela, biskupa z Nancy, ale bp Tharin,
przyzwyczajony do powolnoci naszego przyjaciela, nie chcia³ na
niego czekaæ.
List do p. Aymesa. Polecam mu, aby stwierdzi³, czy moje pieczêcie, które mu przekazano, zosta³y poprawione. Jego ¿ona prosi
go o niewielk¹ gratyfikacjê w wysokoci 600 franków.
Wizyta p. Emile’a Mathieu44. Przysta³ na to, abym napisa³ do
ksiêdza arcybiskupa Bordeaux o udzielenie mi informacji o nim,
jego rodzinie i zamo¿noci.
44
Na temat jego przysz³ego ma³¿eñstwa zobacz Dziennik, 8 marca 18, 19, 20, 23 lipca 1838 itd.
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Maj 1838 roku
1 maja: Msza z muzyk¹ w katedrze. Uroczycie w niej uczestniczy³em.
List do Jego Eminencji ks. kard. Falconieriego, w którym wysy³am mu egzemplarz biografii b³ogos³awionego Liguoriego1. To
pra³at Insard, któremu pozwoli³em, aby towarzyszy³ biskupowi
z Dubuque, on j¹ przeka¿e.
Przy tej samej okazji napisa³em do Jego Eminencji ks. kard.
Fransoniego, prefekta Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, i poprosi³em o dok³adne informacje o stanie religii w Algierii. Bardzo mi
zale¿y, abym zosta³ poinformowany, czy w kolonii jest legalny s¹d
i kto mu przewodzi2. Mam zbyt wielu moich diecezjan, których
zbawienie jest nara¿one na szwank w tych okolicach, i dlatego staram siê dowiedzieæ, czego mam siê trzymaæ3.
Przyjacielski i pobo¿ny list od dobrego Emmanuela Gaultiera;
powiadamia mnie o bliskim lubie swojej córki Alphonsine. Chce,
abym siê za ni¹ modli³ i mu odpisa³.
2 maja: Po przedstawieniu moich zamiarów, na które zgodzi³
siê w ka¿dym punkcie, doszed³em do porozumienia z ks. Damico4.
Wykaza³ gotowoæ postêpowania jedynie zgodnie z moimi wytycz-

1
612-stronnicowa biografia napisana przez Jacquesa Jeancarda, wówczas cz³onka
zgromadzenia i wydana Marsylii w 1828 roku.
2
Problem jurysdykcji w Algierii zosta³ rozwi¹zany dopiero 22 sierpnia 1838 r.
dziêki nominacji króla, po wieloletnich pertraktacjach ks. bpa Dupuch z Algieru. O roli
odegranej przez bpa de Mazenoda w zwi¹zku z t¹ nominacj¹ zob. ni¿ej pod dat¹ 21 maja.
3
Orygina³ tego listu znajduje siê w archiwach Kongregacji Rozkrzewiania Wiary,
scrittura riferira nei congressi, Barbaria, vol. 1826-1840.
4
Ojciec Rey (dz. cyt., t. 2, s. 20) napisa³: „Nominacja nowych proboszczów,
ks. Damico, ks. Meistre, ks. Brunet itd., wszyscy zgadzaj¹ siê, aby we wspólnocie ¿yæ
ze swoimi wikariuszami”.
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nymi, zapewni³ mnie, ¿e zawsze bêdzie najpos³uszniejszym i oddanym z grona moich ksiê¿y.
List do mera z ponown¹ prob¹ o plany i zamiary wobec St-Lazare.
Ksi¹dz de Marsillac mia³ czelnoæ pojawiæ siê u mnie pomimo
tego, co mogli mu powiedzieæ moi wikariusze generalni. Pokaza³em mu, co o nim napisa³ mi biskup z Grenoble, oraz powiadomi³em go, ¿e odk¹d opuci³ Marsyliê, otrzymywa³em o nim straszne
informacje. Zatem odmówi³em mu mo¿liwoci odprawienia mszy
i poleci³em uporz¹dkowanie swojego sumienia. Zamierza pojechaæ
do Rzymu. Zainspirowa³ mnie5, aby go poleciæ kardyna³owi prefektowi Kongregacji Rozkrzewiania Wiary.
3 maja: Msza w Misji Francji dla stowarzyszenia rozkrzewiania wiary. Spotkanie jak najbardziej buduj¹ce, kaplica by³a pe³na
i prawie wszyscy przyst¹pili do komunii. W przemówieniu wyg³oszonym przed msz¹ zachêci³em cz³onków stowarzyszenia do
wdziêcznoci za bo¿e b³ogos³awieñstwo dla dzie³a oraz ukaza³em
dobrodziejstwo misji w ca³ym znanym wiecie. Po mszy musia³em
pogratulowaæ Zgromadzeniu itd. [s. 3]
4 maja: List od biskupa z Nancy. By³y biskup ze Strasburga
mia³ racjê, aby na niego nie czekaæ. Wracaj¹c z Besançon, uda³ siê
do Chambéry i wzi¹³ udzia³ w sakrze sabaudzkiego biskupa6. Bêdzie siê mówiæ, ¿e ¿aden biskup nie otrzyma wieceñ, których
wiadkiem nie by³by nasz drogi przyjaciel.
Proboszcz z Roquevaire7, którego zaproponowa³em na proboszcza w La Ciotat, by³ doskona³y w wyra¿onych uczuciach. Okaza³ równie¿ przywi¹zanie do mojej osoby, a tak¿e gotowy jest wykonaæ wszystko, co uznam za s³uszne dla dobra mojej diecezji.
Prawd¹ jest, ¿e nie ukrywa³em przed nim niesamowitej mi³oci,
jak¹ ¿ywiê do wszystkich moich dobrych kap³anów, a szczególnie
wobec niego, gdy¿ na ni¹ zas³uguje.

Wyra¿enie bien ma pris: zainspirowa³ mnie, natchn¹³ mnie.
Biskup J.F. Marcelin Turinaz, w latach 1838-1866 biskup Tarentaise.
7
Ksi¹dz Jean-Baptiste Brunet (1789-1869) w 1838 r. mianowany proboszczem
w La Ciotat.
5
6
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Ojciec Ricard ponownie uda³ siê do N.-D. de Lumières.
Ponownie napisa³ do mnie ks. Leblanc. Naciska, abym go poleci³ ksiêdzu arcybiskupowi Pary¿a. Nauczono mnie oceniaæ ludzi.
Minê³o dwanacie lat i nie napisa³ do mnie ani jednego zdania.
Widocznie myla³ wówczas, ¿e mu siê nie przydam; teraz pisze do
mnie list za listem. W niewielkim stopniu jestem na nie wra¿liwy,
motywacjê dostrzegam w jego wyrazach przyjani, które w przeciwnym razie by mnie poruszy³y, gdyby nie raczy³ dowiadywaæ siê,
czy jeszcze ¿yjê. Niemniej jednak poszukam sposobnoci, aby byæ
mu przydatnym.
Wizyta u Sióstr Najwiêtszego Sakramentu8. Jako superiora
przedstawi³em im ks. Cailhola, mojego wikariusza generalnego.
Odwiedziny w Nazarecie. To dom Sióstr Najwiêtszego Serca
Maryi9; maj¹ ju¿ 13 ma³ych dziewczynek.
5 maja: List do doktora Gaultiera de Claubry’ego w odpowiedzi na list o ma³¿eñstwie jego córki Alphonsine.
List do siostrzeñca Matassy’ego, aby go pocieszyæ.
Sto franków dla dzie³a ochronek.
Propozycje ze strony proboszcza z St-Cannat, aby wynagrodziæ
straty dla ludzi interesu  spadkobierców panny Routagny. Pan
Audibert oferuje trzy tysi¹ce franków. Mediatorem jest Teissère.
List od diakona Revesta10. Utrzymuje, ¿e siê nawróci³ po swoim okropnym ¿yciu. Chcê mu wierzyæ, ale za mojego ¿ycia nigdy
nie zostanie wywiêcony na kap³ana.
6 maja: List do o. Mille’a. Niech kontynuuje dobre nastawienie o. Allarda; niech ten upomni biskupa z Gap za jego s³owa
i niech naciska, aby go zast¹piono w ni¿szym seminarium. To ju¿
wiele, ¿e zmuszono go do przesuniêcia o rok decyzji o jego powo8
Siostry Najwiêtszego Sakramentu lub Nieustanne Adoratorki Najwiêtszego
Sakramentu i Najwiêtszej Maryi Panny zosta³y za³o¿one w 1639 r. przez dominikanina
Lequieu, w latach 1660-1792 mia³y klasztor w Marsylii. W 1817 powróci³y do Marsylii.
9
Siostry Najwietszego Serca Maryi lub Córki Serca Maryi za³o¿one w 1791 r.
przez Adélaïde Champion de Cicé i P.J. Picot de Clorivière.
10
20 kwietnia bp de Mazenod napisa³ do rektora akademii w Aix, aby jako nauczyciela nie przyjmowaæ tego pana, który na nieszczêcie by³ ksiêdzem Ze wzglêdu
na swe niegodziwe obyczaje jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci.
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³aniu11. Niech o Mille przestanie g³osiæ kazania i stosuje dietê, ale
niech mnie nie zasmuca [s. 4], prosz¹c o cz³onków, których, jak
wie, nie mam.
6 maja: Uroczysta msza w parafii St-Josepha z okazji wiêta
patronalnego.
Listy do prze³o¿onych kapucynek i klarysek oraz do przeoryszy karmelitanek, aby przekazaæ im kilka intencji modlitewnych.
Ich odpowied godna wznios³ego stopnia ich pobo¿noci.
Wizyta u Sióstr od Ochronek na probê tymczasowej prze³o¿onej. Wspania³a wspólnota, która ju¿ uczyni³a najwiêksze dobro
poród pokutników.
7 maja: List od o. Mille’a. Powiadamia mnie o pragnieniach
biskupa z Gap, aby misjonarze poprzedzili go w niektórych miastach jego diecezji. W mojej odpowiedzi z tego dnia zaprotestowa³em przeciwko uprzejmoci, która doprowadzi³a o. Mille’a do zgody
na nadmiar pracy, do której nie boi siê mnie prosiæ o oo. Courtèsa,
Martina, Bernarda i Gignoux12, poza tym by³oby dobrze, gdyby
wszyscy ojcowie w pi¹tek udali siê do Gap. To prawie szaleñstwo.
Chocia¿ nie zapomnia³em niczego, co o. Mille napisa³ mi w ostatnim licie, ¿e plu³ krwi¹ i by³ wyczerpany z powodu zbyt wielu
prac, których podj¹³ siê tej zimy, odpowiedzia³em mu piêkn¹ i dobr¹ obron¹, aby g³osi³ z obojêtnie jakiego powodu.
Trybuna³ poprawczy os¹dzi³ dzisiaj niegodziwego Vèze, na³o¿y³ na niego najwy¿sz¹ karê wyznaczon¹ w prawie. Ten potwór
dokona³ b³êdnych kalkulacji, kiedy s¹dzi³, ¿e przyjemnoæ skandalicznej zemsty, któr¹ obmyli³, nie bêdzie go kosztowaæ wiêcej ni¿
kilka tygodni wiêzienia. Do tego stopnia by³ zdziwiony, kiedy sêdzia og³osi³ piêcioletni¹ karê, ¿e przerwa³ przewodnicz¹cemu, mówi¹c mu, i¿ siê pomyli³. Powiedzia³ wówczas, ¿e chcia³em byæ jego
katem, skoro rzek³, ¿e to tak jakby nie mia³ w ogóle adwokatów,
¿e ja ich op³aci³em, aby odmówili mu przys³ugi.
11
Jean François Allard rozpocz¹³ swój nowicjat w Marsylii 23 padziernika 1837
roku. Biskup z Gap wezwa³ go do ni¿szego seminarium, gdzie ks. Allard by³ profesorem. Spêdzi³ tam rok szkolny 1837-1838, a 1 listopada 1838 r. z³o¿y³ luby.
12
J.A. Jérôme Gignoux urodzi³ siê 17 padziernika 1809 w Briançon, nowicjusz
w latach 1832-1833, wywiêcony na kap³ana 2 czerwca 1833, wyst¹pi³ w 1839 roku.
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8 maja: List od o. Moreau. Przeprasza, ¿e zbyt d³ugo zwleka³
z napisaniem do mnie; wyra¿a swe s³uszne oburzenie wobec niegodziwoci pod³ego Vèze. Aby mnie pocieszyæ, przytacza mi przyk³ad tak wielu biskupów (wiêtszych ode mnie, dodaje tê refleksjê), którzy przeszli przez podobne dowiadczenia.
Potwierdza mi to, o czym o. Guibert zawsze mi mówi³ niezbyt
spójnie  o wdziêcznoci, któr¹ nam jest winny biskup z Ajaccio,
który wreszcie pochwali³ seminarium oraz oo. Mouchela i Albiniego, mówi mi ma³o buduj¹ce rzeczy o o. Reinaudzie.
Odwiedziny u pana i pani Clapier13. Wizyta u przewodnicz¹cego La Boulie, który wspaniale siê zachowa³ w sprawie niegodziwego Vèze.
9 maja: List do radnego Fabry’ego14. Chocia¿ mnie to nu¿y,
skopiujê go, poniewa¿ zawiera s³uszn¹ i absorbuj¹c¹ mnie myl:
„Mój drogi Auguste, ks. kan. Jeancard powiadomi ciê, ¿e nikczemny Vèze otrzyma³ najwiêkszy wymiar kary przewidziany prawem
z 25 marca 1822 roku. Jak nale¿a³o siê tego spodziewaæ, z³o¿y³
apelacje od tego sprawiedliwego wyroku s¹dowego. Zatem sam
pan os¹dzi tego niegodziwego cz³onka. A¿ do koñca upiera³ siê
przy swoim, staraj¹c siê wywo³aæ najwiêkszy mo¿liwy skandal
poprzez dotrzymanie s³owa, ¿e po¿a³uje siê tego, i¿ nie dano mu
ca³ej sumy pieniêdzy, jakiej chcia³, albo poprzez zaspokajanie swojej zemsty i niegodziwoci.
Ksi¹dz Jeancard powie tobie, jak bardzo by³em zaszokowany,
gdy od ludzi dowiedzia³em siê o wszystkich niegodziwociach, ¿e
pan sêdzia ledczy le post¹pi³, w³¹czaj¹c to na pimie do protoko³u. Okropne zniewagi, których tym bardziej nie powinien zbieraæ,
nie by³y bowiem zwi¹zane ze spraw¹, a ja nie by³em w stanie ich
odeprzeæ. Dla mnie to ogromna niesprawiedliwoæ. S¹dzê, ¿e gdy
proces ju¿ siê zakoñczy, mam prawo prosiæ, aby usuniêto ten dokument. Ufa³em, ¿e nam wspó³czeni przyznaj¹ mi doæ sprawiedliwoci, aby z pogard¹ odrzuciæ te nikczemne pos¹dzenia, które
ten poplecznik demona mia³ upodobanie zgromadziæ przeciwko
Pan Clapier w 1838 r. by³ radc¹ miejskim.
W rêkopisie: Fabris. Auguste Fabry w latach 1814-1822 by³ cz³onkiem Stowarzyszenia M³odzie¿y Chrzecijañskiej w Aix. By³ pierwszym przewodnicz¹cym s¹du
apelacyjnego w Aix.
13
14
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mnie. Po wyczerpaniu wszystkich tego typu oszczerstw przeciwko
wszystkim mieszkañcom mego domu, poczynaj¹c od portiera a¿ do
najstarszego, mego dziewiêædziesiêcioletniego poprzednika, nie
oszczêdzi³ nawet moich wikariuszów generalnych, nale¿y siê obawiaæ, ¿e w przysz³ych pokoleniach, kiedy moja osoba, moje nazwisko i mój charakter zostan¹ zapomniane, nie odszuka siê tego dzie³a nikczemnoci, oderwanego od wszystkiego, co dzi siê mówi,
i wyjdzie na jaw, ¿e wówczas biskup Marsylii, który nosi³ takie nazwisko, zosta³ oskar¿ony o podobne niegodziwoci, jeli nie znajdzie siê ani s³owa w dokumencie, który wspomina o tym fakcie
i neutralizuje z³e skutki itd.”. [s. 6]
10 maja: List od p. de Legondès, z domu Orcel, z Clermont-Ferrand. Prosi mnie, abym siê dowiedzia³, czy pewien p. Roux,
by³y handlarz dywanami w Tulonie, który zamieszka³ w Marsylii,
zap³aci³ kredyt w wysokoci 600 franków, które by³a mu winna,
a które zosta³y przekazane pewnej osobie, aby mu je wyp³aci³a.
Przewodnicz¹cy Dzie³a Panów Mi³osierdzia przyszed³ jeszcze
z dwoma mê¿czyznami w celu negocjowania nominacji ich kierownika duchowego. Odpowiedzia³em im w licie z 10 kwietnia bie¿¹cego roku. Ich regulamin stanowi, ¿e wybior¹ sobie kierownika. Na
to bardzo z³e roszczenie pozwolono niestosownie. Kiedy trzeba
by³o dokonaæ wyboru, dosz³o do niestosownego balota¿u, aby oceniæ, i zbadano zaletê najbardziej szanowanych ksiê¿y; ten, któremu z³o¿ono propozycjê, aby uzyskaæ jego zgodê, przysta³ na mianowanie, nastêpnie zwodzono go i po powa¿nej dyskusji nie
przemóg³ rywala15, którego wystawiono jako konkurenta. Tak wiêc
wykluczono ksiêdza archiprezbitera, minowano ks. Courta. Podobna niestosownoæ mia³a miejsce w chwili mierci ks. Courta, chocia¿ zapobieg³em, aby takiej sytuacji unikn¹æ w przysz³oci, i osobicie go mianowa³em; Maurel stan¹³ w szranki z ks. Carrierem.
Moim obowi¹zkiem jest jednak szybkie po³o¿enie kresu temu
ba³aganowi. Im bardziej ksiê¿a przeciwstawiaj¹ siê, aby odst¹piæ
im to prawo, z którego mog¹ korzystaæ jedynie za pozwoleniem biskupa, które mo¿e cofn¹æ, jeli dostrzeg³ nadu¿ycia i trudnoci,
odk¹d chciano je wdro¿yæ w ¿ycie, tym bardziej muszê siê staraæ,
15

Ballotté: mis en ballotage (przemóc, pokonaæ kogo).
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aby w³¹czyæ te kwestie do prawa powszechnego. W zwi¹zku z t¹
decyzj¹ podj¹³em tyle rodków dzia³ania, tak uczciwych form, ¿e
tylko ludzie g³upi mogliby poczuæ siê dotkniêci. Sk¹din¹d nieco siê
niepokojê, odk¹d przed Bogiem mogê uznaæ, ¿e uczyni³em to jedynie ze wzglêdu na honor kap³añstwa i konwenanse stanowisk,
które nara¿a siê na szwank przy ka¿dych nowych wyborach.
11 maja: List do ksiêdza arcybiskupa z Bordeaux w sprawie
planowanego ma³¿eñstwa p. Emile’a Mathieu.
List do ks. Trucy’ego w sprawie o. Bucchiego.
List do Courtèsa, który wyra¿a wobec mnie odrazê; s³yszeli
o sprawie, jak¹ wywo³a³ nikczemny Vèze.
Ksiê¿a z Dzie³a Opatrznoci postanowili odes³aæ mi list, abym
napisa³ do nich inny, w którym rozwi¹¿ê trudnoci, co te¿ uczyni³em.
12 maja: Przybycie piêknego obrazu Dassy’ego. To wiêta
Filomena16, któr¹ ten wspania³y malarz namalowa³ dla kapucynek.
Zanim go im wys³a³em, zechcia³em go wystawiæ w pa³acu biskupim, aby go podziwiali wszyscy amatorzy piêknego p³ótna, którzy
siê pojawi¹.
Mia³em przyjemnoæ spotkaæ p. Bouge17, którego uprzedzaj¹ca grzecznoæ sprowadzi³a do mnie, po tym jak przed wielu laty
odszed³ i czyni³ wszystko, aby zakoñczyæ wszelkie relacje z moim
wujkiem i ze mn¹. Ten cz³owiek mia³ sobie do zarzucenia wiele
b³êdów. Bêd¹c jego pasterzem, podj¹³em kroki, aby go sprowadziæ.
Bóg je pob³ogos³awi³, ciskaj¹c go z wielk¹ przyjemnoci¹, mog³em mu powiedzieæ, ¿e nie tylko o wszystkim zapomnia³em, ale ¿e
jestem szczêliwy, aby odnowiæ dawne relacje.
13 maja: Msza w stowarzyszeniu krzy¿a18. Krótkie przemówienie, aby zarekomendowaæ wytrwa³oæ dziêki wiernoci ich regulaminowi.
O wiêtej Filomenie zobacz EO I, t. 18, s. 284.
Prawdopodobnie ten, który mia³ dom handlowy w Palermo i zna³ de Mazenodów. W latach 1802-1805 prawie wszystkie listy Eugeniusza do ojca by³y wysy³ane na
adres: do p.: Bouge, Cailhol i Cice, do p. Bloquetti najstarszego, to znaczy do przewodnicz¹cego de Mazenoda w Palermo.
18
Zgromadzenie lub stowarzyszenie Krzy¿a wiêtego przy parafii St-Victor.
16
17
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Mali i doroli Sabaudczycy, jeden bowiem mia³ 21 lat, a inny
19, którym którego dnia udzieli³em pierwszej komunii19. Ich katecheci ci¹gle s¹ coraz godniejsi uwagi.
14 maja: List od p. Th. Segona Crespa, adwokata, ulica G³ówna 60, aby mnie powiadomiæ o zapisie 1000 franków przekazanych
na seminarium przez pannê Marie Madeleine Blanc na mocy warunków okrelonych w testamencie.
List do tej samej osoby, aby jej podziêkowaæ za ³askawy ton
jego listu. List od o. Magnana, odpowied na niego. List do Jeancarda, adresowany do Cannes. Proboszcz z Cuges wybada³ wizytê,
któr¹ zamierza³ mi z³o¿yæ Sicard, nasz wydalony.
List od ksiêdza proboszcza z Digne. Bardzo chcia³by, abym
przez mego wujka udzieli³ dobrej rady biskupowi z Digne. Oby
swoim koadiutorem uczyni³ pra³ata, który zdecydowanie popiera
jego wizjê wraz z kap³anami, którzy go otaczaj¹ i zarz¹dzaj¹. Obawy zdawa³ siê budziæ fakt, ¿e ten pra³at akurat nie szuka swego
koadiutora poród kap³anów, którzy go otaczaj¹ lub nie ciesz¹ siê
zaufaniem diecezji.
15 maja: List do adwokata Bugnona z prob¹ o podpisanie
po¿yczki dla St-Lazare [s. 8].
15 maja: List do p. Saboulina20 jako odpowied na jego zaproszenie na lub jego brata. List do o. Moreau w Ajaccio. Odpowied
na list z 8 maja. List do Jeancarda, ma natychmiast przyjechaæ do
Aix. Tavernier napisa³, ¿e nikczemny Vèze bêdzie s¹dzony 23.
Koniecznie trzeba powiadomiæ sêdziów.
Minister, przepraszaj¹c za opónienie, w koñcu wys³a³ mi pe³nomocnictwo mego wujka21. To uwieñczenie b³ogos³awieñstwa,
jakie ten staruszek otrzyma³ od Pana najpierw de rore coeli, a na19
Zdanie nie zosta³o dokoñczone. Zauwa¿amy, ¿e bp de Mazenod pisa³ swój dziennik szybko, nie czytaj¹c go ponownie.
20
Léon Jules de Saboulin (1801-1871) by³ cz³onkiem Stowarzyszenia M³odzie¿y
w Aix, a w 1853 r. wst¹pi³ do nowicjatu.
21
28 kwietnia bp de Mazenod napisa³ do ministra sprawiedliwoci, przypominaj¹c
mu, ¿e Fortuné de Mazenod 28 stycznia 1838 r. zosta³ mianowany kanonikiem w St-Denis i nie otrzyma³ jeszcze wynagrodzenia przyznawanego z tej racji.
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stêpnie z pinguedine terrae22. Nie s¹dzê, aby na ziemi ¿y³ szczêliwszy cz³owiek. Bez jakiegokolwiek niedomagania doszed³ do
dziewiêædziesi¹tego roku ¿ycia, ciesz¹c siê pokojem ducha trzydziestoletniego cz³owieka, radosnym i dobrodusznym charakterem,
nie martwi¹c siê niczym, aby nie zak³óciæ spokoju swojej duszy.
Otoczony rodzin¹, która go ceni i szanuje, przyjació³mi, którzy
dziel¹ jego uczucia, przy sobie ma mnie, dope³nia i udoskonala
dzie³a, które rozpocz¹³em w jego imieniu, których chwa³ê i zas³ugê dzielê. Nie obawiaj¹c siê ciê¿aru odpowiedzialnoci, zosta³ podniesiony do najwy¿szej godnoci w Kociele. W oczach ludzi cieszy³ siê rzadkim zaszczytem, aby sobie przypisywaæ wszelkie
dobro, które dokona³o siê za jego episkopatu, którego trudna czêæ
uciska i niepokoi, jednym s³owem ca³a pod³oæ, nieod³¹czna od
wartoci m¹drych ludzi. mnie przypad³a w udziale23. Wreszcie po
uniezale¿nieniu siê nawet od pomocy, któr¹ za³atwi³o moje przywi¹zanie dla niego w postaci przyzwoitej emerytury, mo¿e bez ¿enady oddaæ siê szlachetnym sk³onnociom jego serca. Oto zap³ata,
jak¹ dobry Bóg na tym wiecie przeznaczy³ dla naszego patriarchy
bez ¿adnego uszczerbku dla tej, jak¹ po stu latach spokojnego
i wiêtego ¿ycia udzieli mu w niebie.
16 maja: List do Taverniera o sprawie w s¹dzie w Aix. Rozmowa z ks. Meistre’em24, powiadomienie go o nominacji do parafii
wiêtego Wincentego à Paulo. Zgadza siê ze mn¹. By³by zadowolony, aby na urz¹d zosta³ wprowadzony przez archiprezbitera. [s. 9]
17 maja: List do Courtèsa. D³ugi i szczegó³owy list do o. Guiguesa. Zobowi¹zujê go do powiadomienia o moich zamiarach
o. Dupuya25. Proszê o szybk¹ odpowied. Proponujê mu rektorat
Rdz 27,29: rosy z niebios i ¿yznoci ziemi.
Odkrywczy tekst. W jego opinii o roli wikariusza generalnego biskup de Mazenod jasno stwierdza, ¿e to on wywar³ wp³yw na swojego wujka.
24
J.A.M. Louis Meistre (1797-1862) w 1838 r. mianowany rektorem wiêtego
Wincentego à Paulo.
25
Jean Alexandre Dupuy (1798-1880) w 1816 r. wst¹pi³ do Zgromadzenia, odszed³ w 1830 i przez biskupa Grenoble zosta³ mianowany proboszczem w N.-D de lOsier,
naby³ klasztor i w 1837 r. sprzeda³ go oblatom. Chcia³ powróciæ do diecezji marsylskiej
i byæ mianowany kanonikiem, czego bp de Mazenod nie móg³ zrobiæ natychmiast. Zob.
list do o. Guiguesa, 15 maja 1838, w: EO I, t. 9, s. 79-80.
22
23
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kartuzów, ale chcê, aby mnie o to poprosi³ i wobec ksiêdza biskupa z Grenoble dzia³a³ zgodnie z konwenansami26. Polecam o. Guiguesowi, by oszczêdzi³ mi k³opotów i przesta³ nieustannie domagaæ siê ode mnie cz³onków, których nie mam, o czym dobrze wie.
Przeznaczê do niego jednego z czterech, których wywiêcê za szeæ
tygodni.
List do o. Mille’a, w którym potwierdzam wydany mu zakaz
g³oszenia, zabraniam mu tak¿e spowiadaæ noc¹ podczas nap³ywu
pielgrzymów. Chc¹c u³atwiæ mu jego pos³uszeñstwo, obiecujê mu
wys³aæ o. Martina, aby go zast¹pi³ w tym, czego nie bêdzie móg³
zrobiæ. Nie zapominam mu wyrzuciæ braku szczeroci i prostoty
w materii jego zdrowia, którym tak bardzo siê martwiê.
Biedny Sicard27 przyszed³ i upad³ przede mn¹ na kolana. Udowodni³em mu, ¿e jestem ojcem, jednym s³owem to oznacza, ¿e mu
wybaczy³em. Lepiej nie mo¿na by³o wyraziæ najszlachetniejszych
uczuæ. Uzna³ swój b³¹d, jest gotów wynagrodziæ tak¹ pokut¹, jak¹
zechcê na niego na³o¿yæ. Aby uzyskaæ ³askê i szczêcie ponownego w³¹czenia do Zgromadzenia, musi pójæ i upaæ do nóg ka¿dego z jego cz³onków, nic go nie powstrzyma. Nie uwa¿a siê za godnego ³aski, chocia¿ musia³ uwa¿aæ siê za odepchniêtego, nie utraci
swej odwagi, jest zdecydowany porzuciæ wszystko, rezygnuje
z korzyci, jakie oferuje mu diecezja Fréjus, podj¹³ decyzjê, wiêcej
nie opuci diecezji, musia³ upaæ do mych stóp, nie mo¿e ju¿ d³u¿ej ¿yæ z dala od tego, którego zawsze uwa¿a³ za swego ojca, którego mia³ nieszczêcie zasmuciæ i zdradziæ itd. Jest szczêliwy, ¿e
nie zosta³ wypêdzony sprzed mego oblicza, chocia¿ na to zas³u¿y³,
ale przyszed³ z nastawieniem pozwoliæ siê pognêbiæ. Wyje¿d¿a,
aby powróciæ, osobicie bêdzie przekazicielem listu, który zamierza mi przed³o¿yæ, i b³aga mnie o poparcie. Jeli nie s¹ to wyrazy
szczerego nawrócenia, to ju¿ niczego nie pojmujê. Pocieszy³em
tego marnotrawnego syna [s. 10], bêdê siê modli³ za niego, aby
jego marzenia siê spe³ni³y.
Zapomnia³em nadmieniæ, ¿e wczoraj umylnie przyby³ p. Besson z La Ciotat, aby w imieniu mieszkañców jego miasta odwieæ
mnie od mianowania ich proboszczem ks. Meistrea. Chcia³oby siê
26
27

Wyra¿enie pour me tirere de qualité: dzia³aæ zgodnie z konwenansami.
S³owo wydrapane.
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wiedzieæ dlaczego? To, ¿e jest kulawy?, a w tym kraju nie zapomina siê nie powiedzieæ, ¿e tê osobê dajê mu jedynie w wyniku z³ego
nastawienia do nich: risum teneatis amici28.
Z rozmowy z tym odwa¿nym cz³owiekiem, który jest nieco
lepszy od cz³onka jego ambasady, zapamiêta³em, ¿e na mocy swego testamentu przekaza³ 53 tysi¹ce franków na pomieszczenia Braci Szkolnych w La Ciotat. Udzieli³em mu kilku wskazówek w tym
wzglêdzie, gdyby bowiem sprawy za³atwi³ w taki sposób, jak mi
powiedzia³, s³usznie móg³by byæ sfrustrowany wykonaniem swej
woli. Pos³a³em mu konsultanta adwokata Lajarda. Gdyby chodzi³o
o osiedlenie braci od zaraz, p. Besson móg³by jedynie pozbyæ siê
oko³o 10 tysiêcy franków.
Nawet w s³usznie potêpionych ksi¹¿kach mo¿na znaleæ cenne kwestie. Oto fragment refleksji moralnych Quesnela29, na które
natkn¹³em siê gdzie indziej ni¿ w jego ksi¹¿ce: Neque murmuraveritis sicut quidam eorum murmurverunt et perierunt ab Exterminatore30. Wystêpowanie przeciwko prawowitej w³adzy, szemranie
przeciwko pasterzom, którzy wype³niaj¹ swe funkcje, krytykowanie ich zachowania, to atak na Boga. Jeli ten grzech i tak straszna
kara s¹ jedynie figurami, obojêtnie jaka to bêdzie zbrodnia i mêka,
nie przys³u¿y siê nowemu prawu? To najpowszedniejszy grzech,
nad którym jeszcze mniej siê zastanawia. Nic bardziej nie ujawnia
bo¿ego gniewu i nie jest w stanie ci¹gn¹æ jego konsekwencji na
ludzi ni¿ zapomnienie o darze dobrego pasterza, jakiego udzieli³,
lub nawet przeszkadzanie jego pracom31, aby w truciznê zamieniaæ
mleko jego apostolskich pouczeñ. [s. 11]
List od p. Dassy’ego, który powiadamia mnie, ¿e mój litograficzny portret zosta³ ukoñczony i ¿e jest bardzo ³adny. Proponuje
mi, abym ponownie na próbê wystawi³ osoby, które mu wska¿ê w
Pary¿u.
List od Sióstr od Nawiedzenia z Awinionu. Jeszcze na trzy lata
prosz¹ mnie o siostrê Marcel. Jestem gotów daæ im j¹ na zawsze.
Moje dzieci powstrzymajcie siê od miechu.
P. Quesnel (16345-1717), oratorianin potêpiony w 1708 r. przez Klemensa XI za
gallikañskie i jansenistyczne pogl¹dy.
30
„Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez dokonuj¹cego zag³ady”. 1 Kor 10, 10.
31
Traverser: stawiaæ przeszkody.
28
29
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List do ksiêdza arcybiskupa z Awinionu, w którym powiadamiam go, i¿ wyra¿am zgodê na siostrê Marcel jako prze³o¿on¹
klasztoru w Awinionie, ale pod warunkiem, ¿e zostanie w³¹czona
do tego domu i ju¿ nigdy wiêcej nie powróci.
List od ks. Brunello32. Przedk³ada mi propozycjê kilku pobo¿nych osób, które chcia³by umieciæ w klasztorze Sióstr Najmniejszych. Póniej siê nad tym zastanowimy.
Wiêkszej uwagi wymaga propozycja, która zosta³a mi przed³o¿ona przez czcigodnego ks. Matassy’ego33, by³ego proboszcza z St-Cannat. P³onie pragnieniem odnowienia swojego zakonu przed
w³asn¹ mierci¹. Czeka³ jedynie na moj¹ zgodê, aby przyst¹piæ do
dzia³ania. Oczywicie udzielam go z ca³ego mego serca, gdy¿ jest
to zgodne z moimi zasadami, aby wspomagaæ wszystkie dobre natchnienia, co do których mogê siê spodziewaæ, ¿e pochodz¹ od
Boga. Ten dobry zakonnik przy³¹czy siê do o. Minime34, który niecierpliwie czeka na sygna³ udania siê do Marsylii. Jeden brat jest
zdecydowany do nich do³¹czyæ. Niezw³ocznie zaczn¹ z odwag¹
godn¹ ich gorliwoci i ponad ich si³y, kiedy pod uwagê wemie siê
ich wiek. B³ogos³awiê Boga za dobry przyk³ad, jaki ci staruszkowie dadz¹ Kocio³owi.
18 maja: List od Guiberta datowany z Genui. Potrzebowa³em,
aby mnie uwolni³ od zmartwienia. Rzeczywicie, gdy opuszcza³
Rzym, by³ chory. Jako pociechê i zadoæuczynienie przepisuje nastêpuj¹ce zdania: „Nie zapomnia³em, aby na tyle na ile mi pomaga³a skromnoæ, uzmys³owiæ Ojcu wiêtemu to, co Zgromadzenie
uczyni³o dla diecezji Ajaccio. W tej kwestii papie¿ szeroko i d³ugo
rozwodzi³ siê nad gorliwoci¹ biskupa Marsylii, nie ukrywa³ g³êbokiego szacunku, jakim go darzy³. Sprawa szkaplerza przesz³a te¿
bez jakiejkolwiek trudnoci. Papie¿ i kardyna³ Castracane mieli
wolê go przyznaæ, jedynie problem stanowi³ fakt, ¿e bardzo podobKsi¹dz Félix Brunello (1806-1860), wówczas wikariusz w parafii karmelitów.
Aimé François Matassy (1763-1844).
34
Ksiêdzu Matassy’emu i ojcu z zakonu Minimów, którego Za³o¿yciel nie wymienia z nazwiska, nie uda³o siê reaktywowaæ klasztoru wiêtego Franciszka à Paulo
w Marsylii. Zob. J. Leflon, Mgr de Mazenod, t. 3, s. 125-126. W latach 1845-1848
ks. M.P. Etienne Boeuf (1807-1862) za³o¿y³ wspólnotê Ojców wiêtego Franciszka
a Paulo, która zosta³a rozwi¹zana w 1858 roku.
32
33
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ny, poza niebieskim kolorem, szkaplerz Niepokalanego Poczêcia35
maj¹ teatyni. Zwyczajnie chciano nam przekazaæ [s. 12] wiadomoæ o tym szkaplerzu, ale kiedy nadmieni³em, ¿e waszym zamiarem nie by³o utworzenie bractwa szkaplerznego, tylko nadanie tego
szczególnego znaku cz³onkom Zgromadzenia, który powinien odnosiæ siê jedynie do cz³onków stowarzyszenia, ju¿ bardziej nie nalegano. Probê skierowa³em pod tym k¹tem, ¿e nazajutrz kardyna³
sporz¹dzi³ swój raport dla papie¿a, a wieczorem mia³em go w mojej aktówce. Nie chcê zapomnieæ, aby wam powiedzieæ o uk³onach
ks. kard. Castarcane’a, który by³ bardzo mi³y dla mnie, jak tylko
dowiedzia³ siê, ¿e zaliczam siê do waszych dzieci itd.”.
19 maja: List do panów wieczystych sekretarzy z Akademii,
aby przeprosiæ, ¿e nie mog³em uczestniczyæ w seansie akademickim, na który mnie zaprosili, o godzinie wyznaczonej na seans
poszed³em bowiem pob³ogos³awiæ kamieñ wêgielny pod nowy koció³ wiêtego Karola za Murami.
Odwiedziny o. Jeana-Baptiste’a, karmelity. Bardzo na mnie
nalega³, abym pozwoli³ na przeprowadzenie sk³adki na odnowê
kocio³a i karmelitañskiego klasztoru. Biskup Garibaldi napisa³ do
mnie, polecaj¹c mi to dzie³o. Przysta³em na jego pragnienia, prosz¹c go, aby zbiórkê zacz¹³ dopiero za miesi¹c, poniewa¿ w tej
chwili musimy siê zaj¹æ zbiórk¹ tego, czego nam brakuje na potrzeby braci i ich szkó³.
Sicard powróci³ i osobicie przekaza³ mi list, w którym usilnie
prosi mnie, aby na nowo przyj¹æ go do Zgromadzenia; niezw³ocznie siê do niego ustosunkujê.
List od o. Mille’a. Uspokaja mnie odnonie do stanu zdrowia
i dziêkuj¹c mi za moj¹ troskê o niego, prosi mnie o zdjêcie interdyktu. W ostatnim czasie by³ zadowolony z gorliwoci i dzia³ania
naszych ojców. Prosi mnie o pozwolenie na dopuszczenie do lubów wieczystych za dyspens¹ od piêciu lat br. Jouberta36. Ten brat
mówi mi, ¿e o. Mille zawsze jest bardziej wiêty i uroczy.

35
O szkaplerzu Niepokalanego Poczêcia zobacz. S³ownik Wartoci Oblackich,
s. 206-207 i Études oblates 2 (1943), s. 79-82.
36
Pierre P.N. Marie Joubert (1801-1870), nowicjusz w latach 1836-1837.
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20 maja: Msza w Notre-Dame de la Garde. Jestem winien ten
ho³d naszemu sanktuarium, chocia¿ proponowano, abym tam poszed³ w niedzielê, ci¹gle odci¹ga³o mnie jakie kolejne zajêcie.
Dzisiaj tam siê uda³em. Po wyg³oszeniu przemówienia do wiernych, którzy wype³nili kaplicê, jawnie powieci³em nowy kielich
z poz³acanego srebra, z³o¿onego w darze dla sanktuarium w podziêkowaniu za uzdrowienie wyproszone za wstawiennictwem
Matki Bo¿ej. Wyjani³em obrzêd [s. 13] ludowi, który bardzo by³
nim zainteresowany.
Zosta³em zaproszony do uczestniczenia w publicznym posiedzeniu akademii, usprawiedliwi³em siê, ¿e muszê pójæ powiêciæ
kamieñ wêgielny pod koció³, który zostanie zbudowany w dzielnicy St-Charles. Biskup Marsylii musi byæ ¿wawy, nabo¿eñstwa nie
mog¹ go mêczyæ, inaczej to tocz¹cy ogieñ. Na szczêcie chêtnie
wywi¹zujê siê z tego obowi¹zku, który nigdy nie by³ ciê¿arem dla
mnie.
List do bpa Menjauda. Jego sprawa siê gmatwa. Prosi mnie
o zmi³owanie, abym j¹ naprawi³37, jeli mogê; widocznie s¹dzi, ¿e
jest przy mnie biskup z Nancy. Ale któ¿ wie, gdzie przebywa ten
dobry pra³at? Powiadomi³ mnie, ¿e uda siê do Chambéry, aby
uczestniczyæ w sakrze biskupa z Tarentaise, gdzie bêdzie od tego
czasu? To bêdzie wiedzia³ dopiero po swym powrocie. Wydaje mi
siê jednak, ¿e dobry Menjaud, którego osobicie proponowa³em,
zbyt porywczo podchodzi do sprawy. Obawia siê, ¿e na urz¹d biskupa Nancy przyjdzie kto inny od niego, ¿e Janson nie omieszka
go rekomendowaæ jako swoje drugie ja, tak w³anie og³osi³ swego
koadiutora38; wiadomo o tym, ¿e zasz³o podobieñstwo.
21 maja: Bierzmowanie w mojej kaplicy. Uczestnictwo w procesji z okazji dni krzy¿owych. Szed³em w procesji a¿ do katedry
i w konsekwencji pob³ogos³awi³em morze.
Wyznanie wiary proboszcza parafii wiêtego Wincentego
à Paulo.

Radouber: naprawiæ jak¹ sprawê (Larousse).
Biskup F.F. Auguste Donnet, koadiutor diecezji Nancy w latach 1835-1837, nastêpnie arcybiskup Bordeaux i kardyna³.
37
38
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Wizyta ks. kan. Chervaza — przyniós³ mi list do ksiêdza biskupa z Lozanny39, który usilnie zabiega o zorganizowanie kolekty, aby ocaliæ koció³ Lozanny, za który jest jeszcze winien 75 tysiêcy franków, a który protestanci s¹ w stanie wyw³aszczyæ. Jestem
nieco zaskoczony t¹ krytyczn¹ sytuacj¹, wydaje mi siê przesad¹
kwestarza, któremu uda³o siê sk³oniæ ksiêdza biskupa z Pary¿a40 do
wydania zgody na jego sk³adkê. Ksi¹dz proboszcz z Lozanny, powiadamiaj¹c mnie o wszystkich swoich potrzebach, kiedy by³em
w jego parafii, nie mówi³ mi o tak beznadziejnym stanie spraw.
Mimo to pozwolê na sk³adkê, gdy bracia zakoñcz¹ swoj¹, myl¹c,
¿e po wielkich wydatkach, jakie ju¿ zrobiono, w których Francja
ma swój wielki wk³ad, to prawie zuchwa³oæ nara¿aæ siê jeszcze
na wydatek 75 tysiêcy w tak ciê¿kich czasach. [s. 14].
Czy zauwa¿y³em odpowied od kard. Fransoniego na mój list
z pierwszego maja? Prosi³em go o kilka informacji o Algierze,
chc¹c dowiedzieæ siê, czy w tym kraju jest prawowite s¹downictwo itp. Ksi¹dz kardyna³ odpowiada mi, ¿e ks. Joseph Montero,
pierwszy kapelan garnizonu otrzyma³ od Ojca wiêtego wszystkie
konieczne upowa¿nienia. Kardyna³, w napisanym w³asnorêcznie
post scriptum do wyjanieñ z listu, dodaje, ¿e uzgodni ze mn¹ to,
co do chwili obecnej by³o przeszkod¹ w wype³nianiu papieskiego
prawa, ale sprawy uleg³y zmianie, odk¹d gubernatorem jest marsza³ek Vallée i zreszt¹ si spera quanto prima di stabilire una sede
episcopale41. Napisa³em kardyna³owi: Quando ero in Parigi m’impegnai moltissimo presso del re acciocché provedesse ai bisogni
spirituali di quel gran numero di cristiani che patiscono in quel bel
paese; e posto che non voleva acconsentire che i missionari di San
Vincenzo di Paola vi andassero come era stato proposto, feci premura per che allora domandasse al papa di provvedere al bisogno
pressantissimo di quelli abitanti, moltissimi dei quali erano miei
diocesani, colla nomina d’un vescovo che si piglierebbe poi l’impegno di farsi aiutare a norma dei suoi bisogni42.
Pierre T. Yeni, w latach 1815-1845 biskup Lozanny.
H.L. de Quélem, w latach 1821-1839 arcybiskup Pary¿a.
41
Ma siê nadziejê, ¿e bezzw³ocznie utworzy siê siedzibê biskupi¹.
42
„Kiedy by³em w Pary¿u, usilnie nalega³em na króla, aby zaradzi³ duchowym
potrzebom tak wielkiej liczby chrzecijan, którzy cierpi¹ w tym piêknym kraju, a w przypadku gdy nie zechce wyraziæ zgody, aby udali siê tam ksiê¿a wiêtego Wincentego
39
40
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Mog³em dodaæ, ¿e król bardzo przychylnie przyj¹³ moje uwagi, ¿e wraz ze mn¹ poruszy³ najmniejsze szczegó³y i zapyta³ nawet,
jak¹ liczb¹ kanoników ostatecznie mo¿na by siê zadowoliæ, eryguj¹c tam diecezjê, do dyspozycji by³o bowiem jedynie 40 tysiêcy
franków itd. W tej zbyt d³ugo trwaj¹cej rozmowie da³em odczuæ
królowi wszystkie korzyci stolicy biskupiej za kszta³t tych we
Francji. Napomkn¹³em mu, ¿e od Stolicy wiêtej uzyska siê pozwolenie, aby by³a traktowana w tej samej kategorii co nasze,
w moim pojêciu, aby skonsolidowaæ rodki dzia³ania, i doda³em,
¿e nawet gdyby tak siê nie sta³o, te okolice pozosta³yby pod jurysdykcj¹ Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, nawet jeliby tam pos³ano biskupa in partibus. Król bardzo dobrze zrozumia³ znaczenie
mych s³ów, na podstawie jego odpowiedzi nie mam ¿adnych w¹tpliwoci, i jeszcze siê w niej utwierdzi, skoro ju¿ o tym pomyla³,
i¿ to by³a decyzja, któr¹ nale¿a³o podj¹æ. Przypominam sobie, ¿e
pyta³ mnie, czy na pocz¹tku nie wystarczy³oby dwóch wikariuszów
generalnych i dwóch kanoników. miej¹c siê, odpowiedzia³em mu,
¿e to aksjomat prawa kanonicznego [s. 15], którego nie mo¿na odrzuciæ, potrzeba przynajmniej trzech, aby utworzyæ kapitu³ê tres faciunt capitulum43; doda³em, ¿e jeli nie mo¿na by³o uczyniæ wiêcej, to celem utworzenia kapitu³y trzeba by³oby przynajmniej
dwóch kanoników wikariuszów generalnych i czterech kanoników,
czyli w sumie szeciu, ale potrzebni byli pracownicy ewangeliczni,
ludzie z tytu³em kanonika, którzy gorliwie oddaliby siê wiêtemu
pos³ugiwaniu, tak samo trzeba by wybraæ apostolskiego biskupa44,
to by³y me w³asne s³owa; mog³em szczerze mówiæ i uwa¿a³em, ¿e
to konieczne. Tê kwestiê poruszy³em z namys³em, powiadomi³em
nawet o niej ksiêdza internuncjusza, poniewa¿ zauwa¿y³em, ¿e
wszczêto wiele intryg z pewnoci¹ bez wiedzy ksiê¿y misjonarzy
i w dobrym zamiarze, jednak moim zdaniem doprowadzi³y do
mniej pomylnych rezultatów dla religii od tych, które chcia³em zaproponowaæ. Czy¿ to nie rzecz oczywista, ¿e gdyby erygowano stoa Paulo, jak proponowano. Wówczas bêdê na niego naciska³, aby poprosi³ papie¿a o zaradzenie pilnym potrzebom mieszkañców, z których wielu by³o moimi diecezjanami, poprzez nominacjê biskupa, który nastêpnie zaanga¿owa³by siê w pomoc w zale¿noci od
potrzeb”.
43
Trzech tworzy kapitu³ê.
44
Biskup de Mazenod podkreli³ te s³owo.
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licê biskupi¹ i mianowano dobrego biskupa, ten pra³at nie zechcia³by pozostaæ bez wsparcia, które móg³by uzyskaæ dziêki gorliwoci i powiêceniu ksiê¿y misjonarzy, których nie zapomnia³by poprosiæ  innych tak¿e, gdyby by³a potrzeba. Dlaczego zatem byæ
zalepionym i nie chcieæ zmusiæ króla, który nie jest cz³owiekiem,
pozwalaj¹cym na siebie wp³ywaæ, zatrzymaæ siê na normie, której
przeciwstawi³by siê za pomoc¹ s³usznych argumentów, co w rzeczywistoci by³oby mniej korzystne od rozwi¹zania, któremu da³by pierwszeñstwo! Uwa¿am zatem, ¿e przeprowadzono dobr¹ akcjê i wywiadczono przys³ugê Kocio³owi, naciskaj¹c na skorzystanie
z nominacji biskupa, a skoro przyczyni³em siê do tego stopnia powstrzymaæ niepewnoæ króla, bêdê siê tym chlubi³ tak samo jak
pociech¹, której dozna³em.
Rada Zgromadzenia. Zaskoczenie, zgroza!45. Ten Sicard mnie
poruszy³ swoimi mylami nawrócenia, które wydawa³o siê tak
szczere i tak heroiczne, ten¿e Sicard, który zechcia³ przemawiaæ do
mnie jedynie na klêczkach, który napisawszy wiele listów, w których pokornie przyzna³ siê do swoich b³êdów, osobicie przyniós³
mi ostatni, aby mnie prosiæ o ponowne przyjêcie do Zgromadzenia. Ten¿e Sicard jest potworem szelmostwa. Wychodz¹c ode mnie,
gdzie rozpostar³ [s. 10] ca³y urok najw³aciwszych sobie uczuæ, aby
poruszyæ dobre serce, che³pi³ siê, ¿e wykorzysta³ mój s³aby punkt
i wprowadzi³ mnie w b³¹d co do swojego prawdziwego nastawienia. Niemo¿liwe jest spotkaæ wiêksz¹ hipokryzjê po³¹czon¹ z najwiêksz¹ przewrotnoci¹. Wprowadziæ w b³¹d swego biskupa dziêki temu, co religia poddaje jako najwiêtsze  chcê powiedzieæ
o nawróceniu jawi¹cym siê jako proba o uzyskanie przebaczenia,
której nie mo¿na by³o mu odmówiæ, skoro by³ szczery  to ohyda! Jeli jest tak m³ody i tak bardzo zdeprawowany, odwróæmy
nasze myli od tego oszusta. Napisa³em do proboszcza z Aubagne,
aby podpisa³ wyrany zakaz odprawienia mszy w Dniu Wniebowst¹pienia.
22 maja: Stacja w parafii St-Martin w drugim dniu modlitw
o urodzaje. Trudna rada z racji odkrycia bezeceñstw bratanka proboszcza de M.
45

S³owa wydrapane, prawie nieczytelne.
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List od p. Vidala, lekarza z Pary¿a, który mnie prosi o probostwo w La Ciotat dla swego brata; drugi brat, który jest burmistrzem w Cassis, skierowa³ do mnie tê sam¹ probê, powróci³ na
stanowisko dziêki p. Maurandy’emu. To smutne.
List do Emmanuela Gaultiera, aby mu poleciæ p. Alberta Maurina.
23 maja: Stacja u St-Victor. Nic poruszaj¹cego w moich
oczach poza widokiem biskupa zjednoczonego z ca³ym swoim duchowieñstwem na publicznych i uroczystych b³aganiach, jakimi s¹
dni krzy¿owe. Dlaczego tych spraw nie czujecie tutaj? Jestem nimi
przenikniêty do g³êbi duszy. Jest w nich co nadprzyrodzonego
i wy¿szego rzêdu.
List od Dupuya. Niechêtnie przyjmuje stanowisko, jakie mu
oferujê. Chcia³by jakie inne, ale nie wiem jakie. Daremny trud na
tym padole, trudno jest zadowoliæ wszystkich.
List do opatek kapucynek i klarysek z prob¹ o modlitwê.
List do opiekunki z ochronki46 w odpowiedzi na jej list.
List do prze³o¿onej drugiego klasztoru wizytek, aby j¹ powiadomiæ, ¿e bratu szalonej pozwalam na rozmowê z jego siostr¹
w rozmównicy bez widocznych wiadków.
List od Antoine’a Antommarchiego47, kuzyna lekarza, który
zajmowa³ siê Napoleonem na Wyspie wiêtej Heleny. Zapewnia
mnie o uczuciu swego przywi¹zania i wdziêcznoci za wszystko,
co zrobi³em dla niego w okresie jego m³odoci. Uda³o mu siê
w Santiago de Cuba. By³by bardzo zadowolony, gdybym napisa³ do
ministra spraw zagranicznych z prob¹ o posadê konsula Francji
w Santiago dla niego. [s. 17]
24 maja: Dzieñ Wniebowst¹pienia. Powinienem pójæ odprawiæ mszê w kaplicy St-Raphaël, aby udzieliæ bierzmowania dzieciom ze stowarzyszenia48, ochrzciæ pewnego Alzatczyka, udzieliæ

46
Asystentk¹ ochronki by³a matka Saint-Dosithée. Nied³ugo zosta³a mianowana
prze³o¿on¹. Zob. 26 maja.
47
Eugeniusz by³ kierownikiem duchowym Antoinea Antommarchiego, kiedy by³
studentem w Aix.
48
Dzie³o m³odzie¿y robotniczej ks. Caire’a.
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mu pierwszej komunii, bierzmowania i lubu. By³em zbyt cierpi¹cy, by sprawiæ sobie tê przyjemnoæ. Ze smutkiem wiête tajemnice musia³em sprawowaæ u siebie. Stan podgor¹czkowy z powodu
doæ mocnych bólów wnêtrznoci zmusi³ mnie do powstrzymania
siê od spe³nienia pos³ugi, która przynios³aby mi wiele pociech.
Mam nadziejê, ¿e dzi wieczorem bêdê móg³ pójæ do kaplicy, aby
nie pozbawiæ sakramentu bierzmowania tych biednych dzieci z klasy robotniczej. One mog¹ siê zebraæ jedynie w niedzielê, trzeba
by³oby je przenieæ na póniejszy termin z powodu obowi¹zków,
jakie wzi¹³em na siebie na czas zbli¿aj¹cych siê wi¹t.
Otrzyma³em list, który przepiszê w ca³oci, aby zachowaæ
wspomnienie o dobrej postawie, jak¹ przyj¹³ s¹d królewski w Aix
w sprawie niegodziwego Vèze, oraz pamiêtaæ o subtelnoci uczuæ
wspania³ego adwokata Taverniera, który zapozna³ mnie z wydanym
os¹dem. Nale¿y wybaczyæ kilka zbyt pochlebnych wyra¿eñ zwi¹zanych z synowsk¹ czu³oci¹ oraz wdziêcznoci¹ narratora:
„Ksiê¿e Biskupie, z prawdziw¹ radoci¹ i trudno wyra¿alnym
uczuciem obwieszczam wam potwierdzenie wyroku wydanego
przeciw niegodziwemu Vèze. Areszt, podsycany wzburzeniem
s¹du, ale wydany na podstawie doskona³ej wiedzy o przewrotnoci winnego, który j¹ okaza³ przed s¹dem, wprawi³o w os³upienie
tego tak bardzo karygodnego cz³owieka. Wszystkie okolicznoci,
jakie towarzyszy³y zatrzymaniu, s¹ tego rodzaju, i¿ da³y mi poznaæ, ¿e w tym przypadku s¹d zrozumia³ ca³y zakres jego obowi¹zków i wszystkich tych wartoci, ¿e nie chodzi³o o zemstê.
Posiedzenie odby³o siê za zamkniêtymi drzwiami, nikt, nawet
adwokat w nim nie uczestniczy³, co tak¿e wam mówi, ¿e sam
oskar¿ony nie mia³ obroñcy. £awa adwokacka z Aix wcale nie
dzia³a³a gorzej ni¿ ta w Marsylii. Sam Fabry by³ referentem procesu. Nie odczytano nic z tego, co w dokumentach proceduralnych mog³o zasmuciæ lub wprawiæ w zawstydzenie: wszystko
zosta³o powiedziane i zapisane z takim wywa¿eniem i stosownoci¹, i¿ nawet urzêdnicy s¹dowi mówili, ¿e bez ¿adnej szkody
w rozprawie mogliby uczestniczyæ ludzie. [s. 18] Urzêdnik pañstwowy bardzo godnie wype³ni³ swe obowi¹zki. Tak samo wzniole mówi³ o biskupie Marsylii, o jego zaletach znanych wszystkim
ludziom, oraz o zdeprawowanym szaleñstwie oskar¿onego, którego nale¿a³o ukaraæ.
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Gdy chodzi o tego ostatniego, ma³o mówi³, przewodnicz¹cy
trzyma³ go bowiem na dystans. Nie wiem, czy wygl¹d s¹du go
poruszy³, ale nie powiedzia³ nic, co zwiêksza³oby jego winê.
O wszystkich tych szczegó³ach wiem od samego delatora. Jako
adwokat nie chcia³em uczestniczyæ w posiedzeniu w obawie, ¿e
mój przyk³ad móg³by tylko zachêciæ do uczestnictwa w rozprawie
kilku innych adwokatów, którzy nie mieli tak czystych intencji jak
ja. Zna ksi¹dz biskup ród³o, z którego czerpa³em. Jedyn¹ racj¹
by³a przyzwoitoæ, która nie wydawa³a siê zezwalaæ, aby wstawszy z krzes³a, na którym wydawa³ s¹d, Fabry wzi¹³ pióro, aby wam
opisaæ przebieg procesu. To go zmusi³o od³o¿yæ na inny dzieñ
przyjemnoæ napisania do ksiêdza biskupa.
Ksiê¿e biskupie, kolejny raz powtarzam, ¿e niebo cieszy siê
dusz¹ ksiêdza biskupa; ksi¹dz biskup cierpia³ jedynie po to, aby
urosn¹æ w oczach tych wszystkich, którzy znaj¹ ksiêdza biskupa,
aby wype³ni³o siê s³owo Mistrza, i nadaæ wam godnoæ biskupa
okrutnego dla z³ych, a przyjemnego Bogu. Nasze serca cierpia³y
wraz z waszym, nasze dusze zjednoczy³y siê przed Bogiem w tych
samych modlitwach i tutaj jak zawsze dalimy siê poznaæ jako
prawdziwe dzieci mê¿a apostolskiego, który nauczy³ nas smakowaæ
cnoty. Proszê przyj¹æ itd.”.
Z ³atwoci¹ mo¿na pomyleæ, ¿e podobne uczucia, dzielone
przez tych wszystkich, którym powieci³em pierwsze lata mojej
pos³ugi, nie wynagrodz¹ mi o wiele wiêcej przeladowañ, które
przeciwko mnie wzbudza piek³o.
Jeszcze wczoraj otrzyma³em list od Antonio Antommarchiego,
który z tak daleka wyra¿a te same uczucia wdziêcznego serca,
a powiadamiaj¹c mnie, ¿e teraz wzrasta w wiernoci Bogu i cnocie,
s³usznie uwa¿a, ¿e nale¿y mi wynagrodziæ wszystkie me troski.
Innego dnia przychodzi Turcas49, aby spêdziæ ze mn¹ godzinê, nie
móg³ ju¿ oderwaæ siê ode mnie, ze ³zami przywo³ywa³ wspomnienia
o latach spêdzonych pod moim kierownictwem. Rady, których mu
udzieli³em, na obecnym etapie przygotowañ do jego ma³¿eñstwa, wywo³a³y w nim wdziêcznoæ. Nic z tego, co ten dobry ojciec, którym
wy bylicie, mi powiedzia³, nie zostanie stracone — mówi³ do mnie
49
Felix Chrysostome Turcas, cz³onek Stowarzyszenia M³odzie¿y Chrzecijañskiej
w Aix w latach 1814-1815.
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wzruszony  b¹dcie pewni, ¿e z nich skorzystam, sam siê wzruszy³em. To radoæ, któr¹ dobry Bóg zachowa³ dla mnie w niechybnym
strapieniu niesprawiedliwego zachowania siê Vèze. [s. 19]
Dzi wieczorem poszed³em udzieliæ bierzmowania dzieciom,
których nie mog³em odwiedziæ rano, uzna³em to za cechê dobrego
pasterza. Mia³em oczywicie niewielk¹ temperaturê, ale uzna³em,
¿e powinienem siê nieco zmusiæ, aby na dalsz¹ przysz³oæ nie odk³adaæ udzielenia ³aski sakramentu tym dzieciom, które by³y tak
dobrze przygotowane i nie mog³y siê zebraæ kiedy indziej jak tylko
w niedzielê i musia³yby czekaæ a¿ do wi¹t po Zes³aniu Ducha
wiêtego. By³em niezadowolony z tego, co nazywa siê brakiem
roztropnoci. Przed bierzmowaniem mog³em nawet skierowaæ do
nich kilka s³ów pouczenia i zachêty, ale podczas adoracji wyszed³em do zakrystii, poniewa¿ nie mia³em si³y klêczeæ; tam przyj¹³em
b³ogos³awieñstwo.
25 maja: Wizyta ks. d’Astrosa, arcybiskupa Tuluzy. List do
o. Guiberta z prób¹ zmuszenia go do powrotu do Ajaccio, gdzie
bardzo go potrzebuje o. Moreau. Ten ojciec w³anie mi napisa³, ¿e
ju¿ bardziej nie mo¿e byæ niezadowolony z o. Reinauda50. To, co
mi o nim mówi, jest rzeczywicie przykre. Chcia³ mi podaæ pocieszaj¹ce wiadomoci „na jego korzyæ, ale musia³by staæ siê cud,
a Bóg go nie uczyni, poniewa¿ pycha tego cz³owieka jest zbyt wielka. To ci¹gle ta sama duma, ta sama niesubordynacja. To jego rachuba, chcia³by siê ca³kowicie pogr¹¿yæ. Ci¹gle zabiega, aby mieæ
pupili w seminarium i w miecie, gdy wezwie siê go bowiem na
kontynent, jego wyjazd wywo³a wiele ha³asu. Ten hipokryta za
wszelk¹ cenê chce siê osiedliæ na Korsyce i triumfowa³by byæ
mo¿e, gdyby móg³ zgnieæ tych, którzy s³u¿yli mu za szczebel drabiny, po której móg³by siê wspi¹æ. Boi siê jeszcze nieco o. Guiberta, ale w ich obecnoci gardzi nim. Wychodzi, kiedy mu siê podoba, bez uprzedzenia go, uda³ siê do prefekta, a Moreau dowiedzia³
siê o tym zupe³nie przez przypadek i od osoby z zewn¹trz. Nie
mówi¹c ani s³owa ekonomowi, dziêki jednemu z pracowników seminarium, zakupi³ sobie wêdkê. Równie¿ bez pozwolenia poszed³
nad morze ³owiæ ryby. Nie uwa¿a, aby od kogokolwiek by³ zale¿50

Reinaud: s³owa wydrapane.
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ny Ksiê¿e biskupie, nie chcê byæ prorokiem, ale s³usznie s¹dzê,
¿e ten brat przysporzy nam k³opotów, jeli nie pospieszycie siê zabraæ go od nas najsprytniej, jak tylko zakoñczy siê rok szkolny.
Jeli bêdziecie zbyt d³ugo czekaæ, wyje¿d¿aj¹c, wywo³a skandal,
skoro wbrew nam stara siê o pozostanie na wyspie. Mo¿na by
zniszczyæ relacje, które go przytrzymuj¹, lub nawet sam by je
zniszczy³, a potem wznieæ teoriê przeciwko teorii. Ksiê¿e biskupie, czujê, ¿e was zasmucam, podaj¹c wszystkie te szczegó³y, ale
uwa¿am to za konieczne, zreszt¹, bo¿y duch pozwoli wam oceniæ
moje s³owa, a ja nie muszê siê obawiaæ, aby do was mówiæ ex
abundantia cordis, poniewa¿ wiem, ¿e ksi¹dz biskup wszystko ma
pouk³adane itd.”.
Czego mo¿na spodziewaæ siê po cz³onku, który nie przesta³ pod¹¿aæ t¹ drog¹, odk¹d wymusi³ na nas wiête wiêcenia. Od tego
czasu nie by³ mê¿em [s. 20] Zgromadzenia. Jego przedwczesne wynaturzenie przynosi owoce. Niech Bóg odwróci ostatnie zamiary.
Ksi¹dz kanonik Chervaz by³ uprzejmy daæ mi relikwie wiêtego Maurycego. Autentycznoæ relikwii jest powiadczona przez
arcybiskupa Pary¿a, ale te zosta³y przywiezione z opactwa St-Maurice51, a skoro relikwiarz by³ otwarty, aby je podzieliæ na kawa³ki,
trzeba by³o powtórnie potwierdziæ ich autentycznoæ. Zosta³y od³¹czone od cia³a w dniu przeniesienia tej znanej relikwii. Ksi¹dz kanonik Chervaz by³ obecny.
26 maja: Poszed³em do ochronki potwierdziæ wybór nowej
prze³o¿onej Sióstr Matki Bo¿ej Mi³osierdzia, która przyjecha³a
z Tours.
27 maja: Msza pontyfikalna w parafii wiêtej Trójcy z okazji
wiêta, które co roku w maju uroczycie siê obchodzi ku czci Najwiêtszej Maryi Panny. Wieczorem tak¿e odprawi³em nabo¿eñstwo, kazanie wyg³osi³ o. Desmazure.
List od ksiêdza arcybiskupa z Bordeaux. Odpowiada na mój
list z 11, podaje mi wiadomoci o p. E. Mathieu. Ten m³ody cz³owiek ma obecnie 200 tysiêcy franków. Rodzina Magallon, zgodnie
ze s³owami ksiêdza arcybiskupa, zrobi dobry interes. Ponownie do
mnie napisze, aby daæ mi odpowied od ojca.
51

Opactwo St-Maurice (Valais, Szwajcaria).
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28 maja: List do ksiêdza proboszcza z Brignoles, aby u o. Arbiego Julien postara³ siê o ponowne przyjêcie niejakiej do ojcowskiego domu, sk¹d siê wymknê³a.
29 maja: List od o. Guiberta; jego przyjazd do Ajaccio. List
od o. Moreau. Powiadamia mnie, ¿e o. Guibert na sw¹ podró¿ od
diecezji otrzyma³ od 15 do 20 tysiêcy franków. Uprzedza mnie, ¿e
prefekt tak bardzo siê z nim liczy, i¿ zapewni³ go, ¿e by³by pewien
gdyby zmar³ biskup z Fréjus, mianowano by biskupem tej¿e diecezji. Mówi mi o tym, aby uzmys³owiæ mi, jak bardzo o. Guibert jest
szanowany w Ajaccio.
List od ksiêdza Guesneou, proboszcza z Carbon52 ko³o Bordeaux. Proponuje mi swój teren o wartoci 30 tysiêcy franków, aby
tam osiedliæ kapucynów. Zanim mu odpowiem, przedstawiê propozycjê o. Athanase’emu, który w tej chwili jest nieobecny.
30 maja: List od Reyniera53. Prosi mnie o powrót do Zgromadzenia. Ta proba zostanie przed³o¿ona radzie, aby rozpatrzyæ jej
zasadnoæ. List jest u³o¿ony w nastêpuj¹cy sposób: „Ksiê¿e biskupie, chc¹c spe³niæ ¿¹danie mego sumienia, a tak¿e mojego serca,
mam zaszczyt prosiæ ksiêdza biskupa o skierowanie mnie na drogê, na któr¹ wezwa³a mnie opatrznoæ i ojcowska dobroæ ksiêdza
biskupa, z której nigdy nie powinienem schodziæ, i zaliczyæ mnie
do grona swoich dzieci. Oczekuj¹c odpowiedzi ksiêdza biskupa,
b³agam, aby ksi¹dz biskup uwierzy³ w szczeroæ mojego szacunku,
mego oddania i mej wdziêcznoci. Mam zaszczyt itd., s³uga i syn,
Reynier”.
Ojciec Honorat wyjecha³ odprawiæ swoje rekolekcje. W myli
potwierdzi³ mi, ¿e nie chcia³bym, aby tak jak arcybiskup Awinionu
i wielu innych pra³atów, wiêkszej uwagi przywi¹zywaæ do pewnych pozornych organizacji ni¿ do rzeczywistego dobra dusz, które zosta³y im powierzone.

S³owo trudne do odczytania. Ko³o Bordeaux jest gmina Carbon-Blanc.
By³o dwóch oblatów o nazwisku Reynier: Gustave Léon, wyst¹pi³ w 1831 i Jacques Symphorien, wyst¹pi³ w 1829 roku. ¿aden z nich nie wst¹pi³ do zgromadzenia.
Aucun des deux nest rentré dans la congrégation.
52
53
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31 maja: Te Deum na zakoñczenie miesi¹ca maryjnego w parafii wiêtej Trójcy. W tym roku na nabo¿eñstwa przychodzi³o wielu ludzi. W ci¹gu miesi¹ca rozdano szeæ tysiêcy komunii. Czu³em
siê zmuszony publicznie podziêkowaæ przed tradycyjnym przyjêciem dla Stowarzyszenia Ró¿añcowego. Cz³onkowie tego stowarzyszenia ponosz¹ koszty pobo¿noci, któr¹ podziwiano przez ca³y
miesi¹c.
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Czerwiec 1838 roku
1 czerwca: Bierzmowanie w czasie mojej mszy w mojej kaplicy. Nastêpnie przyszed³ proboszcz od karmelitów, aby mnie zabraæ i udzieliæ bierzmowania pewnemu choremu. Przechodz¹c
przed jego kocio³em, us³yszelimy piew dzieci, które wczoraj
obchodzi³y pierwsz¹ komuniê. Wszed³em i wyg³osi³em krótkie pouczenie, które widocznie sprawi³o im wielk¹ przyjemnoæ. Stamt¹d poszed³em do mojego chorego, gdzie zgodnie ze zwyczajem,
znajdowa³o siê wielu ludzi. Ten biedny cz³owiek zdawa³ siê g³êboko poruszony i bardzo zadowolony, ¿e pojedna³ siê z dobrym Bogiem. Wród uczestników by³a starsza kobieta, która jest dok³adnie o dziesiêæ lat starsza od mojego wujka, to znaczy, ¿e brakuje
jej tylko roku do stu lat. Po moim powrocie do rezydencji biskupiej zasta³em prze³o¿on¹ generaln¹ Sióstr Dobrego Pasterza1, która
udaje siê do Rzymu, aby tam otworzyæ dom swego zakonu. Papie¿
umieci³ je w St-Michel2; siostry s¹ wezwane, aby uczyniæ wiele
dobra w tym domu. Kardyna³ Odeschalchi3 jest protektorem tego
zgromadzenia bardzo popieranego przez papie¿a. Zaproponowa³ mi
za³o¿enie w Marsylii domu tych sióstr, ale ju¿ podjêto zobowi¹zania ze wspólnot¹ z Tours; zakonnice, które siê nam przysy³a, ju¿
by³y w drodze, gdy zg³osi³y siê Siostry Dobrego Pasterza. Musia³em im podziêkowaæ, aby nie zaszkodziæ ju¿ istniej¹cemu dzie³u,
które by³o podtrzymywane tylko przez siostry dzie³a, które wezwa³y inne. Zatem nie przekazano mi listu kard. Odescalchiego, jaki
napisa³ do sióstr, i¿ nigdy nie napisa³ na ten temat do jakiegokolMatka Euphrasie Pelletier (1796-1868), kanonizowana 2 maja 1940 roku.
Przytu³ek wiêtego Micha³a nad Tybrem na po³udnie od Rzymu: wspania³a instytucja, gdzie znajduje siê wiele po³¹czonych i doskonale zarz¹dzanych przez zarz¹d
kardyna³ów dzie³. Zob. Dziennik rzymski, 24 stycznia 1826, w: EO I, t. 17, s. 86.
3
18 padziernika 1832 roku Carlo Odescalchi (1786-1841) wywiêci³ o. de Mazenoda na biskupa.
1
2
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wiek biskupa poza mn¹, gdy¿ by³em jego przyjacielem. Rzeczywicie w jego licie mo¿na zauwa¿yæ, jak bardzo obawia siê sugestii,
¿e chce siê mieszaæ w kompetencje biskupów diecezjalnych, jest
³askaw, aby wyjaniæ, ¿e jego stanowisko kardyna³a-opiekuna nie
jest ¿adnym ciosem, jego list jest bardzo stonowany, dzisiaj tak
samo grzecznie na niego odpowiedzia³em. Prze³o¿ona generalna
Sióstr Dobrego Pasterza przeka¿e jemu mój list, wyra¿aj¹c mój ¿al,
¿e okolicznoci nie pozwoli³y przychyliæ siê do jego rekomendacji. Prze³o¿ona generalna by³a zadowolona z gociny i wskazówek,
jakich jej udzieli³em odnonie do jej rz¹dów w Rzymie4.
List od ks. Damico. Pragnie wyt³umaczyæ swe nieco dziwne
zachowanie w sprawie jego nominacji.
2 czerwca: Ponownie zjawi³ siê Sicard, ze wszystkiego siê
wyt³umaczy³, traci g³owê, nie wie ju¿ nic wiêcej jak tylko zostaæ.
Pozwoli³em sobie nie wierzyæ wszystkim sprzeciwom, jakie mog¹
siê pojawiæ.
Przyjecha³ Dupuy, pojutrze zostanie zainstalowany.
Pozwoli³em ks. kan. Chervazowi na przeprowadzenie kolekty
dla kocio³a w Lozannie.
3 czerwca5: Pontyfikalna msza w katedrze. Ca³y dzieñ w kociele.
List od ks. Boucaruta, superiora wy¿szego seminarium z Nîmes
z prob¹ o informacje na temat Sicarda, który poprosi³ o przyjêcie
do diecezji, aby tam wykszta³ciæ jedno dziecko.
4 czerwca: Ob³óczyny dwóch kandydatek Sióstr Najwiêtszego Sakramentu. Bierzmowanie niektórych ich wychowanków.
Wizyta konsula z Neapolu, który mi przedstawi³ p. D. Camillo
de Monteforte’a, ayo de SS. AA. Los Serenissimos Infantes6, syna
p. D. Francisco de Paulego7. Ten nauczyciel przekaza³ mi pismo
Zob. wy¿ej, 12 stycznia.
Uroczystoæ Zes³ania Ducha wiêtego
6
Camillo de Monteforte, nauczyciel ich królewskich moci, janie owieconych
Infantów Hiszpanii.
7
W 1833 roku w chwili mierci Ferdynanda VII, króla Hiszpanii, jego ¿ona Maria
Krystyna Burboñska Sycylijska sta³a siê regentk¹ królestwa, czekaj¹c, a¿ jej córka, przy4
5
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polecaj¹ce od mojego dawnego wspó³ucznia ks. Cassou, proboszcza dworu w Madrycie. D. Camillo pozytywnie postrzega wydarzenia w Hiszpanii. Przyznaje, ¿e jego ksi¹¿ê jest tylko dobrym cz³owiekiem, który pozwala siê prowadziæ, nie wiedz¹c, dok¹d idzie.
W jego domu rz¹dzi maggiorodomo8, a skoro jest to blunierca
i spiskowiec, mo¿na zrozumieæ, na jakie tory potrafi skierowaæ
sprawy. Swoimi intrygami narazi³ ksiêcia, towarzyszy³ mu do Tuluzy, gdzie po prostu w kolegium umieci³ troje dzieci D. Francisco; dwójka najstarszych w wieku od 15 do 17 lat nie jest pozbawiona rozs¹dku, maj¹ solidne zasady i w³aciwie oceniaj¹
wydarzenia. Trzeci jest prawdziwym imbecylem. Potrzebowa³by
wiêcej ni¿ krótkiego czasu odwiedzin, aby poznaæ ca³¹ masê interesuj¹cych szczegó³ów. [s. 23]
5 czerwca: Msza w Dziele Opatrznoci ubogich sióstr, aby
udzieliæ bierzmowania dwudziestce ich dzieci. To tak¿e by³ dzieñ
zebrania sióstr, przyj¹³em 32 sporód nich, oczywicie zawsze nale¿y czyniæ to, co nale¿y do biskupa, to znaczy pouczaæ i g³osiæ,
codziennie trzeba od tego na nowo zaczynaæ. Bóg niech bêdzie
b³ogos³awiony, jeli mo¿na z tego skorzystaæ. W tej materii nie
bêdê siê oszczêdza³. W ten sposób odpowiem na okropnoci publikowane przeciwko mnie, atak na autora i drukarzy wykracza bowiem poza sferê moich obowi¹zków. Pasterz powinien byæ gotowy
do jeszcze wiêkszego cierpienia. Byæ mo¿e gdybym by³ nie tak
dok³adny w wywi¹zywaniu siê z tego, co uwa¿am za mój obowi¹zek, to demon i niegodziwcy, których wzbudza, w mniejszym stopniu
mêczyliby mnie sw¹ pod³oci¹. Ju¿ bardziej piekielne nie mog³yby
byæ; mniejsza z tym, z³o pokonam dobrem zgodnie ze wskazówk¹,
jakiej udziela mi Aposto³.
Wtorkowa rada mêcz¹ca z powodu trudnoci z nominacjami
na wakuj¹cych parafiach z racji wyborów proboszczów parafii
sz³a królowa Izabella II, osi¹gnie pe³noletnioæ. To nie by³a sprawa Don Carlosa, brata
króla, który uwa¿a³ siê za nastêpcê tronu. Ta kwestia by³a powodem wojny domowej
w latach 1833-1839 i politycznej opozycji wobec Kocio³a, duchowni bowiem zjednoczyli siê z Don Carlosem, a królowa-matka popiera³a libera³ów. W 1846 r. wysz³a za
m¹¿ za Franciszka dAssise de Burbon, syna infanta François de Paule’a, innego brata
Ferdynanda VII.
8
Majordomus lub zwierzchnik s³u¿by.
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St-Martin, wiêtego Wincentego z Paulo, z La Ciotat, z Roquevaire i wikariuszy, których nale¿y przenieæ.
5 czerwca: Beznadziejny list od o. Mille’a, który powiadamia
mnie, ¿e brat Morandini9, którego wys³alimy do N.-D. du Laus,
aby zmieni³ powietrze i odpocz¹³ po przyjedzie do Gap, wymiotowa³ krwi¹, która uchodzi³a mu przez usta i nos. Natychmiast zaleci³em modlitwy, poniewa¿ strata tego cz³onka by³aby wielkim
nieszczêciem dla Zgromadzenia, a jakie nadzieje mo¿na mieæ,
skoro wymiotowa³ krwi¹? Natychmiast tak¿e odpisa³em o. Mille,
aby temu dziecku poleciæ powierzenie siê Najwiêtszej Dziewicy
i dziêki Jej potê¿nemu wstawiennictwu uprosiæ uzdrowienie, którego nie mo¿na spodziewaæ siê od ludzi10.
6 czerwca: Kolejne spotkanie z Sicardem11, Wypiera siê
wszystkich s³ów i uczuæ, jakie mu siê przypisuje. Na kim polegaæ?
Jeli jego poprzednie zachowanie nie by³o przyczyn¹, i¿ pozbawiono go ca³ego kredytu, to bêdzie mia³ powody do zmartwienia; do
tego stopnia mo¿na by³oby za³o¿yæ niegodziwoæ w cz³owieku, aby
uwierzyæ, ¿e mo¿e podtrzymywaæ tak okropn¹ hipokryzjê i podstêpne dzia³anie. Ale mam siê na bacznoci, jeli chodzi o moj¹
wielk¹ sk³onnoæ do wiary w oznaki skruchy i ¿e jest ona szczera.
Pomimo jego zaprzeczeñ, mam jednak pewnoæ, ¿e jest winny tej
nowej zbrodni. W rozmowie umknê³o mu wiele wyra¿eñ, które
ukaza³y odra¿aj¹ce myli niewiernoci i apostazji. Przywo³any do
porz¹dku t³umaczy siê z niepokoju i beznadziei, w jakiej siê znajduje. Uda siê [s. 24] do Aix do jezuitów, aby tam odprawiæ rekolekcje i dobr¹ spowied, ale czy¿ nie powiedzia³ mi: „Czemu bêd¹
s³u¿yæ te rekolekcje, jeli nie chce ksi¹dz biskup ze mnie zdj¹æ ci¹¿¹cego na mnie interdyktu?”. Mizerne nastawienie: da³em mu
20 franków, aby zap³aci³ swój pobyt u jezuitów.
Sicarda w moim gabinecie zast¹pi³ ks. Martin, który przyszed³
ju¿ setny raz, aby mnie przepraszaæ i prosiæ o przeniesienie.

9
10
11

F.L. Camille Morandini (1816-1838), nowicjusz w latach 1836-1837.
Zobacz list do o. Mille, EO I, t. 9, s. 83.
Nazwisko zawsze wydrapane.
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Markiz de Janson przyszed³ za³atwiæ ze mn¹ kilka spraw swego
brata biskupa Nancy. Jego wizytê zawdziêczam temu, ¿e min¹³ ponad rok12, jak go nie widzia³em. Przekaza³em mu listy, napisane do
mnie przez jego brata, który widocznie uda³ siê w drogê do Pary¿a
zamiast do Marsylii, jak to mi zapowiada³ przy wielu okazjach.
Mer z Roquevaire i jego zastêpca przybyli wyraziæ mi swój
smutek z powodu starty ich proboszcza, którego mianowa³em w La
Ciotat.
Proboszcz z Mazargues przyszed³ porozmawiaæ ze mn¹ jeszcze o swoim bratanku, który chcia³by  choæby w pewnym stopniu  wyt³umaczyæ siê. Jasno mu powiedzia³em, ¿eby nie ³udzi³
siê, i¿ kiedykolwiek zostanie zamieniony. Do tego stopnia jest niewykszta³cony i niezdolny, ¿e mo¿e jedynie wegetowaæ w cieniu
swojego wujka. Nie mog¹c bardziej zakorzeniæ siê w Mazargues,
nie ma siê czego spodziewaæ; po³¹czyæ prowadzenie siê z g³upot¹,
to zbyt wiele zdolnoci!
Vitagliano13 nadal mówi³ mi o tej dziewczynie, któr¹ on, jak
i wielu innych kap³anów, uwa¿a za mistyczkê. Nalega na mnie,
abym przeczyta³ jej pisma i je oceni³. Poleci³ jej to kieruj¹cy ni¹
g³os. Powoli zabieram siê do tego typu spraw, najpierw dlatego, ¿e
jestem bardzo nieufny do wszystkiego, co nie zosta³o objawione,
a poza tym nie mo¿na pozwoliæ sobie na pomy³kê.
List do ksiêdza arcybiskupa Bordeaux na temat ma³¿eñstwa
p. Emile’a Mathieu. Wizyta Emile’a w zwi¹zku z t¹ spraw¹. Mój
dzieñ zakoñczy³em, id¹c udzieliæ bierzmowania biednej m³odej
umieraj¹cej w sierociñcu.
7 czerwca: Listy do Féliksa Turcasa. By³by szczêliwy, gdybym pob³ogos³awi³ jego ma³¿eñstwo. Jego list jest godny jednego
z mych dzieci. Inny Félix14 z pewnoci¹ bêdzie bardzo zdziwiony
i niezadowolony, ¿e okazujê taki dowód zainteresowania Turcasowi, który przez ma³¿eñstwo wchodzi w rodzinê niebêd¹c¹ z grona
Powy¿ej s³owa rok bp de Mazenod napisa³: i dwa.
P.T. Antoine Vitagliano (1801-1871), kap³an marsylski, któremu bp de Mazenod
bardzo ufa³. Mianowa³ go proboszczem parafii St-Victor, a w 1851 archiprezbiterem
katedry.
14
Nie³atwo mo¿na rozpoznaæ, o jakim innym Féliksie mówi bp de Mazenod, byæ
mo¿e o by³ym cz³onku Stowarzyszenia M³odzie¿y. Félix Agard o¿eni³ siê w 1839 roku.
12
13
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jego przyjació³; ale w wiêkszym stopniu lgn¹ do cz³owieka, który
wobec mnie zachowa³ synowskie oddanie ni¿ do niewiernego przyjaciela, który mo¿e sobie wyrzucaæ niewybaczalne k³amstwa przeciwko mnie.
Ksi¹dz Michel, proboszcz z Cuges, rozmawia³ ze mn¹ o swojej parafii. [s. 25]
Ksi¹dz Camoin, wikariusz z Allauch, nak³oni³ swego proboszcza, aby mnie prosiæ o wyg³aszanie w ka¿d¹ niedzielê kazania;
chce, abym osobicie okreli³ czas, który nie powinien przekraczaæ
pó³ godziny.
Pani Baumond przysz³a powiadczyæ mi wszystko, z czego
zwierzy³a siê o. Telmonowi w zwi¹zku z jej rozmow¹ z Sicardem.
Rzeczywicie powiedzia³ jej, ¿e spe³ni³ jedynie formalnoæ, ¿e
przez ca³e ¿ycie wola³by byæ ob³o¿ony interdyktem ni¿ wróciæ do
Zgromadzenia. Dos³ownie przytoczy³em te s³owa Sicardowi. Czy
mo¿na sobie wyobraziæ, ¿e mia³ odwagê im zaprzeczyæ oraz g³ono wo³a³, ¿e przyst¹pi³by do konfrontacji z donosicielem. Chocia¿
p. Baumond bardzo boi siê brutalnoci swego mê¿a, nie wzbrania
siê przed Sicardem powiadczyæ prawdziwoci swych twierdzeñ.
W odwiedziny przyszed³ ksi¹dz proboszcz de Cesolles. Udaje
siê do Lyonu zabraæ szcz¹tki swej bratowej, ¿ony hrabiego de Cesollesa, pierwszego przewodnicz¹cego senatu z Nicei.
8 czerwca: List do ksiêdza biskupa z Grenoble, s³owa uznania
za nominacjê ks. Dupuya do parafii kartuzów.
List do ks. Galliciana15 z prob¹, jeli to mo¿liwe, objêcia kapelanii w Pomègue16. Polecam mu tylko dopilnowanie, aby sprawa
by³a przeprowadzana zgodnie z prawem kanonicznym.
Pan de Cesolles, najstarszy syn i jego ¿ona Félicie de Castellane przybyli spotkaæ siê z nami; w Marsylii spotkali siê ze swoim
wujkiem, ks. de Cesollesem, który dzisiaj u mnie zjad³ kolacjê.
Odwiedziæ mnie przyszed³ równie¿ François Roux. S³usznie
uwa¿am, ¿e chcia³by, abym poszed³ pob³ogos³awiæ jego ma³¿eñJean Joseph Gallician (1769-1847).
Pomègue, wyspa naprzeciw Marsylii obok wyspy Ratonneau. Tam cumowa³y
statki podlegaj¹ce kwarantannie, to znaczy maj¹ce towar lub pasa¿erów chorych na choroby zakane.
15
16
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stwo17, ale trzeba by³oby odbyæ podró¿ do Tulonu, a to nieco ponad moje si³y.
List od Coulina18, który pieczo³owicie bêdê przechowywa³ jako
nieodparty dowód obrzydliwej pod³oci tych, o których mowa
w licie. Na nieszczêcie duchowni s¹ wymienieni w pierwszej linii i, wielki Bo¿e, w jakiej obrzydliwej roli! List uwa¿am za przesadzony, mam nawet na to dowód, ale prawd¹ jest, ¿e w dalszej
czêci jest doæ mocny, aby na zawsze zniechêciæ wra¿liw¹ duszê
i serce, choæby nawet w niewielkim stopniu wra¿liwe na ludzkie
wzglêdy. Ju¿ bardziej nie mo¿na zdeformowaæ najczystszych intencji, w bardziej niegodny sposób zaprzeczyæ dobrodziejstwom, bezczelniej i w powa¿niejszej materii oczerniaæ, jednym s³owem, bardziej oddawaæ z³em za dobro. Czy¿by by³ to ostatni wysi³ek piek³a,
aby zgasiæ we mnie wszelk¹ myl o gorliwoci i postêpie zbawiennej reformy? Myla³bym o tym, a¿ do ogarniaj¹cego mnie wstrêtu,
i o gwa³cie, który muszê sobie zadawaæ, aby trwaæ w woli jak najlepszego wype³niania mej pos³ugi wobec ludzi, którzy niewarci s¹
troski o ich dobro.
9 czerwca: List do Reyniera19 z zaproszeniem porozmawiania
ze mn¹, zanim jego probê przed³o¿ê radzie.
List do Couilina, aby go przyj¹æ na audiencji, o któr¹ prosi.
List od Sicarda z domu jezuitów w Aix, gdzie odprawia rekolekcje. Znowu w nastêpuj¹cych s³owach prosi o ³askê: „Moja mi³oæ jest taka, jak¹ zaledwie kilka dni temu wyrazi³em j¹ ksiêdzu
biskupowi. Wcale siê nie zmieni³a, a dziêki rekolekcjom i modlitwie oraz poznaniu moich nowych potrzeb jeszcze siê zwiêkszy³a.
Zniechêci³bym siê, gdybym nie wiedzia³, ¿e jedynie potrzeby i nawrócenie by³y powodem ³askawoci i mi³oci ksiêdza biskupa. Ponownie proszê ksiêdza biskupa, upadaj¹c do kolan ksiêdza biskulub z pann¹ Gérard. Zob. 18 czerwca.
Coulin: s³owo wydrapane. Ojciec Rey (dz. cyt., t. 2, s. 23) napisa³: „Biskup de
Mazenod szczególne zainteresowanie i wielk¹ troskê okazywa³ duchowieñstwu. Jednak
jego intencje czêsto by³y niedoceniane lub le interpretowane. List z 8 czerwca, podpisany nazwiskiem pewnego bardzo szacownego ksiêdza, pokaza³, co g³ono o nim mówiono na zebraniach duchowieñstwa”. Wydaje siê, ¿e niezadowolenie, sk¹din¹d bardzo
ma³e (zob. 10 czerwca), wynika³o z warunków ¿ycia wspólnego ksiê¿y, który biskup
postawi³ przy nominacji nowych proboszczów i rektorów.
19
Nazwisko wydrapane.
17
18
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pa, aby ksi¹dz biskup pozwoli³ mi ¿yæ pod waszymi prawami
i poród swych dzieci wyznaczy³ mi miejsce, którego tak czêsto by³em niegodny”.
Ojciec Richard, rektor jezuitów, napisa³ do mnie na ten sam
temat i ponagla mnie do przyjêcia marnotrawnego syna, itd.
To wystarczy, abym przedstawi³ go radzie. Najprawdopodobniej po tym wszystkim, co siê sta³o, zostanie wydalony, ale to bêdzie jego wina. Zatem pozwolê mu pójæ, gdzie zechce.
List od o. Martina. Nigdy w pamiêci cz³owieka w Notre-Dame
[du Laus] nie by³o wiêkszego t³umu. Ojciec Mille lepiej siê czuje.
Zakaz, który na niego na³o¿y³em, dobrze mu zrobi³. Morandini jest
nieco lepszy. Wszystkich zbudowa³ heroicznymi uczuciami, które
pokaza³ w czasie najstraszniejszych boleci.
Panu Ferdinandowi Paille’owi20 wys³a³em weksel na 10 tysiêcy i 100 franków jako zap³atê za dom zakupiony do p. Gastinela.
10 czerwca: Dzisiaj rano udzieli³em bierzmowania p. Paponowi z rodziny historyka z Prowansji21, mia³ ponad piêædziesi¹t lat.
Najbardziej pocieszaj¹cy jest jego powrót do Kocio³a. Pan Papon
by³a kalwinist¹. Nigdy nie przejawia³ najmniejszej sk³onnoci do
nawrócenia, pozwoli³ jedynie, aby jego ¿ona praktykowa³a sw¹
wiarê, i zgodzi³ siê, by jego dzieci by³y katolikami. Oto nagle,
w wielu piêædziesiêciu trzech lat, czego nikt siê nie spodziewa³,
prosi, aby go umówiæ z ksiêdzem i na trzecim spotkaniu [s. 27] jest
gotów nawet wyrzec siê b³êdów Kalwina i warunkowo, jak to zawsze praktykujemy, przyj¹æ chrzest; jego chrzestnym i chrzestn¹
byli markiz de Montgrand22 i jego ¿ona. Genoud, proboszcz z St-Giniez, wyspowiada³ go, a ja mia³em przyjemnoæ w mojej kaplicy, w obecnoci jego ¿ony i dwójki ich dzieci, udzieliæ mu bierzmowania i komunii.
Licik od Louisa23, aby wys³aæ do mnie dwóch z jego ojców
 Leblanca i Portala.
20
Paille lub Poulle. Pan Gastinel w pismach za³o¿yciela jest wymieniony tylko jeden raz.
21
Tym prowansalskim historykiem jest oratorianin Papon (1734-1803), autor czterotomowego dzie³a Historie de Provence (1777-1786).
22
Markiz de Montgard (1776-1847) przed rokiem 1830, w czasie Napoleona i restauracji by³ merem Marsylii.
23
Louis de Boisgelin, wówczas nowicjusz u jezuitów w Awinionie.
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Wizyta Turcasa, jego lub odbêdzie siê najpóniej 21 rano.
Zbyt d³uga rozmowa z Coulinem na temat jego listu. Dla mnie
zdradza przekonanie, ¿e w dniu, kiedy do mnie napisa³, widzia³
wszystko w ciemnych kolorach, a bezosobowa partyku³a powinna
byæ ograniczona jeszcze w wiêkszym stopniu, ni¿ myla³. Muszê
jednak pamiêtaæ, ¿e jeli ks. Bossier le mówi³ przez g³upotê, to
ks. Espanet, czuj¹c siê swobodnie, lepiej wiedzia³, co czyni³24.
11 czerwca: Jak w ka¿dy poniedzia³ek bierzmowanie w mojej
kaplicy. Odwiedziny byków z Bo¿ego Cia³a25. Chciano je wprowadziæ do g³ównej sali. Lud wtargn¹³ do kurii. Trzeba by³o, abym
zaszczyci³ tak piêkn¹ wizytê. Wszyscy ludzie okazali mi wiele zainteresowania, któ¿ mi powiedzia³ bardziej pochlebne rzeczy: Noustre bel evesque nous fas tant de plaisir de lou voire, itp. Piêæ franków dla ma³ego Jeana-Baptiste’a, dziesiêæ franków dla
szlachetnych rzeników z wyj¹tkiem tych w p³aszczach przebranych za Henryka IV. Podarunek dla prowadz¹cego ofiarê, ca³kowicie równie¿ ubranego w srebro.
Rada Zgromadzenia. Jednog³ona odmowa na ponowne wst¹pienie Sicarda oparta na motywach, które szczegó³owo zostan¹
opowiedziane w protokole z posiedzenia26. O probie Reyniera rozstrzygnie siê wówczas, gdy z nim porozmawiam.
List od p. Gérard de Toulon w imieniu ca³ej jej rodziny, aby
mnie zaprosiæ na pob³ogos³awienie ma³¿eñstwa, które zrz¹dzeniem
nazywanym opatrznociowym, mia³em szczêcie skojarzyæ. Faktem jest, ¿e nigdy jednoæ nie by³a bardziej doceniona jak w dwóch
rodzinach Roux i Gérard; wzajemnie odczuwaj¹ doskona³¹ stosownoæ ma³¿eñstwa, a ja cieszê siê, ¿e ich do niego zainspirowa³em.
[s. 28]
List od mojej mamy zawieraj¹cy weksel na tysi¹c franków
p³atny dzisiaj.
24
Nie wydaje siê, aby Bossier by³ kap³anem z Marsylii, jego nazwisko nigdzie siê
bowiem nie pojawia. Jean Baptiste Espanet (1805-1864) by³ gorliwym kap³anem, szanowanym przez bpa de Mazenoda. By³ profesorem w ni¿szym seminarium, wikariuszem,
a nastêpnie proboszczem w kilku parafiach, w 1860 zosta³ mianowany honorowym kanonikiem.
25
O staro¿ytnym zwyczaju obecnoci byków na procesji Bo¿ego Cia³a zob. A. Rey,
dz. cyt., t. 2, s. 24.
26
Ksiêgi posiedzeñ Rady Generalnej zachowa³y siê jedynie od roku 1844.

132

Dziennik 1838

12 czerwca: List do ksiêdza biskupa z Fréjus, aby go uprzedziæ, ¿e przyjadê do Tulonu pob³ogos³awiæ ma³¿eñstwo pana Roux
i pani Gérard.
List do Féliksa Turcasa, zawieraj¹cy równie¿ list do Courtèsa,
aby go powiadomiæ o moim planie podró¿y i dniu mego przyjazdu
do Gémenos w celu pob³ogos³awienia jego ma³¿eñstwa.
Wizyta w pensjonacie panien Reynier. Nie mog³em odmówiæ
ich naleganiom i wybra³em ten dzieñ jako najw³aciwszy, aby je
usatysfakcjonowaæ27. W pensjonacie zebrali siê wszyscy duchowni
z parafii.
13 czerwca: Msza w parafii St-Josepha, gdzie poszed³em odebraæ luby czterech profesek Zgromadzenia Najwiêtszego Serca.
Ta wspólnota dobrze funkcjonuje, a pensjonat ma siê wietnie. Zasta³em tam 36 sióstr i 83 pensjonariuszy.
Spotkanie z Reynierem na temat przed³o¿onej proby ponownego przyjêcia go do Zgromadzenia. Mia³em racjê, ¿e zechcia³em
z nim wczeniej porozmawiaæ, zanim jego probê przedstawi³em
radzie. Tê probê z³o¿y³ z obowi¹zku, ale zauwa¿a siê, ¿e musia³
pokonaæ wszelki wstrêt, jaki w nim wywo³a³y pope³nione b³êdy
i zwyczaje powziête od chwili odejcia. By³em jednak bardzo zadowolony z jego szczeroci i uczuæ. Oto, co zdecydowa³em po tym,
co wyczyta³em w g³êbi jego duszy. Na radzie poproszê, aby niczego nie rozstrzygaæ w zwi¹zku z jego prob¹. Jego ojciec i matka
przemin¹, zw³aszcza jego ojciec, który ma ponad 80 lat; rozluni¹
siê wiêzy rodzinne, a powab ³aski wesprze wolê, co jest jej obowi¹zkiem.
List od o. Guiberta. Ci¹gle mia³ gor¹czkê i chcia³ ten dobry
ojciec pojechaæ lub „zostaæ, umrzeæ lub ¿yæ, zwracaj¹c uwagê tylko na jedn¹ sprawê, to znaczy, ¿e ostatnim aktem jego ¿ycia bêdzie pos³uszeñstwo”. Postanowi³em tego heroicznego pos³uszeñstwa nie wystawiaæ na dalsze próby poza zrobieniem wszystkiego,
co mo¿na uczyniæ, aby zachowaæ to ¿ycie, które dla nas jest tak
drogie i cenne.
List od ksiêdza biskupa z Grenoble. Ten pra³at nie przejmuje
siê zbytnio zaniedbaniami w grzecznoci. Wydaje mi siê, ¿e mój
27

Wtorek po uroczystoci Trójcy wiêtej.
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bardzo grzeczny list zas³ugiwa³by na co wiêcej ni¿ tylko na czysto uprzejm¹ odpowied. [s. 29]
Reskrypt naszego Ojca wiêtego, który naszemu szkaplerzowi
ustanowionemu na kapitule generalnej, która odby³a siê w 1837 r.,
nadaje te same odpusty, co szkaplerzowi z góry Karmel28.
Beatissime Pater, Congregatio Missionariorum Oblatorum Beatae Mariae Virginis Immaculatae, a reverendissimo episcopo Massiliensi instituta et a felici recordatione Leone XII approbata, ad
Sanctitatis Vestrae pedes provoluta humiliter exponit decretum esse
a capitulo generali eiusdem Congregationis juxta regulas coacto
anno 1837, ut in die professionis aut renovationis votorum, singula
familiae membra parvum scapulare albi coloris cum impressa imagine sanctissimae Virginis Mariae Immaculatae acciperent, secreto gestandum velut signum speciale ipsisque proprium devotionis
erga illud venerabile mysterium, postulatque suppliciter ut gestantibus praedictum scapulare, a superiore prius benedictum et impositum, indulgentias omnes scapulari Carmelitano adnexas, ac insuper indulgentiam plenariam in die decima septima februarii quae
est erectae Congregationis anniversaria, Sanctitas Vestra velit benigne concedere. Mens Missionariorum amplissimam illam gratiam
expostulantium ea est ut hunc favorem velut suae Societatis membris personalem obtineant, solisque religiosis professis limitatam,
et sic jura confraternitatum quibus huius generis indulgentiae concessae fuerunt, integra serventur. Quod, etc.
Ex audientia Sanctissimi
Sanctissimus Dominus Noster Gregorius PP. XVI omnes et singulas indulgentias pro scapularibus Beatae Mariae Virginis de
Monte Carmelo, rite benedicendis, impertitas, etiam pro scapularibus Immaculatae Conceptionis, de quibus in precibus ab oratricis Congregationis superioribus pro tempore, ad effectum prout in
ipsis precibus benedicendis, benigne in perpetuum concessit. Praesenti valituro, non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque…
28
Dwa nastêpuj¹ce po sobie reskrypty zosta³y zamieszczone w Konstytucjach
i Regu³ach z 1853 roku, s. 206-208. Zob. poni¿sze t³umaczenie.
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Datum Romae ex secretariatu Sacrae Congregationis Indulgentiarum, die 30 Aprilis 1838.
C. card. Castracane, praefectus
L.S. A. canonicus Prinzivalli, substitutus
[s. 30] Inny reskrypt na odpust zwi¹zany z krzy¿em misyjnym
Beatissime Pater, Societas Missionariorum Oblatorum Immaculatae Virginis Mariae a reverendissimo episcopo Massiliensi instituta atque a felici recordatione Leone XII approbata, ad pedes
Sanctitatis Vestrae provoluta humiliter exponit praescriptum esse
a suis regulis ut finitis publicis exercitiis, Missionarii in loco publico crucem erigant, velut missionis monumentum, hortenturque
populos ad visitandum frequenter illud venerabile signum Redemptionis nostrae, ut virtute illius firmetur emendationis propositum,
amorisque divini fervor augeatur. Hinc eadem societas ad fovendam hanc perutilem devotionem enixe postulat ut Sanctitas Vestra
indulgentiam septem annorum velit benigne concedere singulis fidelibus quoties illas cruces devote ac pie visitaverint. Quod, etc.
Ex audientia Sanctissimi
Sanctissimus Dominus Noster Gregorius Papa XVI clementer
indulsit ut omnes utriusque sexus Christi fideles quoties ter Pater
Ave et Gloria ante quamlibet ex crucibus, ab oratricis congregationis sacerdotibus in sacrarum missionum et spiritualium exercitiorum fine, jam erectis vel infra triennium ab hac die decurrendum erigendis, in trium horarum agoniae Domini Nostri Jesu
Christi memoriam, ac juxta mentem Sanctitatis Suae, corde saltem
contrito et devote interfuerint, toties quinquaginta dierum indulgentiam, fidelibus quoque defunctis applicabilem consequantur. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla brevis expeditione. Datum
Romae ex secret. S. Congregationis Indulgentiarum, die 30 Aprilis
1838.
C. card. Castracane, praefectus
Loc. sig. A. can.cus Prinzivalli, substitutus.
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T³umaczenie dwóch reskryptów
Ojcze wiêty,
Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów B³ogos³awionej Dziewicy
Maryi, za³o¿one przez najprzewielebniejszego biskupa Marsylii
i zatwierdzone przez wiêtej pamiêci Leona XII, upadaj¹c do stóp
Waszej wi¹tobliwoci, z pokor¹ przedk³ada, ¿e kapitu³a generalna
tego samego Zgromadzenia, zwo³ana zgodnie z Regu³¹ w 1837 r.,
postanowi³a, i¿ w dniu profesji lub odnowienia lubów wszyscy
cz³onkowie rodziny otrzymaj¹ ma³y szkaplerz koloru bia³ego
z wydrukowanym wizerunkiem Najwiêtszej Dziewicy Maryi Niepokalanej, który bêd¹ nosiæ w ukryciu jako specjalny i w³aciwy
im znak ich pobo¿noci wzglêdem tej czcigodnej tajemnicy. To
Zgromadzenie usilnie prosi, aby tym, którzy bêd¹ nosiæ ten szkaplerz, wczeniej powiêcony i na³o¿ony przez ich Superiora Generalnego, Wasza wi¹tobliwoæ w swej ³askawoci raczy³a udzieliæ
wszystkich odpustów przywi¹zanych do szkaplerza z Karmelu,
a ponadto odpustu zupe³nego w dniu zatwierdzenia Zgromadzenia
17 lutego.
Intencj¹ Misjonarzy, którzy prosz¹ o tê wielk¹ ³askê, jest, aby
jako osobisty przywilej zosta³a ona wywiadczona cz³onkom Stowarzyszenia, tylko samym zakonnikom-profesom, wraz z prawami
konfraterni, którym tego rodzaju odpusty zosta³y udzielone w randze odpustu zupe³nego.
Na audiencji u Ojca wiêtego:
Nasz Ojciec wiêty, papie¿ Grzegorz XVI, ¿yczliwie i na
wiecznoæ udziela wszystkim i ka¿demu odpustu zwi¹zanemu
z prawnie pob³ogos³awionymi szkaplerzami b³ogos³awionej Dziewicy Maryi z góry Karmel, a tak¿e szkaplerzom Niepokalanego Poczêcia, o których mowa w probie skierowanej przez obecnych
prze³o¿onych Zgromadzenia.
Na wiecznoæ, bez wzglêdu na wszelkie przeciwne zarz¹dzenia.
Dan w Rzymie, 30 kwietnia 1838 r., w sekretariacie wiêtej
Kongregacji Odpustów.
L.S. C. kard. Castracane, prefekt
A. kanonik Prinzivalli, substytut
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[s. 30] Inny reskrypt na odpust zwi¹zany z krzy¿em misyjnym
Ojcze wiêty,
Stowarzyszenie Misjonarzy Oblatów Niepokalanej Dziewicy
Maryi, za³o¿one przez najprzewielebniejszego biskupa Marsylii
i zatwierdzone przez wiêtej pamiêci Leona XII, upadaj¹c do stóp
Waszej wi¹tobliwoci, z pokor¹ przedk³ada, ¿e w Regule zarz¹dzono, aby na koniec publicznych æwiczeñ, misjonarze w miejscu publicznym, na pami¹tkê misji stawiaj¹ krzy¿ i zachêcaj¹ wiernych,
aby czêsto nawiedzali ten czcigodny znak naszego odkupienia, aby
dziêki temu przemo¿nemu rodkowi wzmocniæ postanowienie przemiany i powiêkszyæ ³askê bo¿ej mi³oci. W konsekwencji Stowarzyszenie w celu rozpowszechniania tego bardzo potrzebnego nabo¿eñstwa usilnie prosi, aby Wasza wi¹tobliwoæ zechcia³ ³askawie
udzieliæ wiernym siedmiu lat odpustu za ka¿dym razem, gdy pobo¿nie i z szacunkiem bêd¹ nawiedzaæ krzy¿e.
Na audiencji u Ojca wiêtego:
Nasz Ojciec wiêty, papie¿ Grzegorz XVI, z dobroci¹ udziela
piêædziesiêciu dni odpustu, który mo¿na tak¿e ofiarowaæ za zmar³ych, wiernym obu p³ci, którzy ka¿dorazowo ze skruszonym sercem i pobo¿nie nawiedz¹ jeden ju¿ erygowany krzy¿ lub, poczynaj¹c od dnia dzisiejszego, krzy¿e, które zostan¹ wzniesione w trzech
najbli¿szych latach na zakoñczenie misji i æwiczeñ duchownych
przez kap³anów z prosz¹cego Zgromadzenia, oraz odmówi¹ trzy
razy Pater, Ave i Gloria ku czci trzech godzin agonii Naszego Pana
Jezusa Chrystusa.
Udzielono na wiecznoæ, nie wydaj¹c brewe.
Dan w Rzymie, 30 kwietnia 1838 roku, w sekretariacie wiêtej Kongregacji Odpustów.
L.S. C. kard. Castracane, prefekt
A. kanonik Prinzivalli, substytut
14 czerwca: Czwartek, wiêto Bo¿ego Cia³a. List od ksiêdza
biskupa z Fréjus w odpowiedzi na mój z 12. Bêdzie w Tulonie
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w tym samym dniu co ja, by³ uprzejmy mi powiedzieæ, ¿e w tym
dniu w Tulonie bêd¹ dwaj biskupi z Fréjus29.
Kolejna wizyta Sicarda, równie wyczerpuj¹ca jak inne. Napisze do mnie, aby mnie poprosiæ o wyjazd do Nîmes; dam mu pozwolenie.
List do Féliksa Turcasa i do Courtèsa. [s. 31]
List od o. Guiguesa; nie mia³em czasu, aby go przeczytaæ.
15 czerwca: List do Dassy’ego. Proszê go, aby na mój rachunek zapisa³ wszystkie poniesione przez niego koszty.
List od bpa Wuillereta. Ma 380 franków dla mnie. Piêkny dochód z Billens! Jeli nie znajdzie sposobu, aby sprzedaæ tê posiad³oæ, to bêdzie czêci¹ pewnego projektu. Nie proszê o wiêcej, tylko o oswobodzenie mnie z pa³acu i posiad³oci, które s¹ dla mnie
ciê¿arem.
List do Sicarda i pozwolenie przyjêcia w razie potrzeby posady,
któr¹ mu proponuje wikariusz generalny z Nîmes, ks. Sibour, oraz
przypomnienie mu, ¿e ekskardynacja, któr¹ ma w rêku, pomo¿e mu
zostaæ pod jurysdykcj¹ tego, kto zechce go przyj¹æ. Ksi¹dz biskup
z Fréjus napisa³ do o. Tempiera, ¿e zosta³ odes³any ze swej diecezji
dla sprawy30. Sicard wyjania to podobnie jak inne sprawy.
16 czerwca: Panna Rocofort przysz³a powiadomiæ mnie
o swych obawach, jakie zrodzi³y siê w niej w zwi¹zku z pobytem
w Marsylii p. Montagarda o jego zamiarach przeciwko stowarzyszeniu de Boucherie’a31. Wiem ju¿, ¿e p. Montagard nie bêdzie prosi³ o nic wiêcej jak tylko o likwidacjê tego dzie³a, poniewa¿ wówczas by³by spokojny, aby osobicie rozporz¹dzaæ spadkiem wiêtej
pamiêci p. Boucherie. By³em bardzo niezadowolony, ¿e nie mog³em porozmawiaæ z p. Montagardem, aby mu uzmys³owiæ, ¿e
myli siê, s¹dz¹c, i¿ jest zwolniony od wype³nienia woli p. Boucherie’a, który powiedzia³by mu, ¿e ze swoim dobrem mo¿e uczyniæ
to, co mu siê podoba. Dlatego trzeba by³o tak mówiæ, aby w przy-

29
Dwaj biskupi z Fréjus: to znaczy bp de Mazenod symbolicznie zosta³ nazwany
biskupem Fréjus.
30
Pour cause: dla sprawy, z powody ewidentnych i znanych motywów (Robert).
31
Wiêcej szczegó³ów o tej sprawie w: Dziennik, 11 wrzenia 1837, w: EO I, t. 17.
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padku dyskusji z prawowitymi spadkobiercami dziedzicz¹cy mia³
prawo do stwierdzenia, ¿e pozostawione dobro nale¿y do niego, co
nie przeszkadza zobowi¹zaniu wiernego wype³niania jego woli.
Nikt nie pomyli³ siê w tym temacie. To metoda, któr¹ stosuje siê
wszêdzie, kiedy chce siê zachowaæ dzie³a prowadzone za ¿ycia.
Czy¿by p. Monagard myli³ siê w tej materii? [s. 32]
17 czerwca: Ogólna procesja z Najwiêtszym Sakramentem.
18 czerwca: Podró¿ do Tulonu, aby pob³ogos³awiæ ma³¿eñstwo
p. Roux z pann¹ Gérard. Podró¿ do tego miasta trwa³a szeæ godzin32. Od razu uda³em siê do piêknej wsi rodziny Gérard, gdzie
by³em oczekiwany przez po³¹czone rodziny Roux i Gérard.
Tego samego dnia w Tulonie wizyta u ksiêdza biskupa
z Fréjus. K³opoty, aby spotkaæ siê tylko na chwilê, bez w¹tpienia
popiera³ Riccardi33. Chcia³ nam pokazaæ swe wzglêdy, Sicarda
umieci³ w Signes na granicy z moj¹ diecezj¹. Ten ma³o subtelny
proceder nie uda³ mu siê. Czy obawia³ siê, ¿e mu to wypomnê?
O pó³nocy w kociele parafialnym St-Pierre pob³ogos³awi³em
ma³¿eñstwo. Wszystko przebiega³o z najwiêksz¹ skromnoci¹
i skupieniem. Mówi³em z przekonaniem, by³em szczêliwy, ¿e po³¹czy³em prawdziwych chrzecijan.
19 czerwca: Weselny posi³ek w wiosce rodziny Gérard, na którym by³ ksi¹dz biskup z Fréjus. Nic bardziej kanonicznego i buduj¹cego od tego na skro chrzecijañskiego spotkania. Jezus Chrystus by³ miêdzy nami.
20 czerwca: Msza w kociele St-Pierre. Wizyta u dobrej p. de
Missiessy34 i u jej córki kanoniczki. Rozmawialimy o Gastonie.
Opowiedzia³em im bardzo interesuj¹c¹ anegdotê o jego wyp³yniêZ Marsylii do Tulonu jest 65 kilometrów.
Nazwisko wydrapane. Niejaki Ricardy od 1835 r. by³ wikariuszem generalnym
w Fréjus. Czy chodzi o Nicolasa Léonarda Riccardi, który w latach 1826-1829 by³ oblatem. Wiemy, ¿e w tym czasie superiorem wy¿szego seminarium we Fréjus by³ eksoblat
ks. Maunier.
34
Eugeniusz de Mazenod czêsto mówi o Missiessy, ale w korespondencji z lat
1808, 1809, 1812 ró¿nie pisze to nazwisko.
32
33
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ciu w morze. By³em w seminarium St-Sulpice, gdy Gaston de Missiessy przyst¹pi³ do pierwszej komunii w pensjonacie, w którym
umiecili go jego rodzice. Ze smutkiem dowiedzia³em siê, ¿e
to dziecko dokona³o takiego czynu w tak z³ej szkole. Zapytany
przeze mnie o przygotowanie, jakie mu dano, zrozumia³em, i¿ tê
sprawê za³atwiono jako najmniej istotn¹ w ¿yciu. By³em tym rzeczywicie zmartwiony, w dobrym Gastonie odkry³em bowiem
wspania³y fundament i najlepsze nastawienie do cnoty. Wyrazi³em
mu mój ból oraz pragnienie, aby powtórzyæ jego pierwsz¹ komuniê. Najpierw wyda³o mu siê to bardzo osobliwe, swej matce powiedzia³ o tym jak o dziwnej myli z mojej strony. Jego matka zachêca³a go do pojcia za moj¹ rad¹, wiêc zdecydowa³ siê bez
wiêkszych trudnoci. Postaram siê go poprowadziæ wed³ug mojego
katechizmu z seminarium St-Sulpice. Od razu siê wybi³ i szybko
sta³ siê prymusem czy to w pilnoci, czy te¿ doskona³oci jego analiz, ale przede wszystkim w jego duszy rozwinê³a siê wiêksza pobo¿noæ [s. 33]. By³ doskona³ym wzorem. W ten sposób Bóg przygotowa³ go na dowiadczenia, które mia³ znieæ. Jego wujek,
zostaj¹c wiceadmira³em, przeznaczy³ Gastona do s³u¿by w marynarce, zosta³ wys³any do Anvers, gdzie stacjonowa³a flota i okrêt,
na który mia³ wejæ. Najpierw by³ na drodze daæ siê poznaæ jako
chrzecijanin, zachowuj¹c post w nakazane dni. Ale wszed³szy na
pok³ad, znalaz³ siê w towarzystwie niewierz¹cej i nieobyczajnej
m³odzie¿y, a jego zaleta bycia bratankiem admira³a35 nie obroni³a
go przed szyderstwami i przeladowaniem, wypowiedziami i rozmowami jego kolegów. To wówczas napisa³ cudowny list, który
musi zostaæ zachowany w moich dokumentach36. Po tym jak ukaza³ swe smutne po³o¿enie i powiadomi³ o wszystkim, co zrobi³, aby
obroniæ siê przed otaczaj¹c¹ go demoralizacj¹, oraz o tym, ¿e czêæ
dnia zosta³ w swoim hamaku z dala od swoich kolegów, z³o¿y³
heroiczn¹ probê, która wywo³a³a u mnie ³zy wzruszenia. W czasie, gdy uczy³em go w Pary¿u, pewnego dnia zaprowadzi³em go do
Issy i pokaza³em mu obraz przedstawiaj¹cy ks. Oliera, który klêcza³ przed Najwiêtsz¹ Maryj¹ Pann¹ i trzyma³ na rêkach ma³ego
Admira³ E. Jacques Missiessy (1756-1837).
Orygina³ tego listu siê nie zachowa³, zamieszczono go u A. Rey, dz. cyt., t. 2,
s. 112-113.
35
36
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ch³opca, i ofiarowa³ go Maryi, aby zechcia³a zabraæ to dziecko ze
wiata, gdyby ¿yj¹c w nim, musia³ pope³niæ choæby jeden grzech
miertelny. A zatem! Pisz¹c do mnie, Gaston przypomnia³ mi o tym
p³ótnie, które kiedy mu objani³em, usilnie mnie prosi³, abym za
niego zanosi³ tê sam¹ modlitwê do Maryi, aby u Boga uprosiæ, aby
raczej umar³, ni¿ kiedykolwiek go obrazi³.
Co za pociecha dla mnie, aby poród moich k³opotów wszêdzie spotykaæ osobê lub osoby, czy te¿ wspomnienia, które dowodz¹ nam, i¿ opieka, jak¹ roztoczy³em nad m³odzie¿¹ w pierwszych
latach mego pos³ugiwania, nie by³a bezowocna. Z ca³ego serca
dziêkujê za to Bogu. [s. 34]
20 czerwca: Wieczorem jeszcze o 17.30 uda³em siê do Gémenos, aby tam pob³ogos³awiæ ma³¿eñstwo Turcasa, po dwudziestu
latach nieobecnoci przybli¿y³ siê do mnie inny m³odzieniec
z mego stowarzyszenia z Aix. Poszed³ za moj¹ wskazówk¹, aby na
d³ugo przed swym ma³¿eñstwem udaæ siê do spowiedzi do o. Courtèsa.
21 czerwca: B³ogos³awieñstwo ma³¿eñstwa, które odby³o siê
w Gémenos. W ci¹gu dnia przeszed³em przez St-Jean i odwiedzi³em papierniê z nowymi urz¹dzeniami. W ci¹gu 20 minut krochmal staje siê papierem. To naprawdê magiczne.
Po ósmej wyjecha³em do Marsylii, gdzie dotar³em o jedenastej.
Spieszy³em siê, aby przybyæ na jutrzejsz¹ uroczystoæ.
22 czerwca: wiêto Najwiêtszego Serca Jezusa. Msza wiêta
pontyfikalna, ogólna procesja. Mia³em szczêcie nieæ Najwiêtszy
Sakrament. To pos³u¿y³o za wprowadzenie do jutrzejszych rekolekcji.
23 czerwca: Rekolekcje w wy¿szym seminarium w celu przygotowania do jutrzejszych wiêceñ kap³añskich. Po modlitwie rozmawia³em z kandydatami do wiêceñ, którzy oczekiwali tego ode
mnie.
24 czerwca: Niedziela, wiêto Jana Chrzciciela. Piêkne wiêcenia w katedrze. Og³osi³em je w parafiach, przewiduj¹c, ¿e wielu
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ludzi bêdzie chcia³o wzi¹æ w nich udzia³. Innych os¹dzam pod³ug
siebie. Jak mo¿na ¿yæ ca³e lata, nie dostarczaj¹c sobie szczêcia
zobaczenia, w jaki sposób przekazuje siê w³adza, któr¹ Jezus daje
kap³anom dziêki pos³udze biskupa. By³o du¿o ludzi, ale wydaje mi
siê, ¿e powinno byæ wiêcej. Ca³e Zgromadzenie by³o bardzo wzruszone. Wywiêci³em siedmiu kap³anów37, piêciu diakonów, szeciu
subdiakonów, udzieli³em wiêceñ ni¿szych [s. 35] i tonsury. Wszyscy bylimy poruszeni. Chcia³bym to czyniæ ca³e ¿ycie lub jak¹
inn¹ tego rodzaju funkcjê, podczas której przekazujê to, co otrzyma³em. Bóg da³ mi ³askê i zdajê sobie sprawê z dokonuj¹cego siê
cudu. Panie, obym by³ godzien tak wznios³ej pos³ugi!
Czarni pokutnicy wykorzystali tê piêkn¹ uroczystoæ, abym
pob³ogos³awi³ figurê ich patrona, wiêtego Jana Chrzciciela, któr¹
w³anie wykonano.
25 czerwca: Bierzmowanie dwóch chorych, z których jeden
by³ dostatecznie g³upi lub doæ beztroski, aby zawrzeæ ma³¿eñstwo
w wi¹tyni38.
26 czerwca: Bierzmowanie u Sióstr wiêtego Tomasza. Doæ
liczny internat, gdzie jednak nie nauczy siê niczego wielkiego, jeli nie przyle siê innych nauczycielek.
27 czerwca: Bierzmowanie w parafii St-Josepha u Sióstr Najwiêtszego Serca Jezusa. Dom wspaniale funkcjonuje, celebracja
by³a bardzo wzruszaj¹ca.
28 czerwca: Bierzmowanie w la Major. Wiele po³¹czonych
parafii. Udzieli³em bierzmowania prawie 600 dzieciom. Po raz
pierwszy, gdy udzielam bierzmowania w Marsylii, by³em zadowolony z dzieci. By³y zdumione, widz¹c mnie, jak g³oszê do nich
kazanie na katedrze w mitrze na g³owie.

37
wiêcenia kap³añskie przyjê³o czterech oblatów: Pierre Rouvière, Antoine Marie Gibelli, Jean Joseph De Veronico i Jérôme Pont.
38
W wi¹tyni: u protestantów.
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29 czerwca: Bierzmowanie w internacie panien Reynier. To
³aska, ¿e nie muszê tego czyniæ co roku.
30 czerwca: Otrzymane i napisane listy.
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1 lipca: Bierzmowanie w kolegium. Pontyfikalna obecnoæ
w la Major.
2 lipca: Msza i bierzmowanie w pierwszym klasztorze wizytek. Kolacja u pañstwa Roux. Spotkanie rodziny.
3 lipca: Bierzmowanie w St-Martin. By³em bardzo zadowolony z dzieci. Wychodz¹c, poszed³em udzieliæ bierzmowania pewnemu konaj¹cemu dziecku. Ta ma³a biedaczka po obrzêdzie powinna
przyj¹æ pierwsz¹ komuniê. Wczeniej straci³a przytomnoæ. Dodatkowa racja, ¿e poszed³em, aby udzieliæ Ducha wiêtego tej piêknej duszy, która nie mog³a przyj¹æ Jezusa Chrystusa. Jej rodzina
by³a zrozpaczona, a moja obecnoæ, a zw³aszcza sakrament, którego w³anie udzieli³em, nape³ni³y ich serce wiêt¹ radoci¹. Sam
tak¿e dowiadczy³em ogromnego szczêcia, czy to z powodu dobra wywiadczonego duszy tej niewinnej osoby, czy to z powodu
balsamu, jaki wyla³em na ranê tej biednej rodziny. W takich sytuacjach rozumiem, co to znaczy byæ pasterzem. Czy chrzecijanie
jeszcze to rozumiej¹? [s. 36] Kap³ani powinni ich o tym pouczaæ
i sami w g³êbokim duchu wiary powinni zg³êbiaæ, kim jest biskup.
Jakie to mo¿e mieæ dla nich znaczenie, skoro nigdy nie s³yszeli
o tym ani s³owa?
4 lipca: Msza w Dziele Opatrznoci ubogich dziewcz¹t. Rozdanie nagród dla tych dobrych ma³ych za ich pilnoæ i sukcesy.
Przedstawi³y zachwycaj¹ce prace rêczne. By³o wielu ludzi. Wszyscy cieszyli siê rzeczywicie zdumiewaj¹c¹ pomylnoci¹ tego
dzie³a.
List od o. Courtèsa. Ksi¹dz Alliès, proboszcz z Oregonu, ci¹gle
przychodzi, chc¹c wst¹piæ do Zgromadzenia. Kiedy usunie przeszkody? Brakuje mu odwagi czy zdolnoci?
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5 lipca: Bierzmowanie w parafii Notre-Dame du Mont. Do
bierzmowania mia³em 600 dzieci. Podobnie jak w la Major i w parafii St-Martin dzieci by³y skupione przez ca³y czas mojego kazania.
Tak skupione audytorium jednoczenie by³o bardzo powa¿ne i cudowne. Postawa ka¿dego dziecka, kiedy przechodzi³em pomiêdzy
rzêdami, aby udzieliæ im bierzmowania, wiadczy³a o ich wspania³ych motywacjach. Ksiê¿a byli tym zaskoczeni i poruszeni ca³oci¹
tej piêknej celebracji  dwaj z nich powiedzieli mi, ¿e nie mogli
powstrzymaæ ³ez.
6 lipca: Pe³en dobrych uczuæ list od o. Vincensa1. Wyra¿a swe
szczêcie, ¿e zosta³ przyjêty do Zgromadzenia. Prosi mnie o wyjazd do Chambéry, aby uczestniczyæ w rekolekcjach parafialnych
g³oszonych przez ks. Combalota2. List za listem odmawia³em mu,
opieraj¹c siê na tym, ¿e po pierwsze, to zbyt daleko, aby jechaæ
i szukaæ swego wzoru elokwencji, po drugie, nie uwa¿a³em za
s³uszne naladowanie tego porywczego mówcy, który ci¹gle przesadza³, któremu brakowa³o logiki, a nie mog¹c siê obroniæ, czêsto
szuka³ inspiracji w swych specyficznych opiniach, po trzecie za,
za bardzo niew³aciwe uwa¿am, aby cz³onek Zgromadzenia w swej
w³asnej rodzinie zdawa³ siê nie znajdowaæ koniecznej pomocy
i jecha³ robiæ z siebie widowisko na spotkaniu ksiê¿y, aby wraz z
nimi odprawiæ rekolekcje. Nie ma takiego zgromadzenia, które
zgodzi³oby siê na co takiego.
List od o. Guiguesa3 pe³en uprzedzeñ na temat cz³onka, którego
mu wysy³am4. Treæ i forma jego wypowiedzi g³êboko mnie zrani³y.
[s. 37] Natychmiast odpisa³em mu tak jak trzeba. Gdybym mia³ mo¿liwoæ zatrzymania o. Ponta, z pewnoci¹ by³bym to zrobi³, ale wy1
Joseph Ambroise Vincens (1803-1863) przebywa³ wówczas w Notre-Dame de
lOsier. Odpowied Za³o¿yciela zamieszczono w: EO I, t. 9, s. 86.
2
Ksi¹dz Théodore Combalot (1797-1873) pisarz, a przede wszystkim kaznodzieja,
który wszêdzie odnosi³ niesamowite sukcesy”. Dictionnaire de Biografie française, IX,
kolumna 353. Biskup de Mazenod wydaje surowy os¹d o tym kaznodziei; o. Tempier,
który pod nieobecnoci Za³o¿yciela w listopadzie 1830 r. zaprosi³, aby g³osi³ w Marsylii, wrêcz przeciwnie, bardzo go chwali³: jednoczenie jest bardzo pobo¿ny Zob. EO II,
t. 2. s. 77-78.
3
Guigues: nazwisko wydrapane.
4
Jérôme Pont (1807-1869), w latach 1835-1836 nowicjusz, 24 czerwca 1838 wywiêcony na kap³ana.
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jecha³ na miejsce swego przeznaczenia. Jak mo¿na byæ zadowolonym z cz³onka, skoro niechêtnie i z tak nieprzychylnymi uprzedzeniami siê go przyjmuje. Zreszt¹ o. Guigues bardzo mocno siê myli.
Bardzo dziêkowa³bym dobremu Bogu, gdyby mi wysy³a³ tak wspania³ych cz³onków jak ten doskona³y o. Pont, taki dobry, tak prawy,
tak dok³adny, tak uwa¿ny, tak pokorny, tak pe³en dobrej woli, i jednoczenie, bardziej ni¿ wystarczaj¹co, obdarzony talentami i w seminarium uznany za jednego z najlepszych studentów teologii. Tymczasem mia³ odwagê napisaæ o nim tak niestosowne zdania: „Ojciec
Pont jest przeznaczony do tego domu; jestem za to wdziêczny, chocia¿ uwa¿am, ¿e to wystarczaj¹co ze strony o. [Gignoux]5, aby zajmowaæ siê domem i nie pracowaæ, ale (o. Aubert) poczyni³ bardzo
specyficzn¹ refleksjê, ¿e sporód czterech nowo wywiêconych6 jest
on najw³aciwszy (o. Aubert zechcia³ powiedzieæ, ¿e by³by najlepszy dla domu w N.-D. de lOsier), jeli bowiem to prawda, ¿e miano
powody, aby s³usznie zdumiewaæ siê, i¿ na czterech kandydatów
w³anie ten by³ najodpowiedniejszy, ¿e przez wiele miesiêcy wahalimy siê, czy poddaæ siê s³usznej obawie, ¿e nie mia³ wystarczaj¹cych
talentów do naszego dzie³a i w ci¹gu trzech lat tak szybko przeszed³
przez nowicjat i studia teologiczne. Lepiej wierzyæ, ¿e zechce
wzmocniæ inne domy, a ten pozostawiæ jego os³abieniu, ale jest
w nim przynajmniej zas³uga pos³uszeñstwa”.
Po podobnych listach trzeba odpuciæ7, dotar³ do tego8, do
kogo mia³ dotrzeæ.
Otrzymane i napisane listy.
7 lipca: Ksi¹dz kard. Pacca napisa³ do mnie list; jestem nieco
zak³opotany, jak na niego odpowiedzieæ. Powiadamia mnie o pewnego rodzaju zobowi¹zaniu lub obietnicy, któr¹ przesadnie by³
uprzejmy wyraziæ za³o¿ycielom krzywdz¹cego i ¿a³osnego dziennika zatytu³owanego „L’Echo du Vatican”9. Dowiedzia³ siê, ¿e po5
Nazwisko wydrapane. Najprawdopodobniej chodzi o Gignoux, który wówczas
przebywa³ w N.-D. de lOsier. Zob. EO I, t. 9, s. 52.
6
Nazwiska zobacz pod dat¹ 24 czerwca.
7
Wyra¿enie il faut tirer l’echelle: nie op³aca siê kontynuowaæ, naciskaæ.
8
W rêkopisie c’est aussi à qui, w tekcie arrivé à celui.
9
Bez w¹tpienia to dziennik pokroju „La correspondance de Rome”, na który kilka
lat póniej bp de Mazenod musia³ siê skar¿yæ. Zob. J. Leflon, Mgr de Mazenod…, dz.
cyt., t. 3. s. 341-357.
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s³u¿ono siê jego nazwiskiem o pozyskanie klienteli tego nieznanego dziennika, którego nikt nie chce. Wydaje siê, ¿e nie mo¿e otwarcie [s. 38] zaprzeczyæ s³owu, które mu siê wymknê³o, ¿e od czasu
do czasu dostarcza³ kilka niewielkich artyku³ów, tymczasem wydawa³ siê zasmucony, widz¹c siebie w ten sposób oszukanego10;
chcia³ wiêc, abym przy okazji nieco os³abi³ skutek niedyskrecji
tych panów, modyfikuj¹c zobowi¹zanie w jego prawdziwym
brzmieniu, które nie jest jedyne.
8 lipca: Poszed³em wzi¹æ udzia³ w nieszporach i w panegiryku o Louisie Gonzague i odprawiæ adoracjê w kaplicy M³odzie¿y
Chrzecijañskiej11. Chcia³bym móc powiedzieæ, ¿e by³em zbudowany zachowaniem tego t³umu dzieci, ale nie mog³em i tego mi brakuje. Nigdy podobnej nieuwagi. Te dzieci rozmawia³y, mia³y siê
w mojej obecnoci przez ca³e kazanie, które wyg³osi³ ich dyrektor,
ks. Bérengier, z którego rzeczywicie nie by³y w stanie zrozumieæ
nic wielkiego. Ci, którzy nie rozmawiali, zajmowali siê jedynie
mierzeniem mnie od stóp do g³ów, by przypatrzeæ siê mojemu strojowi. Rzeczywicie by³em zasmucony ogólnym zachowaniem
wszystkich tych dzieci, które w wiêkszoci nale¿¹ do tego stowarzyszenia, w którym zauwa¿y³em niewielu w wieku od 16 do 18 lat,
byli o wiele starsi. Poczekam, aby me uwagi wypowiedzieæ przed
dyrektorem.
Stamt¹d uda³em siê do Sióstr Dobrego Pasterza i ze Schroniska, które pisa³y do mnie list za listem, abym je odwiedzi³.
9 lipca: Msza w katedrze z okazji konsekracji tego kocio³a.
Jestem przekonany, ¿e w ca³ej diecezji by³em jedyn¹ osob¹, która
pomyla³a, aby w tym dniu przyjæ i pomodliæ siê w tym kociele;
do tego stopnia traci siê zmys³ Kocio³a, który jednak tak wyranie
siê objawia.

S³owo estampé znaczy oszukany.
Dzie³o m³odzie¿y nazywane dzie³em ks. Allemanda (1772-1836). Kapelanem by³
wówczas ks. Casimir Bérengier (1810-1878). Zob. J. Leflon, Mgr de Mazenod…, dz.
cyt., t. 3. s. 479-480.
10
11
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10 lipca: Piszê z pamiêci, listy odk³adam na bok12.
Bierzmowanie w St-Cannat; taka sama uwaga jak do innych
bierzmowañ. Nie wiem, czy dzieci i lud by³ urzeczony widokiem
biskupa na ambonie, ale uwaga ca³ego audytorium by³a imponuj¹ca, ani jedno dziecko nie odwróci³o g³owy. Oczy wszystkich by³y
skupione na mnie. To by³o naprawdê cudowne.
10 lipca: Bierzmowanie w ni¿szym seminarium. Przyzna³em
im dzieñ wychodny. Doæ komicznie prosi³ mnie o to mówca
w wierszach, które wyrecytowa³ w imieniu ca³ej tej gromady, która podskakiwa³a z radoci. [s. 39]
11 lipca: List od p. Molé’a13, przewodnicz¹cego ministrów. Nie
mo¿e mianowaæ Antommarchiego ambasadorem w Santiago de
Cuba. Sprzeciwiaj¹ siê temu regu³y dyplomacji. Sk¹din¹d w konsulacie nie ma wakatu.
Pan Jauffret, bibliotekarz, przys³a³ mi swe nowe bajki. Pan
Barthélemy14, nadzorca Muzeum Historii Naturalnej, napisa³ do
mnie, aby mnie zainteresowaæ ma³¿eñstwem jego siostry.
12 lipca: Bierzmowanie w parafii Najwiêtszej Trójcy. Przez
ca³y czas trwania uroczystoci zgromadzenie tutaj i gdzie indziej
przejawia³o niezwyk³¹ postawê. Kazanie wyg³oszone z ambony
zdawa³o siê wywo³aæ taki sam skutek jak w innych kocio³ach.
Nale¿y zatem wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e Bóg b³ogos³awi i sw¹ potê¿n¹ ³ask¹ towarzyszy tej najwzniolejszej pos³udze s³owa, w najwy¿szym stopniu zarezerwowanej dla pierwszych pasterzy. Jestem
tym przenikniêty; dlaczego dziwiæ siê, ¿e inni, wspomo¿eni t¹ sam¹
³ask¹, równie¿ to czuj¹ i z tego korzystaj¹. Do tego stopnia jest to
prawda, ¿e nawet dzisiaj jedna z osób, które odesz³y od Boga,
z czystej ciekawoci wesz³a do kocio³a, gdy g³osi³em kazanie, i zosta³a powalona przez ³askê. Przyrzek³a, ¿e nie bêdzie siê ju¿ wiêcej
spowiadaæ, a demon, któremu w ten sposób siê odda³a, wzbudzi³
w niej wolê, aby oddaæ siê jak najbardziej rozpustnemu ¿yciu, aby
12
Zostawiam na boku moje listy oznacza: nie biorê ich w tym miejscu pod uwagê, nie wspominam o nich.
13
Hrabia Molé, w latach 1836-1839 przewodnicz¹cy Rady.
14
M. Barthélemy-Lapommeraye, dyrektor muzeum.
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tym bardziej z pogardy dla religii, której siê wyrzek³a, iæ za zdro¿nymi mylami natury. A wiêc ca³y czas, gdy mówi³em, klêcza³a,
wyrzekaj¹c siê swego potwornego postanowienia, które ju¿ a¿ za
bardzo wype³ni³a, poddaj¹c siê ³asce. Wracaj¹c do rezydencji biskupiej, ju¿ j¹ tam zastajê, aby otrzymaæ od mnie wskazówki na
czas nowego ¿ycia, które postanowi³a prowadziæ. Jak¿e w podobnych wydarzeniach nie dostrzec bo¿ego palca. To bardziej mnie
dotyka, gdy s³yszê, i¿ uwa¿a siê, ¿e gdy g³oszê s³owo bo¿e moim
owieczkom, widzi siê we mnie drugiego wiêtego Ambro¿ego. Nie
jestem wiêtym Ambro¿ym, ale biednym grzesznikiem, którego
Bóg obdarzy³ zmys³em mych obowi¹zków i wznios³oci¹ mej
szlachetnej pos³ugi. Nigdy nie bêdê w stanie dostatecznie podziêkowaæ Jego mi³osierdziu za szczêcie [s. 40], jakiego dowiadczam
podczas sprawowania mych funkcji, które zawsze wype³niam
z now¹ pociech¹, daleki od tego, aby przywykn¹æ i wykonywaæ
je z przyzwyczajenia.
13 lipca: Zaskoczy³ mnie bp Casanelli, wchodz¹c do mego
biura, s¹dzi³em bowiem, ¿e jest w swej diecezji. Ten pra³at nie
potrafi³ powiedzieæ mi nic o tym wszystkim, co wspania³ego na
Korsyce robi¹ kap³ani z naszego Zgromadzenia, których mu przydzieli³em. Inni powiedz¹ o tym przysz³ym pokoleniom. To cudowne. Powinien jednak bardzo uwa¿aæ na o. Guiberta, o którym mi
nie mówi, aby opuszcza³ Korsykê w towarzystwie jego wikariusza
generalnego. Ach! To, czego nie powiedzia³ biskup, nie zatai³ ks.
Sylve15. Brakowa³o mu s³ów, aby wyraziæ wszelkie dobro, które ten
ojciec czyni na tej opuszczonej wyspie, gdzie nie dokona³o siê ¿adne dobro, zanim osiedli³o siê tam nasze Zgromadzenie!
Przyby³ konsul Sardynii16 i w imieniu swego rz¹du podziêkowa³ mi za wszystko, co w Marsylii czyni siê dla cz³onków Jego
Królewskiej Moci z Sardynii. Z³o¿y³ ma³¹ ofiarê na dwa dzie³a:
sto franków dla Sabaudczyków i tyle samo dla Genueñczyków.

15
Ksi¹dz proboszcz Sylve, by³y superior ni¿szego seminarium z Forcalquier, nie
by³ wikariuszem generalnym Ajaccio, ale w latach 1837-1838 by³ odpowiedzialny za
ni¿sze seminarium, którego oficjalnym superiorem by³ o. Guibert.
16
Konsul Sardynii to znaczy Królestwa Sardynii, która wówczas obejmowa³a Piemont, Genuê, hrabstwo Nicei, Sardyniê, Sabaudiê, a stolic¹ by³ Turyn.

Lipiec

149

14 lipca: List do o. Honorata, aby potêpiæ system, jaki przyj¹³
odnonie do swej sk³adki, oraz nakazaæ mu inny; mój list jest bardzo umotywowany.
Wizyta u prefekta, mowa o katedrze.
15 lipca: Bierzmowanie w Dziele M³odzie¿y Chrzecijañskiej;
by³em bardziej zadowolony z nich ni¿ w poprzedni¹ niedzielê. Prawie wszyscy przyst¹pili do komunii. Znaczna uwaga podczas mego
kazania. Uderzaj¹cy kontrast wobec rozproszenia podczas kazania
ich dyrektora w minion¹ niedzielê.
Uczestnictwo w nieszporach w St-Victor. Kazanie wyg³osi³
o. Telmon, poszed³em na nieszpory, aby go pos³uchaæ, powinienem
byæ obecny jedynie na procesji i adoracji z okazji rocznicy wiêtokradczej kradzie¿y, która mia³a miejsce w tym kociele, gdy proboszczem by³ ks. de Clapiers17. Telmon powiedzia³ dobre kazanie.
16 lipca: Bierzmowanie w mojej kaplicy. Wizyta u kartuzów,
aby zobaczyæ dogodne miejsce przeznaczone pod dom kurialny.
17 lipca: List od p. Legranda18. ¯al, ¿e nie napisa³em do niego
wczeniej. Minister ju¿ negatywnie odpowiedzia³ na erygowanie
filii parafii St-Lazare. Bêdziemy nalegaæ. Pan Legrand mówi mi
o moim projekcie katedry, otwarcie przyznaj¹c, ¿e to trudna kwestia, uwa¿a j¹ za mo¿liw¹ i dodaje mi odwagi, aby jej nie zarzucaæ.
Dobrze by³oby, abymy wszyscy siê rozumieli, ale mer t¹ spraw¹
wcale siê nie martwi. [s. 41]
18 lipca: Nadal jestem poruszony prob¹, któr¹ mi w³anie
przedstawi³ o. Reinaud19. G³uchy na wszelkie oznaki dobroci, jakie
mu okaza³em, chocia¿ jego wczorajsze zachowanie powinno mnie
sk³oniæ do chowania urazy do niego, skupiony na jednej myli, która powoduje jego zgubê, odwa¿y³ siê poprosiæ mnie o dyspensê od
17
A.E. Alexandre de Clapiers (1743-1825). Po rewolucji by³ proboszczem parafii
St-Victor, a od 184 a¿ do mierci proboszczem parafii St-Martin.
18
Prawdopodobnie p. Legrand de Villers, szef gabinetu ministra sprawiedliwoci
w Pary¿u.
19
Reinaud: nazwisko wydrapane. Ojciec Reinaud by³ wówczas profesorem w wy¿szym seminarium w Ajaccio.
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lubów. Na tê niegodn¹ propozycjê odpowiedzia³em, tak jak powinienem. Powiedzia³ mi, ¿e to po to, by pomóc rodzinie, udowodni³em mu, ¿e nawet jeli otrzyma³by probostwo, mia³by mniej rodków, aby wspomóc swoj¹ rodzinê. Chcia³bym bardzo udzieliæ mu
tych rodków, gdyby tylko, jak wypada³oby, porzucaj¹c wszelk¹
myl o apostazji, powiedzia³ mi o swym zmartwieniu i poprosi³,
aby jemu ul¿yæ, przychodz¹c z pomoc¹ jego rodzinie. Nie, nigdy
ta okropna myl, aby z³amaæ wiête wiêzy powziête usque ad mortem20, przypieczêtowane budz¹c¹ strach przysiêg¹, nie powinna
przejæ przez myl cz³owieka, który wywi¹zuje siê ze swych obowi¹zków. Zreszt¹ Reinaud zrobi to, co zechce, ale da³em mu bardzo jasno do zrozumienia, ¿e przez wiaro³omstwo wywo³a³ we
mnie odrazê, a apostazja by³a zbyt odra¿aj¹ca, abym moj¹ zgod¹
zechcia³ do niej przy³o¿yæ rêki, a wymówki i ³agodz¹ce fa³szerstwa
by³yby jeszcze bardziej ukryte21 ni¿ w obecnej sytuacji.
Kiedy udawa³em siê udzieliæ bierzmowania pewnemu choremu,
na boulevard des Dames spotka³em rodzinê de Magallon i p. Mathieu, który w³anie mnie powiadomi³, ¿e wszystkie trudnoci zniknê³y i wszyscy zgodzili siê, aby zwi¹zek ten zakoñczyæ ma³¿eñstwem. Bogu niech bêd¹ dziêki.
19 lipca: Msza dla Dzie³a Rekolekcji kierowanego przez kan.
Guiena22. Piêkne spotkanie setki osób, pilnie uczestnicz¹cych
w æwiczeniach, na które zezwoli³em. Doda³em odwagi tym dobrym
chrzecijanom. Pewna m³oda dziewczynka przyst¹pi³a do pierwszej
komunii i przyjê³a bierzmowanie.
Rozmowa z o. Tempierem o jego wizytacji na Korsyce. Okazuje siê, ¿e z oglêdzin miejsc, ze wszystkich klasztorów, o których
by³a mowa, ani jeden nie nadaje siê do zamieszkania. Miêdzy innymi ten klasztor z la Balagne23 jest w tak z³ym stanie, ¿e nie mo¿na zaryzykowaæ uderzenia m³otkiem; jest tyle pêkniêæ, ¿e w jednej
chwili wszystko by siê zawali³o itd. Z powodu braku klasztorów
A¿ do mierci.
Gazés: ukryte, zawoalowane.
22
17 czerwca 1831 roku A.M. Emmanuel Guien zosta³ mianowany kanonikiem
tytularnym.
23
Merowie, proboszczowie i mieszkañcy la Balagne na Korsyce oferowali oblatom pewien klasztor. Zob. Dziennik, koniec sierpnia 1837 roku.
20
21
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myli, ¿e to, co mo¿na by³oby zrobiæ, to zamieszkaæ w schroniskach, gdzie misjonarze mogliby spêdzaæ krótkie przerwy pomiêdzy jedn¹ a drug¹ misj¹, gdy bêd¹ ewangelizowaæ ten czy inny
zak¹tek Korsyki. Ten plan podoba³ mi siê, skoro rzeczywicie trzeba zrezygnowaæ z za³o¿enia drugiego domu dla misjonarzy.
Podpisa³em kontrakt ma³¿eñski p. Mathieu i p. de Magallon.
Ja na mocy upowa¿nienia p. Mathieu, który jest zastêpc¹ burmistrza Bordeaux, reprezentowa³em ojca pana m³odego; moj¹ zgodê
wyrazi³em na pimie, nie chc¹c udawaæ siê do gminy na ceremonia³, który nazywa siê ma³¿eñstwem cywilnym24.
20 lipca: Wróci³ o. Reinaud. Moje uwagi sprzed kilku dni najprawdopodobniej zrobi³y na nim jakie wra¿enie. Wype³niaj¹ go
zupe³nie inne uczucia, takie, których mogê sobie ¿yczyæ. Cieszy³em siê razem z nim i rzeczywicie dozna³em pocieszenia. Jak¿e
mo¿na byæ innym od tych, jakimi uczyni³a was ³aska. To zamieniæ
z³oto na b³oto. Tak bardzo o. Reinaud zapewnia³ mnie o woli, jak¹
ma, aby jak najlepiej wype³niæ wszystkie jego obowi¹zki.
List do o. Auberta; niech jeszcze wypoczywa w Laus. Jego
powrót nie wymaga popiechu, bez niego poradzimy sobie z wyprawami, w rzeczywistoci usunê nowicjusza Ercole’a25, który pokaza³ rozpustne inklinacje i nie nadaje siê do nas.
List do o. Ricarda, z Lumières, aby dostarczy³ mój list o. Honoratowi, obojêtnie gdzie przebywa, jeli przeszed³ do Lumières po
jego wyjedzie.
Po mych rekomendacjach, ¿e p. Mathieu sumiennie przygotowuje siê do sakramentu ma³¿eñstwa, powierzy³em go ks. Landerowi. By³em oczarowany postaw¹ tego m³odego cz³owieka, który
zdecydowa³ siê wyspowiadaæ tak jak trzeba. To dwudziesty przyk³ad tego, co mo¿na uzyskaæ od tych, którzy powinni zawrzeæ ma³¿eñstwo, jeli siê wie, jak post¹piæ. Ksiê¿a, ksiê¿a, szanujcie wasze
kap³añstwo! Czy¿ nie wyprosi siê tego przy odrobinie prawdziwej
gorliwoci? [s. 43]

24
Ma³¿eñstwo cywilne we Francji wprowadzono w 1792 roku. Biskup de Mazenod nie zaakceptowa³ tego prawa.
25
François-Xavier Ercole wst¹pi³ do nowicjatu 7 grudnia 1837 roku.
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21 lipca: Co za smutny dzieñ owiadczeñ, z których jedna jest
okropniejsza od drugiej. Czego jeszcze dowiem siê o niegodziwym
ks. Garavagnim26. Zgwa³ci³ omio- lub dziewiêcioletni¹ biedn¹
dziewczynkê, która dodatkowo jest chora. Kto wie, co wyczynia³
z m³odymi ch³opcami, kiedy uwodzi³ ich okropnymi wypowiedziami. Upoi³ siê, pij¹c od siódmej wieczorem a¿ do pó³nocy. To wówczas wymknê³o mu siê i powiedzia³ o swych najintymniejszych
sekretach. Tak wiêc udowodniono mu, ¿e ze spowiedzi wiedzia³
o spisku, jaki uknuto przeciwko ksiêciu Modeny27, w zamian ujawni³ za obietnicê wynagrodzenia, które skrupulatnie mu wyp³acono.
Mo¿liwe jest, ¿e zosta³ upowa¿niony do wyjawienia, ale nie ma
bardziej niegodziwego i bezwstydnego cz³owieka.
Nieszczêsna matka, która za póno powiedzia³a mi o treci
swych trosk. Jej siedemnastoletni syn by³ w szkole tego cz³owieka,
a jeli tak bardzo przywyk³ do rozpusty, ¿e nie potrafi³ siê obroniæ
siê przed zasadzkami, które  jak s¹dzê  na niego i na tylu m³odych nale¿¹cych do okropnego stowarzyszenia zastawi³ pewien lekarz Andami, a policja uwa¿a, ¿e je rozwi¹zano dziêki aresztowaniu i lichej karze dla lekarza. Powiedziano mi, ¿e niektórzy
policjanci uczestniczyli w tym odra¿aj¹cym szulerstwie. Wielki
Bo¿e! Mia³em racjê, aby codziennie wiête tajemnice sprawowaæ
w intencji mojej diecezji, to znaczy nie tylko prosiæ Pana o wszystkie ³aski, których koniecznie potrzebujê do wype³niania trudnej
pos³ugi, ale równie¿ jako zadoæuczynienie za wszystkie zbrodnie,
których nie przestaje siê pope³niaæ w tej nowej Sodomie28 poprzez
wszelkiego rodzaju demoralizacjê.
Z³o stale wystêpuje. Czy nie jest konieczne, abym nawet dzisiaj wypêdzi³ nowicjusza Ercole, ¿e mia³ odwagê prowadziæ nieskromne rozmowy z innym nowicjuszem, którego najprawdopodobniej wydalê póniej za to, ¿e ich s³ucha³ wraz ze szkodami,
jakie wyrz¹dzaj¹ podobne rozmowy. Ani jeden, ani drugi nie przej¹³ siê tym, ¿e przyznali siê do zeznañ. Oni nie s¹ dla nas, zw³aszcza Ercole, który szczyci³ siê swymi dawnymi g³upstwami. [s. 44]
S³owo wydrapane.
Modena by³a niezale¿nym ksiêstwem. Ksiêciem by³ wówczas Franciszek IV
Austriacki-Este. W lutym 1831 r. stan¹³ na czele powstania, natomiast na czele tymczasowego rz¹du umieci³a by³ego ksiêdza.
28
S³owo wydrapane.
26
27
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Wyszed³ ode mnie ksi¹¿ê de Mir. W Algierze zarekomenduje
brata o. Reinauda. Ten ksi¹¿ê na sprawê Algieru nadal patrzy jak
na kwestiê tureck¹. Jest przekonany, ¿e Turcja przegra, a wstêpne
traktaty pomiêdzy europejskimi potêgami doprowadz¹ do utworzenia niepodleg³ych pañstw. Zatem Algier, Tunis itd. równie¿ powinny zostaæ niepodleg³ymi pañstwami pod protektoratem Francji, zarz¹dzane przez ksiêdza z domu orleañskiego, jeli ludnoæ Europy
wzronie i wzbogaci siê, jeli bêdzie inaczej, rz¹dc¹ bêdzie Abdel-Kaber. Ci¹gle mam nadziejê, ¿e bêdzie to z po¿ytkiem dla
chrzecijañstwa i prawdziwej religii.
List do o. Albiniego. Polecam mu, aby przekaza³ o. Guibertowi, dlaczego wydalilimy Ercolea, i aby troszczy³ siê o swych
m³odych towarzyszy w Vico.
22 lipca: Dzisiaj podwójna radoæ. Dobry Emile Mathieu
otrzymawszy rozgrzeszenie, przyszed³ wys³uchaæ mojej mszy.
Skierowa³em go do ks. Landera do spowiedzi. Z tego obowi¹zku
wywi¹za³ siê z prawdziwym zmys³em wiary w ci¹gu dobrych
trzech spotkañ. Czy zechce siê to poj¹æ? Gdybym temu m³odemu
cz³owiekowi nie powiedzia³ o obowi¹zku, ¿eby do ma³¿eñstwa
przygotowaæ siê przez dobr¹ spowied, post¹pi³by tak jak wielu
innych, wype³ni³by formalnoci, przedstawiaj¹c zawiadczenie.
Powiadomiony o swym obowi¹zku wspaniale siê z niego wywi¹za³. Dlaczego tak nie robi¹ w innych parafiach?
Inny powód do radoci to wiadomoæ, ¿e pewien m³ody cz³owiek, który od trzech lat ¿y³ z kobiet¹, któr¹ mia³ polubiæ, mia³
z ni¹ dzieci i wszyscy s¹dzili, ¿e jest to jego prawowita ¿ona, poszed³ za moj¹ rad¹, która da³em mu którego dnia, wyspowiada³
siê u o. Bernarda, którego mu wskaza³em, i w najbardziej zadowalaj¹cy sposób wype³ni³ swój obowi¹zek. Oto jeszcze jeden
przyk³ad. To ju¿ trzy w ci¹gu piêtnastu dni. Jak¿e uwierzyæ, ¿e
parafialni duszpasterze byliby mniej zadowoleni lub szczêliwi
ni¿ ja? Piszê o tych sprawach, aby w razie potrzeby pos³u¿yæ siê
moim przyk³adem i sukcesem moich zabiegów, aby popieraæ lub
wzbudzaæ gorliwoæ tych, którym brakuje odwagi, poniewa¿ nie
chcê uwa¿aæ, aby nie mieli wielkiego pragnienia uwiêcenia
i zbawienia dusz. [s. 45]
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List od mojej siostry w odpowiedzi na mój z innego dnia. Armand29 napisa³, aby Eugéne przyjecha³ samochodem, nie zatrzymuj¹c siê w Awinionie.
List od o. Courtèsa. Zatroszczy siê o De Veronico, który ju¿
zosta³ przedstawiony biskupowi. Ten m³ody ojciec z czasem siê
rozwinie. Wydaje siê, ¿e z trudem wybrn¹³ ze swej pierwszej próby. Ojciec Magnan przygotowuje panegiryk o b³ogos³awionym Liguorim.
List do malarza Dassy’ego. Podziêkowania, polecenia, projekt
portretu, postanowienie, aby nigdy nie zgodziæ siê na pozowanie.
Niech jeden przeka¿e siê Gaultierowi, a drugi Colonii30. Niech na
mnie wyci¹gnie weksel p³atny na okaziciela31.
23 lipca: List od o. Ricarda. W Apt organizuje sk³adkê na
Notre-Dame de Lumières. Podprefekt proponuje, aby skierowa³
probê do rz¹du; uwa¿a, ¿e móg³by otrzymaæ tysi¹c franków na
fundusze przeznaczone na odnowê zabytków. Ojciec Ricard prosi
o moj¹ opiniê. Uwa¿am, ¿e by³aby to czysta strata, po pierwsze
bowiem koció³ w Lumières nie jest zabytkiem, a po drugie jest
w³asnoci¹ prywatn¹.
List od o. Mille’a. Domaga siê odpowiedzi na przed³o¿on¹ mi
probê, aby pojechaæ do Turynu. Z mojej odpowiedzi udzielonej
o. Aubertowi powinien wiedzieæ, ¿e to nie mój punkt widzenia. Liczy na to, aby zatrzymaæ o. Chauveta32, nie wypuszczaj¹c o. Bernarda. Ci¹gle ta sama historia. Ka¿dy patrzy na swój dom, nie
uwzglêdniaj¹c potrzeb innych. Ich wspólnota jest bardzo buduj¹ca;
obecnie jest dziesiêciu misjonarzy. Brat Morandini trwa. Ksi¹dz
biskup z Gap ci¹gle spotyka siê ze sprzeciwem swej kapitu³y.
Tej nocy pob³ogos³awi³em ma³¿eñstwo p. Emile’a Mathieu
i p. de Magallon. Moja ma³a kaplica by³a pe³na. Ceremonia by³a
29
Armand Natal de Boisgelin, m¹¿ Eugénie de Mazenod. Ich syn, Eugène, wróci³
z Pary¿a, gdzie przez rok przebywa³ w internacie p. Poilloupa. Zob. Dziennik de Mazenod, 1 padziernika 1837 roku.
30
Prawdopodobnie do swego przyjaciela, doktora Gautier de Claubry; gdy chodzi
o Coloniê, byæ mo¿e chodzi o jednego z cz³onków rodziny Colonia, któr¹ w 1794 r.
pozna³ w Italii. Zob. A. Rey, dz. cyt., t. 1, s. 20; J. Leflon, dz. cyt., t. 1, s. 111.
31
Tirer à vue: wyci¹gn¹æ weksel p³atny na okaziciela, weksel p³atny za okazaniem.
32
Cyriaque Antoine Chauvet urodzi³ siê w 1804 r., w 1836 r. ju¿ jako ksi¹dz wst¹pi³ do nowicjatu, wystapi³ w 1841 roku.
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bardzo podnios³a. Moje kazanie mog³o sprawiæ, by niektórzy
uczestnicy powa¿nie zastanowili siê nad sob¹. Gdy chodzi o ma³¿onków, zachowywali siê jak anio³y; p. Mathieu przez ca³¹ mszê
czyta³ ze swojej ksi¹¿eczki, zamkn¹³ j¹ jedynie, aby uwa¿nie i ze
skupieniem ledziæ modlitwy, które s¹ odmawiane za nowo¿eñców
w czasie modlitwy eucharystycznej. £aska otrzymanego dzi rano
rozgrzeszenia przynios³a owoc. Da³ dobry przyk³ad obecnym przyjacio³om, rodzinie, rodzicom. Dozna³em prawdziwej pociechy, b³ogos³awi¹c tych ma³¿onków.
24 lipca: Msza w parafii Najwiêtszej Maryi Panny z góry
Karmel.
25 lipca: List od o. Ricarda. Uspokaja mnie co do sprawy s¹dowej z gmin¹ Goult. Przekonali siê, ¿e plac kocielny nale¿y do
nas. Ojciec Honorat otrzyma³ mój list i dostosuje siê do jego treci.
Wizyta prefekta, aby zwolniæ siê z uczestnictwa w sobotniej
kolacji; nie obawia³em siê mu powiedzieæ, dlaczego nie chcia³em
pójæ. W³aciwie to zrozumia³ i nie móg³ mnie upomnieæ. Katedra.
Wizyta u konsula Sardynii z podziêkowaniami, a jednoczenie
prob¹ o informacje o kap³anach z jego kraju, których zachowanie
mnie niepokoi.
List do ksiêcia Mir, aby mu zarekomendowaæ Josepha Reinauda33.
26 lipca: Msza u Sióstr wiêtego Karola. Bardzo korzystne
informacje od konsula Sardynii o dwóch kap³anach z jego narodu:
Rocce i Garavagnim.
Coulin przyszed³, aby poradziæ siê co do regulaminu, który
chcia³by przyj¹æ dla ko³a. Powiedzia³em mu o odkrytym przeze
mnie sprzeciwie ze strony wielu panów, sk¹din¹d dobrze usposobionych.
Dzisiaj dowiedzia³em siê o czym powa¿niejszym  to koalicja, jaka zawi¹zuje siê we wszystkich diecezjach kraju, aby przeciwstawiæ siê biskupom. To proci ksiê¿a, którzy sk³adaj¹ siê i daj¹
25 franków na rok, aby stworzyæ dziennik opozycji przeciwko rze33

Brat o. J.A. Valentina Reinauda, zob. 21 lipca.
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komym ¿¹daniom biskupów oraz by broniæ wolnoci wewnêtrznego porz¹dku. Ci zagubieni mê¿owie odwo³uj¹ siê do kanonów, które chc¹ odrodziæ. Szalony, który przekaza³ informacjê naszemu
kan. Landerowi, z pewnoci¹ nie wie, co to s¹ kanony34, chyba poza
tymi z piwnicy, swym zdolnociom zawdziêcza bowiem otwarcie
butelek kanonii, za co by³ szanowany w kapitule z Aix. Wymieniæ
ks. Figuières to powiedzieæ o pochlebnym s³ugusie wszystkich arcybiskupów, którzy w jego czasach przewinêli siê przez Aix, to on
szczyci siê, ¿e wst¹pi³ do tej okropnej i szokuj¹cej opozycji
w Kociele, która nie jest przedstawicielskim rz¹dem. Widaæ, ¿e ta
siatka jest doæ rozwiniêta. Nie podejrzewa³em jej istnienia. Ale
powiedziano mi, ¿e zdobyto siê na odwagê i broszurkê wys³ano
[s. 47] arcybiskupowi Aix. Ten pra³at nie pomyla³, aby mnie o tym
powiadomiæ. Niew¹tpliwie jest przekonany, ¿e mnie sp³atano takiego samego psikusa. Prawd¹ jest, ¿e o sprawie dowiadujê siê dopiero dzisiaj przy okazji przejazdu ks. Figuièresa i jego nieroztropnych
konfidentów do ks. de Landera.
List do oo. Gibellego i Rolleriego w Vico.
List do kawalera Amyota35. Rekomendacje dla Josepha Reinauda.
Ojciec Dassy, pisz¹c do mnie, przes³a³ mi swój rêkopis Nowenny ku czci Najwiêtszej Maryi Panny z lOsier. Postaram siê go
osobicie przestudiowaæ.
28 lipca: ¯a³obna suma. Uczestniczy³em w niej w pontyfikaliach i udzieli³em rozgrzeszenia. Ani cienia w¹tpliwoci w tej kwestii. Chodzi³o o modlitwê za chrzecijan zmar³ych w pokoju
Kocio³a. Gdy chodzi o obiad u prefekta, to inna kwestia. Nie obawia³em siê z ca³kowit¹ szczeroci¹ powiedzieæ mu, ¿e nie mog³em
wiêtowaæ rocznicy rewolucji36. Inn¹ kwesti¹ jest zaakceptowanie
konsekwencji dla pokoju i mi³oci w Kociele, a czym innym radoæ ze wspomnienia czasu przewrotu, rewolty i krwi. Taki a nie
inny rojalista, tak wciek³y z postawy, ¿e moje biskupie sumienie
34
Biskup de Mazenod ¿ongluje wieloma znaczeniami s³owa kanon: prawo kocielne lub pospolicie butelka lub szklanka wina.
35
Pañstwo Amyoy byli znajomymi bpa de Mazenoda dziêki babci ze strony matki
p. Bonet. Zob. J. Leflon, dz. cyt., t. 1, s. 158, 204, 241, 309.
36
Rocznica rewolucji 27-29 lipca 1830 roku.
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nak³ada na mnie obowi¹zek, aby siê powstrzymaæ, a któ¿ chcia³by
mnie zobaczyæ, jak w moich oczach wnoszê bezsensowne oraz karygodne sprzeciwy, nie mia³by byæ mo¿e odwagi, aby publicznie
wyjaniæ zasady, które s¹ przewodnikiem mego postêpowania
i wszystkich mych zabiegów. Poza tym, có¿ mnie to obchodzi. Niesprawiedliwoæ gwa³townych ludzi ju¿ nie zak³óca mego odpoczynku i nie ma wp³ywu na moje postanowienia. Wystarczy mi, ¿e
jestem prawy przed Bogiem, a wszystkie me dzia³ania s¹ wa¿one
w sanktuarium. Proszê Pana, aby nigdy nie pozwoli³ na porzucenie
przeze mnie tych zasad, które zawsze by³y regu³¹ mego postêpowania. Dziêkujê Mu, ¿e da³ mi dostatecznie du¿o si³y duszy, aby
gardziæ ludzk¹ opini¹, kiedy jestem pewien w moi sumieniu.
List do mojej siostry. Sprawy rodzinne. [s. 48]
29 lipca: List od ksiêdza biskupa z Digne z wiadomociami
o o. André37 oraz o wyg³oszeniu dwóch serii sielskich rekolekcji.
Gdybym nie zna³ dobroci tego pra³ata, móg³bym s¹dziæ, ¿e os³ab³.
Nie mówi mi o swojej dymisji, chocia¿ wszyscy mówi¹, ¿e j¹ z³o¿y³. Ten szum wystarczy³ i napisa³em do króla bardzo mocny list,
aby go odwieæ od nominacji tego, którego w diecezji wszyscy siê
boj¹, a który ma pewnoæ, ¿e jest desygnowany przez króla38.
List do o. Millea. Proszê go miêdzy innymi o bezzw³oczne
pos³anie do Lumières o. Chauveta.
D³uga rozmowa z p. Clapierem, radnym miejskim, aby daæ mu
odczuæ wagê i powodzenie katedry w Marsylii. Uwa¿am, ¿e uda³o
mi siê go do tego stopnia zainteresowaæ, i¿ zyska³em obroñcê tej
piêknej sprawy w radzie.
W pi¹tek, 27, z³o¿y³em ekspresow¹ wizytê merowi, aby ponagliæ go do poinformowania rady miejskiej o licie, który w tej kwestii napisa³em. Moje argumenty by³y dojmuj¹ce; magistratowi trudno bêdzie usun¹æ tê kwestiê, której nada³em rozg³os w miecie.
Uwa¿am, ¿e zostawi³em go lepiej nastawionego, ni¿ s¹dzi³em na
37
Daniel Valentin André (1802-1848), w latach 1825-1826 nowicjusz, wywiêcony na kap³ana 9 czerwca 1827 roku.
38
Biskup Bienvenu de Miolis, mieszkaniec Aix, urodzony w 1753 r., 31 sierpnia
1838 r. poda³ siê do dymisji, w 1843 r. zmar³ w Aix. Chcia³, aby jego nastêpc¹ by³ jego
wikariusz generalny, ks. Savornin. Zob. List bpa de Mazenoda do króla z 26 lipca 1838
roku. Kopia orygina³u w: AAM, Reg., lettres administratives, v. III, nr 547.
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pocz¹tku rozmowy. Powie o tym radzie; tam znajdzie dobrze usposobionych cz³onków, którzy odepr¹ jego argumenty, jeli zechce
ponownie podnieæ te, które ca³kowicie zbi³em podczas naszego
przedwczorajszego spotkania. Zostaje mi spotkaæ siê z kilkoma
wp³ywowymi cz³onkami rady. Tyle tylko, ¿e to nie bêdzie moja
wina, jeli projekt siê nie powiedzie. Z dobrze nastawionym merem wykorzysta siê wszelkie mo¿liwoci. Dodatkowo natrafimy na
tê trudnoæ. Miejmy nadziejê, ¿e Bóg pomo¿e nam j¹ pokonaæ.
30 lipca: Ci¹gle nieprzyjemne sprawy w zwi¹zku z ksiê¿mi
obcokrajowcami, to ju¿ nie do zniesienia. Czy trzeba bêdzie podj¹æ decyzjê i ju¿ wiêcej ¿adnego nie przyjmowaæ?
Wraz z Tempierem, Jeancardem, Bicheronem, Féliksem, Markiem Cailholem i Boudoulem kolacja u proboszcza parafii Ste-Marie-Madeleine.
Przyjecha³ ks. Jacquemet, wikariusz generalny z Aix. Grzecznie odmówi³ zamieszkania u mnie, zaprosi³em go jutro i pojutrze
na kolacjê. [s. 49]
31 lipca: List do o. Courtèsa. List do mojej mamy. Nagle przybywa o. Mille, aby mi sprowadziæ br. Marchiego39, tego niegodnego Korsykañczyka, który nie licz¹c siê ze lubami, odwa¿y³ siê
uknuæ wstrêtn¹ intrygê w N.-D. du Laus, gdzie pos³a³em go, aby
wraz z br. Lagierem40 i br. Morandinim spêdzi³ wakacje. Sprawozdanie z rady, któr¹ odby³em jeszcze dzisiaj, wyjani szczegó³y tej
okropnej kombinacji. Trzeba by³o byæ bardziej szalonym ni¿ zdeprawowanym, aby pozwoliæ sobie na imitacjê takiej osoby. Nie
pozosta³o mu nic wiêcej jak tylko wstyd, który na nieszczêcie
sp³ynie na ca³¹ rodzinê. Ten dziwak od razu jednog³onie zosta³
wydalony przez radê; natychmiast potwierdzi³em decyzjê i przyst¹pi³em do wykonania wyroku, udzielaj¹c mu dyspensy, do której
udzielenia zmusi³o mnie jego postêpowanie.
Proboszcz z parafii Najwiêtszej Trójcy poda³ mi informacje,
o które go prosi³em, na temat markizy de Sully, która dwukrotnie
39
François Marchi urodzony w 1816 roku, w latach 1836-1837 nowicjusz, wyst¹pi³ w 1838 roku.
40
Lucien Antoine Lagier (1814-1874), w latach 1834-1835 nowicjusz, wywiêcony na kap³ana 25 maja 1839 roku.
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do mnie napisa³a, abym do niej przyszed³. To Niemka, zarêczona
w wieku omiu lat z p. de Béthune’em, póniej umieszczona
w klasztorze w oczekiwaniu na wiek. Wysz³a za m¹¿ za markiza
Béthune-Sully’ego, nie zwleka³a, aby siê z nim rozejæ. Mieszka
w Marsylii z pewnym mê¿czyzna, któremu tak samo jak jej brakuje fortuny, a którego nie chce zostawiæ. Jest protestantk¹ i bardzo
oryginalna. Che³pi siê swym szlachectwem, ale jak tytu³y szlacheckie karmi¹ siê jedynie pych¹, tym bardziej umiera z g³odu. Wiem
wystarczaj¹co du¿o, aby udaæ siê do niej, co przystoi mojemu urzêdowi.

160

Dziennik 1838

Pierre Guigou (1767-1842), biskup Angoulême
(na podstawie reliefu wykonanego przez Grevedoc).
Gdy Eugeniusz zak³ada³ Misjonarzy Prowansji, Pierre Guigou by³ wikariuszem
generalnym w Aix. Dodawa³ odwagi i wspiera³ Eugeniusza. W roku 1838 chory bp Guigou przyjecha³ do Marsylii i 1 oraz 17 sierpnia spotka³ siê z bpem
de Mazenodem. Zob. Dziennik pod wy¿ej wymienionymi datami, zw³aszcza pod
dat¹ 17 sierpnia.
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1 sierpnia: Dzieñ moich urodzin. Koñczê 56 lat. Rozpocznê
57 rok ¿ycia. Ci¹gle mi siê wydaje, ¿e oszukujê siebie, gdy liczê
lata, jakie spêdzi³em na ziemi. Gdybym móg³ siê szczyciæ, ¿e spêdzi³em je wed³ug woli bo¿ej, pociesza³bym siê ich liczeniem, ale
jak znaleæ uspokojenie w tej materii? Lepiej siê uni¿yæ, upokorzyæ i prosiæ o mi³osierdzie. Cokolwiek bêdzie, zawsze trzeba
przyjæ i prosiæ o ³askê za to, czego siê nie zrobi³o lub zrobi³o siê
le.
Wizyta ksiêdza biskupa z Angoulême. Mówi³ ze mn¹ na korzyæ ks. Martina1, ale z pewnoci¹, gdy wys³ucha³ tego, co musiano mu powiedzieæ o tym cz³owieku, wycofa³ siê i publicznie popar³
nasze postêpowanie.
List od Emmanuela Gautiera, jak zawsze doskona³ego w pobo¿noci.
List od o. Honorata. Skorzysta³ z moich rad.
List od bpa Menjauda. Poinformowa³ mnie, ¿e zosta³ mianowany koadiutorem w Nancy. Po kilku komplementach nowo mianowany pra³at mówi mi: „Ksiê¿e biskupie, mam nadziejê, ¿e do
wszystkich wiadectw dobroci, jakie od ksiêdza biskupa otrzyma³em, zechce ksi¹dz biskup dodaæ wsparcie modlitewne, a w razie
potrzeby i rady ksiêdza biskupa. Ksi¹dz biskup jest zainteresowany t¹ spraw¹, ta nominacja po czêci jest bowiem dzie³em ksiêdza
biskupa, czy nie powinien ksi¹dz biskup nawet w ma³ym stopniu
wzi¹æ odpowiedzialnoci, jaka siê z ni¹ wi¹¿e? Sumieniu, a zw³aszcza sercu ksiêdza biskupa pozostawiam odpowied na to pytanie”.
Biskup Menjaud ma racjê, ale proponuj¹c go na biskupa Nancy, naciskaj¹c na tego pra³ata, aby go wybrano, rozmawiaj¹c z mi1
Biskup Guigou, by³y wikariusz generalny z Aix, niew¹tpliwie mówi³ na korzyæ
ks. Lazare Martina, który w gazetach pisa³ przeciwko administracji diecezjalnej z Marsylii. Zob. Dziennik z 22 kwietnia 1837 roku.
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nistrem na jego korzyæ, pisz¹c do niego, co zrobi³em, postêpowa³em zgodnie z inspiracjami mego sumienia. S¹dzi³em, ¿e jest odpowiednim cz³owiekiem, aby dokonaæ dobra w diecezji Nancy.
Zaproponowa³em go jako sufragana, bo bp de Janson nie chcia³
zrezygnowaæ z urzêdu. Takie przede wszystkim by³o za³o¿enie,
poprzestano by na tym rodku dzia³ania, poniewa¿ nalega³em na
korzyæ bpa Menjauda, który mia³ zwyczaj mieszkaæ z bpem de Jansonem, by³ do niego przywi¹zany, który ca³kowicie zaanga¿owa³by siê w wype³nianie biskupiej pos³ugi w diecezji Nancy na poczet,
jeli odwa¿ê siê w ten sposób powiedzieæ, swego dobrodzieja. Biskup de Janson upatrzy³ innego, który by³ przeciwieñstwem tego,
jakiego trzeba by³o, to by³by drugi wolumin bpa Donneta. Kiedy
zaproponowa³em bpa Menjauda, ze stu powodów go nie chcia³, te,
którymi siê pos³u¿y³em, by³y zbyt mocne, aby nie zgodziæ siê
z nimi, ale by³o ju¿ za póno zgodziæ siê z opini¹, która nie by³a
jego; trzeba by³o, aby powiedzia³, jak rozumie sprawê; w tym
wzglêdzie wykaza³ naprawdê du¿o dobrej woli, prosz¹c o koadiutora w miejsce sufragana. Tak wiêc biskupem diecezjalnym mianowano tego, którego na pocz¹tku nie chcia³ za sufragana2. To jeszcze lepiej ni¿ za pierwszym razem, gdy poprosi³ o koadiutora,
którego widzia³ tylko raz w swoim ¿yciu. Kiedy siê poznali, wyrazili zaskoczenie, ¿e jeden nie pasuje do drugiego. Trzeba by³o znaleæ wykrêt, aby siê rozdzieliæ. Mianowano koadiutorem arcybiskupa Bordeaux. Niekiedy najwiêtsi ludzie s¹ bardzo dziwni!
Odwiedziny u karmelitanek. Dla mnie zawsze to samo zbudowanie, kiedy widzê te wiête córki, zawsze to samo szczêcie z ich
strony, kiedy mnie przyjmuj¹. [s. 51]
Mianowa³em o. Telmona pierwszym asesorem superiora na
Kalwarii. Osobicie wezwa³em go przed zebran¹ wspólnotê. Co za
przyjemnoæ móc mianowaæ ludzi takich jak o. Semeria. To on zajmowa³ to stanowisko. £agodnoæ, pokora, prostota, szczera radoæ,
bezproblemowa zgoda. Oto cnoty, które ten anio³ praktykuje przy
ka¿dej okazji.
Na kolacji by³ u mnie p. Jacquemet. Zapyta³ mnie, czy za z³y
pomys³ uwa¿a³em zebraæ w Aix kilku biskupów i porozmawiaæ
o sprawach Kocio³a. Podobne spotkanie wydaje mi siê bardzo po2

Sufragan to biskup pomocniczy.
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trzebne, chc¹c dokonaæ dobra, zatem zgadzam siê i mo¿na liczyæ
na moje poparcie3.
2 sierpnia: Msza u kapucynek z okazji Porcjunkuli. Chêtnie
korzystam z tej okazji, aby w rocznicê chrztu moje modlitwy zjednoczyæ z modlitwami tej ¿arliwej i wiêtej wspólnoty. Te dobre
zakonnice s¹ tak bardzo do mnie przywi¹zane, ¿e ich modlitwy
wyp³ywaj¹ z serca, kiedy wypraszaj¹ dla mnie ³aski, których tak
bardzo potrzebujê.
Sprzedawcy wosku przyszli z poselstwem, aby siê poskar¿yæ
na wprowadzenie w naszych kocio³ach nowych wiec zwanych
gwiazdami. Salony, gabinety, wszystkie rodziny ju¿ uzna³y to nowe
i ekonomiczne owietlenie. Jeli przyjm¹ je kocio³y, dla nich
wszystko jest stracone. Argumentuj¹ to rzekomym obowi¹zkiem
wykorzystywania wosku na u¿ytek o³tarza i pogrzebów; otrzymuj¹
odpowied, ¿e w kompozycji gwiazdy jest wiêcej wosku, a w ich
wieczkach rzekomo w wosku jest wiele t³uszczu. Dla pierwszych
to profit, bo s¹ bardziej ekonomiczne, ³adniejsze i czystsze. Wcale
nie kapi¹ i nie plami¹. Drugie natomiast s¹ okropne, odra¿aj¹ce,
brudz¹ obrusy i wszystko, czego dotkn¹, t³uszcz sp³ywa z nich bardziej ni¿ ze wiecy. Biada tkaninie, na któr¹ spadnie. Ci panowie
oczekiwali wydania pozytywnej dla nich decyzji. Odmówi³em. Jeli prawd¹ jest to, co mówi¹, ¿e producenci wiec napisali do Rzymu, wysy³aj¹c próbkê swojej kompozycji, nic nie powstrzyma ich,
aby tak¿e i oni zabiegali o decyzjê. Nie mogê nara¿aæ siê na wydawanie jednej, która mog³aby nie odpowiadaæ tej, której oczekuj¹.
Ci ponowie nie [s. 52] byli zaskoczeni m¹ uprzejm¹ odmow¹, przeciwnie, podziêkowali mi za mi³e przyjêcie i moje wskazówki.
Panna Chauvet przekaza³a mi doæ smutne informacje o stanie
dzie³a de Boucherie.
Pan Autran, u którego by³em wczoraj, dzisiaj przyszed³ na
moje zaproszenie. D³ugo rozmawialimy o wielkiej sprawie katedry. Musia³em wiele mówiæ, by dodaæ mu odwagi. Nie brakuje mu
dobrej woli.

3
W tym czasie spotkania biskupów nale¿a³y do rzadkoci. Zob. J. Leflon, Mgr de
Mazenod, dz. cyt., t. 3, s. 327-336.
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List do bpa Menjauda w odpowiedzi na wczorajszy jego list.
Popieram biskupa Nancy w tym wspania³ym zamiarze podró¿y do
Rzymu i udzielenia tam wiêceñ jego koadiutorowi. Powiadamiam
go jednak, ¿e w Rzymie tylko kardyna³owie ze specjaln¹ delegacj¹
papie¿a udzielaj¹ wiêceñ biskupom.
3 sierpnia: List od doradcy Chambaux z prob¹ o rekomendacjê u kard. Isoarda dla jego syna, poborcy podatków w diecezji tego¿ pra³ata4.
List od Courtèsa w sprawie de Costy5.
List mego szwagra, aby zasiêgn¹æ rady odnonie do projektu
lubu C[ésarie]. Przeprasza, ¿e nie zaj¹³ siê tym wczeniej.
Z ¿yczliwoci zaabonowa³em historiê zatytu³owan¹ La Pologne pittoresque. Polak, który przedstawi³ mi prospekt, zapewni³
mnie, ¿e dzie³o nie zawiera³o niczego, co mog³oby zraniæ moj¹
delikatnoæ lub skompromitowaæ moj¹ godnoæ. Oto natrafiam na
obel¿ywy fragment o Stolicy Apostolskiej. Natychmiast czytam
ca³y artyku³. Jakie jest moje zaskoczenie, gdy zauwa¿y³em, ¿e zosta³o napisane w obrzydliwym duchu i pe³ne jest k³amliwych
stwierdzeñ o potêdze Kocio³a, o stosowaniu jego praw itp. Zniewa¿a wiêtoæ wiêtego Stanis³awa. Ca³y artyku³ jest nasycony
duchem herezji i nienawici do Kocio³a rzymskiego. Nosi tytu³:
Cultes religieux. De l’influence de l’Eglise romaine et de la saine
inquistion en Pologne (Obrzêdy religijne. O wp³ywie Kocio³a
rzymskiego i wiêtej inkwizycji w Polsce, strona 401 w tym dziele). Oburzony, ¿e da³em siê zwieæ, napiszê do wydawcy, aby skrelili moje nazwisko z listy abonentów, a dla siebie rezerwujê zrobienie takich zarzutów, na jakie zas³uguje ten, który zaproponowa³
mi to dzie³o. [s. 53]
4 sierpnia: Bierzmowanie dzieci Menpentiego6 podczas mojej
mszy w mojej kaplicy. By³o 28 dzieci, z których by³em bardzo za-

4

dyna³.

Biskup J.J. Xavier dIsoard, w latach 1829-1839 biskup Auch, nastêpnie kar-

5
S³owo b³êdnie zapisane. Czyta siê Castès; najprawdopodobniej chodzi o de Coste. Zob. Infra, 18 sierpnia.
6
O pensjonacie Menpenti zob. Dziennik, 9-11.02.1837.
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dowolony. Godn¹ uwagi powagê zachowywa³y podczas kazania
poprzedzaj¹cego bierzmowanie. Równie¿ ze skupieniem przyst¹pi³y do komunii. By³em tym bardziej zadowolony z tej zmiany, ¿e
wczeniej musia³em skar¿yæ siê na z³¹ atmosferê panuj¹c¹ w tym
internacie.
List do p. Chambaux, wysy³am mu rekomendacjê, o któr¹ mnie
prosi³ dla swojego syna, adresujê j¹ do ksiêdza kardyna³a arcybiskupa Auch.
5 sierpnia: Msza na Kalwarii z okazji wiêta b³ogos³awionego
Liguoriego. Du¿a liczba komunii. Udzia³ w nieszporach i w panegiryku o wiêtym. Ojciec Courtès specjalnie przyby³ z Aix, aby
nam go przedstawiæ. Uczyni³ to, ukazuj¹c swój wielki talent. S³uchano go z wielk¹ uwag¹, chocia¿ wykracza³ poza mo¿liwoci zdecydowanej czêci s³uchaczy. Udzieli³em b³ogos³awieñstwa Najwiêtszym Sakramentem.
Bardzo uprzejmy list do p. Persila7, aby mi poleciæ siostrê jego
przyjaciela, szalon¹ zakonnicê u Ma³ych Maryj8.
6 sierpnia: Zgodnie ze zwyczajem bierzmowanie w mojej kaplicy. W ten poniedzia³ek we mszy uczestniczyli p. Emile Mathieu
wraz ze swoj¹ ¿on¹; skoro wszystkie osoby, którym udzieli³em
bierzmowania, wywodzi³y siê rzeczywicie z ludu, ka¿dy obcy by³
poruszony; nowy dowód skutecznoci mojej metody, których nie
zmieni fa³szywa delikatnoæ pewnych osób, gdy¿ zosta³a mi podyktowana przez sumienie.
Nieco póniej poszed³em udzieliæ bierzmowania pewnej protestantce i jej synowi, którzy zostali warunkowo ochrzczeni i przyst¹pili do pierwszej komunii wiêtej w kaplicy przytu³ku wiêtego
Józefa. Zgromadzenie sk³ada³o siê z pobo¿nych osób, a ceremonia
by³ podnios³a z racji jej na wskro religijnego aspektu. Dobra neofitka p³aka³a w czasie mego kazania, niew¹tpliwie rozczulona myl¹ o wszystkim, co Pan w tym piêknym dniu uczyni³ dla niej.
Jean Charles Persil, w latach 1834-1836 minister sprawiedliwoci i kultu, w 1838 r.
g³ówny dyrektor mennicy. Biskup de Mazenod odpisa³ mu 11 sierpnia. Zob. Kopa orygina³u: AAM, ref. Lettres adm., t. 3, nr 447. Chodzi o siostrê p. Moularda.
8
Aux Petites Maries: drugi klasztor wizytek.
7
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Przed³u¿ona narada z cz³onkami rady Zgromadzenia. Uznano, ¿e nie do nas nale¿y zmiana lub [s. 54] korekta statutu kapitu³
kocio³ów katedralnych w diecezjach, gdzie Zgromadzenie prowadzi wy¿sze seminaria, wypada wiêc, jeli nie chcemy utraciæ
tego rodzaju pos³ugi, zgodziæ siê, ¿eby superior seminarium ubiera³
strój okrelony przez statuty dla superiorów seminariów i w chórze
katedry zajmowa³ przydzielone mu miejsce. Za wyj¹tek uznano
sytuacjê, kiedy superior generalny sugeruje lub nawet nakazuje
superiorom seminariów, aby na spotkaniach Zgromadzenia i w naszych domach, inaczej ni¿ w tych, którymi zarz¹dzaj¹, nie nosili
pelerynki.
Dyskutowano tak¿e nad odpowiedzi¹ dla niegodziwego Kotterera, który samemu sobie wymierzy³ sprawiedliwoæ, opuszczaj¹c
domy Zgromadzenia i faktycznie, uchylaj¹c siê od pos³uszeñstwa,
musia³ otrzymaæ dyspensê, o któr¹ prosi³, poniewa¿ wcale nie by³by mniej winny, gdyby udzielono mu narzuconej dyspensy, teraz
¿yje bowiem zgodnie ze swymi kaprysami. Ten godny po¿a³owania cz³onek nie mo¿e wyjæ ze stanu grzechu, w który wpad³ przez
sw¹ pychê i swe wstrêtne serce, jak tylko przez szczere nawrócenie ze swego odstêpstwa oraz pokorn¹ i szczer¹ probê o powrót
do jednej z naszych wspólnot. Tylko po takim procesie, niezale¿nie do odpowiedzi, jakiej udzieli mu Zgromadzenie, jego sumienie
zazna spokoju.
7 sierpnia: List do mojego siostrzeñca Eugénea, równie przyjazny, ostatni bowiem by³ ostry. By³em zadowolony z wyjanieñ,
jakich mi udzieli³. Tak bardzo opowiadam siê za tym, aby nie ustêpowaæ przed tym, co nawet z daleka mog³oby budziæ w nim trwogê, ¿e serce nie by³o zbyt wdziêczne, lepiej przesadziæ ze rodkami ostro¿noci ni¿ grzeszyæ zaniedbaniem.
List do ksiêdza arcybiskupa Tuluzy9 z podziêkowaniem za relikwie wiêtego Tomasza z Akwinu, które podarowa³ do naszego
kocio³a w St-Cannat, gdzie wiêty jest czczony. Dziêkujê mu tak¿e za przes³anie jego statutów, dobry Schmit przeka¿e mój list. Pro9
Biskup Paul T. David dAstros, w latach 1830-1851 arcybiskup Tuluzy. Zast¹pi³
kardyna³a A.A. Julesa de Clermont-Tonnerrea, który w latach 1820-1830 by³ arcybiskupem tej diecezji.
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boszczowi z St-Cannat obieca³em przewodniczenie uroczystociom
przekazania drogocennej relikwii, aby wiêtowaniu nadaæ bardziej
uroczysty charakter.
Ta wiêta relikwia zdaje siê wiêcej ni¿ autentyczna. Chcia³em,
aby w moim biurze sporz¹dzono kopiê proby skierowanej przez
arcybiskupa Tuluzy do papie¿a, aby potwierdzi³ niejasne fakty.
Kawa³eczek koci wiêtego cia³a zosta³ wyjêty przez pewnego seminarzystê podczas otwarcia relikwiarza przez kard. de Clermont-Tonnerre’a. M³ody cz³owiek dowiedziawszy siê, ¿e papie¿ ekskomunik¹ ob³o¿y³ ka¿d¹ osobê, która wyjê³aby najmniejsz¹ czêæ
doczesnych szcz¹tek tego wiêtego doktora, dopiero zazna³ spokoju, gdy wiêty skradziony przedmiot z³o¿y³ w rêce superiora wy¿szego seminarium. To ta sama relikwia odpowiednio uwierzytelniona przez ks. d’Astrosa, obecnego arcybiskupa Tuluzy, który by³
³askaw przekazaæ j¹ naszemu kocio³owi w St-Cannat, obs³ugiwanemu niegdy przez ojców dominikanów.
8 sierpnia: List od o. Dassy’ego. Zlitowa³ siê nad Kottererem
i widz¹c go tak nieszczêliwego, zaoferowa³ mu mediacjê celem
przywrócenia do obowi¹zków. Ta troska jest godna jego gorliwoci. Pycha drugiego jeszcze walczy, aby go odwieæ od zrobienia
tego wspania³omylnego kroku; brakuje mu zaufania i odwagi,
podczas gdy nie odpycha mi³osiernego porednika. Odpowiem, radz¹c siê jedynie mi³osierdzia, przystajê na to, obojêtnie jak oburzaj¹ce by³oby postêpowanie tego nieszczênika.
Zebranie u mnie komisji Braci Szkó³ Chrzecijañskich. Sk³adka by³a bardziej ni¿ przeciêtna, o niewiele przekroczy³a mizern¹
sumê piêciu tysiêcy franków. Zwrócimy siê z prob¹ do miasta, aby
uzupe³ni³a pomoc, której potrzebujemy, dodaj¹c siedem tysiêcy
franków do swego zasi³ku o wysokoci 12 tysiêcy. [s. 56]
9 sierpnia: W mojej kaplicy bierzmowanie dla wie¿o nawróconej protestantki. Warto zauwa¿yæ wielk¹ liczbê powrotów do
Kocio³a. To pociecha, której udziela nam dobry Bóg w obliczu
tylu skandali, jakich dopuszczaj¹ siê prawdziwe dzieci Kocio³a,
których postêpowanie jest prawdziwym odstêpstwem, pewnego rodzaju apostazj¹.
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Chcia³em uczestniczyæ w oficjum kanoników i w sumie w katedrze, aby uczciæ naszego wiêtego patrona i poprzednika wiêtego Serenusa10. Niestety! To by³o wiêto odprawione po kryjomu!
Kto w Marsylii móg³by s¹dziæ, ¿e dzikie jest wiêto jednego z naszych wiêtych biskupów? Czy wiedz¹, kto to jest biskup, pasterz?
Byæ mo¿e kilka dewotek uwa¿a, ¿e to nic w porównaniu z wikariuszem, u którego siê spowiadaj¹.
Bardzo d³ugi list od o. Dassy’ego o Kottererze. Nie mam czasu go przepisaæ11. Niech Bóg sprawi, aby to nawrócenie by³o szczere. U³atwiam powrót, podobnie jak zrezygnowa³em z wyroku
mierci. Ale czy zbyt mocno zakorzeniona pycha nie odepchnie
d³oni, któr¹ w upadku wyci¹gam do tego biednego zab³¹kanego?
10 sierpnia: Egzamin kandydatki i nowicjuszki ze wspólnoty
Matki Bo¿ej Mi³osierdzia. Nowicjuszka, chocia¿ jest z Tours, luby z³o¿y dla mojej diecezji. To kamieñ wêgielny tej wiêtej budowli, która powstaje ku po¿ytkowi i korzyci Marsylii. Nie nale¿y jednak zapominaæ, ¿e z wyj¹tkiem obecnej prze³o¿onej wszystkie
pozosta³e zakonnice, chocia¿ profesjê z³o¿y³y w Tours, nie mog¹
zostaæ wycofane bez mojej zgody; jestem zbyt zadowolony z tych
sióstr, abym kiedykolwiek by³ pob³a¿liwy w tej kwestii.
List do ksiêdza L., aby mu zabroniæ sprawowania wiêtych
tajemnic i wezwaæ go do siebie. Wielki Bo¿e! Jeszcze jeden z³y
kap³an. Do tego przynajmniej mog³em dotrzeæ, byæ mo¿e Pan pozwoli mi, abym go poruszy³, podczas gdy upór sprzymierzeñców
wielu innych stawia mnie w rozpaczliwej sytuacji, bo nie mogê
zastosowaæ ¿adnego lekarstwa na z³o, które wyrz¹dzaj¹ samym
sobie, a pustosz¹c moj¹ owczarniê, jeszcze wiêksze z³o czyni¹
duszom. [s. 57]
11 sierpnia: Z okazji wiêta Serenusa przed spoczynkiem czyta³em to, co w swej historii zamieszcza bp de Belzunce. To przypomnia³o mi o zamiarze napisania do ksiêdza arcybiskupa z Ver-

10
wiêty Serenus, dziewi¹ty biskup Marsylii, zmar³ oko³o roku 602 w Biandrate
ko³o Vercelli, gdy udawa³ siê do Rzymu, aby spotkaæ siê z papie¿em Grzegorzem Wielkim.
11
List skopiowany przez A. Yennveux i opublikowany w EO I, t. 9, s. 87-90.
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ceil12, aby go poprosiæ o kilka szczegó³ów na temat tradycji zwi¹zanych z tym wiêtym biskupem w jego diecezji, który zmar³
w tych okolicach. Jeli odpowied arcybiskupa bêdzie satysfakcjonuj¹ca, jestem gotów odbyæ pielgrzymkê do grobu mojego wiêtego poprzednika w celu otrzymania jego relikwii13. Wówczas postawiê o³tarz na miejscu tego, który usuniêto w katedrze, aby tam
umieciæ ten nieprzyzwoity obraz wiêtej Magdaleny, który poleci³em zdj¹æ. W³anie odnowiono tê kaplicê ku czci wiêtego £azarza, przyznajê, ¿e nie wiedzia³em, kiedy wyrazi³em zgodê, ¿e niegdy by³a powiêcona wiêtemu Serenusowi.
Ksi¹dz L.14 ust¹pi³ wczoraj na moje veniat. Nie waha³ uznaæ
siê winnym, poruszony do ³ez dobroci¹ moich zarzutów, które niew¹tpliwie wywo³a³y jego wyrzuty sumienia, rzuci³ siê do mych
stóp, aby mnie pytaæ, co musi zrobiæ, by³ bowiem gotowy na
wszystko. Chwali³em Boga za jego nastawienie i poleci³em mu
odprawiæ odpowiednie rekolekcje u jezuitów w Aix. Natychmiast
przekaza³em mu pismo polecaj¹ce dla o. Richarda, rektora tych
ojców, ¿e na zakoñczenie d³u¿szych b¹d krótszych rekolekcji, które odprawi, zezwalam na zdjêcie interdyktu. Ten biedny kap³an
przyrzek³ mi, ¿e nie bêdê ¿a³owaæ, i¿ potraktowa³em go jak prawdziwy ojciec, nie potrafi³ przestaæ powtarzaæ mi, ¿e ta dobroæ go
zawstydza³a i pozwoli³a mu lepiej dostrzec jego w³asne b³êdy. Pomimo jego wielkiego wzruszenia trzykrotnie prosi³ mnie o b³ogos³awieñstwo i wsparcie modlitewne. Ta scena wycisnê³a mi ³zy, nie
mog³em ich powstrzymaæ, nawet teraz kiedy piszê te linie, aby
jeszcze bardziej umocniæ siê w przekonaniu, od którego nigdy nie
odst¹pi³em, aby zawsze, niezale¿nie od ich b³êdów i wielkoci ich
przewinieñ, z ojcowsk¹ czu³oci¹ przyjmowaæ nieszczêników, których uwiód³ demon. [s. 58]
List do ksiêdza biskupa z Digne. Jednoczenie proszê go o informacje o ks. Chauvecie15.

Biskup A. dAngennes, w latach 1832-1869 biskup Verceilli.
Na prze³omie czerwca i lipca 1839 roku bp de Mazenod odby³ pielgrzymkê do
Vercelli i Blanderate, aby oddaæ ho³d relikwiom wiêtego Serenusa.
14
S³owo wydrapane, niemo¿liwe do odczytania.
15
J.J. Casimir Chauvet, urodzony 6.02.1812 w Digne, do nowicjatu wst¹pi³ w 1839 r.,
wiêcenia kap³añskie otrzyma³ 3.04.1842 r., zmar³ w Romans 9.01.1855 roku.
12
13
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12 sierpnia: Pontyfikalna msza w parafii St-Laurent z okazji
wiêta patronalnego parafii. Sw¹ obecnoci¹ chcia³em podnieæ
uroczysty charakter tego dnia. Po ewangelii skierowa³em s³owo do
licznie zgromadzonych, aby w³aciwie w duszy zapad³o, jak nale¿y czciæ wiêtych patronów, których Koció³ daje wiernym ka¿dej
parafii. To pouczenie zamiast kazania wyg³osi³em w jêzyku prowansalskim, który w najwy¿szym stopniu dominuje w dzielnicy St-Jean. Uwaga, z jak¹ mnie s³uchano, udowodni³a mi, ¿e poszed³em
za dobrym natchnieniem, decyduj¹c siê na wype³nienie tej rzeczywicie pasterskiej funkcji.
Odprawi³em tak¿e pontyfikalne nieszpory. Wzi¹³em udzia³
w kazaniu wyg³oszonym przez ks. Denansa16, a po udzieleniu b³ogos³awieñstwa wyszed³em, aby nie przeszkadzaæ w odprawieniu
procesji.
Stamt¹d poszed³em do ni¿szego seminarium obejrzeæ puszczanie balona. Zosta³em zaproszony przez uczniów fizyki. W chwili,
gdy balon cudownie siê wznosi³, przytrzymano go, sprawiaj¹c, ¿e
fikn¹³ kozio³ka, upad³ na ¿urawia i przebi³ siê. Uczniowie pocieszali siê tym, ¿e go spalili, i z radoci skakali przy ogniu.
13 sierpnia: List do ks. Gautiera, kapelana kolegium, aby mu
podziêkowaæ za przes³anie przez p. Faillona17 dysertacji o apostolacie wiêtego £azarza. Zobowi¹zujê go do wyra¿enia autorowi
osobistej wdziêcznoci za jego pracê, która przyczynia siê bardzo
do utrwalenia naszej drogiej tradycji.
14 sierpnia: Ca³y dzieñ zmêczenie. [s. 59]
15 sierpnia: Pontyfikalna msza. Papieskie b³ogos³awieñstwo
w katedrze, po nieszporach procesja, luby Ludwika XIII18 z wyj¹tkiem exaudiat. Zauwa¿ono, ¿e na ogólnym porannym nabo¿eñ-

Ksi¹dz Antoine A. Denans (1761-1841).
Etienne Michel Faillon (1800-1870), sulpicjanin, wówczas dyrektor pustelni
w Issy (Pary¿).
18
Ludwik XIII panowa³ w latach 1610-1643. W 1683 r. po oddaleniu inwazji hiszpañskiej swe królestwo odda³ pod opiekê NMP Wniebowziêtej. Poleci³ wówczas, aby
co roku 15 sierpnia odbywa³a siê procesja.
16
17
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stwie koció³ by³ wype³niony oraz ¿e byli ludzie z ró¿nych czêci
miasta.
16 sierpnia: Wrêczenie nagród w ni¿szym seminarium, niezbyt
wybitne dzie³a. Byæ mo¿e z³e samopoczucie, które mnie ogarnê³o,
uczyni³o mnie mniej wra¿liwym na uroki poezji. M³odzie¿ puszcza³a balon, który wzniós³ siê bardzo wysoko i znikn¹³ w bezkresie morza. Sémaphore mia³ powody, aby sobie kpiæ, jak to ju¿ kiedy uczyni³.
List od Guiberta. Mia³ jeszcze gor¹czkê, chocia¿ wody dobrze
mu zrobi³y. W Corte19 chcia³ otworzyæ ni¿sze seminarium, a wówczas misjonarze znaleliby w nim swe chwilowe mieszkanie pomiêdzy jedn¹ a drug¹ misj¹. Projekt ró¿nych oddalonych od siebie
rezydencji nastrêcza wiele trudnoci; czy op³aca siê za³o¿yæ dom
w wielu miejscach na tak krótki czas.
17 sierpnia: Ponownie zjawi³a siê siostra Geray20. Martwi³a
siê, ¿e znowu zarekomendowa³em j¹ do mojej diecezji. Biskup
z Fréjus przeka¿e dom la Seyne kap³anom, których chce w nim
umieciæ biskup z Nancy. Pragnê, aby to mu siê uda³o.
Ksi¹dz Gauthier z kolegium przekaza³ mi zbiór broszur p. Faillona. Chcia³bym bardzo, aby ka¿dy ksi¹dz w mojej diecezji mia³
jeden egzemplarz w swej bibliotece. Rada. Odwiedziny u biskupa
z Angoulême. Nie ba³em siê mu powiedzieæ, ¿e powinien ust¹piæ
ze stolicy; nie zapomnia³em, ¿e to ja mu j¹ za³atwi³em; w tym czasie postêpowa³em zgodnie z sercem i sumieniem. Diecezja Angoulême potrzebowa³a odpowiedniego cz³owieka, bo w op³akanym
stanie zostawi³ j¹ bp Lacombe21. Da³em to wiadectwo ks. Guigou

Corte, miasto w rodkowej Korsyce.
Biskup de Forbin-Janson chcia³ za³o¿yæ dom dla chorych i podesz³ych wiekiem
ksiê¿y. Poleci³, aby siostra Magdalena Geray zorganizowa³a kolektê na ten cel w Marsylii. Magdalena Geray, nazywana siostr¹ Geray, nie by³a zakonnic¹, ale swoje ¿ycie
powiêci³a dzie³om dobroczynnym. Biskup Dominique Lacombe, w latach 1802-1823
biskup Angoulême. By³y doktrynariusz i zdecydowany galikanista. By³ jednym z 12
biskupów konstytucyjnych utrzymywanych przez konkordat.
21
Biskup Dominique Lacombe, w latach 1802-1823 biskup Angoulême. By³y doktrynariusz i zdecydowany galikanista. By³ jednym z 12 biskupów konstytucyjnych utrzymywanych przez konkordat.
19
20
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w ministerstwie lub ks. Bessonowi22, obecnemu biskupowi z Metzu, lub ksiêdzu Perrotowi23. [s. 60] Usilnie musia³em walczyæ
z zarzutami co do postêpowania ks. Guigou wobec bpa Jauffreta,
biskupa Metzu, mianowanego arcybiskupem Aix, a sprawuj¹cego
urz¹d wikariusza generalnego24. Ponad dwie godziny dyskutowa³em na ten temat i widocznie by³em wystarczaj¹co przekonuj¹cy,
skoro wynikiem naszych konsultacji by³a nominacja ks. Guigou na
biskupa Angoulême. Inni mogli to przypisywaæ sobie, ale prawda
jest taka, ¿e mnie zawdziêcza to ogromne jarzmo, dzia³a³em raczej
z przyjani wobec cz³owiek, którego szanowa³em, ni¿ z przekonania, które mia³em, ¿e by³ o wiele lepszy, aby uczyniæ dobro w tej
tak trudnej diecezji. Wypada, aby arcybp de Bausset z Aix zosta³
poinformowany o tych niuansach, poniewa¿ podczas wiêceñ nowego pra³ata odrzuci³ podziêkowania tego, który je wypowiedzia³,
przypisuj¹c mu swój awans, i powiedzia³: powinien je ksi¹dz powiedzieæ bpowi de Mazenodowi. U³atwiaj¹c ks. Guiguesowi dostêp
do najwy¿szej godnoci, uwa¿a³em, ¿e s³u¿ê Kocio³owi. W tym
samym sensie dzia³a³em, daj¹c mu wskazówki, dzisiaj jest zupe³nie
niezdolny i nieodpowiedni, aby czyniæ dobro oraz aby zrzec siê
urzêdu.
18 sierpnia: Msza w N.-D. de la Garde. Pomimo wiatru pe³na
kaplica.
Niemo¿noæ po³¹czenia Costy z jego ¿on¹.
¯¹dania panien z Dzie³a Sierot, aby siostrom z Dzie³a Ubogich
Dziewcz¹t, ofiar cholery nie pozwalaæ na przyjmowanie dziewcz¹t.
Ju¿ zauwa¿y³em, ¿e sprawa rodzi³a trudnoci. Wobec tego bêdê
dzia³a³.

Jacques François Besson, w latach 1824-1842 biskup Metz.
Nazwisko niestaranie napisane i trudne do odczytania. S¹dz¹c z kontekstu, ten
ksi¹dz, podobnie jak ksi¹dz Besson pracowa³by wówczas w urzêdzie dobroczynnoci,
ale to i podobne nazwisko nie widnieje w spisie kap³anów francuskich w 1823 roku.
24
W wyniku napiêæ pomiêdzy cesarskim rz¹dem i Piusem VII biskup Gaspard J.A.J.
Jauffret, biskup Metz, w roku 1811 zosta³ mianowany przez Napoleona arcybiskupem
Aix, gdzie przebywa³ przez dwa lata i w 1814 r. powróci³ do Metz. Ksi¹dz Eugeniusz de
Mazenod i ks. Guigou sprzeciwiali siê, aby ks. Jauffret zarz¹dza³ diecezj¹ Aix, poniewa¿ jego nominacja nie zosta³a zatwierdzona przez papie¿a. Zob. J. Leflon, dz. cyt, t. 1,
s. 425-429.
22
23
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List od Morandiniego. List od o. Mille’a. List od Marchiego,
prosi mnie o radê w swej trudnej sytuacji.
Doktor dAstros z najbardziej przyjacielskim listem przesy³a
mi broszurê o zabójczej gor¹czce. Wie, jak bardzo [s. 61] go kocham i szanujê.
Wizyta w klasztorze Wiêkszych Maryj25. Prze³o¿ona zgadza siê
na darmowe przyjêcie m³odej Polki; korespondencja do ksiêcia de
Mir.
19 sierpnia: List od mego szwagra, który powiadamia mnie
o mierci wspania³ej p. Esparron. Oto kolejna przyjació³ka mojej
rodziny zabrana z tego wiata. Ach! Odczuwam boleæ z powodu
straty tak dobrych osób, których nigdy siê nie zast¹pi, poniewa¿
trzeba to uznaæ, ¿e przyjañ poprzedzaj¹cego nas pokolenia ma
charakter, którego nie zauwa¿am w tym, które po nim nast¹pi³o.
Jestem wymagaj¹cy, poniewa¿ jestem wspania³omylny. A¿ do
chwili obecnej dajê wiêcej, ni¿ otrzymujê. Ju¿ dawno podj¹³em
decyzjê, ale niekiedy têskniê za nieco bardziej zrównan¹ proporcj¹.
List od Marchiego, w którym prosi mnie o radê, co ma robiæ.
¯yczliwie mu odpowiadam, byæ mo¿e mój list nie zostanie wys³any.
List od mojej siostrzenicy; natychmiast jej odpisujê.
20 sierpnia: Msza za zawsze drogiego nam o. Marcou, zmar³ego w tym samym dniu w St-Just26. Chcia³bym mieæ czas przypomnieæ cnoty tego wspania³ego ojca, ale za bardzo siê spieszê.
By³ jednym z siedmiu pierwszych, którzy wchodzili w sk³ad stowarzyszenia m³odzie¿y, kiedy Pan wzbudzi³ w mnie myl, aby
w 1813 r. za³o¿yæ je w Aix. Jego ¿arliwy zapa³, który rozwin¹³ siê
od czasu jego pierwszej komunii, sprawi³, ¿e wybra³em go delatorem tej ma³ej wybranej grupy. Nigdy siê nie zmieni³, ci¹gle dawa³
przyk³ad skrupulatnej wiernoci regulaminowi, jaki wyznaczy³em
Zgromadzeniu, z racji swego stanowiska by³ zmuszony, aby inni go
Pierwszy klasztor wizytek.
Jacques Joseph Marcou urodzony 16.06.1799 w Aix, do nowicjatu wst¹pi³
w latach 1821-1822, wiêcnia kap³añskie przyj¹³ 20.09.1823, zmar³ 20.08.1826 roku.
25
26
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zachowywali. Kiedy liczba cz³onków Zgromadzenia siê zwiêkszy³a, sprawowa³ cis³y nadzór przepisany delatorom oraz sumiennie
i z ¿arliwoci¹ swej duszy swym towarzyszom przekazywa³ wielk¹
mi³oæ do Zgromadzenia, gdzie nauczyli siê, jak byæ cnotliwymi.
W ¿ywotach wiêtych przytaczano to, co zdarzy³o mu siê pewnego
dnia, kiedy zgodnie ze zwyczajem cz³onków stowarzyszenia [s. 62]
przyszed³ do mnie. By³ wzburzony, ogarniêty wiêtym gniewem.
Szybko wyjani³ mi powód swego gniewu. Spotka³ kilku le ¿yj¹cych ludzi, którzy skierowali do niego pewne s³owa, które s³usznie
wywo³a³y wzburzenie. By³ z³y do granic mo¿liwoci. Nie zadowoliwszy siê, ¿e odp³aci³ ciosem doæ solidnym parasolem, wyrzuca³
sobie, ¿e nie uderzy³ zbyt mocno. Aby im odebraæ ochotê  mówi³  aby nie powtórzyæ ataku, chcia³ wróciæ w miejsce, gdzie
ci nieszczênicy go zaczepili, i tym razem daæ im nauczkê, któr¹
zapamiêtaliby. Nie mog³em go odwieæ od tego zamiaru inaczej
jak tylko uzmys³awiaj¹c mu, ¿e zgrzeszy³by, daj¹c dobrowolnie
okazjê tym nieszczênikom, aby mu zaproponowali rzeczy niezgodne z bo¿ym prawem. Ojciec Marcou móg³ mieæ wtedy piêtnacie lat.
Spêdziwszy kilka lat w Zgromadzeniu, praktykuj¹c cnotê,
wst¹pi³ do seminarium. Wyró¿nia³ siê tam sw¹ pobo¿noci¹. Do tej
wspólnoty wniós³ ducha, którego zaczerpn¹³ w Zgromadzeniu,
wiêty zapa³, aby pomna¿aæ dobro. Uda³o mu siê zebraæ wokó³ siebie ma³¹ grupê gorliwych seminarzystów. Pocz¹wszy od 1812 r.,
w tym domu, gdzie poszed³em wyg³osiæ roczne rekolekcje, za³o¿y³em ma³e ¿arliwe stowarzyszenie, które istnieje w wy¿szym seminarium w Pary¿u. To stowarzyszenie przetrwa³o w domu w Aix,
Marcou by³ zbyt gorliwy, aby do niego nie nale¿eæ. Z niesamowit¹
inteligencj¹ i sukcesami wywi¹zywa³ siê z zadañ na³o¿onych na
ka¿dego cz³onka tego stowarzyszenia. Sam zdoby³ wiêcej dobrych
ocen ni¿ wszyscy inni. Wielu seminarzystów mówi³o mi, ¿e dziêki
jego przemylnej mi³oci dobrze prze¿yli seminarium. Pan nagrodzi³ jego gorliwoæ, umacniaj¹c go w przekonaniu, z którym ju¿
wst¹pi³ do seminarium, aby w³¹czyæ siê w pracê misjonarzy, których zgromadzi³em w stowarzyszeniu, gdy by³ jeszcze zwyk³ym
cz³onkiem stowarzyszenia m³odzie¿y. Zawsze przede mn¹ skrywa³
swój zamiar. Dowiedzia³em siê o nim dok³adnie wtedy, kiedy przyszed³, aby usilnie prosiæ mnie o przyjêcie go do naszego stowarzy-
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szenia. Przekonany o wspania³oci tego powo³ania, namówi³ jednego ze swoich wspó³uczniów, którego ceni³ z racji [s. 63] jego
wznios³ych zalet, aby pod¹¿a³ t¹ sam¹ drog¹ doskona³oci27. Pe³en
radoci pojawi³ siê z tym nabytkiem ku mojemu zaskoczeniu
i szczêciu, jakiego doznawa³em. Swój nowicjat prze¿y³ w taki sposób, jak tego mo¿na by³ oczekiwaæ od duszy takiej jak jego.
Zaledwie otrzyma³ wiêcenia kap³añskie, pogna³ na misje,
gdzie jego mi³oæ do Boga i do bliniego dokona³a cudów, ale te¿
niestety, muszê to powiedzieæ, nawet nieroztropnoci. Wnet zmêczy³ siê prac¹ ponad si³y, któr¹ podj¹³ w diecezji Nîmes, gdzie mój
nadzór nie by³ w stanie pohamowaæ gorliwoci, któr¹ zamiast powci¹gaæ, jeszcze podsyca³ przyk³ad superiora, jakiego mu przydzieli³em, którego m¹droæ by³a równa jego pobo¿noci i talentom28. Ale op³akany widok wszystkich tych biednych katolików
poród wszystkich pokus protestantyzmu oraz b³ogos³awieñstw,
które Panu spodoba³o siê zes³aæ na ich pos³ugê, poci¹gnê³y ich
poza granice umiaru. Pracy by³o ponad si³y, a zdrowie o. Marcou
to odczu³o. Oprócz nieszczêcia, jego zgubê spowodowa³a nieuwaga pielêgniarzy z Nîmes, gdzie pojecha³ siê leczyæ. Zatruto go,
podaj¹c mu napój mleczny. Ten wypadek do tego stopnia pogorszy³ jego stan zdrowia, ¿e nie mo¿na by³o go wyleczyæ. Ojciec
Marcou by³ jeszcze w stanie wróciæ do Marsylii, gdzie po moim
powrocie z Rzymu zasta³em go w stanie ca³kowicie beznadziejnym, jego p³uca do tego stopnia by³y zajête, ¿e nie by³o ju¿ nadziei
na uleczenie. Szczyci³ siê jednak, ¿e móg³ jeszcze pracowaæ dla
zbawienia dusz, i by³ jednym z tych, który bardzo cieszy³ siê z sukcesu mojej podró¿y do Rzymu, gdzie uda³em siê uzyskaæ zatwierdzenie Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej
w Kociele tak jak inne zgromadzenia. Ca³kowicie s³aby o. Marcou chcia³ jednak uczestniczyæ w ogólnym zebraniu, jakie zwo³a³em, aby zdaæ przed nim relacjê z mojej misji i z tego wszystkiego,
co Bóg raczy³ dla nas uczyniæ. Ten dobry ojciec nie posiada³ siê
z radoci, poniewa¿ zawsze mocno wyra¿a³ uczucia [s. 64] swej

27
Chodzi o Jeacquesa Jeancarda urodzonego w Cannes, w latach 1818-1821 by³
seminarzyst¹ w Aix. 21 grudnia 1821 dwaj przyjaciele rozpoczêli nowicjat.
28
Ojciec Pierre Nolasque Mie (1768-1841) w latach 1825-1826 by³ superiorem
w Nîmes. W 1838 r. by³ spowiednikiem w Wy¿szym Seminarium w Marsylii.
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piêknej duszy. Zszed³ nawet do kocio³a, aby odnowiæ swoje luby
wraz z wszystkimi kanonicznie nowo przyjêtymi cz³onkami Zgromadzenia. Jego nazwisko widnieje w ksiêdze, w której zapisujemy
wszystkie sprawozdania z tego godnego pamiêci posiedzenia. To
ostatni wa¿ny akt jego ¿ycia, który potwierdza³ jego oddanie siê
Bogu, i czeæ, jak¹ ca³¹ swoj¹ istot¹ od tak dawna Mu okazywa³.
Ojciec Marcou ¿y³ jedynie jeszcze kilka miesiêcy, niepostrze¿enie z oddaniem spala³ siê jak ofiara, któr¹ sk³ada³ Bogu. Mój ból
by³ tak wielki z powodu straty tak wspania³ego cz³onka, dzielili go
wszyscy nasi bracia. Zdobywam siê na odwagê zaproponowaæ wystawienie na próbê Boga, aby go zachowa³ przez cud, który jednoczenie móg³by pos³u¿yæ do kanonizacji wiêtego, którego chcielibymy przyzywaæ. Zebra³em wspólnotê i nastêpnie z ca³ego
naszego serca oddalimy siê w opiekê b³ogos³awionego Alphonsea
Marie Liguoriego, przenielimy siê z kaplicy do pokoju chorego, którego pobudzilimy do wiary. Nastêpnie podzieli³em niewielk¹ relikwiê b³ogos³awionego, któr¹ przywioz³em z Rzymu, i na ³y¿eczce wody da³em j¹ do po³kniêcia naszemu drogiemu choremu.
Ale Pan mia³ inne zamiary. On chcia³ swemu s³udze daæ przedwczesn¹ zap³atê. Zbli¿a³a siê chwila, kiedy mia³ zostaæ wezwany
do objêcia chwa³y nieba. Przenios³em naszego chorego na nasz¹
wie w St-Just. Mylelimy, ¿e tam poczuje siê lepiej. W dniu
wiêta Wniebowziêcia Najwiêtszej Maryi Panny, gdy asystowa³em mojemu wujkowi podczas uroczystej mszy, powiadomiono
mnie, ¿e czêste omdlenia zwiastowa³y blisk¹ mieræ chorego. Odszed³em od o³tarza, aby szybko udaæ siê do St-Just, zasta³em naszego dobrego ojca doæ s³abego, aby bezzw³ocznie udzieliæ mu
wiêtego wiatyku, który przyj¹³ z przywyk³¹ gorliwoci¹. Udzieli³em mu tak¿e ostatniego namaszczenia. Choremu nieco polepszy³o
siê, ale coraz bardziej zdawa³em sobie sprawê, ¿e zbli¿a siê jego
koniec. Tak wiêc odwiedza³em go codziennie w ostatnim tygodniu
jego wiêtego ¿ycia. W wiêto wiêtego Bernarda [s. 65] nie opuszcza³em go. Zosta³em przy jego ³ó¿ku, aby podsycaæ dobre myli
i podsuwaæ mu uczucia odpowiednie z jego stanem. Kilka s³ów wystarczy³o, by rozpaliæ jego serce, trzeba by³o nakazywaæ mu milczenie, gdy na g³os chcia³ wyraziæ, jakiej pociechy i szczêcia doznawa³. O, jak¿e jestem szczêliwy, ¿e umieram w Zgromadzeniu!
 mówi³, przypominaj¹c dobrodziejstwa Boga wzglêdem swojej
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osoby. Martwi³ siê jedynie moim bólem, który trudno by³o mi
ukryæ. Sk¹din¹d bardzo dobrze zna³ czu³¹ mi³oæ, jak¹ ¿ywi³em
wobec niego od jego dzieciñstwa, aby nie zrozumia³ cierpieñ, jakie
prze¿ywa³em, kierowa³ do mnie równie¿ najczulsze s³owa, które
jeszcze bardziej potêgowa³y mój ból i rozdziera³y me serce. By³
obecny jego ojciec, ale wszystkie jego myli odnosi³y siê do spraw
nadprzyrodzonych; nawet wtedy, gdy zbli¿a³ siê do niego, aby na
swój sposób daæ mu nadziejê, dobry kap³an odpowiada³ mu jedynie umiechem, pokazuj¹c mu swój krzy¿. Gdy ja z nim rozmawia³em, co udowadnia³ mi swoim ³agodnym umiechem i swoimi westchnieniami, jak bardzo moje s³owa wnika³y do jego serca,
natychmiast swe spojrzenie kierowa³ ku górze i wyci¹ga³ swe rêce,
jakby chcia³ mi pokazaæ to, co widzia³, i to, co mia³ posi¹æ. G³ono zawo³a³ z tak¹ nut¹ radoci, któr¹ trudno mi by³o zrozumieæ,
ale któr¹ mi jeszcze do koñca wyjani³, zawo³a³: „o piêkne niebo”
i wyzion¹³ ducha, zostawiaj¹c mnie w przekonaniu, ¿e w³anie dobry Bóg pokaza³ mu miejsce, które mia³ zaj¹æ. W ten sposób na
tym padole zakoñczy³ swe ¿ycie ten doskona³y wzór chrzecijañskiej mi³oci i apostolskiej gorliwoci, o której pamiêæ powinna
wród nas trwaæ jak u Suzannea, Arnoux itd.
21 sierpnia: List od ksiêdza arcybiskupa Awinionu z pytaniem,
co mylê o prawie egzempcji, o które zabiegaj¹ Siostry wiêtego
Karola. To ju¿ nie tak jak w przypadku sprawy powo³ania p. Giroleta. A wiêc ten dobry pra³at namiewa³ siê z moich decyzji, jednak doskonale zgodnych z wiêtymi kanonami. Ten przypadek to
inna kwestia. „Wasze wyczucie i postêpowanie”, napisa³ mi arcybiskup, „w moich oczach bêd¹ mia³y najwiêksze znaczenie. Wiedza, któr¹ uzyskam od biskupa Marsylii, jednego [s. 61] tak dowiadczonego biskupa, bêdzie dla mnie rzeczywicie bardzo cenna.
Zatem z ufnoci¹ dopraszam siê o opiniê i czekam na ni¹, aby
udzieliæ odpowiedzi!”. Z zatem tak! Odpowiem zgodnie z moim
sumieniem, ¿e ustanawiam prawa, aby szanowaæ uprawnienia
i przywileje wszystkich zgromadzeñ zatwierdzone w mojej diecezji, jedynie bowiem pod tym warunkiem, przynajmniej cichym,
zdecydowa³y, aby oddaæ siê na s³u¿bê mojemu Kocio³owi i moim
owieczkom. To mia³e wyra¿enie moich uczuæ byæ mo¿e obudzi
kilka wspomnieñ w sercu biskupa, który nie tylko osobliwie zakwe-
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stionowa³ prawa naszego Zgromadzenia, ale swoj¹ w³asnorêcznie
podpisan¹ gwarancjê, jasny warunek naszej zgody, abymy siê
osiedlili siê w jego diecezji. Nasi wspaniale wype³nili swoj¹ misjê,
diecezja dziêki ich pos³udze zosta³a nape³niona wieloma cudami,
arcybiskup bezwzglêdnie odmówi³ spe³nienia obietnicy, zabroni³
p. Giroletowi wst¹piæ do nowicjatu, gdzie Bóg ewidentnie go wzywa³.
Msza w drugim klasztorze wizytek. Bierzmowanie dla pensjonariuszy domu i pewnej zakonnicy, która chrzest i bierzmowanie
przyjê³a w Ameryce z r¹k mê¿czyzny, który nawet nie by³ kap³anem.
Przyszed³ p. Merindol, sêdzia ledczy, aby powiadomiæ mnie
o lubie swojej córki z p. Huguesem, bratankiem adwokata o tym
nazwisku, naszego dawnego przyjaciela, którego mia³em szczêcie
wyspowiadaæ, podczas gdy on, bêd¹c u kresu ¿ycia, obiecywa³ sobie jeszcze d³ugie lata.
W imieniu ksiêdza biskupa z Nîmes przyby³ do mnie niejaki
Borgoin, ksi¹dz z Nîmes, aby prosiæ o mo¿liwoæ odprawienia
mszy przez ca³y czas jego pobytu w St-Henry, gdy bêdzie za¿ywa³
k¹pieli morskich. Bardzo mi siê nie spodoba³a jego postawa i wyszukany ubiór. Dowiedzia³em siê od niego, ¿e bpowi Cartowi29
zale¿y na tym, aby wszyscy wiedzieli, ¿e sam chce o wszystkim
decydowaæ, to dlatego, wed³ug tego kap³ana, wyjawi³, ¿e nie chcia³
m³odych wikariuszy generalnych, zapewnia, i¿ wybra³ ks. d’Ayrollesa, który zaledwie potrafi podpisaæ siê pod dyspens¹, i [s. 67] ks.
Boucaruta, zbyt zajêtego w seminarium, aby wtr¹caæ siê w sprawy
diecezji. To tak¿e zdumiewaj¹ca sprawa, ¿e jest uwielbiany przez
protestantów, którzy go wynosz¹ pod niebiosa, nie rani¹c katolików, którzy nie s¹ ju¿ tak nadwra¿liwi, jak w czasach episkopatu
bpa de Chaffoya, którego mêczyli tyloma skargami. To wszystko
wydaje mi siê bardzo ¿a³osne.
List od Eugène’a. Powiadamia mnie o swoim przyjedzie 29.
List od Leblanca. Przyjedzie. Nie wiem, dlaczego obawia siê, ¿e
jestem z niego niezadowolony. Ci¹gle go kocham, poniewa¿ jest
dobrym ksiêdzem, ale na zawsze pozostanie prawd¹, ¿e nie poszed³
za swoim powo³aniem. Bêd¹c wród pierwszych cz³onków Stowa29
Mgr Jean François M. Cart, w latach 1838-1845 biskup Nîmes, nastêpca bpa
Claudea F.M. Petit-Benoit de Chaffoya (1821-1837).
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rzyszenia M³odzie¿y, od swego dzieciñstwa wiedzia³ o ³asce bo¿ej.
Pierwsz¹, któr¹ Pan go obdarzy³, bêd¹c¹ podstaw¹ wszystkich
innych, to troska, która mnie pobudzi³a, aby go ustrzec przed niebezpieczeñstwami zdeprawowania, jakie napotyka³ tak jak wielu
jego kolegów z gimnazjum, do którego eksternistycznie uczêszcza³. Drêczy³em go pomimo jego niemia³oci, a¿ go ci¹gn¹³em
do stowarzyszenia, gdzie czu³ siê dobrze, odk¹d go poznano.
Szybko sta³ siê wzorem cnót w³aciwych jego wiekowi, zalicza³
siê do niewielkiej grupy tych, którzy nie chcieli zadowoliæ siê
zwyczajn¹ pobo¿noci¹, ale którzy ze wiêta na wiêto lubowali30 coraz bardziej wysublimowane cnoty chrzecijañskie. Odt¹d
poczu³ siê wezwany do stanu kap³añskiego, a szczególnie do stowarzyszenia misjonarzy, których dzie³a widzia³ z bliska. Rodzinne interesy odwiod³y go od realizacji jego wiêtych zamiarów.
S³aboæ lub niewiernoæ skierowa³y go na inn¹ drogê i pomimo
swoich pragnieñ rozpocz¹³ karierê parafialn¹, która dostarczy³a
mu pieniêdzy, aby zaspokoiæ g³ód i niekiedy zadowoliæ pró¿noæ
rodzin. Teraz, gdy matka, siostra i brat jego kosztem osi¹gnêli
dobrobyt, trzeba by³o zarazy, aby móg³ rozerwaæ pêta. Oto, co siê
dzieje, gdy nie odpowiada siê na powo³anie, kiedy jest na to czas,
potem ju¿ nie mo¿na.
List od p. de Sinety’ego, który mnie powiadomia o mierci
p. Esparron. Mia³ racjê, s¹dz¹c, ¿e ta tragedia mnie dotknie. [s. 68]
22 sierpnia: Powrót ojców, których wys³a³em do N.-D. de
Lumières, aby pomogli ojcom z tej wspólnoty w dniu wielkiego
nap³ywu wiernych. Opowiadali mi o cudach pobo¿noci tych ludzi.
Obecnoæ naszych ojców natychmiast tej pielgrzymce nada³a inny
charakter. W wigiliê Wniebowziêcia rozdano prawie tysi¹c komunii. Podczas procesji mia³ miejsce cud, który wykorzysta³ o. Honorat, aby pobo¿nie zaj¹æ tê masê ludzi, która wype³ni³a sanktuarium.
Pewna czêciowo sparali¿owana dziewczynka, która od wielu lat
mog³a poruszaæ siê jedynie za pomoc¹ kul, nagle zosta³a uzdrowiona po zakoñczonej procesji i swoje kule zawiesi³a przy o³tarzu
Matki Bo¿ej. Przychodzi³a ju¿ od trzech lat w tym samym dniu,
30
Vouaient. Trudno zinterpretowaæ sens tego s³owa w tym miejscu. Byæ mo¿e sk³adali luby, aby d¹¿yæ przede wszystkim do najwiêkszej doskona³oci.
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aby prosiæ Najwiêtsz¹ Dziewicê, a jej ufnoæ nie zrazi³a siê z powodu zw³oki ³aski, o któr¹ prosi³a, lubowa³a, ¿e bêdzie tu przychodziæ co roku. Jeli powróci w przysz³oci, to po to, aby podziêkowaæ Matce Bo¿ej za jej dobroæ wobec niej.
List od o Honorata w podziêkowaniu za pomoc, jak¹ mu wys³a³em. By³o siedmiu naszych i swoje zadania wype³nili tak, jak
trzeba. Równie¿ oni wrócili w pe³ni pocieszeni i szczêliwi.
Na spotkanie ze mn¹ przyby³ ks. Alliès, proboszcz z Orgonu.
Powiedzia³ mi o swoim powo³aniu, któremu sprzeciwia³ siê ksi¹dz
arcybiskup z Aix. To jeszcze jeden przyk³ad konsekwencji niewiernoci pierwszemu wezwaniu. Ci¹gle chce, ale nie ma si³y, aby to
zrealizowaæ. Nie potrafi przezwyciê¿yæ trudnoci. Ten brak wiat³a to kara, ¿e nie poszed³ za jego blaskiem, gdy wieci³o.
List do o. Guiguesa31. Nieco ostry z powodu jego niestosownoci w poprzednim licie, kiedy da³ mi wiadectwo swej niechêci
do dobrego cz³onka, którego mu pos³a³em. Uprzedzenie, fa³szywy
s¹d, niesprawiedliwoæ, brak wzglêdów itp.; nie trzeba by³o a¿ tyle,
aby umotywowaæ nauczkê. Powiadamiam go, ¿e jeli nie potrzebuje tego dobrego o. Ponta, to bêdzie mi bardzo przydatny gdzie
indziej.
23 sierpnia: List do p. Antommarchiego. Przepisa³em mu list,
który do mnie napisa³ p. Molé, przewodnicz¹cy rady ministrów,
aby mu udowodniæ, ¿e nie zale¿a³o mu na mnie, by otrzyma³ to,
o co prosi³.
List do mojego siostrzeñca Louisa z zapewnieniem o przyjemnoci, jak¹ bêdê mia³, udzielaj¹c mu wiêtych pos³ug, podobnie jak
wtedy, gdy w³¹czy³em go do Kocio³a. Mam nadziejê, ¿e jeli Bóg
pozwoli, abym ¿y³, bêdê mia³ jeszcze szczêcie wynieæ go do godnoci kap³añskiej. W tej materii t³umaczê mu mój sposób przekazania tej nadprzyrodzonej mocy, aby jego prze³o¿eni zrozumieli
wartoæ, jak¹ przywi¹zujê do na³o¿enia r¹k na osobê, któr¹ kocham
z tak s³usznego tytu³u, ¿e jest moim siostrzeñcem.
Przyjecha³ ksi¹¿ê de Mir, aby siê ze mn¹ spotkaæ. Powiadomi³em go, ¿e pe³ne mi³osierdzia siostry wizytki za darmo przyjm¹ do
swego pensjonatu ma³¹ Polkê, któr¹ mi polecono.
31

S³owo wydrapane.
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Napisa³ do mnie o. Ricard, rektor jezuitów z Aix, i daje mi
nadziejê, ¿e kap³an, którego mu pos³a³em, aby u niego odprawi³
rekolekcje, da³ mi tak¿e wiele powodów do zadowolenia jak poprzedni, którego tam skierowa³em.
24 sierpnia: List do mojej matki. Przyjazd mojej siostry i siostrzenicy, aby odebraæ Eugène’a i zobaczyæ Louisa.
Pan Bonnafoux przyszed³ mi powiedzieæ, ¿e odmawia dalszej
troski o wicehrabiego de Castellane’a, którego przed kilkoma miesi¹cami przygotowa³ do przyjêcia sakramentów. Ten stary rybak
utrzymuje, ¿e wówczas mia³ szczere intencje, ale kolejne w¹tpliwoci wpêdzi³y go w niedowiarstwo. Nie ma sposobu go przekonaæ o jego b³êdzie. Jednak z powodu uprzejmoci do p. Bonnafoux
oraz aby mu wynagrodziæ za jego trudy, uczyni³ to, czego pragn¹³.
S³usznie p. Bonnafoux nie zgodzi³ siê na podobn¹ hipokryzjê. Jest
zniechêcony i swoj¹ biedn¹ duszê w³anie powierzy³ w moje rêce.
Mo¿e jest jeszcze jaka nadzieja, aby uda³o siê tam, gdzie cz³owiek
chybi³ w swej ocenie? Gdyby wierzy³, nie obawia³by siê, ale jak
ma mieæ nadziejê zawziêty starzec, który nie chce ust¹piæ wobec
oczywistej prawdy. Zobaczê jednak, co bêdê móg³ zrobiæ. [s. 70]
List od ksiêdza arcybiskupa z Tuluzy. Przesy³a mi artyku³y, które
mog³yby staæ siê przedmiotem dyskusji podczas prowincjalnego
synodu. S¹ zbyt d³ugie do skopiowania. Czwarty jest godny uwagi
dla zgromadzenia misjonarzy. Mowa w nim: „niewiara pracuje, aby
wiarê wyrwaæ masom ludu; najskuteczniejszym rodkiem, aby zapobiec temu nieszczêciu, s¹ misje. Niezwykle przydatne by³oby
ustanowiæ w diecezjach stowarzyszenia ksiê¿y pomocników lub
wys³aæ m³odych duchownych, aby w ju¿ istniej¹cych domach formowaæ ich dla dzie³a misji”.
Dowiadczenie w wystarczaj¹cy sposób dowiod³o bezradnoci
tych rodków. Zdaje siê, ¿e opieraj¹c siê na rozumie i wierze, lepsze jest wspieranie ju¿ kanonicznie istniej¹cych w Kociele zgromadzeñ, które maj¹ misjê i w konsekwencji ³askê dla tej trudnej
pos³ugi, któr¹ godnie mog¹ wype³niæ jedynie ludzie w specjalny
sposób oddani Bogu i za wzorem Aposto³ów praktykuj¹cy rady
ewangeliczne. Na có¿ podejmowaæ kolejne próby, kiedy z jednej
strony namacalnie dowiadcza siê niesamowitych sukcesów misji
g³oszonych przez tych oddanych ludzi, a z drugiej daremnych wy-
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si³ków podejmowanych w ró¿nych miejscach, aby spi¹æ elementy,
których nie mo¿na po³¹czyæ. Ale nie, nadal bêdzie siê zwalczaæ
powo³ania, bêdzie siê uwa¿aæ te osoby za niepotrzebne32, w których
pan wzbudzi dobr¹ wolê, aby zrozumieæ dzie³o w ca³ej jego rozci¹g³oci, a nastêpnie bêdzie siê narzeka³o na brak ewangelicznych
robotników. Arcybiskupi Aix i Awinionu, zmarli biskupi z Gap
i z Nîmes szli po tej linii. Jestem bardzo zadowolony, ¿e tej lekcji
udziela im dzisiaj arcybiskup Tuluzy, a byæ mo¿e uznaliby za przesadzon¹ w moich ustach.
List o. Desmazure’a, w którym zdaje mi sprawozdanie z polecenia, jakie mu wyda³em w zwi¹zku z ks. Lonjonem33. Bardzo
mocno naciska³ na tego kap³ana, aby porzuci³ dom, który w testamencie przekaza³ swemu bratu w wy¿szym seminarium. To jedyny
rodek do zachowania depozytu, który jest mu tak drogi, i do zachowania spokoju na przysz³oæ, skoro zabiega, aby swe szcz¹tki
do³¹czyæ do szcz¹tków swego brata i swojej bratowej, dobrodziejski ich obojga. Inaczej, czy bêdzie móg³ siê chlubiæ, ¿e przyszli
w³aciciele, w których rêkach znajdzie siê kaplica zbudowana za
tak du¿e pieni¹dze [s. 71], nie pospiesz¹ siê wyrzuciæ na cmentarz
cia³a zmar³ych, z którymi nic nie bêdzie ich ³¹czyæ. Zapisuj¹c tymczasem dom dla seminarium, pod warunkami, jakie zechce narzuciæ, ma pewnoæ, ¿e kaplica nigdy nie zostanie zbezczeszczona,
a szcz¹tki jego rodziny bêd¹ uczczone przez religiê i wdziêcznoæ.
Ksi¹dz Lonjon zdawa³ siê zgadzaæ z propozycj¹, ale to cz³owiek
nieco specyficzny, na którym zupe³nie nie mo¿na polegaæ. Tymczasem nie zaniedbam wzi¹æ pod uwagê tej pierwotnej otwartoci.
Doprawdy ks. Lonjon nie móg³by lepiej za³atwiæ swoich interesów,
tym bardziej ¿e nie otrzyma³ ich od swojej rodziny, powiedzia³, ¿e
zdecydowa³, aby go jej nie powierzaæ. Tak, ale mieræ mo¿e go
zaskoczyæ, a dziedzice s¹ tutaj z prawem w rêku, niepokoj¹c siê
nieco z powodu sk¹din¹d znanych intencji.

32
On fatiguera de rebuts: bêdzie siê postrzegaæ za osoby niepotrzebne, traktowaæ
jako odpady.
33
S³owo wydrapane. Gabriel Ambroise Lonjon z diecezji Montpellier zmar³
w 1849 roku.
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Ogromna kanonada o ósmej wieczorem, niew¹tpliwie oznajmiaj¹ca narodziny ksiêcia w panuj¹cej rodzinie34.
25 sierpnia: List od siostry Eugénie Aude. Pisze do mnie
w imieniu swojej generalnej, ¿e jej zamiarem wcale nie by³o za³o¿enie nowego domu w Szwajcarii. Trzeba zatem jej odradziæ sprzedanie Billens.
List od o. Courtèsa. Tavernier zdecydowa³ zaprosiæ proboszcza
z La Madeleine do g³oszenia w jego kociele. Courtès by³ zadowolony jedynie ze sprawiedliwoci. Nie wydaje mu siê, aby to zainspirowane zaproszenie mog³o naprawiæ zawziête zapomnienie proboszczów z Aix. Siostry Najwiêtszego Serca Jezusa nie tylko nie
powiadomi³y go o profesji Elisy de Fonsbelle. S³uszne zatem by³oby
poproszenie go o wyg³oszenie przemówienia, wynika³oby to z czystej wdziêcznoci za zainteresowanie, jakie okazano dla ich domu,
i z u³atwienia, jakie przyznano p. de Fonsbelle, aby wst¹piæ do tego
zakonu, kiedy znajdowa³a siê pod opiek¹ o. Courtèsa. [s. 72]
26 sierpnia: Wizyta kanoniczna w Allauch. Wielkie przyjêcie.
Mer prawi³ mi komplementy przy wjedzie do wioski, gdzie przyszli wszyscy mieszkañcy, aby mnie powitaæ. By³ w galowym stroju.
Odpowiedzia³em mu. Nabo¿eñstwo w kociele by³o bardzo buduj¹ce. Dopiero po mszy wyg³osi³em kazanie. Dowiadczenie dowodzi,
¿e moje p³uca niesamowicie siê mêcz¹, kiedy g³oszê kazanie, nie
nawil¿ywszy gard³a, podczas gdy co wypi³em, bezkarnie g³oszê
bardzo d³ugo. Dzieci do bierzmowania wydawa³y mi siê bardzo nieokrzesane i bardzo niemia³e. Odwiedzi³em zgromadzenie mêskie,
¿eñskie, bractwo pokutne, wszêdzie jak ojciec wyg³osi³em do nich
s³owo, poniewa¿ by³em bardzo zadowolony z liczebnoci i gorliwoci. Zakoñczy³em uroczystym powiêceniem nowej kaplicy sióstr,
która jest bardzo piêkn¹ budowl¹. Czy nie nale¿a³oby bardziej popieraæ gorliwoci kap³anów tej parafii, którzy doskonale uzupe³niaj¹
bezwartociowoæ kap³anów, którzy prawie nic nie robi¹. Zgromadzenie sióstr w ca³oci sk³ada siê z dziewcz¹t z parafii, jest ich prawie 500. To sprawia, ¿e rozwi¹z³oæ nie mog³a wedrzeæ siê do kraju.
34
Narodziny hrabiego de Paris, syna ksiêcia dOrleans i wnuka Ludwika Filipa.
Król napisze do biskupów, aby z tej okazji poprosiæ ich o uroczyste Te Deum.
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Miasto by³o pocieszaj¹cym widokiem dla biskupa. By³o naprawdê
chrzecijañskie. Ka¿dy w tym dniu by³ ow³adniêty pobo¿nymi mylami i wiêtymi praktykami. Rano udzieli³em komunii sporej liczbie osób. Na nieszczêcie mê¿czyni mieli k³opoty, aby do wiêtego
sto³u przystêpowaæ poza okresem Wielkanocy.
27 sierpnia: Nocowa³em w Allauch, aby zakoñczyæ wizytacjê
kanoniczn¹ oraz sprawiæ radoæ zgromadzeniu sióstr i odprawiæ
pierwsz¹ mszê w ich wie¿o pob³ogos³awionej przeze mnie kaplicy. wiêtuj¹ tak¿e dzisiaj. Udzieli³em komunii wielu z nich. Po
wyjciu z kaplicy spotka³em proboszcza i wikariuszy i porozmawialimy o sprawach parafii. Uda³em siê [s. 73] udzieliæ bierzmowania pewnemu bardzo choremu dziecku na wsi, uwalniaj¹c siê
z tego dobrego miasta. Chcia³bym, aby lepiej wygl¹da³o pod
wzglêdem finansowym, poniewa¿ by³o w nim wiele biedy. Postanawiam sporz¹dziæ w moim dodatku do testamentu zapis na biednych tej gminy.
Po moim powrocie do Marsylii spotka³em mojego siostrzeñca
Louisa wraz z dwoma jego wspó³braæmi.
28 sierpnia: Podczas mojej mszy udzieli³em tonsury i wiêceñ
ni¿szych mojemu siostrzeñcowi Louisowi de Boisgelin; jego matka,
ojciec, siostra, brat i nasz wujek byli obecni na tej ceremonii. To
naprawdê by³a ofiara dla rodziny, wspania³e zwyciêstwo ³aski nad
natur¹. Dziecko, które powiêci³em Bogu, by³o nadziej¹ i szczêciem
tych wszystkich, którzy w tym dniu wspólnie z uczuciem g³êbokiego bólu sk³adali ofiarê; jej poddanie siê ³agodzi³o jedynie w niewielkim stopniu. Myl, ¿e ofiara, która kosztowa³a tyle wysi³ków, by³a
mniejsza ni¿ pierwociny, które z³o¿ono Kocio³owi od wyrzeczenia,
¿e by³o siê zmuszonym do dzia³ania na korzyæ stowarzyszenia, które niew¹tpliwie siê szanuje, ¿e nie uwa¿a³o siê, ¿e jest siê zmuszonym do wzbogacenia za cenê tego, co ma siê najdro¿szego, wyciska³a we wszystkich sercach pobo¿ne uczucia, które pokona³yby
wszelk¹ s³aboæ cia³a i krwi. Sta³o siê tak, poniewa¿ nasz wybrany
wspania³omylnie powiêci³ siê Kocio³owi, aby mu s³u¿yæ, niezale¿nie od osobistego upodobania dla innego maj¹cego szczególny
wp³yw stowarzyszenia, od czego nie potrafi³ siê uwolniæ zal¹¿kami
pobo¿noci w okresie wczesnej edukacji! Ale¿ nie! Zdecydowa³, ¿e
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z dwóch równie cnotliwych uczniów, którzy mieli to samo upodobanie i te same cnoty, ale jeden nazywa³ siê Boisgelein, drugi nosi³ nieznane i zagmatwane nazwisko, pierwszy by³ utalentowany, drugi
w niewielkim stopniu, Boisgelin cnotliwy i budz¹cy wielkie nadzieje z pewnoci¹ zosta³ przez Boga powo³any do bycia jezuit¹. Crespin by³ jedynie cnotliwy, ale pomimo swego upodobania wcale nie
mia³ powo³ania, aby byæ jezuit¹. Jednak bardzo dobrze usadowi siê
w Kociele, który musi siê [s. 74] zadowoliæ wyrzutkami towarzystwa. Dlatego Boisgelin pomimo swego upodobania, które nale¿a³o
okazaæ Kocio³owi w jego pal¹cej potrzebie, w jakiej siê znajduje,
w niedostatku, w jaki wpêdzi³y go nieszczêcia czasu, jest jak ci genera³owie, których nale¿y uformowaæ do walki, jak¹ Kocio³owi wypowiada piek³o, i zawsze bêdzie wystarczaj¹co pomocniczych oddzia³ów. Wszyscy wiedz¹, kogo nam brakuje, a czego nie wypada
mi przypominaæ.
Wiele tych wszystkich myli, którymi dzieli³a siê ca³a rodzina
i nasi przyjaciele (zosta³y wzbudzone tylko przez rozum i wiarê,
skoro sam wierzê, ¿e tak jest), przez niektórych mo¿e oceniane
jako nudne i niestosowne, natomiast bardzo entuzjastycznie przyjmowane powiedzenia towarzysza Louisa, który tak samo jak on by³
nowicjuszem; ale lepiej bêdzie, jeli zamilknê, jak gdybym za
s³uszne uzna³ to, co siê dzieje.
Wizyta p. Dunoyera, sekretarza generalnego prefektury. W³anie dowiedzia³ siê, co postanowi³em w zwi¹zku z poufnym listem
króla, który s¹dzi³, ¿e ju¿ go otrzyma³em. Nasza rozmowa przed³u¿y³a siê w kwestiach najbardziej interesuj¹cych. Z przyjemnoci¹
s³ucha³em pana sekretarza generalnego, uznaj¹cego koniecznoæ
religii i wp³ywu jego ministrów, aby przybli¿yæ ludziom zasady
moralne.
Wizyta panów Merindola i Huguesa, aby mnie prosiæ o pob³ogos³awienie ma³¿eñstwa p. Huguesa z pann¹ Merindol. To p. Murandi, wspólny znajomy tych panów oraz biskupstwa naciska³,
abym zgodzi³ siê z ¿yczeniem tych dwóch rodzin. Nie myl¹c zupe³nie o sobie, przyzna³em, ¿e p. Merindol móg³by uwa¿aæ, i¿ biskupi s¹ uprzejmi nawet wobec tych, którzy nie chlubi¹ siê, ¿e ci¹gle s¹ ich przyjació³mi.
Wizyta przewodnicz¹cego Réguisa i p. Samantana, aby mi
przed³o¿yæ tê sam¹ probê z nieco wiêkszym rozs¹dkiem z racji ich
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stanowiska. Wszystkie te ma³¿eñstwa mnie mêcz¹, trzeba je bowiem odprawiaæ o pó³nocy lub z powodu zamieszania, jakie powoduj¹ w domu, ale trzeba siê zgodziæ, aby nie obraziæ ludzi: nos
autem servos verstros per Iesum35. Wieczorem otrzyma³em poufny
list od króla. [s. 75] Skorzystam z okazji i odprawiê mszê dla wielkiej liczby osób, którzy normalnie nie maj¹ czasu. W³adze zaproszê nie tylko na Te Deum, ale na ca³e poranne nabo¿eñstwo, to znaczy na pontyfikaln¹ sumê i b³ogos³awieñstwo.
29 sierpnia: Rozdanie nagród dzieciom od Braci Szkó³ Chrzecijañskich, które a¿ dot¹d wspieralimy. By³em niezadowolony, ¿e
wyg³oszono dla nich nieco zbyt dobrze przygotowane przemówienie. Lepiej zrobi³bym, gdybym mówi³ dla 1700 uczestnicz¹cych
dzieci; by³o tylko czterech proboszczów i kilku obecnych ksiê¿y,
co nie jest dobre.
Tej nocy ma³¿eñstwo panny Merindol z p. Huguesem. Pob³ogos³awi³em je w mojej kaplicy. Niektóre osoby musia³y wys³uchaæ
prawd, które mia³em przyjemnoæ przypomnieæ w moim kazaniu;
nieczêsto zdarza siê im s³uchaæ tego rodzaju treci. Specjalnie mówi³em o ekonomii Opatrznoci wobec Jej wybranych, których nape³nia ³askami dziêki sakramentom pasuj¹cym do wszystkich ¿yciowych potrzeb.
30 sierpnia: Oficjaln¹ wizytê przyszed³ z³o¿yæ mi p. Des Michels36, rektor uniwersytetu. Co za ludzie, którzy s¹ odpowiedzialni za nauczanie! Mêczy³ siê, by w z³ym ksiêdzu odró¿niæ cz³owieka duchownego, którego wybryków nie musia³ os¹dzaæ, od
cz³owieka moralnie powci¹gliwego w swym zewnêtrznym zachowaniu. Skoro nie by³o dla niego istotne, kto powinien nadzorowaæ
mistrzów m³odzie¿y, to jak ma siê dowiedzieæ, czy daje wystarczaj¹ce gwarancje solidnoci tych¿e zasad. Skoro jest z³ym ksiêdzem,
jak mo¿e byæ dobrym nauczycielem?
Czy pod pewnym wzglêdem trzeba by³oby byæ s³ugusem37,
chc¹c uzyskaæ to, co powinno byæ honorem takiego miasta jak
35
36
37

teres.

A nas jako s³ugi wasze przez Jezusa Chrystusa. 2 Kor 4,5.
M. Ovide Des Michels.
Valeter  nachodziæ kogo z niskich i s³u¿alczych pobudek, aby osi¹gn¹æ in-
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Marsylia, a co dla wszystkich jest nieodzown¹ koniecznoci¹? Katedra. Jednak do czego muszê siê zni¿yæ, aby rada miasta przychyli³a siê do mojej proby. Dzisiaj poszed³em do p. Clapiera i powiadomi³em go o szczegó³ach sprawy. Chodzi³o o to, aby odeprzeæ
przeszkody w ogromnej mierze podnoszone przez krótkowzrocznych i podstawionych przez innych ludzi, którzy bardziej dbaj¹
o swoje interesy ni¿ o honor miasta i potrzeby wiernych. To dlatego robiono trudnoci38 probie o zapomogê dla parafii wiêtego
Wincentego z Paulo. [s. 76]
31 sierpnia: O 6.30 rano konsekracja kocio³a St-Lazare. Ceremonia by³a piêkna jak tylko to mo¿liwe. Do uczestnictwa zaprosi³em wszystkich proboszczów z miasta, gdy¿ by³ to koció³-wotum i wszyscy wierni przyczynili siê do jego zbudowania. Po
konsekracji, która z powodu wielkoci i d³ugoci procesji z relikwiami trwa³a prawie cztery godziny, proboszcz parafii odprawi³
uroczyst¹, piewan¹ sumê, w której pontyfikalnie uczestniczy³em,
ci¹gle otoczony moimi proboszczami. Bardzo licznie zgromadzeni
wierni byli poruszeni dostojeñstwem oraz piêknem wszystkich obrzêdów.
Wieczorem do nowo konsekrowanego kocio³a uda³a siê kapitu³a, a ja uda³em siê tam, aby odprawiæ pontyfikalne nieszpory.
Odpowiednie do dnia kazanie wyg³osi³ Jeancard, a ja udzieli³em
b³ogos³awieñstwa.
38
Mettre a la traverse  utrudniaæ, przeszkadzaæ, ustawiaæ zapory na drodze jakiej osobie i jej projektom.
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Kanonik Jean-Baptiste
Loewenbruck (1796-1876).
J.B. Loewenbruck, kap³an diecezji Metz, najpierw by³ Misjonarzem Francji, póniej wst¹pi³
do Instytutu Mi³osierdzia za³o¿onego przez Antonia Rosminiego. Z tego tytu³u w latach
1835-1838 by³ superiorem
wspólnoty opactwa z Tamié.
Biskup de Mazenod zna³ go
z czasów misji w Marsylii
w 1820 roku. Czêsto zaprasza³
go do wyg³oszenia kazania.
Mówi o nim 6, 8, 21 i 22 wrzenia oraz 16 padziernika.

Opactwo Tamié
w Sabaudii.
Opactwo cysterskie zosta³o za³o¿one w 1132 r., na pocz¹tku XIX w.
przesz³o na w³asnoæ diecezji
Chambéry. Biskup umieci³ w nim
najpierw misjonarzy ks. J.M. Favre (1791-1838), nastêpnie do
1838 r. misjonarzy Antonia Rosminiego. Opuszczaj¹c ten instytut, Loewenbruck chcia³, aby
opactwo zosta³o powierzone oblatom. Ojciec Tempier uda³ siê
tam w padzierniku, ale arcybp
Martinet z Chambéry ci¹gle rezygnowa³ z francuskich misjonarzy. Zob. Dziennik z 6, 8, 21, 22
wrzenia i 16 padziernika.
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Wrzesieñ 1838 roku
1 wrzenia: Poszed³em z zewn¹trz obejrzeæ boczne nawy kocio³a St-Martin. Dupuy uzna³, ¿e mo¿na by³oby zbudowaæ plebaniê. Rzeczywicie nic ³atwiejszego i stosowniejszego. Czy miasto
zechce siê do³o¿yæ? Postaram siê je do tego sk³oniæ. Ksi¹dz proboszcz Landmann1 powróci³ z Rzymu. Radzi³em mu napisaæ do
ksiêdza biskupa Algieru2, aby odda³ siê do dyspozycji tego hierarchy, z prostot¹ przedstawiaj¹c, co móg³by robiæ; z pewnoci¹ móg³by wiele dla tego rodz¹cego siê Kocio³a. Interesuje mnie wszystko, co mog³oby byæ mu potrzebne; mia³em szczêcie przyczyniæ siê
do erygowania stolicy, s³uszne jest, abym wykorzysta³ wszystkie
okazje do zapewnienia mu duchowej pomocy, której tak bardzo
potrzebuje.
Wizyta konsula Sardynii. Wydawa³o siê, ¿e w Rzymie nie s¹
zadowoleni z wyboru p. Escalona, aby zapewniæ istnienie papieskiego konsulatu w Marsylii. Zasiêgamy opinii na temat syna starego p. Persila. Konsul Sardynii w tym celu zwróci³ siê do mnie.
Brakuje mi informacji na ten temat, ale by³em zasmucony, ¿e podano mi wystarczaj¹co dobre o p. Escalonie, aby zgodziæ siê napisaæ na jego korzyæ na podstawie opinii p. Burela, który naciska³
na mojego wikariusza generalnego Cailhola w celu przedstawienia
mi tej proby. [s. 77]
2 wrzenia: Pontyfikalne nabo¿eñstwo w katedrze z racji uroczystoci wiêtego £azarza. Wszyscy przedstawiciele w³adz zostali tak¿e na mszy, po który nast¹pi³o Te Deum, ale w kociele zachowywali siê jak zwykle le. Wieczorem przewodniczy³em
uroczystym nieszporom, jednak nie wzi¹³em udzia³u w procesji.
1
J.M. Landmann wspó³pracowa³ z ksiêciem Mir w projekcie stowarzyszenia dla
kolonizacji Algierii, póniej by³ proboszczem w Konstantynie.
2
Antoine Adolphe Dupuch, w latach 1838-1845 biskup Algieru.
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Do³¹czy³em do niej, kiedy przechodzi³a przed bram¹ biskupstwa,
i szed³em a¿ do kocio³a, gdzie udzieli³em b³ogos³awieñstwa.
3 wrzenia: Od rana nieoczekiwana wizyta bpa de Retza, audytora Roty i regenta penitencjarni w Rzymie. Ten hierarcha zawsze jest taki sam. Jako ¿e jest zorientowany w polityce zagranicznej, zapyta³em go, jak sprawy potoczy³y siê, gdy zmar³ Karol X.
Zapewni³ mnie, ¿e po zakoñczeniu pogrzebu króla p. le Dauphin
zgromadzi³ rodzinê królewsk¹ i owiadczy³, i¿ dla poszanowania
zasad i prawdziwego dobra swego bratanka uzna³, ¿e jest zmuszony przyj¹æ godnoæ królewsk¹, przybieraj¹c imiê Ludwika XIX.
Jeli nawet Opatrznoæ wspomaga³a jego ¿yczenia, kiedy nadszed³
czas, to znaczy po jego powrocie do Francji, abdykowa³ na korzyæ
swojego bratanka, który przyjmuj¹c godnoæ królewsk¹ i maj¹c
pe³niê w³adzy, w nastêpuj¹cy sposób zwróci³ siê do m³odego Henryka [ksiêcia] Bordeaux: „dla pana nic siê nie zmieni³o”. Oto dok³adny opis bpa de Retza, który potwierdza to jako pewne3.
Co za mêcz¹cy dzieñ. Jaki nap³yw cierpi¹cych, ale naprawdê
cierpi¹cych, którym z wielkim ¿alem i z rozdartym sercem mogê
ul¿yæ jedynie w bardzo niedoskona³y sposób, daj¹c im jednak
du¿o!
4 wrzenia: Wizytacja kanoniczna parafii Ste-Marie Magdeleine; do³¹czy³y do nich parafie St-Just i St-Barnabé. Chocia¿ by³ to
dzieñ roboczy, by³o doæ du¿o ludzi, dlatego w moim kazaniu przed
s³owem skierowanym do dzieci rozwodzi³em siê nad obowi¹zkami
ludu. Wszyscy ci, którzy mi towarzyszyli i mnie otaczali, byli poruszeni, tak samo jak ja ci¹gle jestem poruszony sta³¹ uwag¹ s³uchaczy, nie wy³¹czaj¹c dzieci. Wrêcz przeciwnie, zauwa¿y³em
przede wszystkim uwagê dzieci, niezbity dowód, ¿e stosujê dobr¹
i jedyn¹ metodê, przemawiaj¹c do nich w ich narzeczu, ale tak¿e,
¿e nale¿y byæ zrozumia³ym dla ludzi, nie zadowalaj¹c siê banialu3
31 lipca 1830 król Karol X i jego syn, ksi¹¿ê dAngoulême, który nie mia³ potomka, abdykowali na korzyæ ich wnuka i kuzyna Henryka, ksiêcia Bordeaux (urodzonego w 1820, pogrobowiec ksiêcia de Beurry). Karol X zmar³ 6 listopada 1836 r. na
wygnaniu w Austrii. Pan de Dauphin by³ ksiêciem Angoulême i przybra³ imiê Ludwika
XIX. Biskup de Mazenod bardzo mocno interesuje siê rodzin¹ królewsk¹. Czy uwa¿a³
go za jedynego prawowitego nastêpcê tronu?
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kami lub dos³ownym t³umaczeniem pewnych tekstów francuskich.
W ten sposób mo¿na nauczaæ tak jak trzeba najwa¿niejszych prawd
i czyniæ to z najwiêkszym po¿ytkiem dla dusz. Oby uwierzono mojemu dowiadczeniu.
Z wizyt¹ przyszed³ do mnie hrabia de Castellane. Jego rozmowa zdziwi³aby mnie, gdyby wikariusz parafii w Aygalades nie
uprzedzi³ mnie o nastawieniu, w jakim siê znajdowa³. Ten roztrzepany i nieuwa¿ny m³ody cz³owiek powraca do myli religijnych.
Mówi o swoim nawróceniu, z pewnoci¹ o tym wa¿nym zadaniu
nie ma wystarczaj¹co s³usznego pojêcia, ale zdaje siê przejawiaæ
prawdziw¹ wolê powrotu do Boga. Jeli trafi pod dobry adres, to
jego kierownik mo¿e skorygowaæ to, co by³o niedok³adne w jego
sposobie widzenia. Wydawa³o mi siê, ¿e na przyk³ad rozumiem,
i¿ nie widzia³ nic z³ego w tych zabawnych wieczornych spotkaniach w Pary¿u, o których od zesz³ej zimy rozpisywa³y siê
wszystkie dzienniki. Przyzna³ mi, ¿e nigdy nie by³ areligijny,
a postanowienie o tym, aby siê nawróciæ, podj¹³ wówczas, kiedy
by³ chory, ¿e chcia³ wytrwaæ w swoim postanowieniu, w którym
siê jeszcze umocni³ na widok nag³ej mierci ksiêdza z St-Pons,
który przechodz¹c z tryskaj¹cego zdrowia do mierci w ci¹gu kilku minut w jego ramionach wyzion¹³ ducha. Zachêci³em tê zagubion¹ owieczkê do wykorzystania ³aski i proszê Boga, aby wyda³a owoc w jego duszy.
Smutna, etykietalna kolacja u p. Sebastianiego, dowódcy dywizji. Odt¹d postanowi³em, ¿e nie bêdê przyjmowa³ tego typu zaproszeñ. Etykieta, któr¹ zachowywano, nie wydawa³a mi siê wspó³graæ z godnoci¹ biskupi¹. Na pocz¹tku trzeba by³o nie okazywaæ
dystansu, który móg³ zaszkodziæ interesom [s. 79] religii, jedynemu motorowi ka¿dego mojego dzia³ania. Od tej chwili bêdê uznawa³, ¿e moja nieobecnoæ na okolicznociowych przyjêciach nie
bêdzie odbierana w z³ym znaczeniu, bêdê szczêliwy, aby tê zniewagê odkupiæ pozornym pretekstem lub lepiej mówi¹c, aby doceniæ prawa mojego urzêdu pierwszego pasterza, których wspó³czeni ludzie mog¹ zechcieæ uszanowaæ, a które mi siê nale¿¹, aby nie
cierpieæ wówczas, gdy siê je pomniejsza.
Wcale siê nie krêpowa³em p. Alexisem Roustanem, przewodnicz¹cym rady generalnej departamentu, ani p. Desfougèresem,
sekretarzem, wiêcej parlamentarzyst¹, wiêcej rektorem uniwersy-

192

Dziennik 1838

tetu, aby przemówiæ do nich i w ich obecnoci ukazaæ niew³aciwoæ postêpowania rady generalnej, która nigdy nie przywi¹zywa³a najmniejszej wagi do moich poleceñ. Ci panowie nie musieli
w ogóle odpowiadaæ, kiedy im zarzuci³em, ¿e odmówili najmniejszego dodatku moim wikariuszom generalnym i kanonikom mojej
katedry, którzy za mizerne 1900 franków ich wynagrodzenia rzeczywicie nie maj¹ z czego ¿yæ. Mówi¹c im wprost, ¿e nie prosi³em o nic dla siebie, uzmys³owi³em im, ¿e biskup Marsylii za 9500
franków poród 180 tysiêcy dusz mieszkañców nie mia³ za co ¿yæ
w trzecim kwartale roku itd.
5 wrzenia: Jeli poranki takie jak ten dzisiejszy i wiele innych
mia³yby siê zdarzaæ zbyt czêsto, to czujê, ¿e nie móg³bym ich
znieæ. To nic wydawaæ w³asne pieni¹dze, ale twarz¹ w twarz stan¹æ przed tymi biednymi istotami, czyni¹c wiêcej ni¿ mo¿na, i widzieæ, ¿e nie ma siê mo¿liwoci, aby zaspokoiæ ich potrzeby, to
ponad moje si³y. Wdowa, która straci³a swojego mê¿a w Cayenne,
która przebywa tutaj bez pieniêdzy, nie mog¹c ani wy¿yæ, ani wróciæ do swojego kraju. Pewien m³ody cz³owiek, Belg, wychodz¹c ze
szpitala, gdzie wyda³ wszystko, co mia³, wyczerpany chorob¹
[s. 80] i zmartwieniami, aby udaæ siê do Belgii, ma jedynie 10 franków, które da³ mu konsul. Starsza kobieta, siostra dawno temu
zmar³ego w diecezji kap³ana, nie mia³a ani liarda, aby zamieszkaæ
u jednego z synów, który da jej przynajmniej miskê zupy, aby zachowaæ j¹ od mierci g³odowej.
Ile jeszcze innej biedy! Rzeczywicie wiêcej nie mogê. Poza
tym, co da³em, napisa³em list, aby tê wdowê poleciæ pewnemu adwokatowi, który na podstawie mojego listu przygotuje co w rodzaju petycji, któr¹ wdowa przedstawi wszystkim lekarzom. To by³
zawód jej mê¿a zmar³ego w Cayenne w wyniku pora¿enia s³onecznego. W sprawie m³odego Belga napisa³em do jednego cz³onka
organizacji charytatywnej. Z tym wszystkim usi¹dcie do sto³u
i jedzcie, jeli potraficie!
Dla mojego ju¿ zmia¿d¿onego serca dzieñ siê jeszcze nie zakoñczy³. Oto dowiadujê siê, ¿e Dherbes, proboszcz parafii St-Julien, jeden z najlepszych moich ksiê¿y, od trzech dni wymiotuje
krwi¹. Pomimo deszczu przybieg³em do niego. Moje odwiedziny,
których siê nie spodziewa³, sprawi³y mu najwiêksz¹ przyjemnoæ.
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Dla mnie to obowi¹zek, poniewa¿ jestem ojcem wszystkich moich
diecezjan, który zw³aszcza kap³anów mi³uje jako pierworodnych ze
swej duchowej rodziny. Proszê Boga, aby go zachowa³, gdy¿ jest
cnotliwy i zdolny.
List do o. Guiguesa. Odpowiadam na trzynacie pytañ: moje
odpowiedzi pos³u¿¹ za regu³ê, nie mam czasu ich przepisywaæ.
List od bpa Flageta. Zapowiada mi swój przyjazd do Marsylii
na 18 lub 20 tego miesi¹ca4.
6 wrzenia: Odpowied dla bpa Flageta. Zawsze bêdzie mile
widziany u mnie.
Nie bardzo wiem, dlaczego ksiê¿niczka de Gagarin, Rosjanka,
mia³a kaprys mnie odwiedziæ. Wczoraj pisemnie poprosi³a o audiencjê, zwracaj¹c siê do mnie „moja wi¹tobliwoæ”, jakby mówi³a do greckiego popa; moja wi¹tobliwoæ odpowiedzia³a, ¿e
przyjmê j¹ jutro 10, nie zapomnia³a! Nie wiem [zeszyt VII, s. 1]
ju¿ teraz, czy j¹ widzia³em, czego ode mnie chcia³a. Zostali wygnani z Rosji, poniewa¿ jej m¹¿, niezgodnie z prawem kraju, walczy³ na miecze. To wszystko, czego siê dowiedzia³em.
List od ks. Loewenbrucka5, aby dla wspólnoty misjonarzy zaproponowaæ mi królewskie opactwo Tamié w Sabaudii6, stare,
wspania³e, ca³kowicie odnowione, odpowiednio umeblowane, pozbawione odpowiednich przychodów. To wyra¿enia z listu ks. Loewenbrucka. Jeli przy³o¿ê rêki do tego projektu, porozmawia o tej
sprawie ze mn¹ w Marsylii.
Odwiedziny u hrabiego de Castellane’a w Aygalades. Chcia³em go podtrzymaæ w dobrych postanowieniach, gdy widzia³em go
innym razem. Nie zasta³em go, ale wydaje mi siê, ¿e nadal atakuje7, proboszcz bowiem w³anie mi napisa³, ¿e zwróci³ siê do niego

4
Benoît Joseph Flaget (1763-1850, francuski sulpicjanin, wówczas biskup Bardstown (USA). Od jesieni 1837 do wiosny 1839 r. odwiedzi³ 46 diecezji na korzyæ Dzie³a Rozkrzewiania Wiary.
5
W 1860 r. kanonik swój dom w Angers przekaza³ oblatom.
6
Opactwo cysterskie za³o¿one w 1132 roku. Skonfiskowane przez pañstwo
w 1791, w 1828 r. budynki kupi³ Karol-Feliks, król Sardynii w latach 1821-1831 i przekaza³ je diecezji Chambéry.
7
Wyra¿enie suivre la pointe: atakowaæ, przypuciæ gwa³towny atak (Robert).

194

Dziennik 1838

z prob¹ o spowied. To nieco mocne dla tego ksiêdza, da³em mu
kilka wskazówek.
7 wrzenia: Wizyta u prefekta, genera³a, przewodnicz¹cego,
ksiê¿niczki Gagarin, na lubie Huguesa i Merindol.
Wizyta ks. Beaussiera8. Jest ca³kowitym rojalist¹ w mniemaniu tych, którzy krytykuj¹ moje m¹dre i niezale¿ne, ca³kowicie
nadprzyrodzone postêpowanie, takie, którego nale¿a³oby oczekiwaæ od biskupa. Nie obawia³ siê mnie powiadomiæ o swojej podró¿y przez Niemcy i do Pary¿a. Widzia³ rodzinê królewsk¹ w Goritz,
a to, co mi opowiedzia³, potwierdzi³o dok³adnie to, co powiedzia³
mi bp Retz. Ksi¹¿ê Bordeaux w rodzinie wcale nie zosta³ uznany
za króla. Jest nim Ludwik XIX, tak jak królow¹ jest Maria Teresa,
ale zarówno król i królowa ¿yj¹ tylko dla tego dziecka, a król nie
omieszka³ przypomnieæ ks. Beaussierowi, co mówi zawsze, ¿e
uchodzi za króla jedynie ze wzglêdu na dobro swojego bratanka
i a¿ do tego momentu, gdy przeka¿e mu koronê. Wtedy, mówi
ks. Beaussierowi, wycofam siê do Rzymu, który jest azylem dla
wszystkich upad³ych królów, by tam dokoñczyæ moich dni.
8 wrzenia: Zamkn¹³em siê w moim gabinecie, aby nieco
uprz¹tn¹æ moje biurko. Codzienne audiencje zabieraj¹ wszystek
mój czas. S¹ jednak konieczne. Obowi¹zkiem biskupa jest byæ do
dyspozycji wszystkich swoich owieczek. Cieszy³em siê, widz¹c, ¿e
wszyscy wyszli zadowoleni z mego przyjêcia. Muszê dysponowaæ
rad¹ jak s³u¿by ratunkowe [zeszyt VII, s. 2], ka¿dy ma prawo byæ
wys³uchanym przez swojego pasterza. D. Barthélemy od Mêczenników9 na audiencje przeznacza jeszcze wiêcej czasu ni¿ ja i widocznie nie twierdzi³, ¿e to czas stracony. Mo¿a by go wykorzystaæ na co przyjemniejszego, ale to nieistotne, oby tylko wype³niæ
swój obowi¹zek. Nie traæmy z oczu tych piêknych s³ów wiêtego
Paw³a: Nos autem servos vostros per Jesum10. Dziêki nim znosi siê
wszystkie troski i trudnoci.
8

noci.

Kanonik Paul Emile Beaussier (1800-1866) wówczas duszpasterz dzie³a Opatrz-

9
Czcigodny D. Barthélemy Fernández OP (1514-1590), arcybiskup Bragi w Portugalii, jeden z wielkich biskupów w XVI wieku.
10
2 Kor 4, 5. Por. 28 sierpnia, przypis 35.
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Miêdzy innymi list od ks. Loewenbrucka. Zgadzam siê na spotkanie, jakie wyznacza w Marsylii, celem przedyskutowania sprawy opactwa Tamié.
List do przewodnicz¹cego Réguisa, aby zaproponowaæ mu pob³ogos³awienie ma³¿eñstwa jego córki w nocy z 26 na 27; 25 jest
zajêty z powodu wizytacji kanonicznej.
List do wicehrabiny d’Orcel w Clermont-Ferrand. Nie mog³em
uzyskaæ ¿adnej informacji o p. Roux, którego poszukiwa³a, aby
dowiedzieæ siê, czy suma 600 franków zosta³a mu wyp³acona na
czas.
List do bpa Menjauda, mianowanego koadiutorem w Nancy.
Odpowiadam na okazane mi zaufanie. Dodajê mu odwagi, aby kontynuowa³ swoj¹ karierê, któr¹ zdaje mu siê wyznaczaæ Opatrznoæ.
Wed³ug mnie istotne jest to, ¿e z powodu sprzeciwu bpa de Jansona i niewyra¿enia zgody na z³o¿enie urzêdu, bp Menjaud ze
wszystkich, których znam, jest najw³aciwszym cz³owiekiem do
zagwarantowania pokoju i jednoci z biskupem tytularnym,
a przede wszystkim sprowadzenia zb³¹kanych dusz do rozumnych
uczuæ. W konsekwencji bp Menjaud nie powinien zniechêcaæ siê
niegodnym zachowaniem wrogów bpa de Jansona, którzy prowadz¹ z nim wojnê jedynie z jego powodu. Pochwalam go, i¿ na pocz¹tku debat z³o¿y³ dymisjê, aby w pewien sposób pozwoliæ dzia³aæ opatrznoci z wiêksz¹ wolnoci¹. Ta dymisja nie zosta³a
przyjêta w wyniku dzia³ania tej¿e opatrznoci, ale nie nale¿y ju¿
wiêcej zbaczaæ z drogi pewnoci, któr¹ pobudza koniecznoæ. £agodnoæ sprawi, ¿e podbije serca wszystkich, kiedy zobaczy siê go
w dzia³aniu. Trzeba tylko z prostot¹ postêpowaæ przed Bogiem,
Jego ³aska zawsze w potê¿ny sposób nam towarzyszy. Takie s¹
moje zasady11. [s. 3]
9 wrzenia: B³ogos³awieñstwo kaplicy St-Eugène w Endoume.
Ta rozrastaj¹ca siê dzielnica jest pozbawiona wszelkiej opieki religijnej, tymczasem w niedzielê widaæ, ¿e na ska³ach gromadzi siê
od 15 do 1600 osób, oraz wiele domków letniskowych, które
11
Biskup Forbin-Janson odmawia³ z³o¿enia rezygnacji z diecezji Nancy, gdzie nie
móg³ powróciæ od ponad omiu lat. Biskup de Mazenod, który by³ motorem napêdowym
nominowania bpa Menjauda na koadiutora, dodaje odwagi temu ostatniemu.
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z powodu manii tam zbudowano. Na sta³e mieszka tam prawie 300
osób. Nale¿y wiêc obawiaæ siê, ¿e najwiêksza liczba tych wêdrownych wieniaków nie bêdzie uczestniczyæ we mszy niedzielnej.
Proboszcz parafii St-Victor postara³ siê, pos³uguj¹c siê testamentem sporz¹dzonym w tym celu przez p. Samatan i daninê osadników. Kaplica jest bardzo piêkna i z ³atwoci¹ bêdzie mo¿na j¹ powiêkszyæ, jeli zajdzie taka potrzeba. Zanim odprawi³em pierwsz¹
mszê w tej wiêtej i nowo powiêconej budowli, da³em odczuæ licznie zgromadzonym korzyci, jakie starzy bywalcy Endoume bêd¹
mieli z tej kaplicy, bardzo mocno ich zachêci³em, aby ju¿ wiêcej
poprzez wybryki nie bezczecili miejsca, które odt¹d poprzez
wzniesion¹ budowlê jest powiêcone Bogu i jest domem modlitwy
chrzecijan, którzy w niedzielê gromadz¹ siê na wypalonych zboczach.
Pan Bensa czyni³ honory gospodarza, a my przyjêlimy zaproszenie na kolacjê, któr¹ przygotowa³.
Doæ wczenie wróci³em do miasta, chc¹c uczestniczyæ w rekolekcjach dla ksiê¿y, które dzi rozpoczê³y siê w ni¿szym seminarium. Jeszcze nie widzia³em ks. Dufêtre12, który ma nam je
g³osiæ.
10, 11, 12, 13 i 14: Æwiczenia rekolekcyjne. Stu czterdziestu
ksiê¿y zebra³o siê wraz ze mn¹ w ni¿szym seminarium. Wydaje mi
siê, ¿e wszystko siê uda³o. Uczestniczy³em we wszystkich æwiczeniach. To ja odprawia³em mszê, w której uczestniczyli i odpowiadali wszyscy kap³ani. W czasie wolnym albo spowiada³em, albo
przyjmowa³em kap³anów, którzy bardzo swobodnie ze mn¹ rozmawiali.
Za niew³aciwe uzna³em mówiæ o jakimkolwiek æwiczeniu.
By³em bardzo zmartwiony pretensjami, na które zas³u¿y³o wielu
narzekaj¹cych; wiedzia³em, ¿e s¹ obecni. Nie by³em w stanie
w tym nastawieniu duszy serdecznie siê otworzyæ; zatem lepiej,
abym zachowa³ milczenie. Byæ mo¿e siê myli³em, poniewa¿ nie
wszyscy byli winni, ale do tego stopnia by³em pod wra¿eniem. Jest

12
Ksi¹dz Dominique Augustin Dufêtre, wikariusz generalny z Tours. W 1842 zostanie mianowany biskupem Nevers.
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tego du¿o, [s. 4] równie¿ ks. Dufêtre przekaza³ mi list, który zacna,
anonimowa osoba napisa³a, chc¹c go zachêciæ do sprzeciwienia siê
z³emu zwyczajowi kap³anów, którzy tak bardzo demoralizuj¹ wiernych, których nie boj¹ siê braæ na wiadków swoich s³ów. Zachowujê list, by go wykorzystaæ w odpowiednim momencie. W ostatnim dniu rekolekcji po modlitwie wieczornej, któr¹ podobnie jak
rano osobicie poprowadzi³em, przemówi³em do zgromadzonych,
¿e nie chcia³bym zakoñczyæ tych rekolekcji bez wyra¿enia mojemu duchowieñstwu radoci, której zazna³em, widz¹c, ¿e dobrze
skorzystali z ³ask, jakie Pan im wywiadczy³. A pewien list, który
im przeczytam, utwierdzi³ mnie w przekonaniu, ¿e myli³em siê co
do wiêkszoci tych, którzy byli ze mn¹, jakby wbrew mnie zmrozi³
moj¹ duszê, ale nie móg³ zniszczyæ uczuæ przywi¹zania, jakie ¿ywi³em wobec mojego duchowieñstwa, zbyt g³êboko wyrytych
w moim sercu, i wyzna³em to, co by³o niewypowiedzialne. Doda³em jedynie kilka s³ów do lektury listu, nastêpnie jak zwykle udzieli³em pasterskiego b³ogos³awieñstwa. Zaledwie wszed³em do mojego pokoju, wszyscy ksiê¿a z miasta, którym towarzyszy³ t³um
innych proboszczów i ksiê¿y, przyszli do mnie, aby daæ wiadectwo
o ogromnym zmartwieniu, jakiego doznali w wyniku informacji, któr¹ musia³em im przekazaæ. Gdyby nieliczni winni niew¹tpliwie nawrócili siê, ale t³um ksiê¿y przyszed³ zapewniæ o pos³uszeñstwie
i przywi¹zaniu do mojej osoby. Okazali mi wiele emocji, które bardzo ceni³em, za które im podziêkowa³em, przypominaj¹c, ¿e bardzo ich szanujê i jestem z nimi bardzo zwi¹zany. W tej materii
wszyscy byli zgodni. Zostali jeszcze pewien czas przy mnie i wyszli dopiero, jak udzieli³em im b³ogos³awieñstwa. Ta scena by³a
naprawdê wzruszaj¹ca i odczuwam przyjemnoæ, gdy przywo³ujê
j¹ w mglistych wspomnieniach. Zapomnia³em powiedzieæ, ¿e zabra³em list z r¹k ks. Dufêtre i nie pozwoli³em, aby sam go im przeczyta³. Byli poruszeni t¹ uwag¹ i na wskro ojcowsk¹ ³agodnoci¹
moich s³ów, które nie zabrzmia³y nawet jak wyrzuty. [s. 5]
15 wrzenia: Msza w parafii St-Martin. Uda³em siê tam w procesji ze wszystkimi duchownymi, którzy uczestniczyli w rekolekcjach. Podczas ofiarowania ks. Dufêtre wyg³osi³ kazanie. Nastêpnie
klêcz¹c przed o³tarzem, odnowi³em moje kap³añskie przyrzeczenia.
Wszyscy duchowni tak samo odnowili je na moje rêce. Nie chcia³em,
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aby wypowiadano inne s³owa ni¿ Dominus pars itd. Nie chcia³em
zgodziæ siê, by powtarzano s³owa ze wiêceñ13. Reverentia et obedientia opiera siê na innej zasadzie ni¿ przyrzeczenie sk³adane
przez kap³ana w dniu wiêceñ. Dochowywa³by ich, nawet gdyby
nie lubowa³ w tym uroczystym dniu. Tak wiêc mój punkt widzenia nie jest uzale¿niony od tego wielkiego obowi¹zku przyrzeczenia, które po wszystkim nie jest niczym innym jak tylko wyrazem
wiecznego i podstawowego prawa Kocio³a i Boga.
Wczoraj przyjecha³ bp Flaget, przyby³ z zamiarem polecenia
zgromadzonym kap³anom cennego dzie³a Kongregacji Rozkrzewiania Wiary. Zanim udalimy siê do kaplicy odpiewaæ Te Deum,
zgromadzilimy siê celem wys³uchania tego hierarchy. Musia³ pokazaæ jedynie siebie, aby wzbudziæ szacunek. Mo¿na by³o zrozumieæ to, co mówi³, ale nie potrzebowa³ byæ elokwentny, aby przekonywaæ.
Po uroczycie odpiewanym w kaplicy Te Deum, kiedy duchowni przyszli mnie pozdrowiæ, zadba³em o wyjanienie intencji
tego hierarchy. Mam nadziejê, ¿e gorliwoæ naszych kap³anów odpowie na jego zaproszenia; sk¹din¹d osobicie zaprosi³em ich, podpieraj¹c moje s³owa listem okólnym, który zosta³ im przekazany
przez radê Kongregacji Rozkrzewiania Wiary.
16 wrzenia: Msza na Kalwarii z okazji oficjalnego przyjêcia
i osiedlenia siê Zgromadzenia Matki Bo¿ej od Siedmiu Boleci.
W krótkich s³owach wyjani³em cel zebrania, które by³o tak liczne
jak tylko mo¿liwe w tym ma³ym kociele. Da³em przyk³ad, przyjmuj¹c osobicie. Z racji godnoci mojego urzêdu siedzia³em w chwili mojego przyjêcia. Nastêpnie przeszed³em do przyjêcia wszystkich
kap³anów i wszystkich obecnych. Póniej do rzêdów przeszli misjonarze, aby [s. 6] przyj¹æ kobiety. By³o przynajmniej 800 osób.
To, co by³o wzruszaj¹cego w tej uroczystoci, wcale nie pozwoli³o mi zapomnieæ, ¿e dzi wypada³a rocznica mierci naszego
nieod¿a³owanego o. Ponsa14. Ze wzruszeniem serca, ale nie bez
13

kupa.

Odnowi³ swoje luby przed Bogiem ale przyrzeka³ pos³uszeñstwa wobec bis-

14
Alexandre Marie Pons, urodzi³ siê w 1808 r. w Marsylii, nowicjusz w latach
1829-1830, w 1831 r. zosta³ wywiêcony na kap³ana, zmar³ 16 wrzenia 1836 r., bêd¹c
profesorem w WSD w Marsylii.
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bólu i goryczy z powodu jego straty, która pozbawi³a Zgromadzenie tak wspania³ego cz³onka, który mia³ mu wywiadczyæ tak wielkie przys³ugi, obdarowa³em go wszelkimi odpustami tego dnia.
Ojciec Mille zosta³ wyznaczony do przygotowania notatki o jego
krótkim, ale wiêtym ¿yciu. Zatem nic nie powiem w tym miejscu.
Dni biskupa Marsylii powinny byæ wype³nione. By³a 11, gdy
skoñczy³a siê poranna celebracja. Za nied³ugo trzeba by³o znów
rozpocz¹æ. Po nieszporach w katedrze uroczycie pob³ogos³awi³em
Chrystusa, który mia³ zostaæ umieszczony na krzy¿u na Kalwarii.
Nabo¿eñstwo by³o bardzo majestatyczne. Koció³ by³ wype³niony
ludmi. Po b³ogos³awieñstwie Chrystusa pierwszy Go adorowa³em,
po mnie adorowali Go wszyscy kanonicy i duchowni. Nastêpnie
wyruszy³a procesja. Poszed³em oczekiwaæ na ni¹ na Kalwarii,
gdzie od kamiennego o³tarza, który jest u stóp krzy¿a, udzieli³em
b³ogos³awieñstwa Najwiêtszym Sakramentem. Innym pozostawiam opis tej wspania³ej procesji i wra¿enie, jakie na wszystkich
mieszkañcach zrobi³ widok naszego boskiego Zbawiciela niesionego w triumfie, chocia¿ w postawie ofiary.
17 wrzenia: To jeszcze nie dzieñ odpoczynku. Msza w ochronce. Odebra³em pierwsz¹ profesjê z³o¿on¹ w naszej nowej wspólnocie Sióstr Matki Bo¿ej Mi³osierdzia. Kazanie wyg³osi³ ks. Dufêtre.
To by³o wielkie zebranie dla dzie³a. Pierwszej nowicjuszce wrêczy³em tak¿e bia³y welon. Ksi¹dz Dufêtre wyszed³ od tego, ¿e powiadomi³ mnie o ma³o przychylnych sprawach na temat kaznodziei
ks. Clerca15.
Przyby³y panie Dubosc i Rocofort, aby mnie powiadomiæ
o zamiarach, jakie przedstawi³ im ks. Montagard, które nie mia³y
nic innego na celu [s. 7], jak tylko zniszczyæ ubogie dzie³o, które
p. Boucherie przekaza³ wraz ze swoim maj¹tkiem. Nastawienie
ks. Montagarda to bardzo powa¿na sprawa. Ten ksi¹dz oczywicie
jest w b³êdzie co do tytu³u w³asnoci. Pan Boucherie musia³ mu powiedzieæ, jak to czynimy wszyscy, kiedy chcemy zapobiec trudnociom, które mog¹ zostaæ zg³oszone przez naturalnych spadkobier-

15
Ksi¹dz Clerc w 1837 roku g³osi³ rekolekcje w St-Cannat; bp de Mazenod ju¿
wówczas surowo go oceni³. Por. Dziennik, 3 lutego 1837 roku.
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ców, ¿e dobro, które mu przekazuje, jest dla niego i mo¿e z nim
uczyniæ, co chce16. Tak nale¿y odpowiedzieæ w razie potrzeby nawet pod przysiêg¹, ¿e dobro nale¿y do tego, któremu zosta³o przekazane. Ale czy¿ to uprawnia nie spe³niæ dobrze znanych pragnieñ
darczyñcy? Jedyna intencja, jak¹ mia³, kiedy wybra³ was na pierwszych spadkobierców swoich rodziców. Panna Dubosc s³usznie
mówi, ¿e p. Boucherie zanim wybra³ ks. Montgarda na wykonawcê swoich zamiarów, swój testament sporz¹dzi³ na p. Dubosc, jej
matkê, ale to by³y jedynie te same wzglêdy, które póniej sk³oni³y
go do mylenia o ks. Montagardzie. Muszê ze wszystkich moich
si³ protestowaæ przeciwko ¿¹daniu ks. Montagarda.
Pan Berryer17, syn, napisa³ bardzo uprzejmy list i poleci³ mi
znanego mu architekta do pracy w katedrze, gdy¿ p. Berryer uwa¿a, ¿e bêdê j¹ budowa³, jakby do mnie nale¿a³o budowanie katedr.
To wszystko, jeli uda mi siê dojæ do przekonania, ¿e t¹ kwesti¹
zajmuj¹ siê w radzie miejskiej w Marsylii.
18 wrzenia: Z t¹ sam¹ postaw¹ gorliwoci dotar³ wreszcie
nasz nowicjusz, o. Allard.
List od o. Mille’a. Natychmiast napisa³em mu, ¿e nie mogê
zgodziæ siê, aby on ani którykolwiek z naszych ojców odprawia³
rekolekcje wraz z ksiê¿mi z Gap. Gdyby wybrano go na spowiednika rekolektantów, zgadzam siê pod warunkiem, ¿e codziennie
bêdzie móg³ odprawiaæ mszê. Przypominam mu nasze zasady
i zwyczaje i s¹dzê, ¿e odst¹pi od nich18.
Dzisiaj dowiedzia³em siê, ¿e jezuici z Aix zak³adaj¹ zgromadzenie m³odzie¿y na wzór tego, które ja utworzy³em w Aix. Ju¿
piêædziesiêciu m³odych zebra³o siê [s. 8] u nich pod kierunkiem
jednego z ojców, który nazywa siê Aubert. Có¿ za wstyd19 dla naszych ksiê¿y z Aix, ¿e nie potrafili odziedziczyæ mojego dzie³a
i pozwolili je sobie odebraæ!

W rêkopisie czasownik faudrait (trzeba by³oby).
Antoine Berryer, ojciec, by³ znanym adwokatem i pos³em departamentu Bouchedu-Rhône.
18
EO I, 9, s. 91.
19
Wiele s³ów zosta³o wymazanych, trudno je odtworzyæ.
16
17
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19 wrzenia: List do mojego siostrzeñca Eugène’a na temat
jego niechêci do powrotu do p. Poilupa do Pary¿a.
List od p. Colonii, aby podziêkowaæ mi za moj¹ litografiê.
List od ksiêdza wikariusza generalnego z St-Claude na temat
ks. Clerca.
Zaprowadzi³em bpa Flageta do naszych sióstr klarysek; hierarcha by³ oczarowany, tak te¿ mia³o byæ.
20 wrzenia: Wielka dyskusja na temat dzie³a François Régisa. Panowie z Dzie³a Opatrznoci chcieli ukryæ jego profity; zdecydowa³em, ¿e zostanie niezale¿ne od tych panów, którzy maj¹
wielkie tendencje ku filantropii.
List od o. Mille’a na temat ks. Chabriera, superiora ni¿szego
seminarium z Embrun.
21 wrzenia: Schowa³em siê w wy¿szym seminarium, aby
przygotowaæ siê do jutrzejszych wiêceñ.
Przyby³ ks. Loewenbruck, aby porozmawiaæ ze mn¹ na temat
wielkiego projektu osiedlenia siê naszego Zgromadzenia w Sabaudii i objêcia opactwa Tamié.
22 wrzenia: wiêcenia w kociele na Kalwarii. Na kap³anów
wywiêci³em naszego o. Bise’a20 i ks. Spitaliera21. Ojciec Bise jest
obecnie 38 kap³anem Zgromadzenia. Jego ³agodnoæ, przywi¹zanie
do rodziny i wielki szacunek do mnie, kiedy jest siê kochanym,
rodzi nadziejê, ¿e ten nowy kap³an bêdzie budowa³ Zgromadzenie
i z bo¿¹ pomoc¹ bêdzie czyni³ dobro.
Podczas konferencji z ks. Loewenbruckiem rozmawialimy
wiele o po¿ytecznoci jego projektu i rodków, aby go sfinalizowaæ. Wyjedzie dopiero jutro, by³ bowiem oczarowany tym, co widzia³ u nas.

20
J.C. Nicolas Bise, urodzi³ siê 21 listopada 1814 roku w diecezji Fribourg
w Szwajcarii, nowicjusz w latach 1833-1834, 22 wrzenia 1838 otrzyma³ wiêcenia kap³añskie. W 1862 wyst¹pi³ ze Zgromadzenia.
21
Martin Spitalier (1813-1854) by³ wikariuszem w St-Cannat, nastêpnie profesorem w ni¿szym seminarium.
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23 wrzenia: Wielkie wiêto na Kalwarii. Poszed³em zakoñczyæ wszystkie wiête æwiczenia b³ogos³awieñstwem, które nast¹pi³o po powrocie procesji z kocio³a Matki Bo¿ej od Siedmiu Boleci, w której nie mog³em uczestniczyæ.
Kolacjê zjad³em ze wspólnot¹, aby wiêtowaæ dzieñ prymicji
naszego o. Bise’a. Gdy piewano nieszpory, napisa³em do mojej
siostrzenicy, do ks. Milanty, aby jako koció³ stacyjny w pocie
zaproponowaæ mu parafiê St-Bonaventure w Lyonie, któr¹ zaproponowa³ mi ks. Jordan22, do o. Galliceta23, aby mu poleciæ p. Nicolasa syna, którego wysy³aj¹ do Fribourga, do ksiêdza biskupa
z Nancy, do ksiêdza wikariusza generalnego de Belleya, aby mu
podziêkowaæ za rytua³, który zechcia³ mi daæ, ale za który zap³aci³em, do o. Magnana, aby go pocieszyæ w jego doæ trudnym po³o¿eniu z o. Courtèsem, do br. Morandiniego w odpowiedzi na wiele
jego listów, w koñcu do p. Wuillreta z propozycj¹ wystawienia na
sprzeda¿ Billens. Doradza³em mu, aby zaproponowa³ moj¹ w³asnoæ, mówiê moj¹ w³asnoæ, poniewa¿ nie nale¿a³a ona do Zgromadzenia, w rzeczywistoci nale¿y do mojego wujka, który wy³o¿y³ pieni¹dze, by zaproponowaæ j¹, jak mówiê, biskupowi Lozanny.
Wskazujê mu tak¿e, aby niewielk¹ sumê, któr¹ dysponuje, powierzyæ ojcom jezuitom, aby mogli mi j¹ przekazaæ.
24 wrzenia: Poród niezliczonych spraw zatrzymam siê nad
rozmow¹ z ksiêdzem Caire’em24. Ten kap³an, którego tyle razy
wspiera³em  pomijaj¹c g³upie zachowanie w dniu jego wiêceñ,
czy te¿ wtedy, gdy by³ wikariuszem w parafii karmelitów  by³
zmuszony przyznaæ siê, i¿ by³ motorem opozycji administracji
mojego poprzednika, a tak¿e wielu innych. W tym wyznaniu najbardziej przesadne jest to, ¿e doszed³ do stwierdzenia, i¿ kap³ani
z tego statku widocznie powiedzieli mu, ¿e nie pozwoli³em na podjêcie dzie³, którymi zajmowa³ siê w nadziei, ¿e siê nie powiod¹ lub
22
Ksi¹dz Jordan, proboszcz parafii St-Bonaventure w Lyonie, by³ wspó³uczniem
Eugeniusza w seminarium St-Sulpice.
23
Jean Népomucène Gallicet SJ superior pensjonatu jezuitów we Fribourgu. Biskup de Mazenod bardzo dobrze go zna³. Zob. Dziennik, 22.06.1837.
24
Eugène Caire, za³o¿yciel dzie³a m³odzie¿y w St-Raphaël. Jego brat, ks. André
opuci³ diecezjê marsylsk¹, sprawi³ tak¿e wiele k³opotów biskupowi Fortuné de Mazenodowi.
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z góry s¹ spisane na straty. Tak wiêc te pobo¿ne dusze ten nierozwa¿ny os¹d doprowadzi³y a¿ do najbardziej obrzydliwego oszczerstwa. Pogratulowa³em tym duchownym, ¿e w osobie ks. Caire’a
maj¹ tak wygodn¹ wyroczniê, nie chodzi³o bowiem o nic innego
jak tylko o to, ¿e wielkie grzechy miertelne nie mog³y zostaæ pope³nione, poniewa¿ oszczerstwo by³o oczywiste, a osoba nie uczyni³a nic, aby je naprawiæ. Ksi¹dz Caire broni³ siê doæ s³abo, poniewa¿ przyznaj¹c siê do ciê¿koci winy25, na swoj¹ korzyæ
pos³ugiwa³ siê lichymi wykrêtami, ¿e s³uchaj¹c tych fa³szywych
przyjació³ poprzestawa³ na tym, co mówili. Tymczasem on pozostawa³ w pewnego rodzaju niepewnoci, która nie usprawiedliwia
jego ciê¿kiej winy. Jego obowi¹zkiem by³o [s. 10] stanowczo odrzuciæ to pomówienie, do czego powinno go pobudziæ chrzecijañskie mi³osierdzie. Oto, jak ludzie s¹ zuchwali, aby os¹dzaæ i potêpiaæ ka¿d¹ zwierzchnoæ.
25 wrzenia: W chwili, gdy przyjmowa³em na audiencji,
wchodzi do mnie s³u¿¹ca ks. Flayola26, aby mnie wezwaæ na pomoc do swojego mistrza, którego myli wed³ug niej s¹ powa¿nie
zak³ócone i który bardzo le siê czuje. Biegnê i w rzeczywistoci
zastajê tego dobrego ksiêdza w stanie, który zwiastuje apopleksjê.
Przyby³ lekarz i upuci³ mu krwi, ale wed³ug mnie za ma³o. Pomog³em choremu siê po³o¿yæ, lekarz odchodzi, polecaj¹c ok³ad gorczyczny i przeczyszczaj¹c¹ lewatywê. Stan chorego pogarsza siê
w mgnieniu oka, jego jêzyk sztywnieje, oczy nieruchomiej¹. By³em u niego wraz z Tempierem i p. Honoratem; pieszê siê zrobiæ
mu lewatywê razem z jego bratankiem, gdy¿ nie jestem ekspertem
w tej dziedzinie. Tempier i ja przyk³adamy plastry gorczyczne, poniewa¿ zobaczylimy, ¿e choremu siê pogarsza. Pos³alimy Jeancarda, aby zawo³a³ Cailhola z ostatnim namaszczeniem, odsy³am
Honorata, aby jak najszybciej sprowadzi³ lekarza. Drgawki chorego siê nasilaj¹, przechodz¹ w konwulsje, oczy siê przewracaj¹,
z ust wraz z krwi¹ idzie piana, oddychanie staje siê niejednostajne

25
W rêkopisie s³owo grièveté (powaga, znaczenie, ciê¿koæ), potem griève (powa¿ny, ciê¿ki, ostry).
26
J.P. Barhélemy Flayol (1768-1839) by³ wikariuszem generalnym i archidiakonem parafii St-Martin. Zmar³ 2 maja 1839 roku.
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i trudne, jakby charcz¹ce. Uwa¿amy, ¿e ten dobry ksi¹dz umrze,
udzielam mu absolucji, posy³am szybko po oleje wiête; w towarzystwie kilku kanoników przynosi je Cailhol, nie czekam na innych i w popiechu w stule na zwyczajnej kom¿y udzielam mu
sakramentu, myl¹c o ka¿dym namaszczeniu, którego nie mia³em
czasu udzieliæ innym. Mia³em ochotê zdj¹æ kompres od up³ywu
krwi, aby wyciek³a krew, stan chorego bowiem siê pogarsza³. Powstrzyma³em siê raczej z pewnego rodzaju obawy, bêdzie to co
niew³aciwego, ¿e byæ mo¿e móg³bym siê zaraziæ; natychmiast
przychodzi lekarz i robi to, co tak bardzo obawia³em siê uczyniæ.
Wygl¹da³o, ¿e choremu to przynios³o ulgê w tym znaczeniu, ¿e nie
kona. Kilka godzin póniej jêzyk siê rozwi¹zuje, ale myli s¹ niespójne, nie mo¿e wyraziæ ani [s. 11] jednej z nich, pos³uguje siê
jedynie kilkoma ³aciñskimi s³owami; póniej i sporo przed noc¹
u¿ywa tych samych s³ów, aby wyraziæ swoje myli, które z trudnoci¹ mo¿na zrozumieæ. Najlepiej broni siê.
26 wrzenia: Rano myli s¹ bardziej logiczne, chory wypowiada wiêcej s³ów. Mo¿na go zrozumieæ. Odwiedzam go i podejmujê
decyzjê, aby mu udzieliæ wiêtego wiatyku. Osobicie chcê go
przynieæ temu wiêtemu kap³anowi, który zas³uguje na mój ca³kowity szacunek i bliskoæ. Wype³nia go wdziêcznoæ za to, co dla
niego robiê. Procesyjnie wychodzimy z katedry Major. Chory jest
u siebie. Wchodz¹c do jego pokoju, chcê powiedzieæ do niego kilka s³ów. Przerywa mi, chc¹c wyraziæ osobiste odczucia; do tego
stopnia by³em nimi poruszony, ¿e nie mog³em kontynuowaæ.
Udzielam mu wiatyku przenikniêty myl¹, ¿e przed oczyma mia³em prawdziwego predestynowanego przez Boga, wiêtego kap³ana, godnego wyznawcê wiary, którego dusza by³a godna nagrody,
jakiej w tej chwili udzieli³ mu dobry Mistrz, któremu tak dobrze
s³u¿y³ przez ca³e swoje ¿ycie. Ja tymczasem ¿ywi³em nadziejê
dziêki swym odwiedzinom, ¿e udzieli mu zdrowia, o które Go prosilimy, aby nadal cieszyæ siê przyk³adami jego cnót. To nie by³
komplement, mówi³em z przekonaniem. Dobrze czu³ siê przez ca³y
dzieñ. Doktor Roux, którego poleci³em wezwaæ, daje mi nadzieje.
List od o. Courtèsa i od De Veronico.
Dzisiaj podpisa³em prywatn¹ umowê, na mocy której ksieni
kapucynek sprzedaje mi klasztor i to, co do niego nale¿y, za sumê

Wrzesieñ

205

250 tysiêcy franków. Zajmê siê zbudowaniem nowego klasztoru
w lokalu zakupionym przez p. Abla. Jeli bêdzie jaka korzyæ, to
dla ca³ego Zgromadzenia. Nic nie wydaje mi siê bardziej sprawiedliwe, poniewa¿ kapucynki zgodnie z ich Regu³¹ nie mog¹ posiadaæ niczego innego jak tylko swój klasztor, koció³ i ogród. Komu
dadz¹ nadwy¿kê, jeli jaka zostanie? Czy to nie Zgromadzenie
w osobie ks. Tempiera i ja mamy najwiêksze prawo pierwszeñstwa? Czy mog¹ najlepiej wykorzystaæ to, czego dostarczy³a im
nasza przezornoæ, ni¿ dostarczyæ dochodu Zgromadzeniu, które
bez wynagrodzenia s³u¿y Kocio³owi i diecezji, skoro Opatrznoæ
udziela mu pewnych korzyci bêd¹cych w stanie zadoæuczyniæ to,
co straci w chwili mojej mierci, czy to rozs¹dne i sprawiedliwe,
aby go tego pozbawiaæ? Nie s¹dzê, i jak tylko wzniosê siê ponad
wszelk¹ paplaninê, któr¹ mam zwyczaj pogardzaæ od chwili, gdy
zgodnie z moim prawem i s³usznymi intencjami pracujê dla po¿ytku spo³ecznego.
Odmówi³em przewodnicz¹cemu Réguisowi, który prosi³ mnie
o bycie wiadkiem lubu jego córki z p. Samatanem. Ta propozycja wydawa³a mi siê ma³o stosowna, nie obawia³em siê grzecznie
daæ to odczuæ panu przewodnicz¹cemu, jakkolwiek móg³ mi powiedzieæ, ¿e pan prefekt by³by bardzo zadowolony, gdybym sprawi³ mu ten zaszczyt. Aby wynagrodziæ moj¹ odmowê, obieca³em
mu, ¿e pójdê podpisaæ kontrakt i w tym przypadku, z racji mojej
godnoci, w kontrakcie bêdzie wzmianka o mojej obecnoci. Tak
te¿ by³o. Poszed³em po odczytaniu kontraktu, liczni cz³onkowie
rodziny i przyjaciele przenieli siê do ratusza, a stamt¹d do domu
p. Samantana, gdzie miano podaæ wspania³¹ kolacjê, w której nie
chcia³em uczestniczyæ. Oko³o pó³nocy uda³em siê do kurii i pob³ogos³awi³em ma³¿eñstwo przed msz¹, któr¹ sprawowa³em
w wielkiej galerii, gdzie u stóp figury Matki Bo¿ej ustawilimy
o³tarz. Podczas ceremonii kocielnej nie zauwa¿y³em nikogo
z tych, których widzia³em na kontrakcie, nie przyszed³ ani pan
prefekt, ani pan burmistrz, widocznie w ich mniemaniu uczestnictwo w ma³¿eñstwie to bycie na kontrakcie cywilnym. Za ich przyk³adem nie poszed³ prokurator generalny, ale nie dlatego, ¿e by³
pobo¿niejszy od nich, ale byæ mo¿e bardziej zwraca uwagê na
konwenanse.
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27 wrzenia: Tempier wyjecha³ do N.-D. de Lumières, wróci
w poniedzia³ek. Drugiego we wtorek przybêdzie do N.-D. de lOsier.
Stamt¹d w sobotê uda siê do Grenoble i do Chambéry, jeli bêdzie
trzeba. Dnia 10 i 11 bêdzie w N.-D du Laus, sk¹d szybko powróci
do Marsylii.
List od o. De Veronico.
Przyjecha³ doktor dAstros, aby kilka godzin spêdziæ w Marsylii, i nie zapomnia³ o mnie, zawsze z przyjemnoci¹ spotykam
tego dobrego przyjaciela. Przekaza³ mi [s. 13] z³e informacje o br.
Morandinim. Uwa¿a, ¿e jest przegrany. Ojciec Courtès napisa³ mi
o tym w innym znaczeniu, ale nie ma czym siê szczyciæ. Obojêtnie
jak gorzka by³aby prawda, zawsze bardziej wolê j¹ znaæ. Drogi
Morandini, Pan pokaza³ nam ciebie jedynie po to, abymy jeszcze
bardziej ¿a³owali twojej straty. Rozwiewaj¹ siê nadzieje. M¹droæ,
duch, dobroæ, zapa³, wszystkie i tak wspaniale wyra¿one cnoty
w tej anielskiej postaci. To nie dla ziemi, ale swój rozwój zabiera
do nieba. Niech dzieje siê wola bo¿a!
List od o. Magnana27; zasmucaj¹cy, poniewa¿ pokazuje mi
mêki, jakie prze¿ywa w Aix. Rzeczywicie nie bez powodu siê
skar¿y. Odwa¿ê siê po³o¿yæ kres jego boleci.
List od o. André. Prosi mnie o przed³u¿enie pobytu u rodziców
w Trets, aby podreperowaæ swoje zdrowie.
28 wrzenia: Odpowiadam o. André i wyra¿am zgodê na to,
o co prosi.
List od bardzo zaniepokojonego o. Guiberta, ¿e nie bêdzie ju¿
mia³ o. Allarda. Ten ojciec dopiero co przyjecha³ do nowicjatu.
Muszê go tam zatrzymaæ przez pewien czas nawet po profesji, inaczej przez ca³e ¿ycie bêdzie mia³ tylko bardzo niedoskona³y obraz
Zgromadzenia. Liczy siê jego dobro i po¿ytek rodziny, aby kilka
miesiêcy spêdzi³ w nowicjacie, chocia¿ cile mówi¹c, zakoñczy³
siê czas jego próby z racji dyspensy, której udzieli³em mu w poprzednim roku.

27

S³owa zamazane: Magnan, Aix.
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29 wrzenia: List do ksiêdza proboszcza parafii St-Bonaventure z Lyonu jako odpowied na jego list skierowany do mnie
z prob¹ o przydzielenie kaznodziei na czas Wielkiego Postu.
Fissiaux28 przed wtorkowym wyjazdem do Pary¿a z dwoma
zakonnikami, których tam wysy³amy, aby nauczyli siê wychowywaæ g³uchoniemych, wrêczy³em list polecaj¹cy do arcybiskupa
Pary¿a. Zapraszam ksiêdza arcybiskupa do protestu przeciwko perfidnej decyzji rady uniwersytetu, która pozbawia kap³anów nauczania29. Poprosi³em go o informacje na temat ks. de Laneuville’a, któremu powinienem oddaæ 400 franków; polecam mu ks. Blanca30,
s³usznie go chwal¹c.
30 wrzenia: Wizyta kanoniczna w Aubagne. Nie chcia³em
oficjalnego powitania. Wysiad³em z powozu przy drzwiach kocio³a. Przy wejciu komplementy prawi³ mi proboszcz. Odpowiedzia³em na nie, wszystko inne jak w pontyfikale. Wracaj¹c, chc¹c podczas mojej mszy udzieliæ komunii bierzmowanym, zauwa¿y³em
lekkomylnoæ wiêkszoci dzieci. Nie przygotowano ich nawet
dziêki aktom31. Gdybym sam je przygotowywa³, uwa¿a³bym, ¿e nie
dope³ni³em swojego obowi¹zku. To w³anie uczyni³em, wyjaniaj¹c im eucharystiê. Przy takich okazjach zawsze ma siê dobre natchnienia. Zapanowa³o skupienie. Dzieci rozumia³y ten jêzyk. Po
mszy wszed³em na ambonê, aby przemawiaæ do ludzi, którzy wype³nili koció³. To by³a moja pierwsza wizytacja jako pasterza,
sk¹din¹d konieczne by³o wprowadzenie pewnych zasad dla wielu
nieznanych. Po zejciu z ambony chcia³em przepytaæ dzieci z katechizmu, ale zdecydowa³em siê mówiæ do nich, a skoro z uwag¹
mnie s³uchali, przed³u¿y³em to kazanie i tego siê trzyma³em.
Ksi¹dz Charles J.M. Fissiaux (1806-1867) w 1835 r. za³o¿y³ Dzie³o Ubogich
Sióstr i Sierot po cholerze, nastêpnie Dzie³o wiêtego Piotra w Okowach dla kszta³cenia
m³odocianych wiêniów.
29
Ten list nie zosta³ odnaleziony, ale posiadamy jeden list napisany na ten¿e temat
do ministra kultu 21 listopada 1838. Kopia orygina³u w: AAM, red. lettres administratives, t. 4, nr 6. W biografii biskupa de Mazenoda Leflon napisa³ kilka stron o spotkaniu
biskupów w Aix w 1838 oraz o kwestii szkolnictwa poruszanej podczas tego¿ spotkania. Ten¿e, tam¿e, t. 3, s. 185-191.
30
Z pewnoci¹ chodzi³o o by³ego cz³onka Stowarzyszenia M³odzie¿y, ks. Leblanca.
31
Akty lub formu³y modlitewne u¿ywane w tamtych czasach, jak akt wiary, nadziei i mi³oci.
28
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W ci¹gu dnia odwiedzi³em hospicjum, cele pokutników itd.
Wieczorem mia³a miejsce zabawna scena. Zosta³em uprzedzony, ¿e
niektórzy mieszkañcy Solans32 woleli swe dzieci zostawiæ bez
chrztu ni¿ je ochrzciæ w St-Pierre lub w Baudinard. Spodziewa³em
siê kilku protestów. Na placu zobaczy³em mê¿czyznê, który grzecznie zwróci³ siê do mnie i prosi³ mnie o wybaczenie, ¿e mnie zlekcewa¿y³. Powiedzia³em, ¿e od razu mu wybaczy³em, ale o co chodzi? Przed piêtnastoma dniami urodzi³ mu siê syn i jeszcze nie
zosta³ ochrzczony. To bardzo le. Ale nie ma drogi, któr¹ ode mnie
mo¿na dotrzeæ do St-Pierre33 lub do Baudinard. Ach, gdyby chodzi³o o zdobycie jednego talara, potrafi³by pan tam dotrzeæ. Ksiê¿e
biskupie, czy zechce ksi¹dz ochrzciæ moje dziecko. Bardzo chêtnie, jestem pierwszym proboszczem, dla mnie zawsze to wielka
radoæ, gdy wype³niam tak wiêt¹ pos³ugê, ale uprzedzam pana, ¿e
ochrzczê go jedynie w Baudinard. W Baudinard?, ale dziecko mog³oby umrzeæ. Proszê byæ pewnym, ¿e skoro ustrzeg³ go pan przez
piêtnacie dni i nie wydarzy³o siê ¿adne nieszczêcie, to nie ucierpi. Zbity z tropu wobec tak wielkiej dobroci odwa¿y³ siê j¹ zlekcewa¿yæ i pogardliwym tonem odpar³: s¹ dzieci, które chrzci siê jedynie w okresie ich pierwszej komunii, moje zaczeka, a¿ ten czas
nadejdzie. Oburzony jego zuchwa³oci¹, cwaniactwem i niegodziwoci¹, podnios³em g³os, nakaza³em mu, aby odszed³, a wypêdzaj¹c go od siebie, powiedzia³em mu, ¿e nie pozostaje mu nic innego
jak tylko zrobiæ z siebie muzu³manina. Uciekaj¹c, mrucza³ przez
zêby: zrobiæ ze mnie muzu³manina. Oto, do jakiego stopnia ci nierozumni ludzie burz¹ siê przeciwko najkorzystniejszemu rozwi¹zaniu, jakie mo¿na przyj¹æ wobec mieszkañców wsi w tych okolicach. Jakie by³o moje zdziwienie, gdy nazajutrz dowiedzia³em siê,
¿e wychodz¹c od nas, gdzie widocznie ten nieszczênik przyszed³
jedynie, aby mnie wybadaæ, by³ w St-Pierre, aby poprosiæ rektora
o ochrzczenie swego dziecka.
Solans: dzielnica Aubagne.
Wed³ug Reya (dz. cyt., I, s. 35), ten cz³owiek i mieszkañcy Solans nie chcieli,
aby ich dzieci chrzci³ nowy proboszcz z Saint-Pierre.
32
33

Wrzesieñ
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1 padziernika: [s. 15] Dzisiaj rano odczu³em, ¿e z powodu
wczorajszego zmêczenia lub te¿ przez scenê owego cz³owieka plu³em nieco krwi¹. To nie powstrzyma³o mnie od pójcia i odprawienia mszy wiêtej u bia³ych pokutników ku czci wiêtego mêczennika, którego papie¿ podarowa³ bractwu. Nastêpnie uczestniczy³em
w procesji, aby uczciæ wiête relikwie. Kontynuowa³em moj¹ wizytacjê. Wieczorem z wielkimi emocjami i powiêceniem przedstawiono dla mnie piêkn¹ serenadê g³osów.
2 padziernika: Z Aubagne wyjecha³em o 5.30 i uda³em siê
do La Ciotat, gdzie wysiad³em u bram kocio³a, uroczycie przywitany. Nie pojawi³y siê w³adze cywilne. Jeszcze nieco cierpi¹cy
od wczoraj, nie chc¹c nara¿aæ siê na niemo¿noæ dokoñczenia obrzêdu konsekracji o³tarza, poprosi³em Jeancarda, aby wyg³osi³
wstêpne przemówienie. Ten o³tarz jest ju¿ konsekrowany trzeci
raz. Za pierwszym razem w XVI w. przez biskupa Caesaropolis1,
który w tym samym czasie konsekrowa³ koció³, drugi raz
w XVII wieku przez bpa de Belsunce’a i tym razem przeze mnie.
Pergamin schowany w o³owianym pude³ku, w którym by³y relikwie z konsekracji dokonanej przez bpa de Belsunce, by³ nienaruszony, pismo, podpis [s. 16] tego hierarchy i jego pieczêæ zdawa³y siê zrobione wczoraj. Atrament, który mi dostarczono, nie
bêdzie tak trwa³y. Zachowano to samo pude³ko, mniejsze od tego,
które u¿ywamy, mniejsze ni¿ pude³ko o wiele starsze znalezione
w klasztorze Sióstr Najmniejszych w Marsylii, które mi przekazano tutaj wype³nione relikwiami i podszyte z zewn¹trz i wewn¹trz karmazynowym adamaszkiem. Skorzystam z tego przyk³a1
Jak siê wydaje, jedynym Francuzem bêd¹cym w XVII w. biskupem tytularnym
Cesareopolis by³ François Picquet, wizytator apostolski w Syrii, nastêpnie ³aciñski biskup Babilonu (Bagdad), wiêcenia biskupie otrzyma³ w 1675 roku.
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du i odt¹d bêdê wymaga³, by wszystkie pude³ka by³y podszyte
materia³em. To bardziej stosowne.
Nowy proboszcz zrobi³ sam od siebie to, czego nigdy nie mog³em uzyskaæ od jego poprzednika. Umieci³ o³tarz przed ma³ym
³ukiem sklepienia. Zamurowa³ bramkê, która z ulicy prowadzi³a do
prezbiterium, przez któr¹ wchodzi³y wszystkie kobiety z dzielnicy.
Otworzy³ drzwi zakrystii na boczn¹ nawê. Znamienne w tym
wszystkim jest to, ¿e odkrylimy zalecenie bpa de Belsunce’a, który nakaza³ wszystkie te reparacje. Sam hierarcha nie zgodzi³ siê na
g³ówny o³tarz, dopóki nie dokonaj¹ siê te zmiany.
Zrobi³em pewn¹ uwagê na ten temat: ¿e bp de Belsunce wydawa³ polecenia o wiele ostrzejsze ni¿ moje i nie narzekano, przynajmniej narzekania nie dociera³y a¿ do nas, a polecenia zostaj¹. Biskup pod kar¹ interdyktu na ich kaplicê zmusi³ cz³onków bractwa,
aby w ci¹gu roku odprawiæ 200 i tyle mszy z zaleg³ych darowizn2.
Myli³em siê, ¿e narzekania nie dotar³y a¿ do nas. Przypominam
sobie, jak mówiono starszemu kap³anowi, który nazywa³ siê Coulomb, a który swoim wiekiem siêga³ do czasów rz¹dów bpa Belsuncea, ¿e dwukrotnie lud w Marsylii skrzykn¹³ siê przeciwko niemu, widocznie nie okaza³o mu siê tyle wdziêcznoci, a wiedziano
od dawna o wszystkim, co uczyni³ w czasie d¿umy! Po tylu latach
wspomina siê jedynie uderzaj¹ce szczegó³y jego episkopatu, wszyscy ludzie s³usznie s¹ u jego nóg z powodu jego ca³kowitego biskupiego zachowania, ale gdyby zapamiêtano szczegó³y o jego ¿yciu, ile¿ udrêk i sprzeciwów musia³ znieæ nawet ze strony tych,
którzy powinni go wspomagaæ. [s. 17] Prawie nikt nie wie, jak przy
wielu okazjach by³ kompromitowany, nawet w kwestiach, które s¹
bardziej zalecane w odstêpie czasu. Tak wiêc czyta³em dwa w³asnorêczne listy tego hierarchy napisane do cz³onków rady miejskiej
podczas s³awnej procesji, której przypisywano ustanie d¿umy, w
których jasno ukazuje3, ¿e cz³onkowie magistratu ze wszystkich si³
sprzeciwiali siê procesji oraz nie chcieli w niej uczestniczyæ. Czy
uwa¿a siê, ¿e cz³onkowie magistratu, przeciwni sprawie tak wielkiej wagi, gdy¿ uwa¿aj¹ procesjê za byt miertelny dla ludnoci,
Pieni¹dze lub dobra doczesne dane Kocio³owi jako wieczysta lub wieloletnia
darowizna, które wykorzystywano jako przychód na odprawienie intencji mszalnych.
3
Czasownik il conste: ukazywaæ, uchodziæ za oczywiste.
2

Padziernik

211

krêpowali siê wraz ze wszystkimi ich licznymi zwolennikami, aby
krytykowaæ nieroztropnoæ i zuchwa³oæ tego hierarchy. Nie, na
podstawie sformu³owañ z listu mo¿na s¹dziæ, ¿e sprawy by³y nieco
zaognione, poniewa¿ bp de Belsunce, który niepotrzebnie ich zaprosi³, napisa³ do nich po powrocie z procesji doæ ostry list,
w którym im mówi, ¿e procesja odby³a siê, niezale¿nie od tego, co
oni mówili, ¿e nie mog³a byæ lepsza oraz ¿e brakowa³o tylko jednego  obecnoci rady miejskiej. W³asnorêcznie napisane listy
posiada p. Jauffret, bibliotekarz miejski. Us³ysza³em tak¿e, jak opowiadano, ¿e bp de Belloy zosta³ mianowany jego nastêpc¹ tylko
z powodu ³agodnoci swojego charakteru, który posuwa³ siê o wiele
dalej, ale nie mnie jako jego nastêpcy jest to oceniaæ. Uspokoi³ tych
wszystkich, których irytowa³a rzekoma surowoæ jego poprzednika.
Ten rys jest doæ wiarygodny. Wydaje siê, ¿e charakter bpa de Belloya nie s³abn¹³, poniewa¿ jego dobrotliwoæ sprawi³a, ¿e wybrano
go na arcybiskupa Pary¿a. Pan Portalis dobrze go zna³, po przedstawieniu go pierwszemu konsulowi zawczasu odpowiedzia³, ¿e nigdy
nie by³ zbyt wymagaj¹cy ani niewygodny w³adzy cywilnej, która nie
chcia³a, aby stawiano przeszkody w pocz¹tkach religijnej odnowy.
Ale jestem daleko od wizytacji kanonicznej w La Ciotat.
W drodze chcia³em zebraæ te nieznane rysy, które z ³atwoci¹ mo¿na odkryæ. Przychodzi mi na myl inna anegdota, która dowiod³aby, ¿e najcierpliwszych ludzi, tak jak innych, mo¿na wyprowadziæ
z równowagi. Dostarczy³a mi jej nadzwyczajna dobroæ bpa de Belloya, któr¹ w³anie przytoczy³em. W [s. 18] zgromadzeniach, jakie
odby³y siê w pocz¹tkach rewolucji w kwestii wyborów do zgromadzenia narodowego, ks. Nicolas, zmar³y w naszych czasach proboszcz z St-Cannat, z tak¹ zuchwa³oci¹ mówi³, ¿e bp de Belloy,
wychodz¹c z siebie, chwyci³ krzes³o za nogê i zagrozi³, ¿e mu je
rozbije na g³owie. Ten, kto zna³ zgryliwy charakter ks. Nicolasa,
rozumie, ¿e zachwycony pierwszymi mrzonkami rewolucji sprytnie podburza³ ni¿ej postawione osoby przeciwko swoim zwierzchnikom. Ten kap³an tak bardzo przekroczy³ granice wszelkiego szacunku, ¿e podburzy³ do sprzeciwu przeciwko w³asnemu biskupowi.
Jego póniejsze postêpowanie dostarczy³o mu rodka, aby naprawiæ wszystkie b³êdy, a nawet odpokutowaæ za nie w wiêzieniu,
gdzie zosta³ wtr¹cony dla s³usznej sprawy, w któr¹ siê zaanga¿owa³, jak tylko spostrzeg³, do czego chciano porwaæ s³abych.
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W La Ciotat odwiedzi³em nowy klasztor za³o¿ony w dawnym
domu oratorianów. Te pobo¿ne, ¿yj¹ce we wspólnocie kobiety, które z³o¿y³y zakonn¹ profesjê, ju¿ s¹ bardzo po¿yteczne dla kraju.
Roztropnie udzieli³em pozwolenia, aby to stowarzyszenie chlubi³o
siê nazw¹ zakonu4.
3 padziernika: Mszê wiêt¹ odprawi³em w kaplicy klasztoru
i udzieli³em bierzmowania kilku uczniom. Doskona³em uroczystego powiêcenia cmentarza miejskiego, który jeszcze nie by³ pob³ogos³awiony. Zgromadzeni i niewielka liczba bractw pokutnych, które mo¿na zebraæ w tym kraju, towarzyszyli mi w procesji. Ten
obrzêd zrobi³ wra¿enie.
4 padziernika: O 5.30 wyjecha³em z La Ciotat i o 9 przyby³em do Cassis. Na rogatkach miasta zosta³em uroczycie powitany
przez duchowieñstwo i w³adze pañstwowe. Przemówi³ do mnie
ubrany w szarfê burmistrz. Obawiam siê, czy mój wujek nie bêdzie
zmartwiony, jeli dzisiaj wieczorem nie wrócê do Marsylii. To
zmusi³o mnie do spêdzenia w Cassis tylko kilku godzin. Wyjecha³em stamt¹d o 16. Nie potrzebowa³em wiêcej ni¿ trzech godzin, aby
przeje¿d¿aj¹c przez Gineste, przybyæ do Marsylii.
U siebie znalaz³em mi³y list bpa Flageta, który zdaje mi sprawozdanie ze swojej misji w diecezji Fréjus. Inny list od ministra
nauczania publicznego, napisany do wszystkich biskupów z prob¹
o roztoczenie swojej troski a¿ nad kolegiami uniwersyteckimi. Co
mo¿e zrobiæ biskup w tych wszystkich domach? Ja a¿ dot¹d udziela³em tam bierzmowania tym, których przedstawi³ mi kapelan.
Wola, aby próbowaæ uczyniæ wiêcej, to zakrawa³oby oczywicie na
kompromitacjê mojej odpowiedzialnoci [s. 19]. To by³oby wziêciem na siebie wszystkiego, co le funkcjonuje, i nie mo¿e byæ inaczej. Tak wiêc nauczanie profesora filozofii jest niegodziwoci¹.
Jak¹ autonomiê bêdzie mia³ biskup, aby powstrzymaæ jego wybryki? Nadzór jest tak niew³aciwie sprawowany, ¿e dochodzi do
strasznego ba³aganu. Czy wys³uchano by, gdyby siê na to skar¿ono
itd. Ten list uwa¿am za przynêtê*.

4

Stowarzyszenie za³o¿one przez ks. Vidala.
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5 padziernika: List od arcybiskupa Aix z zaproszeniem do
niego, gdy¿ w tym samym czasie bêdzie kilku innych biskupów.
List od ks. Dumolarda, rektora w diecezji Grenoble. Poprosi³ mnie
o przyjêcie do Zgromadzenia5. Swój nowicjat chcia³by odbyæ w N.-D.
de lOsier. Powiadomiono mnie, ¿e biskup Grenoble zabiega³, aby
wst¹pi³ do misjonarzy, których chce za³o¿yæ, na co ks. Dumolard
siê nie zgodzi³.
Pan Autran przyszed³ mnie powiadomiæ o rozpadzie ma³¿eñstwa jego syna z pann¹ de Montezan. Ta przykroæ nie pozbawi
mnie szacunku, jaki mam wobec p. Autrana, na którego, w tych
okolicznociach, opinii spo³ecznej spodoba siê rzucaæ oszczerstwa.
6 padziernika: Przyszed³ p. Lombardon, aby mnie powiadomiæ o tym, co ju¿ wiedzia³em, a mianowicie, ¿e zast¹pi³ syna
p. Autrana w ubieganiu siê o rêkê panny de Montezan. Przyszed³
i poprosi³ mnie o wiadectwo dobrego ¿ycia i moralnoci, aby
upewniæ siê co do postêpowania rodziny Montezan. Da³em odczuæ
p. Lombardonowi, ¿e ju¿ wczeniej zwierzy³em siê p. Autranowi,
aby udzieliæ mu tego, o co mnie prosi³, czego sk¹din¹d móg³ ju¿
dokonaæ. Jeli jego rodzina prosi mnie o s³owne informacje, mogê
udzieliæ jedynie dobrych, ale mam wra¿enie, ¿e stajê siê aktywn¹
stron¹ w tej sprawie. Pan Lombardon to odczu³. By³ bardzo szczêliwy.
List od o. Albiniego o misji w Letii. List od o. Guiberta. G³ono domaga siê o. Allarda, mia³ jeszcze gor¹czkê. Nie mo¿e opuszczaæ gmachu.
Poprosi³em prze³o¿on¹ Sióstr wiêtego Karola o postaranie siê
u prze³o¿onej generalnej o lepsze warunki dla matki naszego
o. Reinauda; chcia³bym, aby za 600 franków ¿ywiono j¹ i opiekowano siê ni¹ w domu w Lyonie, gdzie [s. 20] jej syn chce j¹ umieciæ. Co za ogromne obci¹¿enie dla Zgromadzenia! W ten sposób
powiêca siê dla cz³onków, którzy nie zawsze s¹ wdziêczni, a czêsto ma³o dyskretni.
Ojciec Aubert przedstawia³ mi m³odego cz³owieka, którego
kieruje do nas o. Courtès. Nazywa siê DHuy6 i jest z Mans. Jeli
Ten kap³an nie wst¹pi³ do nowicjatu.
Jules Marie DHuy wst¹pi³ do nowicjatu 31 padziernika 1838 roku. Wyst¹pi³
w czasie nowicjatu.
5
6
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wyra¿ane uczucia s¹ szczere, jeli wytrwa w dobrych postanowieniach, mo¿e staæ siê wspania³ym cz³onkiem. Poddamy go próbie.
7 padziernika: Pontyfikalna msza w St-Cannat z okazji wiêta Ró¿añca wiêtego. Nawet uczestnictwo w nieszporach. Proboszcz i wikariusze wyrazili pragnienie, abym uczestniczy³ w procesji, chêtnie siê na to zgodzi³em i nie by³em zawiedziony,
poniewa¿ dla oczu wiary by³o czym wspania³ym widzieæ pierwszego pasterza, przechodz¹cego w mitrze na g³owie ulicami miasta
przy udziale wielu wiernych obu p³ci, w otoczeniu swoich kap³anów, którzy g³ono modlili siê, odmawiaj¹c ró¿aniec na przemian
z duchowieñstwem i z wiernymi bez obawy poni¿ania siê, ¿e trzymaj¹ w rêku ró¿aniec. Czu³em siê ojcem tego t³umu i rzeczywicie
by³em na swoim miejscu.
Dzi rano przyjecha³ mój siostrzeniec Eugène, aby mi wyjaniæ
to, o czym zbyt d³ugo musia³by pisaæ. Nigdy p. Poilupowi nie zostanie wybaczone tak z³e zachowanie wobec niego i wobec mnie.
List od o. Mille’a. Proponuje mi, aby do czêci wydatków dodaæ te, które trzeba by³oby wydaæ, gdybymy chcieli zbudowaæ
kaplicê za nisz¹ Matki Bo¿ej w N.-D du Laus. Uwa¿a, ¿e to rzecz
do wykonania, ³atwa i konieczna. Nie mo¿e byæ inaczej.
8 padziernika: Msza w Charité w celu udzielenia bierzmowania prawie 100 ma³ym dziewczynkom. Kazanie by³o w gucie
panów administratorów, których gorliwoci muszê oddaæ sprawiedliwoæ, wczenie rano bowiem zadali sobie trud bycia w schronisku i przyjêcia mnie. Nie zawsze byli tak uprzejmi, ale to by³o kiedy i byæ mo¿e z innymi ludmi.
List ks. Montagarda do panny Bosc. Ten kap³an pisze do niej
jak despota, nie ukrywa zamiarów, ¿e chce zniszczyæ dzie³o Boucherie w Marsylii. [s. 21] Podj¹³em siê napisaæ do tego bezczelnego cz³owieka. Zobaczyæ mój list w ksiêdze7.
List do mojej siostry przekazany przez jej syna.

7
Ten list z 8 padziernika jest rzeczywicie skopiowany w ksiêdze listów administracyjnych. Zob. AAM, reg. l. adm., t. 3, s. 464. Zamieszamy go w aneksie do obecnego tomu jako list nr 1.
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9 padziernika: Wizyta w Canet. Dzieci by³y bardzo uwa¿ne.
Ogólnie bardzo dobrze odpowiada³y. Zgodnie z moim zwyczajem
zwraca³em uwagê na obecnoæ Jezusa Chrystusa w Eucharystii i na
to, co jestemy Mu winni.
List od ksiêdza arcybiskupa Aix w odpowiedzi na mój wczeniejszy list, aby go prosiæ, czy móg³bym o dzieñ prze³o¿yæ moj¹
podró¿.
Ksi¹dz Curnier, rektor z Aubenas, zg³osi³ siê z listem polecaj¹cym od ks. de Fonsbelle’a, który chce wst¹piæ do Zgromadzenia8.
Ten ksi¹dz zdaje siê ju¿ dobrze uformowany, czy dostosuje siê do
naszego ducha i naszych zwyczajów? Niebawem bêdziemy to wiedzieli. Tymczasem trzeba zasiêgn¹æ kilku informacji o nim.
10 padziernika: Msza za mojego biednego ojca. To rocznica
jego mierci9. Co za piêkna mieræ! Jakie¿ przejawy pokuty, zaufania, pokory! Co za cierpliwoæ, co za poddanie siê, jakie¿ nabo¿eñstwo ku czci Najwiêtszej Maryi Panny, jaka¿ pobo¿noæ! Czy nie
mam czasu, aby wspominaæ tê piêkn¹ mieræ. To ja udzieli³em mu
sakramentu ostatniego namaszczenia. Z jak¹ wiar¹ odpowiada³ na
wszystkie moje modlitwy! Spe³ni³em obowi¹zek tak trudny dla
natury, ale bardzo pocieszaj¹cy w porz¹dku duchowym, zachêcaj¹c go a¿ do ostatniego tchnienia. Jak¿e ch³on¹³ to wszystko, co
chcia³em mu powiedzieæ, a do czego dobry Bóg da³ mi si³ê. Mój
dobry synu, mówi³ do mnie, zatroszcz siê o moj¹ biedn¹ duszê.
Zawsze chcia³bym podtrzymywaæ moj¹ uwagê. Nie obra¿am Boga,
gdy wydajê jêki; one s¹ wbrew woli. Kiedy wiêcej nie potrafi³em,
wychodzi³em do przedsionka, aby pozwoliæ wybuchn¹æ moim szlochom. Nastêpnie wraca³em, umocniony ³ask¹ mej wiêtej pos³ugi,
aby nadal wypowiadaæ krótkie, ale ci¹g³e zachêty. Nigdy z wiêkszym namaszczeniem nie przemawia³em do umieraj¹cego, wydawa³o mi siê, ¿e wraz z ka¿dym s³owem wynosi³em mojego ojca na
kolejny stopieñ chwa³y w wiecznoci. Nad wyraz delektowa³ siê
moimi s³owami lub lepiej mówi¹c uczuciami, jakie Bóg we mnie
wzbudza³. Zachowa³ przytomnoæ i zas³u¿y³ na ni¹ a¿ do ostatniego tchnienia. Za kilka dni [s. 22] bêdê móg³ podaæ wiêcej szczegó8
9

Ksi¹dz Curnier nie wst¹pi³ do nowicjatu.
Charles Antoine de Mazenod zmar³ 10 padziernika 1820 roku.

216

Dziennik 1838

³ów. Powiem jeszcze ku zbudowaniu tych wszystkich, którzy zechc¹ dodaæ, ¿e ani jeden dzieñ w jego ¿yciu nie up³yn¹³ bez zwrócenia siê do Najwiêtszej Maryi Panny, ¿e nigdy nie przeczyta³
¿adnej ksi¹¿ki przeciwko religii, chocia¿ jego m³odoæ by³a burzliwa10. Ach, wiêta wiara, jaki to skarb dla duszy, która j¹ ceni!
List od ksiêdza proboszcza Polge, profesora dogmatyki na uniwersytecie w Aix, aby mi ofiarowaæ swoj¹ ksi¹¿kê o losie chrzecijan. Jego list w mi³ym tonie przypomina mi o oznakach przyjani, jakimi darzy³em go w seminarium wiêtego Sulpicjusza.
Natychmiast mu odpisa³em, aby podziêkowaæ.
List do ks. Dumolarda, aby go przyj¹æ; radzê mu, aby siê uda³
do Marsylii lub najlepiej do lOsier, gdzie niebawem nie bêdzie ju¿
nikogo11.
List od p. Emile’a Mathieu, godnego swej przyjani do mnie.
List do o. Tempiera w N.-D. du Laus. Podajê mu moje wskazówki.
List od ks. bpa Flageta; kolejne oznaki jego wdziêcznoci
i przyjani.
11 padziernika: Wizytacja w St-Henri. Wielkie przyjêcie
z muzyk¹ itd. Ogólne wiêtowanie. Wszyscy byli odwiêtnie ubrani. Uniesiony okolicznociami za bardzo rozwodzi³em siê podczas
kazania. Spotkanie trwa³o od 8 rano a¿ do 12.30. Dzieci ogólnie
le odpowiada³y. Powodem by³a wstydliwoæ.
Po obiedzie odwiedzi³em dzielnicê Estaque, gdzie wczeniej
czy póniej trzeba bêdzie wybudowaæ kaplicê. Chciano mi sprawiæ
przyjemnoæ po³owem ryb. Do naszej ³odzi przy³¹czy³y siê cztery
lub piêæ innych wype³nionych dzieæmi, którym dzi rano udzieli³em bierzmowania. Jak¿e by³y szczêliwe, wios³uj¹c obok mnie!

Pan de Mazenod bardzo oszczêdnie zwierza³ siê w tej kwestii swojemu synowi.
Jednak 31 padziernika 1805 r., gdy Eugeniusz wróci³ z Pary¿a, napisa³: Nie potrzebujê mieæ przed oczyma rachunku twoich wydatków, aby wiedzieæ, ¿e jeste oszczêdny,
pouk³adany i umiarkowany w twoich pragnieniach. Równie¿ dobrze znam twoj¹ m¹droæ
i powci¹gliwoæ i zawstydzam siê, gdy rzeczywicie patrzê wstecz na siebie, ale równie¿ co za radoæ widzieæ ciebie ca³kiem innym od siebie.
11
Nie bêdzie ju¿ nikogo, to znaczy, ¿e wszyscy ojcowie udadz¹ siê na misje, które
g³oszono od jesieni a¿ do wiosny.
10
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Z radoci¹ mówi³y si regalan12. Ludnoæ jest zasadniczo dobra,
jeszcze zachowuje dobre tradycje. Przeje¿d¿aj¹c wieczorem przed
kocio³em St-Louis, wysiad³em z powozu, aby adorowaæ Najwiêtszy Sakrament.
12 padziernika: List Jeancarda do ks. Pioloupa. Wola³em,
aby on napisa³. Moja szczeroæ zmusi³a mnie odpisaæ mu w niezobowi¹zuj¹cy sposób. Domagamy siê odszkodowania. To nale¿¹ca
siê nam sprawiedliwoæ, która powinna ust¹piæ miejsca ma³ej pró¿noci, by nie przyznawaæ siê do b³êdu oraz do nieroztropnego dzia³ania. [s. 23]
13 padziernika: Henri Hains przynosi mi list od sekretarza
ks. Pioloupa dla Eugène’a. Jestem z niego bardzo niezadowolony.
Có¿ to, ¿e ten satrapa bez sk³adu i ³adu dyktuje prawo ze swojej
kanapy? To byæ mo¿e gallikanie, ale jeli k³óc¹ siê nad niedomylnoci¹ papie¿a, wyznaj¹ j¹ na swoj¹ korzyæ, lub lepiej mówi¹c,
myl¹ siê, ale zbyt wiele kosztuje ich to, by siê przyznaæ.
List od dobrego Dherbesa, proboszcza z St-Julien. Podaje mi
szczegó³y o stanie swego zdrowia. Chlubi siê tym, ¿e lepiej siê
czuje, chocia¿ przyznaje, ¿e kaszel go nie opuszcza. Niestety! Ten
znak rzadko zwodzi.
Natychmiast napisa³em do niego d³ugi list, który sprawi mu
radoæ. Zas³uguje na niego z racji uczuæ, jakie wyrazi³ wobec mnie
w swoim licie.
List do mojego szwagra jako odpowied na jego otrzymany
dzisiaj list, uzasadniam swoje oburzenie na ks. Poiloupa; zamiast
byæ ojcem dla Eugène’a, co mi obieca³, by³ niegodziwie niesprawiedliwy dla niego. To tak czyste i rzeczywicie nieskalane dziecko zas³u¿y³o jedynie na ³agodn¹ reprymendê za jego nierozwagê
List do p. Berryera w odpowiedzi na jego list. Wchodzê w kilka szczegó³ów w kwestii katedry, poniewa¿ poleca mi architekta
dla tej budowli. Mój list jest mi³y, tak jak i jego. Ludzie z jego otoczenia13 nie potrafi¹ zachowywaæ siê w ten sposób. Znosz¹ jedynie
S³owo se régaler  rozkoszowaæ siê.
Pan Berryer by³ synem adwokata Antoine’a Pierre’a Berryera, wówczas królewskiego parlamentarzysty z departamentu Bouche-du-Rhône. Marsylczycy, którzy byli
12
13
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karê umiaru i postêpuj¹ tylko pod³ug namiêtnoci. Pan Berryer rozumie, kim powinien byæ biskup, i zgodnie z tym postêpuje.
14 padziernika: Rocznica mojej sakry biskupiej. Prywatna
msza w kaplicy, w której uczestniczy³a rodzina. Bez w¹tpienia
podziêkowa³em Bogu za ten wznios³y tytu³, którym przed szecioma laty zosta³em uhonorowany i wzbogacony na ca³¹ wiecznoæ. Chocia¿ nie by³em tego godny, chodzi³o zatem jedynie o
w³¹czenie mnie do kolegium14 nastêpców Aposto³ów, o otrzymanie pe³ni kap³añstwa, aby jeszcze skuteczniej na tak wysokim stanowisku s³u¿yæ Kocio³owi, co te¿ czyni³em a¿ do tej chwili. Nie
by³o mowy o odpowiedzialnoci za diecezjê. Z pewnoci¹ wycofa³bym siê, gdyby wówczas trzeba by³o podj¹æ siê zadania, od
którego nie by³bym w stanie uchyliæ piêæ lat póniej. Oto wszystko, co by³o powodem moich utrapieñ: dziêki sile wydarzeñ doszed³em do takiego punktu, którego zawsze siê obawia³em i unika³em. [s. 24] Ci¹gle powracam do tej myli, kiedy sam o tym
mylê. wiêcenia biskupie przyj¹³em z t¹ sam¹ ufnoci¹, takim
samym poddaniem, które odczu³em, jak tylko mia³em to szczêcie zostaæ kap³anem. Tak samo jak podczas moich wiêceñ bêdê
rozwa¿a³ tylko o samym kap³añstwie, ani na chwilê nie zatrzymam siê nad rozwa¿aniem mojej pasterskiej pos³ugi, która dla
wiêkszoci kap³anów jest jego konsekwencj¹. Moim pewnym
przekonaniem by³o to, aby nigdy nie zgodziæ siê na bycie proboszczem, tak te¿ biskupstwo zdajê siê postrzegaæ za pe³niê kap³añstwa, którego mia³em prawo pragn¹æ, jak tylko zosta³em wywiêcony na kap³ana pomimo dawnej i teraniejszej niegodnoci.
Uwa¿a³em, ¿e wiêkszy dystans dzieli stan wiecki od kap³añstwa
ni¿ kap³añstwo od biskupstwa, i wydawa³o mi siê, ¿e w iluzji zgodzi³em siê na bycie biskupem, co mo¿na otrzymaæ tylko od Boga
i osobicie postaraæ siê zdobyæ wiêcej cnót i wiêtoci, aby byæ
godniejszym ³aski, która mog³a byæ ród³em wiêkszych zas³ug
w dyspozycji, lub uwa¿a³em, aby byæ i s³u¿yæ Kocio³owi z tym

bardzo przywi¹zani do Burbonów, nie wybaczyli bpowi de Mazenodowi jego relacji
z rz¹dem Ludwika Filipa, który od 1830 r. by³ królem Francuzów.
14
Biskup de Mazenod mówi tutaj o kolegium nastêpców Aposto³ów; podczas Soboru Watykañskiego II to wyra¿enie budzi³o spory sprzeciw.
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wiêksz¹ gorliwoci¹, im wiêcej mia³em rodków do wykorzystania. Jeszcze dzisiaj mylê, ¿e w taki sposób mo¿na postrzegaæ
biskupstwo, nie odczuwaj¹c lêku przed tym, co wiêci Ojcowie
i inni autorzy mówili o tym wznios³ym stopniu i zebrali, jak mi
siê wydaje, aby strapiæ i zniechêciæ ludzk¹ s³aboæ. Jeli zwyczajne stworzenie, miertelny i grzeszny cz³owiek  ka¿dy cz³owiek
bowiem od Adama jest grzeszny  mo¿e pragn¹æ kap³añstwa, nie
wiem, dla jakiej innej zasady ten sam cz³owiek bêd¹cy kap³anem
nie móg³ siê tym z ca³kowit¹ pokor¹ zadowoliæ i w porz¹dku pontyfikalnym zgodzi³ siê na na³o¿enie r¹k bez nara¿ania siê na
wszelkie zagro¿enia, których mogli dowiadczaæ najwiêtsi.
Z ca³¹ szczeroci¹ mojego charakteru broniê tezy, ¿e bardziej niemia³e dusze byæ mo¿e nie odwa¿y³yby siê tego uznaæ. Ale w tym
miejscu wyra¿am moje gruntownie przemylane i wiadome przekonanie. Oczywicie, ¿e biskupstwo uwa¿am za zwieñczenie
kap³añstwa, za sakrament udzielaj¹cy ³aski, a [s. 25] nie za odra¿aj¹ce zadanie, które ci¹¿y biskupowi, którego obarcza siê odpowiedzialnoci¹ za diecezjê.
To ostatecznoæ, w której widzê siebie ograniczonego. Ach!
Tak, teraz odczuwam ca³e brzemiê biskupstwa, teraz jako biskup
in partibus, sta³em siê biskupem tytularnym! Jeli wbrew wszelkiemu prawdopodobieñstwu móg³bym s¹dziæ, ¿e to nieszczêcie na
mnie spadnie, nigdy nie zgodzi³bym siê, aby na³o¿ono na mnie
rêce. Ale jak tylko mo¿e byæ zdolny i przewiduj¹cy cz³owiek, kto
przewidzia³, ¿e ta sama osoba, wyniesiona do godnoci biskupiej
z woli G³owy Kocio³a w 1832 r., to znaczy samym sercu mocnego przeladowania wznieconego przeciwko sobie, ¿e ten sam, który nawet odda³ siê krytyce rz¹du, zgadzaj¹c siê na swoje wyniesienie bez jego zgody; nawet wiêcej, wbrew rz¹dowi, który upiera³
siê, uznaj¹c go za swojego najwiêkszego wroga; ten, kto przewidzia³ najwiêksze k³opoty w wype³nianiu nowej pos³ugi i zgodzi³ siê
na ni¹ tylko po to, aby w razie potrzeby broniæ praw Kocio³a zagro¿onego porz¹dkiem spraw, nie ukrywa³ nikczemnych zamiarów
rz¹du. Nagle, gdy wzmo¿enie nienawici i z³ej woli wzbudzi³o niemo¿liwe do rozwi¹zania problemy, ryzykuj¹c swój wypoczynek
i ¿ycie, z tyranicznym protestem wyst¹pi³ przeciwko wszystkim
tym sprzeciwom. Zobaczy³ wtedy, ¿e sprawy przybieraj¹ inny obrót, a najwiêksze uprzedzenia znikaj¹ po prostym s³owie dobrego

220

Dziennik 1838

cz³owieka15, który podkreli³ ich absurdalnoæ. Pokaza³ moc, z jak¹
a¿ do tej chwili walczy³ do ostatniej kropli krwi, aby nadskakiwaæ
z komplementami i intratnymi propozycjami. To w³anie wtedy
z najwiêksz¹ si³¹ da³y o sobie znaæ ca³a moja niechêæ, a mia³em doæ
odwagi, aby odpowiedzieæ G³owie Kocio³a, która proponowa³a mi
diecezjê, ¿e mia³ do dyspozycji diecezjê Toledo16, ale odmówi³em.
Tymczasem Opatrznoæ tak pokierowa³a sprawami, jak trzeba by³o,
powiedzia³abym nawet, ¿e zst¹pi³a do tej przepaci i zosta³em biskupem tytularnym Marsylii, chocia¿ uwa¿a³em, ¿e przez ca³e swoje ¿ycie zostanê biskupem mojej drogiej Ikozji. [s. 26]
14 padziernika: Ten sam dzieñ. Pontyfikalny udzia³ w sumie
kapitu³y, która z racji mojej konsekracji mia³a muzyczn¹ oprawê.
Wieczorem uda³em siê do St-Cannat, aby zamkn¹æ oktawê ró¿añcow¹, i udzieli³em b³ogos³awieñstwa. To sprawi³o wielk¹ przyjemnoæ duchowieñstwu i mieszkañcom tej parafii, którzy wype³nili koció³. Ci¹gle sam odczuwam wielk¹ pociechê, gdy na
spotkaniach modlitewnych lub na wielkich uroczystociach stajê na
czele mojej owczarni.
15 padziernika: List do p. Lombardona. Bardzo grzeczny,
aby odmówiæ pob³ogos³awienia jego ma³¿eñstwa z pann¹ de Montezan. Mam nadziejê, ¿e zrozumie, co te¿ obieca³ p. Autranowi na
temat zaproszenia, jakie mi przedstawi³, aby pob³ogos³awiæ ma³¿eñstwo jego syna z t¹ sam¹ pann¹. Czym ma³o taktownym by³oby, gdybym by³ tak skory do pob³ogos³awienia ma³¿eñstwa z tym,
który go wygryz³ lub przynajmniej, ¿e siê tutaj znalaz³, aby go zast¹piæ.
Ojciec Courtès pisze, ¿e ks. Boué zaproponowa³ mu wyg³oszenie rekolekcji w wy¿szym seminarium w Montpellier. Czujê, ¿e
podejmie siê ochoczo do wykonania tej pracy. Natychmiast mu
odpisujê i wyra¿am zgodê, gdy¿ chodzi o to, ¿eby jutro wyjecha³
wraz z ks. Boué.
List od Fissiaux. Zdaje mi relacjê ze swej podró¿y i z dobrego
przyjêcia, jakie jemu oraz zakonnicom zgotowa³ p. Ordinaire, dy15
16

Chodzi³o o o. Guiberta. Zob. J. Leflon, Mgr de Mazenod, t. 2, s. 506-525.
Toledo by³o bardzo bogat¹ diecezj¹.
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rektor orodka dla g³uchoniemych. By³ szczêliwy, widz¹c zakonnice, które z tak daleka przybywaj¹ z ksiêdzem z zamiarem niesienia pomocy tej nieszczêliwej grupie spo³ecznej. Fissiaux jest pewny po¿ytku nauczenia siê metody. Mój list przekaza³ ksiêdzu
arcybiskupowi Pary¿a, który go dobrze przyj¹³.
Przyby³ do mnie s³ynny p. Drach. W³anie w Angers uczestniczy³ w ob³óczynach jednej ze swoich córek i w lubach drugiej
w Zgromadzeniu Dobrego Pasterza. Pan Drach zawsze zg³asza siê,
aby zostaæ ksiêdzem, a jego syn, wychowanek Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, trwa przy swojej woli powiêcenia siê misjom w Chinach. Naprawdê jest za co b³ogos³awiæ Boga godnego „w wiêtych
swoich”. [s. 27]
16 padziernika: Wizytacja kanoniczna w Caillols17. Zebra³y
siê dzieci z parafii St-Julien, la Paume i des Olives. Dla mnie to
prawdziwa pociecha, gdy nauczam i katechizujê te dobre dusze ze
wsi. Koció³ by³ wype³niony ludmi. Wyg³osi³em tylko zachêty dla
tych, którzy zebrali siê wokó³ pierwszego pasterza. Jednak zgodnie
z moim zwyczajem czujê siê zobowi¹zany, aby kilka prawd odnieæ
do nieobecnych. Zawsze mam powód byæ bardzo zadowolonym
uwag¹ tych, którzy mnie s³uchaj¹, i pogratulowaæ sobie nienaruszalnej metody, któr¹ przyj¹³em, aby przemawiaæ w jêzyku ludu.
Dzisiaj, gdy zdawano mi relacjê z mego kazania, opowiedziano mi,
¿e wieniacy z tej wioski mówili miêdzy sob¹: to przyjemne widzieæ biskupa, który mówi w naszym jêzyku. Wydawa³o im siê
poniek¹d, ¿e to wyczyn, aby wyraziæ swe zdziwienie, dodawali
z patosem: per d’hommes ansia pala prouvençau fau ave de genie18.
Jak¿e by³bym szczêliwy, gdybym mia³ talent dotarcia do ich serca, aby ukochali swego boskiego Mistrza, którego g³osi³em im
z tak¹ prostot¹, jakiej mog³em oczekiwaæ!
Po kolacji odwiedzi³em osadê Comtes. Wszyscy mieszkañcy
zebrali siê w kaplicy, gdzie skierowa³em do nich kilka s³ów, polecaj¹c im zjednoczenie siê z mieszkañcami Caillols, o których byli
nieco zazdroni, jednak bez zgryliwoci. W tej osadzie pamiêtaj¹,

17
18

W rêkopisie Cayols.
Trzeba mieæ talent, aby mówiæ po prowansalsku tak, jak on.
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¿e miejscowa kaplica nale¿a³a do katedry, kiedy Caillols by³a tylko zwyk³a fili¹ St-Julien.
Po powrocie do Marsylii na biskupstwie zasta³em Tempiera,
który wizytowa³ nasze domy. Sprawozdanie, jakie mi zdaje, jest jak
najbardziej zadowalaj¹ce. Jest za co chwaliæ Boga. Negocjacje ks.
Loewenbrucka odnonie do Tamié nie powiod³y siê u biskupa
z Chambéry. Tempier uda³ siê do tego starego opactwa, które go
oczarowa³o. Widocznie nie nadesz³a chwila, aby Zgromadzenie
osiedli³o siê poza [s. 28] królestwem. Oto ju¿ po raz drugi biskup
Marinet z Chambéry19 pozbywa siê go z Sabaudii, gdzie jego pos³uga mog³aby byæ tak po¿yteczna. Co mo¿emy zrobiæ? Z naszej
strony ci¹gle jestemy gotowi udaæ siê tam, gdzie wezwie nas bo¿a
wola. Jeli ludzie nie bêd¹ stawiaæ przeszkód, zawsze bêdziemy
mieli to samo nastawienie.
17 padziernika: Poród obowi¹zków dnia bierzmowanie
dziecka w niebezpieczeñstwie mierci. Trzeba by³o wejæ na pi¹te
piêtro; ale skoro biskup rozumie swe duchowe ojcostwo, odczuwa
wynagrodzenie w postaci t³umu odwa¿nych osób nale¿¹cych do
biednej klasy jego ludu, którzy buduj¹ siê widokiem swojego pasterza, jak zbli¿a siê do nich, aby w trudach i nieszczêciach pocieszyæ najbardziej opuszczone ze swych owieczek! Mieszkañcy
ka¿dego piêtra przy tej okazji owietlili wejcia do swych domów,
k³aniali siê, aby otrzymaæ moje b³ogos³awieñstwo. Pokój chorej,
przyozdobiony jak o³tarz w Wielki Czwartek, zdaje siê ci¹gle wype³niony pe³nymi mi³oci s¹siadami, którzy przyszli, aby uczestniczyæ w obrzêdzie. Tym razem dziecko by³o w naprawdê wymienitej dyspozycji. Krótko po moim przyjciu westchnê³o, a jego
radoæ na mój widok by³a jak najbardziej wzruszaj¹ca. Ze wspania³ym nastawieniem przyjê³o sakrament bierzmowania.
18 padziernika: Jakkolwiek obieca³em ksiêdzu arcybiskupowi z Aix, ¿e jeszcze dzisiaj pojawiê siê w jego miecie, nie s¹dzi³em, ¿e dzisiaj rano bêdê musia³ zrezygnowaæ z udania siê do Mazargues, gdzie by³a przewidziana moja wizytacja kanoniczna.

19

Martinet w latach 1828-1839 biskup Chambéry.
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Posz³y tam dzieci z parafii Bonneveine, Ste-Marguerite, St-Giniez,
Rouet, Capelette, St-Loup. Wszystko siê uda³o.
Po godzinnym odpoczynku dla koni po powrocie z Mazargues, znowu, pomimo silnego wiatru, który zerwa³ siê w trakcie dnia,
wyjecha³em z Marsylii. O czwartej przyby³em do Aix.
19, 20, 21, 22 padziernika: W tym miecie pozosta³em na
pi¹tek, sobotê i niedzielê, w poniedzia³ek wyjecha³em z ksiêdzem
biskupem z Belley20 i ks. Ruivetem, jego wikariuszem generalnym
do Marsylii, gdzie wzywa³y mnie moje sprawy. [s. 29]
Poprosi³em Jeancarda, który mi towarzyszy³ w Aix, aby zachowa³ wspomnienie o wszystkim, co dokona³o siê podczas naszego
spotkania: krêpowa³em siê nieco osobicie o tym napisaæ. Lepiej
jest, gdy jedna trzecia obecnych na wszystkich spotkaniach zobowi¹zuje siê do przekazania prawdy21. By³o nas szeciu biskupów,
w tym piêciu z prowincji kocielnej Aix: nie by³o biskupa z Digne
i biskupa z Algieru, szóstym by³ biskup z Belley.
23 padziernika: Prosi³em biskupa z Belley o wybaczenie
i zezwolenie na wyjazd do St-Marcel, gdzie zapowiedziano moj¹
wizytacjê kanoniczn¹. Odpowiedzia³ mi jak dobry biskup, ¿e post¹pi³by tak samo jak ja. Uda³em siê tam, gdzie wzywa³ mnie mój
obowi¹zek. Wywi¹za³em siê z niego w sumieniu.
Wyjecha³em z St-Marcel nieco póniej i noc¹ przyby³em do
Gémenos. Ten plan bardzo zirytowa³ mieszkañców, którzy bardzo
uroczycie chcieli mnie powitaæ. By³a pierwsza w nocy, kiedy zbli¿aj¹c siê do miasteczka, zobaczylimy ustawione przy drodze stra¿e, zobowi¹zane do powiadomienia o moim przyjedzie wystrza³a-

A.R. Devie w latach 1823-1852 biskup Belley.
Nie wydaje siê, aby Jeancard pisa³ o tej kwestii: treæ rozmów jest znana o. Reyowi (dz. cyt., t. 2, s. 37-38), który zdaje siê czerpaæ swe wiadomoci z tego, co 15 listopada o licie od biskupa z Belley i o artykule w „Gazette du Midi” z 29 padziernika
napisa³ sam Za³o¿yciel. „Biskupi wygl¹dali jeszcze jak dotkniêci strat¹ po¿yczek w srebrze. Rzymskie kongregacje tymczasem wyda³y bardziej przychylne decyzje na temat
wolnoci handlu i kontraktów finansowych [ ] Biskup de Mazenod zamiata sprawê pod
dywan i z tak¹ energi¹ broni rzymskich odpowiedzi, która sprawia, ¿e pomimo pewnego
wp³ywu, osi¹ga jednomylnoæ g³osów. Zgromadzenie dyskutowa³o nad kwestiami teologii, kocielnej dyscypliny, administracji diecezjalnej, kultu i liturgii itp.
20
21
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mi z broni. Wówczas zrozumia³em, ¿e le myla³em, przyje¿d¿aj¹c tak póno. Ca³e miasto ju¿ od ponad godziny czeka³o na mnie
na placu przed zamkiem. Proboszcz, burmistrz, jego zastêpca itd.
w stroju galowym, zgromadzenia, pokutnicy, znaczna liczba ludzi.
Udzia³, wzruszenie, które zapowiada wiêto, dzieñ radoci, skrzynki, liczba zapalonych wiec, wszystko przyczynia³o siê do ukazania uczuæ, na które nie sposób nie byæ wra¿liwym. Mer w szarfie
chcia³ mi prawiæ komplementy. Ju¿ w pierwszym jego s³owie zrozumia³em, ¿e przerywaj¹c, zrobi³bym mu przys³ugê, co te¿ z popiechem zrobi³em, zak³adaj¹c w mojej odpowiedzi wszystko, co
bez w¹tpienia chcia³ mi powiedzieæ. Zatem uwolni³em go od ciê¿kiego brzemienia, poniewa¿ nie potrafi³ wyg³osiæ s³ów powitania,
które starannie dla niego przygotowano. Proboszczowi wyrazi³ swoj¹ wdziêcznoæ za moje zachowanie. Procesyjnie udalimy siê do
kocio³a, gdzie zgodnie z pontyfika³em rozpocz¹³em moj¹ wizytacjê. Wyg³aszaj¹c kazanie, nie zapomnia³em, aby tak wielkiej liczbie ludzi wyt³umaczyæ powody mojego opónienia. To nie powstrzyma³o mnie od skorzystania z okazji i zaprosi³em ka¿dego do
spe³nienia swego obowi¹zku. Nocowa³em na plebanii.
24 padziernika: Obfity deszcz bardzo potrzebny krajowi, który mieszkañcom uzmys³owi³, o czym te¿ powiedzia³ biskup, ¿e
przyniós³ bogactwo duchowe, ale te¿ i doczesne, i poza tym przys³u¿y³ siê do tego, ¿e w kociele by³o wiêcej ludzi, których nie
mia³bym, gdyby by³a ³adna pogoda.
Zauwa¿y³em, ¿e panny ze zgromadzenia bardzo ³adnie piewa³y, ale utwierdzi³em siê w przekonaniu, aby wyraziæ ostr¹ opiniê
o piewie w kocio³ach. S³owa pieni s¹ niegodne bo¿ego majestatu
i wiêtoci miejsca. Raczej wyra¿aj¹ typowo ludzk¹ pasjê ani¿eli
czyst¹ mi³oæ, któr¹ jestemy winni Zbawicielowi. To powód rozproszeñ lub znudzenia; skromnoæ p³ci jest nieco skompromitowana, a tym bardziej pobo¿noæ. Niech piewa siê pieni z refrenem,
który powtarzaj¹ wszyscy mieszkañcy, wczenie rano, ale te czêci
solowe i partytury, itp. mnie oburzaj¹.
25 padziernika: Wieczorem uda³em siê do Roquevaire. Dotar³em wystarczaj¹co póno, aby nie pokazywaæ siê w tej okolicy.
Do dzieci z Roquevaire do³¹czy³y te¿ i te z Peypin, Destrousse,
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Gréasque i St-Savournin w celu otrzymania sakramentu bierzmowania. Spe³ni³em moj¹ zwyczajn¹ pos³ugê. By³o prawie po³udnie,
jak wyszlimy z kocio³a.
Wieczorem poprzedniego dnia mieszkañcy osady Lascours
wys³ali do mnie poselstwo celem wyra¿enia mi swego ¿yczenia,
aby na sta³e by³ u nich ksi¹dz. Ta myl zajmuje ich do tego stopnia, ¿e s¹ sk³onni i zdecydowani ju¿ wiêcej nie p³aciæ tego, co daj¹
wikariuszowi z Roquevaire za to, ¿e w niedzielê odprawia msze
w ich ma³ym kociele. Zrozumia³em, ¿e trzeba by³o ostudziæ umys³y, i uda³em siê na miejsce. Powiadomiono o tym wszystkich
mieszkañców, a na moje powitanie wyszli mê¿czyni, podczas gdy
kobiety pozosta³y w kociele. Tym odwa¿nym ludziom powiedzia³em, ¿e rzeczywicie zas³uguj¹ [s. 31] na wzglêdy. Wszyscy byli
ubrani jak w dzieñ wi¹teczny. Dla nich to by³o co niesamowitego zobaczyæ biskupa na ich pagórku; biskup nie pojawia³ siê tam
od wieku, gdy bp de Belsunce zosta³ przyniesiony na sedilium.
Moja ojcowska postawa sk³oni³a ich serce do zaufania mi. W pokoju oczekuj¹ owocu mojej dobrej woli wzglêdem nich. To moje
najbardziej szczere pragnienie i zajmê siê tym, aby im wybudowano wikariuszowsk¹ kaplicê. Z pewnoci¹ to zbyt uci¹¿liwe dla tych
dobrych mieszkañców, ¿e z wszystkimi duchowymi potrzebami s¹
zmuszeni udawaæ siê do Roquevaire, które jest 45 minut st¹d.
Z Roquevaire wyjecha³em w nocy i powróci³em do Marsylii
oko³o godziny 23.
26 padziernika: Sprawy bie¿¹ce. List od o. Guiberta. List od
o. Albiniego.
27 padziernika: List do o. Guiberta. Wyjaniam mu moje
myli. Zgadzam siê, aby o. Albini nie zosta³ ca³kowicie wy³¹czony
z misji. Ale poniewa¿ o. Guibert uwa¿a, ¿eby koniecznie go wykorzystaæ w Vico jako wyk³adowcê Pisma wiêtego i do pomocy
w formacji seminarzystów22, nie chcê, aby o. Gibelli zosta³ w Ajaccio. Ten ojciec uda siê do Vico, gdzie bêdzie pracowa³, czekaj¹c,

W trakcie powiêkszania WSD w Ajaccio w latach 1838-1839 80 seminarzystów
mieszka³o w klasztorze w Vico.
22
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a¿ o. Albini wemie go ze sob¹ na jak¹ misjê. Jeli chodzi
o o. Rolleriego, skoro nie potrafi skorzystaæ z jego talentów na
Korsyce, niech przyle mi go tutaj, a ja wykorzystam go z wielkim
po¿ytkiem.
List do ksiêdza biskupa z Algieru w odpowiedzi na jego list,
tak przyjacielski jak tylko to mo¿liwe. Przekazujê mu mój dom itd.
28 padziernika: Wizytacja kanoniczna w Château-Gombert.
Uroczyste powitanie. Na moje spotkanie wyszli a¿ do tego miejsca, gdzie powitano nas przed osiemnastu laty, gdy uda³em siê
g³osiæ w tym miasteczku misje23. Te wspomnienia wykorzysta³em
w moim kazaniu. Jeszcze dzisiaj namacalnie odczuwam, jak bardzo korzystne jest przemawianie do ludzi w ich potocznym jêzyku.
Dzieci do komunii przyst¹pi³y nie tylko w rozproszeniu, ale niedbale i bez skupienia, i pobo¿noci, co wiadczy³o tylko [s. 32]
o tym, ¿e nie wiedzia³y, co robi³y. Bardzo spokojnie wyjawi³em temat mojego kazania, które mia³o poprzedziæ bierzmowanie. Ja
i wszyscy, którzy mnie otaczali, byli poruszeni pe³n¹ szacunku postaw¹, skromnoci¹ i skupieniem, z jakim te dzieci przyst¹pi³y do
bierzmowania. Wszyscy wyci¹gnêlimy wniosek, ¿e doskonale zrozumieli to, co dobry Bóg wzbudzi³ we mnie, aby im powiedzieæ,
oraz ¿e s³uchali z godn¹ podziwu uwag¹, zw³aszcza po tym, jak
zobaczylimy ich bardzo obojêtnych i otêpia³ych, gdy przystêpowali do sto³u eucharystii. Och! wiêty soborze z Kartaginy, Duch
wiêty natchn¹³ ciê w dniu, kiedy postanowi³e, aby nak³adaæ rêce,
podnosz¹c do godnoci biskupiej tylko tych, którzy znali jêzyk
punicki, dialekt w³aciwy prowincji, któr¹ mia³e na wzglêdzie
w tym dekrecie.
Odwiedzi³em pokutników i zgromadzenie sióstr i korzystaj¹c
z okazji, zachêci³em je do czynienia dobra. Uczestniczy³em w nieszporach. Z Marsylii przyjechali ministranci, aby siê przygotowaæ
do ma³ej pielgrzymki, któr¹ jutro powinnimy odbyæ do sanktuarium Matki Bo¿ej Anielskiej24. Przed b³ogos³awieñstwem, ku

Misja wyg³oszona od 12 listopada do 17 grudnia 1820 roku.
Sanktuarium Matki Bo¿ej Anielskiej ko³o Mimet w diecezji Aix. Przed rewolucj¹ posiad³oæ nale¿a³a do ojców ratorianów.
23
24

Padziernik

227

wielkiemu zdziwieniu wszystkich, zapiewali litaniê. W Château-Gombert nie s¹ przyzwyczajeni do tak piêknych rzeczy.
29 padziernika: Jeszcze przed rozpoczêciem dnia obudzi³em
wszystkich w domu. Mszê odprawi³em przed wschodem s³oñca.
Ale, co za ból dla naszych ma³ych dzieci! By³o pochmurnie, nawet
nieco m¿y³o. Co robiæ? Zbyt trudno by³oby powróciæ do Marsylii
ca³kowicie zawiedzionym25, po tym jak obieca³o siê tyle przyjemnoci. Dzieci, czy trzeba iæ na górê, aby mg³a ust¹pi³a sprzed
oczu? Tak, tak, zewsz¹d dobiega³y g³one krzyki, chocia¿ ci¹gle
umiarkowane, jakby nale¿a³y do pierwszego chóru francuskiego.
Idmy zatem, chcecie tego, ale uwaga na deszcz. Ma³o istotne, trzeba iæ. Oto nasze dzieci wskakuj¹ na dwukó³kê, która mia³a ich
zawieæ wraz z [s. 33] zaopatrzeniem. Widzia³em, ¿e bêdzie padaæ,
ale có¿ to jest trochê deszczu w porównaniu z szczêciem tych
dobrych ma³ych dzieci? Aby ugasiæ ich zapa³, potrzebna by³aby
wszystka woda z potopu. Grupa by³a liczna i radosna, by³o nas
oko³o 30 du¿ych i ma³ych. Nasza m³odzie¿ zrobi opis podró¿y.
Ograniczam siê tylko do powiedzenia, ¿e klasztor jest w ruinie,
a grota s³u¿¹ca za kaplicê chocia¿ jest bardzo du¿a i g³êboka, nie
nastraja do pobo¿noci. Równie dobrze mo¿na by³oby tam ustawiæ
beczki i o³tarz. Gdyby ona by³a na terenie mojej diecezji, albo bym
j¹ zamkn¹³, albo odpowiednio udekorowa³. Teraz widziano tylko
trzy gipsowe mury maj¹ce formê o³tarzy, ale zupe³nie ogo³ocone.
Jedynym znakiem religii jest ogromny blok przedstawiaj¹cy rzekomo Matkê Bo¿¹ uszkodzon¹ od kolan w dó³. To mog³y byæ jedynie
od³amki wystaj¹cej trójk¹tnej konstrukcji z jakiego domu26.
Straszny widok. Dzieci po obiedzie przysz³y zapiewaæ przy muzyce Ave Maria, aby nie mo¿na by³o powiedzieæ, ¿e nie odbylimy
pielgrzymki do Matki Bo¿ej Anielskiej.
30 padziernika: Sporo zaleg³ych spraw czeka³o na mnie
w Marsylii, gdzie dotar³em wczoraj bardzo póno wieczorem.

25
26

Wyra¿enie tout capots: ca³kowicie zmieszanym, zak³opotanym.
S³owo poulaine to trójk¹tna, wystaj¹ca konstrukcja z przodu okrêtu (Robert).
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31 padziernika: Przyjecha³ biskup de Retz i zaprosi³ mnie na
kolacjê. Wraca do Rzymu i tam bêdzie oczekiwaæ na nominacjê
kardynalsk¹27. Przed nim w Rocie jest jeszcze czterech audytorów.
To mo¿e nast¹piæ za dobre dziesiêæ lat. Leon XII, chocia¿ mia³ taki
zamiar, nie zniós³ urzêdów kardynalskich, które uwa¿a³ za z³e.
Dziekan Roty, obojêtnie jakiego rodzaju by³yby jego zalety, mia³
prawo ubiegaæ siê o godnoæ kardynalsk¹ podczas ogólnej promocji, tak samo jak majordomus, szef apartamentów, g³ówny skarbnik i kilku innych.
27

Biskup Retz nie by³ kardyna³em.
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Listopad 1838 roku
1 listopada: Wielki dzieñ dla nas! O 6 rano uda³em siê do
domu na Kalwariê, aby tam uczestniczyæ we mszy, któr¹ odprawi³
pierwszy asystent. By³y obie wspólnoty. Podczas komunii oo. Allard i Baudrand z³o¿yli swoj¹ oblacjê podobnie jak bracia Bouquet
i Basile1. Po mszy i moim okolicznociowym przemówieniu wszyscy kap³ani oblaci i inni przed Najwiêtszym Sakramentem odnowili sw¹ oblacjê; wszystko inne zgodnie ze zwyczajem.
Pontyfikalne nabo¿eñstwo w katedrze Major. Jak zwykle piêkne. Uczestniczy³ w nim bp Retz, chocia¿ go nie widzia³em. Ukry³
siê za konfesjona³em w kaplicy wiêtego Józefa. To przeszkodzi³o
w odnalezieniu go, aby posadziæ go na odpowiednim miejscu.
Wczoraj podarowa³em mu jedn¹ z moich sutann, moj¹ komê i pelerynka by³a akurat na niego, aby mu oddaæ honory w chórze.
Obiad zjad³ ze mn¹ i z ksiê¿mi kanonikami, którzy w tego typu
dniach s¹ naszymi wspó³biesiadnikami. Odnalaz³ ksiêdza teologa2,
którego ze wzglêdu na niego zaprosi³em.
Pontyfikalne nieszpory. Udzia³ w nieszporach za zmar³ych3.
2 listopada: Pontyfikalne uczestnictwo w nabo¿eñstwie i na
sumie. Biskup Retz powinien przyjæ do mnie na obiad. Czeka³em
na niego 45 minut. W koñcu znu¿ony walk¹ pos³a³em do teologa,
chc¹c dowiedzieæ siê, czy zatrzyma³ siê tam na rozmowê. Zastano

1
Msza sprawowana przez o. Tempiera wraz z oblatami z Kalwarii i seminarium.
Oblacjê z³o¿yli oo. Jean Francois Allard i Jean Fleury Marie Baudrand (1811-1853)
a tak¿e bracia Pierre Pouquet (1808-1880) i Basile Pierre Fastray (1811-1853). Ojciec
Baudrand i brat Basile Fastray nale¿eli do pierwszej grupy misjonarzy wys³anych do
Kanady w 1841 roku.
2
Teologiem by³ kanonik Martin Guillaume Sardou (1764-1853).
3
Nieszpory za zmar³ych odprawiano od razu po nieszporach z uroczystoci
Wszystkich wiêtych.
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go przy stole. Uwa¿am, ¿e ten hierarcha jest tak niegodny swojego
poprzednika, nie odwa¿y³ siê bowiem ponownie siê u mnie pojawiæ. Bez spotkania ze mn¹ wyjecha³ do Rzymu. Jak po tym wszystkim byæ mi³ym dla ludzi!
Dobry biskup z Annecy4 napisa³ do mnie bardzo uprzejmy list,
który pozwoli³ mi zapomnieæ niegrzecznoæ bpa Retza, jeli by³em
w stanie zwróciæ na to uwagê.
3 listopada: Chcia³em pójæ do katedry i uczestniczyæ w mszy
¿a³obnej za biskupów i kanoników. Powstrzymywano mnie z powodu gwa³townego wiatru. Ale ta racja by³a niewystarczaj¹ca, aby
mnie od tego odwieæ. Zosta³em i przywita³em siê z wszystkimi
ksiê¿mi, którzy maj¹ zwyczaj przybyæ rano i pozdrowiæ biskupa.
W rzeczywistoci odwiedziny zaczê³y siê o godzinie 10. [s. 35]
4 listopada: Msza w mojej kaplicy. Bierzmowanie doros³ych.
Pontyfikalna obecnoæ w katedrze.
Poszed³em do kocio³a St-Charles intra muros, aby w cum cappa uczestniczyæ w nieszporach i wys³uchaæ kazania. Podczas tego
wielkiego nabo¿eñstwa udzieli³em b³ogos³awieñstwa Najwiêtszym
Sakramentem.
5 listopada: Bierzmowanie w mojej kaplicy. List od ks. Montagarda, jakiego mo¿na by³oby spodziewaæ siê od cz³owieka takiego jak on; odpowiem mu tak jak trzeba, trzymaj¹c siê ci¹gle mojej
zasady, której nie potrafi odrzuciæ.
List od Gibellego w bardzo dobrze pisanym i przemylanym
jêzyku francuskim.
List od Rolleriego. Chcia³by do mnie przyjechaæ w ka¿dym
razie, czekaj¹c, ¿e siê go zatrudni. Kiedy o. Guibert otrzyma mój
list, Rolleri i Gibelli bêd¹ zadowoleni.
6 listopada: List od o. Galliceta, rektora pensjonatu z Fribourga w odpowiedzi na moj¹ rekomendacjê dla p. Nicolasa.

4

Pierre Joseph Retz w latach 1832-1842 biskup Annecy w Sabaudii.
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List od ksiêdza biskupa z Nancy. Powiadamia mnie o swoim
przyjedzie pod koniec miesi¹ca. Zawsze bêdzie mile widziany
u mnie.
7 listopada: List do ks. Montagarda; czytajcie go w zbiorze
listów z dzisiejsz¹ dat¹5.
List od Fissiaux. Zawsze synowski i pe³en dobrych uczuæ.
List od ks. Garniera, superiora generalnego Seminarium wiêtego Sulpicjusza. Do Issy wys³a³ Richauda na studia filozoficzne.
Bardzo znacz¹ca rzecz, ¿e Gaduel6 odczuwa powo³anie, aby zostaæ
sulpicjaninem. Ksi¹dz Garnier w najbardziej przyjacielski sposób
przedstawi³ mi tê probê, ale jako doæ piln¹, abym nie odmawia³.
Zaczeka³em.
Przysz³y panny Dubosc i Rocofort okazaæ swe niezadowolenie
i jednoczenie ich oburzenie nielojaln¹ decyzj¹, jak¹ wzglêdem
nich oraz ich biednych ubogich dziewcz¹t podejmuje p. Montagard.
Co mogê im powiedzieæ?
8 listopada: List do o. Pierre’a Auberta. Zarówno jemu, jak
i o. De Veronico udzielam pozwolenia na spowiadanie wszystkich
cz³onków wspólnoty podczas nieobecnoci superiora i kierownika.
Przyjacielski list do Fissiaux, na jaki zas³uguje7. Wydajê mu
polecenie, aby mi przynieæ sutannê, spotkaæ siê z Dupuget, domagaæ siê od p. Henriona tomów Novaes, które od dawna jest mi winien8. [s. 36]
5
List z 7 listopada do ks. Montagarda, rektora St-Julien w Ars. Kopia orygina³u:
AAM, reg. Lettres administratives, t. 3, s. 568. Biskup de Mazenod poród innych stwierdzeñ napisa³: W³adza, któr¹ ksiêdzu zlecono do budowania, wykorzystuje pana do niszczenia. [ ] W najbardziej odra¿aj¹cy sposób nie uznaje ksi¹dz g³osu waszego biskupa,
którego ksi¹dz zniewa¿a, a który przyjemniej mia³ prawo interweniowania, aby doprowadziæ do realizacji dobra, jakie proponowa³ ten, kto mia³ nieszczêcie wybraæ ksiêdza
na swojego prawnego nastêpcê [ ] Upieram siê zatem patrzeæ na ksiêdza jak na osobê
³ami¹c¹ prawo poprzez wykorzystanie zaufania najwiêtszych ksiêdza obowi¹zków,
a obojêtnie jakie na tê chwilê by³yby z³udzenia ksiêdza sumienia, przed Bogiem protestujê przeciwko ksiêdza postanowieniom .
6
Ksiê¿¹ Richaud i Gaduel byli kap³anami diecezji marsylskiej.
7
Ksi¹dz Fissiaux wówczas przebywa³ w Pary¿u. Dupuget by³ by³ym cz³onkiem
Stowarzyszenia M³odzie¿y z Aix (Zob. Dziennik, 27 grudnia 1838).
8
Trudno jest zidentyfikowaæ te osoby. Biskup de Mazenod napisa³: Henryon.
Wydaje siê, ¿e chodzi o barona Mathieu R.A. Henriona (1805-1862), adwokata i pisa-
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9 listopada: List do biskupa z Nancy. List do Dassy’ego
z prob¹, aby dla mnie wyci¹gn¹³ weksel, który jestem mu winien.
List do o. Mille’a, aby w imieniu rodziny Payen poprosiæ go
o dziewiêæ mszy oraz uprzedziæ go, ¿e chciano, aby o. Martin do³¹czy³ do ojców w lOsier w celu wyg³oszenia misji w diecezji Valence. Wylê mu kap³ana-nowicjusza, niech go wykorzysta podczas
misji, któr¹ wyg³osi wraz z nim9.
Kolejny list do Fissiaux z poleceniami.
10 listopada: Przyjecha³ dobry fabrykant z Aubagne, naiwniak
powiadamia mnie o tym, co na jutro przygotowano w jego miecie,
a tak¿e, ¿e burmistrz ostatnio wyda³ bal ku czci pana markiza
Barthelemy’ego10, chc¹c go zaszczyciæ. Dobrzy bracia czarni pokutnicy wymylili sobie, ¿e musz¹ równie¿ ofiarowaæ mu piewan¹ mszê. A skoro wed³ug ich uznania to jeszcze nie wystarczy³o,
aby wiêtowaæ cz³onków wy¿szej izby parlamentu (Parów) Francji, pokutnik przyby³ do mnie z poczt¹11, by mnie prosiæ o pozwolenie udzielenia ksiêciu suzerenowi, którego Aubagne nie potrafi³o
nale¿ycie uhonorowaæ, uroczystego b³ogos³awieñstwa Najwiêtszym Sakramentem. Po szalonym miechu, do jakiego pobudzi³a
mnie ta dziwaczna propozycja, przysz³a bardzo prosta obserwacja,
¿e przed przyjazdem do mnie musia³ rozmawiaæ ze swoim proboszczem, który odradza³ mu ten dziwaczny pomys³, daj¹c mu odczuæ
miesznoæ i niestosownoæ. Jakie by³o moje rozczarowanie, nie
powiem nic zdumiewaj¹cego, nigdy mnie bowiem nie zaskoczy
¿adne z tych g³upstw, jakie mo¿e zrobiæ lub powiedzieæ proboszcz
z Aubagne, skoro matador zakonu odpowiedzia³ mi, ¿e ksi¹dz proboszcz sam zg³osi³ siê do piewania podczas sumy. Po jej zakoñczeniu nie by³o ju¿ nic do powiedzenia, trzeba by³o wzi¹æ siê za to
rza. Napisa³ miêdzy innymi historiê zakonów (1831), historiê papiestwa (1832). W grudniu zwróci³ po¿yczone ksi¹¿ki: tomy de Noaves, zob. Dziennik, 19 grudnia 1838. To
niew¹tpliwie dzie³a, jakie o. de Mazenod zakupi³ w Rzymie w kwietniu 1826 roku:
Noaves: Vita de pontif. (¯ywoty papie¿y), zob. EO I, t. 17, s. 165.
9
Ten list z 9 listopada zosta³ opublikowany w EO I, t. 9, s. 94-95. Tym kap³anem
nowicjuszem wys³anym do N.-D. du Laus jest ks. F. Bollard.
10
Markiz Antoine Sauvaire-Barthélemy (1800-1875), deputowany i cz³onek Izby
Parów Francji, to znaczy cz³onek Wysokiego Trybuna³u Prawnego, który nazywano Izba
Parów.
11
Wyra¿enie przybyæ poczt¹: u¿ywaj¹c koni pocztowych.
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du¿e dziecko, a przez nowego wikariusza Jauvata napisa³em mu,
¿e do Aubagne wysy³am list, który znajdzie w spisie pod dzisiejsz¹ dat¹12. [s. 37]
Z Aix przyby³a panna Bosc, która skar¿y³a siê ksiêdzu arcybiskupowi na pana Montagarda. Nie zastawszy hierarchy, swoje racje przedstawi³a ksiêdzu Bony’emu13. Na koniec powiedzia³, ¿e
gdyby by³o tak, jak mówi, to pan Montagard nie móg³ uczyniæ tego,
co zrobi³. Sam by³by doktorem zdrowego rozs¹dku, a pan Mongard
utrzymuje, ¿e ma go dla siebie.
Z Korsyki przyjecha³ o. Rolleri. Mam nadziejê, ¿e z nim bêdzie tak jak z innymi ojcami, którzy byli nieprzydatni na Korsyce,
a bêd¹ bardzo pomocni w Marsylii. Przyniós³ mi listy od oo. Guiberta, Albiniego i Gibellego. W licie od o. Albiniego jest do³¹czony list od proboszcza Marchiego, który donosi o cudownym zdarzeniu, jakie trzeba dodaæ do tylu innych, które dokona³y siê przy
krzy¿u misyjnym z Moïta. To niczym potwierdzenie wa¿nej pos³ugi, jak¹ nasi ojcowie pe³ni¹ na wyspie, któr¹ czêciowo powierzono naszemu Zgromadzeniu. Mam nadziejê, ¿e zebrano wszystkie
cuda, które z tego pierwszego misyjnego krzy¿a uczyni³y prawdziwe sanktuarium, gdzie masowo przybywaj¹ wierni. Oto fakt wspomniany w licie proboszcza. Przepiszê ca³y list, poniewa¿ przypomina dobro, jakie zrodzi³a wyg³oszona przez naszych ojców misja.
Korzystam z obecnoci ks. Monnoniego, aby powiadomiæ
ksiêdza biskupa, ¿e dziêki Bogu pokój i zdrowie panuje w rodzinie i w parafii… W Linguizzetcie, po misji wiêtej, te tak twarde,
dumne i zawziête serca, które zdawa³y siê lwami, teraz sta³y siê
barankami, miêdzy nimi panuje doskona³a przyjañ i braterstwo.
Utrwala siê pobo¿noæ oraz wzrasta uczestnictwo daleko i blisko mieszkaj¹cych ludzi, którzy odwiedzaj¹ nasz krzy¿ misyjny.
W ostatnich dniach pod krzy¿em z konia spad³ pewien podró¿nik,
z pomoc¹ pospieszy³y mu kobiety. Krzycza³: „Ach, Panie, umieram
bez spowiedzi!”. Zdejmuje zegarek, który nosi³, i wraz z poleceniem daje go kobiecie, aby go zwróci³a jego synowi, a wypowiaList z 10 listopada 1838 r. do proboszcza z Aubagne [Louis Chauvet 1765-1844].
Kopia orygina³u: AAM, reg. Lettres adm., t. 4, nr 2. Nowym wikariuszem by³ ks. Jean
E.F. Anselme Jauvat (1806-1870).
13
Superior Wy¿szego Seminarium z Aix.
12
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daj¹c te s³owa, traci mowê i daje znaki zbli¿aj¹cej siê mierci.
[s. 38] Te biedne kobiety krzycz¹: „Niech pan zwróci siê do Jezusa, do krzy¿a wiêtego, który uczyni³ tyle cudów”. Zwraca siê
w stronê krzy¿a, natychmiast wyrzuca wiele ¿ó³ci, a nastêpnie wstaje, jakby siê nic nie sta³o. Powróci³ do krzy¿a wiêtego i w skarbonie zostawi³ piêæ franków14. Podpisany: Marchi, proboszcz.
List do o. Albiniego, aby mu dobrze wyjaniæ moje zamiary
i ul¿yæ wyrzutom sumienia na temat obowi¹zków, które odci¹gaj¹
go od misji.
List do o. Mille’a.
11 listopada: Odwiedziny ministrantów, którzy dzisiaj rano
przyst¹pili do pierwszej komunii. Nie ma lepszych dzieci ni¿ oni.
Pontyfikalne uczestnictwo z okazji rocznicy powiêcenia wi¹tyñ15.
Przyby³ ksi¹¿ê de Sabran i poprosi³ mnie o informacje na temat projektu ksiêcia de Mir, który go odwiedzi³, proponuj¹c przewodnictwo radzie stowarzyszenia, które ma przyjemnoæ za³o¿yæ,
aby po chrzecijañsku skolonizowaæ Algieriê. Nie mog³em mu powiedzieæ o tym, co ksi¹¿ê pokaza³ mu na pimie, a czego p. de
Sanran nie raczy zrozumieæ. Ja zrozumia³em, ¿e szlachetny ksi¹¿ê
przyszed³ dowiedzieæ siê od mnie, jakie s¹ szanse tego projektu.
W zwi¹zku z tym odpowiedzia³em mu, ¿e by³em tam jedynie pob³ogos³awiæ wysi³kom, które zamierza siê podj¹æ na korzyæ kolonii, a otaczaj¹c j¹ wszelkim wsparciem religii chrzecijañskiej,
chciano uchroniæ j¹ przed korupcj¹.
14
Biskup de Mazenod kopiuje tekst w³oski, który przet³umaczylimy: Profitto dell’occasione del signor abbate Mannoni per darvi conoscenza, che grazie a Dio, che tanto nella famiglia che nel paese regna la pace et la salute…. A Linguizetta, dopo la santa
missione, quei cuori si duri, fieri ed ostinati che sembravano leoni, ora sono divenuti
agnelli, e vi regna fra loro una perfetta amicizia e fratellanza. La divozione ed il concorso delle genti lontane e vicine continua e si aumenta a far visita alla nostra santa
croce della missione. Li giorni scorsi un passagiero, pochi passi lontano dalla santa
croce, cadde dal cavallo, accorsero delle donne per dargli aiuto, ed egli gridava: ah!
Signore, muoio senza confessione! Si leva la mostra che teneva, la consegna ad una con
obbligo di rimetterla al figlio; cosi dicendo, perde la loquela e dava segni prossimi di
morte. Quelle povere donne gridavano: raccomandatevi al Signore, alla santa croce, che
ha fatto tanti miracoli. Questi si rivolge verso la santa croce, subito diede molta bile,
e poi si alza come se nulla fosse avvenuto, ritornò alla santa croce e lasciò nel tronco
o cassetta cinque franchi.
15
wi¹tynie to znaczy kocio³y.
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List od o. Courtèsa16 z misji w Rognes17. Ten dobry ojciec nie
ma wprawy na misjach. Dziwi siê niewierze tych ludzi i niezbyt
ufa wsparciu, jakiego nale¿y oczekiwaæ od ³aski, która umacnia
bo¿ych wys³anników. [s. 39]
Proboszcz z Istres zgadza siê na wyg³oszenie misji w styczniu.
Natychmiast po niej odbêdzie siê misja w St-Mitre. Pomimo niechêci proboszcza koñczy siê misja w Le Rove. Ksi¹dz biskup poleci³ mu porozmawia³ z misjonarzami, aby misja mog³a dojæ do
skutku.
Napisa³a do mnie moja mama i wys³a³a mi upowa¿nienie,
o które j¹ prosi³em dla Cailhola.
12 listopada: Nasz Ojciec wiêty zrobi³ prezent Dzie³u Rozkrzewiania Wiary w postaci cia³a wiêtego mêczennika, które przez
Marsyliê wysy³a do g³ównej stolicy18. Uzna³em, ¿e wypada oddaæ
religijne honory tym wiêtym szcz¹tkom. Relikwiarz, w którym
z³o¿ono bogato ubranego wiêtego mêczennika, na moje polecenie
zosta³ z³o¿ony w kociele St-Charles. Dzisiaj rano o 7 poszed³em
przed tymi wiêtymi relikwiami odprawiæ mszê i dozna³em pocieszenia, by³em bowiem otoczony wieloma wiernymi, których przyci¹gnê³o og³oszenie. W czasie mojej mszy wiele osób przyst¹pi³o
do komunii. Drugiej mszy wys³ucha³em u stopni o³tarza, przyznajê
bowiem, ¿e obecnoæ tego mêczennika wype³ni³a m¹ duszê pobo¿noci¹, a tak¿e cieszy³em siê, ¿e zebra³em mój lud wokó³ szcz¹tków tego s³awnego (nazywanego Exupère), który w pierwszych
wiekach Kocio³a przela³ swoj¹ krew z mi³oci do Jezusa Chrystusa. Te myli cudownie ogarnê³y mnie w chwili konsekracji, kiedy
to jakby naprzeciwko ujrza³em stoj¹cych boskiego Zbawiciela
i tego wiernego ¿o³nierza, który powiêci³ swoje ¿ycie poprzez tortury mêczeñstwa. Chcia³bym móc resztê tego dnia spêdziæ na kontemplacji tych istotnych spraw, ale trzeba by³o wróciæ i zaj¹æ siê
moimi obowi¹zkami. Niech Bóg da, aby wszyscy ci, których tutaj
Nazwisko zawsze wydrapane na kolejnych stronach.
W rêkopisie zawsze pisane Rogne. Rognes (Bouches-du-Rhône) w diecezji Aix,
tak samo w kolejnych paragrafach wymienione s¹ inne wioski.
18
Papie¿ Centralnej Radzie Dzie³a Rozkrzewiania Wiary w Lyonie przekaza³ cia³o
mêczennika Exupère’a, które niedawno odkryto w katakumbach. Zob. Annales de la
propagation de la foi, nr 61 (listopad 1838), s. 3.
16
17
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ci¹gnê³a pobo¿noæ lub ciekawoæ, naucz¹ siê od ich pierwszego
pasterza, jak nale¿y czciæ wiêtych. Dla mnie by³aby to wielka
pociecha.
Po mszy powiedzia³em proboszczowi19, ¿e gdyby mi zrobi³ fili¿ankê kawy, wypi³bym j¹ w zakrystii. Zmusi³ mnie do powiedzenia mu dlaczego, ale on dobrze wiedzia³. Nigdy moja noga nie postanie w domu, który jest budowany wbrew mnie i wbrew naszym
uwagom oraz temu, co nakazywa³y szacunek i takt. Nigdy nie zgodzê siê na to, aby wzbogacano swoj¹ rodzinê, korzystaj¹c z pozycji zajmowanej w Kociele. Gdyby nie by³ proboszczem i nie by³
odpowiedzialny za budynki parafii St-Charles, nigdy nie móg³by
przyw³aszczyæ sobie tego kawa³ka ziemi w³¹czonego do budowy,
aby na nim dla siebie zbudowaæ wspania³y dom, podczas gdy wiedzia³, ¿e my przeznaczamy go na zbudowanie w tym miejscu plebanii. Obawiam siê, ¿e zapomina siê o hipokryzji, z³ej wierze
i wszystkich k³amstwach tego cz³owieka [s. 40], zalepionego chciwoci¹, który w obecnoci mojego wujka, wówczas biskupa diecezji i ca³ej jego rady, nagromadzi³ tyle bogactw. Oburzenie, jakie to
zachowanie wzbudzi³o w nas wszystkich, spowodowa³o, ¿e mój
wujek publicznie wyrazi³ swoje niezadowolenie w dniu, kiedy
udziela³ bierzmowania w kociele St-Charles, wyszed³ z kocio³a,
nie zatrzymuj¹c siê na plebanii i nie zgadzaj¹c siê na ³yk wody od
tego cz³owieka. Nadal obstawa³ przy swoim, musia³em go wyprowadziæ z b³êdu, gdyby przysz³o mu do g³owy, ¿e zapomnielimy
o jego postêpowaniu. W niewielkim stopniu o nim zapomnia³em,
podejmuj¹c decyzjê, ¿e podczas gdy bêdê wizytowa³ parafie miasta, ostatecznie wyjaniê w³asnoæ tego domu. Kolejny raz z³o¿ê
mu propozycjê, któr¹ zawsze zrêcznie omija³, aby w jego miejsce
postawiæ fabrykê i plac, zwracaj¹c mu sumy, które wyda³ na tê
skandaliczn¹ budowê, a jeli odmówi, bezceremonialnie usunê go
z parafii.

Ksi¹dz Antoine Delestrade (1789-1849), proboszcz parafii St-Charles intra muros. Na temat budowy tego domu zob. listy do ks. Delestradea z 7, 8, i 16 listopada
1834. Kopia orygina³u: AAM, reg. Lettres adm., t. 2, s. 543-544, oraz J. Leflon, Mgr de
Mazenod, t. 3, s. 73-74.
19
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12 listopada: List od Fissiaux. W Pary¿u za³atwi³ wa¿n¹ sprawê m³odych wiêniów. Prosi mnie o zgodê, aby z ministrem zawrzeæ porozumienie na wzór ks. Duipucha w Bordeaux.
List od Honorata. Zdaje mi relacjê z pocz¹tków misji w Aubignan20. Oto misjonarze! Ten list szczególnie kontrastuje z tym, który napisa³ do mnie o. Courtès, który w tym samym czasie g³osi
misjê w Rognes. List o. Honorata nas pociesza, raduje, wydaje mi
siê, ¿e widzê cuda ³aski. Widzielimy to wszystko, co siê dokonuje
przez nasz¹ pos³ugê, gdy mielimy szczêcie osobicie wyg³osiæ
kilka misji. List o. Courtèsa jest lodowaty. To kaznodzieja, który
ma liczne audytorium ludzi obojêtnych, na których nawrócenie nie
liczy. Honorat nie ma w¹tpliwoci, ¿e wszyscy mieszkañcy Aubignan, 1800 dusz bez wyj¹tku skorzysta z misji. Courtès niczego
siê nie spodziewa. Honorat jest zadowolony ze swych wspó³pracowników. Courtès skar¿y siê na wszystkich swoich. Tajemnica tej
ró¿nicy tkwi w tym, ¿e Honorat podczas misji ma pe³ne zaufanie
w pomoc Boga i przywyk³ do widoku dokonuj¹cych siê cudów, Courtès nie ma tej samej zdolnoci, liczy tylko na ludzkie rodki, które mo¿e wykorzystaæ. Tymczasem, czy jest kto bardziej [s. 41]
utalentowany od niego? A czy¿ dobrym pracownikiem nie jest
o. Bernard?, a czy niewart jest o. Magnan oraz o. Rouvière, który
dopiero co zaczyna?
13 listopada: Dzieñ rady. Przyszed³ p. Montgrand, aby mnie
prosiæ o te same informacje co p. de Sabrana. Musia³em mu udzieliæ takiej samej odpowiedzi. S³usznie obawiam siê, ¿e tak bêdzie
z wszystkimi innymi osobami, które dobry ksi¹¿ê de Mir wybra³
do swojej komisji.
14 listopada: Bolesna rocznica! Anielska Nathalie21, tak bardzo zajmowa³em siê tob¹ w czasie ofiary tylko po to, aby uwielbiaæ Boga za wszystkie cuda, jakimi ozdobi³ twoj¹ piêkn¹ duszê,
i chwa³ê, któr¹ ci odst¹pi³. Kontemplowa³em ciê w niebie, gdzie
królujesz, odk¹d twój stwórca tam ciê wezwa³, aby ciê ustrzec od
Aubignan w Vaucluse.
Nathalie de Boisgelin, siostrzenica bpa de Mazenoda zmar³a na p³uca 14 listopada 1829 roku w wieku 19 lat. Zob. EO I, t. 7, s. 193-197.
20
21
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z³oci i zachowaæ od zniszczenia wiata, gdzie pojawia³a siê jedynie na chwilê, aby ¿a³owali ciê wszyscy ci, którzy ciebie znali; ale
jak po stracie ciebie mo¿emy pocieszyæ siê my, którzy tak czule ciê
kochalimy, my, którzy w s³odkim wylewie naszych emocji obiecalimy lata szczêcia! Wspomnienie o tym jest tak ¿ywe i gorzkie
jak dzieñ rozdzieraj¹cego wspomnienia, kiedy od nas odesz³a.
Wiara, tylko wiara wraz z nadziej¹, ¿e odnajdziemy ciê na ³onie
Boga, mog¹ z³agodziæ nasze cierpienia. O Bo¿e, jak¿e jestem s³aby! Dlaczego moje serce ci¹gle tak bardzo jest ziemskie? Czy
w tej chwili, kiedy zajmuje siê triumfem duszy, która tak bardzo
jest mu droga, powinno dowiadczaæ innej rzeczy ni¿ najczystszej
radoci? Ale¿ nie! Natura daje o sobie znaæ, aby poczuæ ca³y ciê¿ar swego przyt³aczaj¹cego niepokoju, aby przenikaæ swoim zaostrzonym mieczem, który tak g³êboko rani wra¿liwe serca. Mo¿na by³oby sobie wyrzucaæ lub przynajmniej odczuwaæ smutek,
gdyby nasz wzór, nasz godzien mi³oci Jezus, Zbawiciel, nie uwiêci³ naszych ³ez i nie potwierdzi³ naszego bólu, op³akuj¹c mieræ
£azarza, którego przecie¿ mia³ wskrzesiæ.
15 listopada: List do ks. bpa de Belleya. Zapowiada mi wys³anie kilku swoich ksi¹¿ek. wiêty biskup z ¿alem zawiadamia, ¿e
„Gazette du Midi”, która wspomina o wielu sprawach, jakie dokona³y siê na spotkaniu biskupów prowincji, nie wspomina o ostatnim postanowieniu odnonie do decyzji Rzymu na temat po¿yczek
oraz o zuchwa³oci ks. Pagèsa22 itd. Biskup de Belley zwraca siê
do mnie z zaproszeniem, abym napisa³ ma³y dodatek do tego
skróconego artyku³u, poniewa¿ podczas spotkañ to ja poruszy³em
sprawê i zawziêcie jej broni³em; w rzeczywistoci, pomimo pewnych wp³ywów, uda mi siê pozyskaæ jednog³onoæ i przyj¹æ decyzjê Rzymu i publicznie skarciæ bezczelne zachowanie ks. Pagèsa,

22
Ksi¹dz Etienne Pagès ( 1841), profesor teologii moralnej i dziekan wydzia³u
teologii w Lyonie. W 1819 r. opublikowa³ Dissertation sur le prêt à interêt, w której
wyjania i broni bulli Vix perevenit Benedykta XIV przeciwko b³êdnym interpretacjom
i pró¿nym atakom modernistycznych apologetów na lichwiarsk¹ po¿yczkê. Wydawa³ kolejne, bardziej uzupe³nione wydania. 5 wydanie ukaza³o siê w 1838 roku. W 1839 opublikowa³ Observations sur les circulaires de mgrs les évêques de Puy et de Belley, relatives à la matière de l’usure. Zob. Quérard, La France litteraire, La littérature française
contemporaine.
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który publicznie zniewa¿y³ jednego [s. 42] z obecnych biskupów,
ks. bpa de Belleya.
List od o. Mille’a. Zdaje mi relacjê z sukcesu rekolekcji, jakie
wyg³osi³ w Laus, oraz o ³askach uzyskanych podczas jego osobistych rekolekcji23.
List od ks. Ancela24, by³ego sekretarza generalnego bpa Arbauda i rektora St-André, aby powiadomiæ mnie o wst¹pieniu do nowicjatu w wigiliê Wszystkich wiêtych.
List od dobrego brata Morandiniego, godny jego pobo¿noci.
Ci¹gle chlubi siê swoim stanem.
Przyszed³ p. Payan, radny miejski, aby mnie powiadomiæ
o rezultacie posiedzenia komisji, która zajê³a siê spraw¹ katedry.
Pan Massot, zastêpca referent, przyznaj¹c, ¿e katedra jest bardzo
potrzebna i stosowna, podsumowa³ jednak, ¿e kontynuowanie tej
kwestii zleca biskupowi, wyra¿aj¹c pragnienie, ¿e uda siê, poniewa¿ jeli rada miejska zwróci³a siê z prob¹ do ministerstwa, mog³oby to odbyæ siê jedynie ze strat¹ dla innych bardziej po¿ytecznych projektów przed³o¿onych ministrowi, dla których, jak siê ma
nadziejê, przeznaczy 16 milionów. Pan Payan zauwa¿y³, ¿e to g³osowanie by³o bardzo podobne do noworocznych ¿yczeñ. Pan Fraissinet zaproponowa³ wyra¿enie pragnienia, aby rz¹d zbudowa³ konieczn¹ dla Marsylii i powszechnie przyjêt¹ katedrê oraz aby rada
miejska ze swej strony zrobi³a wszystko, co jest w jej mocy, aby
pomóc w budowie. Pan Payan, uwa¿aj¹c, i¿ ta propozycja nie zostanie przyjêta, bardzo by pragn¹³, ¿eby rada miejska uzna³a nie
tylko, ¿e budowa katedry odpowiada na przychylnoæ wszystkich
mieszkañców, ale ¿e by³aby nad wyraz u¿yteczna i konieczna,
a biskupa, rz¹dcê religii w diecezji i reprezentanta wszystkich religijnych potrzeb zaprasza³ do ubiegania siê o za³atwienie sprawy
z rz¹dem. Nie po tej myli zostanie zredagowana wypowied komisji. Czy to nie przyjemnoæ rozmawiaæ o potrzebach religijnych
z tak przychylnymi ludmi, przyzwyczajonymi postawiæ tê kwestiê
ponad interesy materialne, magazyny, kolej, oczyszczalniê cieków.
S¹ powody do zniechêcenia i smutku, ¿e dysponuje siê niewielk¹
O rekolekcjach wyg³oszonych w N.-D. du Laus zob. EO I, t. 9, s. 95-96.
W rêkopisie Ancelle. Joseph Ancel, 31.10.1838 nowicjusz, 1.11.1839 oblat,
wyst¹pi³ 8.01.1841.
23
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w³adz¹, aby walczyæ przeciwko programowo niegodziwej opozycji, która wykorzystuje swoj¹ w³adzê, aby os³abiæ wszelkie wysi³ki, jakie chcia³oby siê podj¹æ, aby ludzi doprowadziæ do poznania
ich obowi¹zków wzglêdem Boga.
16 listopada: List od ksiêdza biskupa z Fréjus, aby mnie
ostrzec przed m³odym cz³owiekiem, który przemierza wiat w bia³ym i niebieskim garniturze. Pozna³em go i nie dam siê nabraæ.
List do Fissiaux wraz z odes³aniem mu papierów wraz z kilkoma uwagami. [s. 43]
List od o. Guiguesa. Prosi o zgodê, by nowicjat dla braci móg³
byæ w ka¿dym domu. Konsultuje siê ze mn¹, bo chce wiedzieæ, czy
mo¿e zgodziæ siê na przyjêcie do swojego domu ks. Cuyanta25
i w³¹czyæ go w prace misyjne. Ksi¹dz biskup z Grenoble, który
dwoi siê i troi, aby urz¹dziæ dom dla misjonarzy, proponuje mu
zostanie cz³onkiem tego stowarzyszenia. Ksi¹dz Cuynat woli pracowaæ z naszymi ksiê¿mi. Czy ksi¹dz biskup znalaz³ siê w tarapatach, aby zwróciæ siê do cz³owieka, którego szaleñstwa pozna³.
List od ksiêdza biskupa z Lozanny. Kolejny, który mnie prosi
o ks. Espaneta26 w celu wyg³oszenia kazañ wielkopostnych w Genewie. Ksi¹dz proboszcz z Genewy z tym kaznodziej¹ wi¹¿e bardzo wielkie nadzieje, nie poprzesta³ tylko na tym, aby do mnie osobicie napisaæ, ale usilnie zabiega³ o rekomendacjê ze strony
biskupa, którego szanujê. Ten dobry biskup nie tylko do mnie napisa³, wys³a³ mi tak¿e kopiê listu, jaki napisa³ do ksiêdza proboszcza do Genewy. Przezornoæ wydawa³a mi siê powierzchowna. Byæ
mo¿e przez pomy³kê w³o¿y³ dwa listy do jednej koperty, to jednak
ma³o prawdopodobne. Jestem zadowolony, ¿e mogê przepisaæ nastêpuj¹ce zdanie z listu biskupa: „Wyjazd gorliwych misjonarzy
ksiêdza biskupa z Billens by³ strat¹ dla mojej diecezji”.
17 listopada: List od o. Guiberta z dat¹ 13. Ten grom przygnêbi³ mnie. Ojciec Albini jest na tyle powa¿nie chory, ¿e tego samego dnia, na który jest datowany list o. Guiberta, trzeba by³o mu
25
W rêkopisie: Quinat. Ksi¹dz Jacques Cuynat przez kilka miesiêcy od koñca 1836
do pocz¹tku 1837 r. by³ nowicjuszem.
26
Ksi¹dz J.-B. Espanet, zob. przypis 24 z czerwca.
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udzieliæ wiêtego wiatyku i ostatniego namaszczenia. Le¿¹c krzy¿em, proszê Boga, aby raczej mnie zabra³ z tej ziemi ni¿ tego aposto³a, z którego ¿yciem jest zwi¹zane zbawienie tylu tysiêcy dusz.
Ja wype³ni³em swoje dzie³o na ziemi. Nie muszê ju¿ niczego wiêcej jak tylko jeszcze bardziej zasiliæ moje konto przed Bogiem za
tyle niewiernoci i grzechów, o które codziennie siê oskar¿am. Niew¹tpliwie kto inny ni¿ ja móg³by zdzia³aæ wiêcej od niewielkiego
dobra, jakie dokonuje siê dziêki mojej obecnej pos³udze. Podczas
gdy nikt nie mo¿e zast¹piæ o. Albiniego na Korsyce, gdzie przewy¿szy³ wszystko, co w poprzednich wiekach zdzia³ali ludzie potê¿ni w czynie, a nawet wiêci, którzy pracowali nad uwiêceniem
tych wyspiarzy. Mój Bo¿e! Czy to mo¿liwe, ¿e nasz wiêty wspó³brat sprzeniewierzy³ siê nagl¹cym potrzebom swego ludu? Ale¿
nie! Nie ominie go niebo i posi¹dzie je na [s. 44] ca³¹ wiecznoæ,
a te dusze, które móg³by zbawiæ, zgin¹ z powodu braku jego pomocy, skoro nie bêdzie go na ziemi. Ta myl tak bardzo mnie zajmuje, ¿e w³anie napisa³ do wszystkich naszych klasztorów, aby
wszystkie wiête kobiety, które powiêci³y siê modlitwie, od dzisiaj rozpoczn¹ pokorne proby, aby Bogu wydrzeæ duszê, któr¹
zdaje siê chcieæ do siebie wzywaæ. Nie obawiam siê urzêdowego
zawiadomienia o tej wiêtej walce w nadziei, ¿e Pan da siê przekonaæ przez anio³ów, których umieci³ na ziemi, aby Go nieustannie
przyzywaæ i prosiæ o Jego mi³osierdzie dla ludzi nieznaj¹cych ich
prawdziwych potrzeb. Wielu jest tych biednych Korsykañczyków.
Ojciec Albini jest pos³anym przez Boga aposto³em, aby ich zbawiæ,
niech o. Albini nie zostanie im zabrany! Wys³a³em polecenia do
wszystkich domów naszego Zgromadzenia, aby wszêdzie odprawiano modlitwy o zachowanie naszego drogiego chorego. Przez
dziewiêæ dni podczas mszy bêdzie siê odmawiaæ kolektê, modlitwê
nad darami i po komunii pro infirmo; wspólnota szczególnie za
niego bêdzie siê modliæ podczas modlitwy wieczornej, a w naszych
sanktuariach bêdzie siê przyzywa³o Najwiêtsz¹ Maryjê Pannê,
nasz¹ Matkê, aby Ona pomog³a nam w obecnej koniecznej sytuacji. Niczego nie zapomnia³em, kiedy robimy wszystko, aby na
Korsyce, w naszym Zgromadzeniu i w Kociele ocaliæ niepowetowan¹ stratê, której siê obawiam. Jeli moja dusza tak bardzo odczuwa ciosy, które jej siê zadaje, wcale nie s³abnie, ale zachowuje
ca³¹ swoj¹ energiê, aby walczyæ z przeciwnociami losu oraz wy-
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korzystywaæ wszelkie sposoby, jakie m¹droæ mo¿e wzbudziæ celem zneutralizowania nieszczêæ gro¿¹cych rodzinie. Nie mówiê
tego, by siê che³piæ. Nie jestem a¿ tak szalony, ¿eby zamierzaæ siê
szczyciæ tym, co otrzyma³em. Wyjaniam jedynie, jak siê zachowujê, kiedy Bóg raczy nas dowiadczaæ, oraz mówiê to ku pocieszeniu tych, którzy ode mnie powinni oczekiwaæ rady oraz obecnoci w naszych wspólnych nieszczêciach. Zreszt¹, górê bierze
zaufanie w dobroæ i mi³osierdzie naszego Boga, które mnie podtrzymuje i dodaje mi si³.
List do o. Guiberta w odpowiedzi na jego list z dzisiejszego
rana oraz pod wra¿eniem myli, które w³anie mnie ogarniaj¹. Polecam mu troszczyæ siê o siebie, aby nie zachorowa³. [s. 45]
List do p. Dracha, aby mu poleciæ p. Schmita27, który w czasie
swojej podró¿y bêdzie przejazdem w Rzymie.
18 listopada: Pan Jonjon dowiedzia³ siê ode mnie o motywie,
który mnie powstrzymuje przed wyra¿eniem zgody na odprawienie mszy w jego pensjonacie. Wskaza³em mu na obraliwe s³owa,
jakie ks. Vidal, uznawany za dyrektora jego domu, wypowiedzia³
wobec wielu osób. Dysponujê dowodem. Pan Jonjon z ¿alem zawiadczy³, ¿e wkroczy³ na drogê, któr¹ nadal pod¹¿a. Wykorzysta³em to owiadczenie, aby mu przypomnieæ jego b³êdy, zestawiaj¹c
je z moj¹ dobroci¹ wobec niego. Zakoñczy³, mówi¹c mi, ¿e jeli
móg³by siê wycofaæ, to zrobi³by to, i ¿e jest do mojej dyspozycji
i zrobi wszystko, co ja chcia³bym, aby zrobi³. Nieszczênik wynagradza brutalnie za wielki grzech skandalicznego sprzeciwu i za
wszystkie swoje niegodziwoci, na jakie sobie pozwoli³ wobec
mojego wujka, wobec mnie i wszystkich kocielnych prze³o¿onych28.
Ksi¹dz biskup de Belley wysy³a mi kilka swoich niewielkich
dzie³. Ten hierarcha bêdzie zadowolony, do „Gazette du Midi” do³¹czy³em jego wyjaniaj¹cy artyku³, jaki wyg³osi³ na temat spotkania biskupów z prowincji. W tym artykule pomci³ oszczerstwa
27
W rêkopisie: Schmitz. Najprawdopodobniej chodzi o p. Schmita, szefa dzia³u
w Ministerstwie Sprawiedliwoci i Kultu w Pary¿u, którego bp de Mazenod dobrze pozna³ w czasie sprawy Ikozji.
28
O ksiê¿ach Jonjon, Vidal, Blanc i pensjonacie Menpenti zob. J. Leflon, Mgr de
Mazenod, t. 2, s. 570-590.
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p. Pagèsa i wyjani³ nam, dlaczego zwrócilimy siê do Rzymu, aby
dodaæ s³owo immaculata w prefacji o poczêciu. Zobaczcie ten artyku³ w dzienniku*.
19 listopada: Proboszcz z St-Priest napisa³ mi w taki sposób,
jak gdybym nie odpowiedzia³ mu, ¿e zgodzi³em siê na zaproponowany uk³ad. To z³y dwiêk dzwonu dla obszernego rozwa¿ania
naszej Encyclopédie du XIX siècle.
List od o. Courtèsa o misji w Rognes. Mam powody podsumowaæ, ¿e tej misji brakuje dowiadczonego misjonarza do tego rodzaju pos³ugi.
20 listopada: List od o. Auberta. Wchodzi w bardzo smutne
detale o pozycji naszego domu w Aix. Zarówno o. Aubert, jak
i wszyscy, którzy byli w tej wspólnocie, bardzo wyjaskrawiaj¹ ból,
ale pewne jest, ¿e ten dom cierpi? Kogo to wina?29.
21 listopada: Msza w wy¿szym seminarium o 6.30. Po wyg³oszeniu odpowiedniej dla wydarzenia zachêty, podczas ofiarowania
przyj¹³em odnowienie przyrzeczeñ kap³añskich.
Pan Chaubet przyszed³ mi powiedzieæ o projekcie katolickiego tygodnika. Nie ukry³em przed nim trudnoci, na jakie napotka,
gdy chodzi o powodzenie, ale mimo wszystko nie mia³em zamiaru
go zniechêciæ.
22 listopada: Biskup Menjaud mianowany koadiutorem
w Nancy napisa³ do mnie d³ugi list, odczytaæ go w mojej kartonowej teczce pod dat¹ 30. Uda siê do Nancy przed wiêceniami biskupimi, to opinia ministra, prefekta i biskupa. Biskup31 przybêdzie
do Marsylii, sk¹d uda siê do Rzymu. Biskup Menjaud opowiada siê
za tym, abym nie sprzeciwia³ siê [s. 46] odbyciu tej podró¿y. Poda* W aneksie do tego tomu zamieszczamy list, który 8 listopada bp de Mazenod
napisa³ na ten temat do ks. Jacquemat, wikariusza generalnego z Aix.
29
Chodzi o o. Pierre’a Auberta. Za³o¿yciel i ojcowie z Aix skar¿yli siê na zbyt
wymagaj¹cego wobec cz³onków superiora, o. Courtèsa, który nie potrafi³ im dodaæ odwagi.
30
Ten list nie zachowa³ siê.
31
Biskup de Forbin-Janson.
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je dobre argumenty. Przeprasza za to, o czym powiadamia³y gazety, ¿e wiêcenia otrzyma w Marsylii. Zarówno on, jak i biskup jasno powiedzieli, ale nic nie zosta³oby zamkniête w tej kwestii, gdyby nie napisano. Wydaje siê, ¿e wiêcenia biskupie odbêd¹ siê
w Awinionie.
Po raz drugi przyszed³ baron de St-Marc, wreszcie zobaczylimy siê po wielu latach, gdy nie moglimy siê spotkaæ, przypomnielimy sobie zabawy z okresu naszego dzieciñstwa32.
23 listopada: List od o. Bise’a, z którego jestem bardzo zadowolony.
Trzeci raz w tym tygodniu poszed³em udzieliæ bierzmowania
do naszych najbiedniejszych dzielnic. Ci¹gle wychodzê zbudowany z tych biednych domostw, gdzie mieszka bieda, której us³uguje
najbardziej ¿arliwe mi³osierdzie. To rzeczywicie wspania³a sprawa widzieæ tylu odwa¿nych ludzi piesz¹cych do chorych, aby
nieæ im pomoc.
24 listopada: List do ksiêdza biskupa z Gap. Wysy³am mu
kopiê mojej odpowiedzi do ministra nauczania publicznego, o któr¹ mnie prosi³33.
List od o. Mille’a. Ten wspania³y ojciec napisa³ mi najbardziej
wzruszaj¹ce kwestie na temat smutnej informacji, jak¹ mu przekaza³em o ciê¿kiej chorobie o. Albiniego. Przyjemnie jest widzieæ
w naszym wspólnym bólu uczucia, które w naszym Zgromadzeniu
o¿ywiaj¹ w stosunku do drugich. Nie trzeba by³oby nic innego do
zredagowania piêknej mowy pogrzebowej jak tylko przejrzeæ listy
naszych ojców oraz poznaæ podziwiane cnoty, które wyrazili s³owami. Powiedzia³em o mowie pogrzebowej, po licie o. Guiberta

32
St-Marc to prowansalska rodzina. Jeden z jej cz³onków by³ przewodnicz¹cym
parlamentu. W swoich pismach sprzed 1838 r. bp de Mazenod tylko raz wymienia tê
rodzinê w licie do ojca z 18 stycznia 1805 roku. Auguste de St-Marc prawi³ komplementy kawalerowi Karolowi Ludwikowi Eugeniuszowi de Mazenod.
33
List z 4 listopada 1838 r. jako odpowied na list ministra, który zaprasza³ biskupów do zwiêkszenia ich wizytacji w królewskich i gminnych kolegiach. Kopia orygina³u: AAM, reg. Lettres adm., t. 3, s. 467. List opublikowany pod nr 2 w aneksie.
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z 13 mam bowiem nik³e nadzieje. Tymczasem nie ustajemy w modlitwie. Gdy chodzi o listy, nie na darmo starannie je przechowujê.
Zaklinam tych, którzy je odnajd¹ w tak wielkiej liczbie w moich
dokumentach po mojej mierci, aby ich ³atw¹ rêk¹ nie wrzucali do
ognia. Ma³o jest takich, które zachowujê, a zawieraj¹ kilka interesuj¹cych szczegó³ów o Zgromadzeniu. Byæ mo¿e kiedy w rodzinie spotka siê cz³owieka dobrej woli, który bêdzie przekonany, i¿
bêdzie to dobrze wykorzystany czas, aby z tych i innych dokumentów wydobyæ to, co mog³oby pos³u¿yæ szczegó³owej historii i kronikom Zgromadzenia. W czasie moich pobytów w Rzymie w StSylvestre widzia³em wiele tomów rêcznie sporz¹dzonych kronik
ksiê¿y lazarystów, które odczytywano w nowicjacie. Mimo to jeden z tych ksiê¿y pracowa³ nad histori¹ swojego zgromadzenia. Ten
kap³an zajmowa³ siê tylko t¹ spraw¹ i nie s¹dzi³, ¿e traci swój czas.
U nas tradycje siê zatracaj¹ [s. 47], niebawem nie bêdzie nic poza
listami. Niech siê ka¿dy o nie troszczy tak jak ja, czekaj¹c, ¿e kto
siê nimi zajmie.
25 listopada: Msza na Kalwarii z okazji wiêta tego kocio³a.
Zwyczajowa pobo¿noæ. Koció³ by³ pe³en i wszyscy przyst¹pili do
komunii.
Listonosz przyniós³ mi list od o. Guiberta. Nie chcia³em go
czytaæ. Jak¿e móg³bym spêdziæ dzieñ ze wspólnot¹, celebrowaæ
z pomp¹ uroczystoæ, która mnie wezwa³a na Kalwariê, gdyby tak
fatalna informacja, której siê obawiam, dotar³a do mojej wiadomoci. Zatem zechcia³em pozostaæ w pustce obawy i nadziei, ale
Bóg zna niepokój mojego ducha a¿ do wieczora po b³ogos³awieñstwie. Podczas wystawienia prosi³em Naszego Pana, aby da³ mi si³ê
znieæ cios, którego siê obawia³em. Wchodz¹c, uda³em siê do wewnêtrznej kaplicy domu i tam, w obecnoci tych, którzy mi towarzyszyli, i po wspólnym odmówieniu Pater, z niepokojem, jaki
mo¿na sobie wyobraziæ, otworzy³em list o. Guiberta. Pierwsze s³owa tego listu zosta³y okraszone pe³n¹ mi³oci postaw¹ o. Guiberta,
który nie chcia³ wymierzyæ ciosu, który powala. „Ojciec Albini
nadal ¿yje”. Ma siê czas na oddech, aby nabraæ si³ do dalszego
czytania: „ale od kilku godzin jest w stanie bliskim agonii, jeli to
nie sama agonia, która nie pozostawia nam ¿adnej ludzkiej nadziei,
¿e prze¿yje”, to znaczy, ¿e w tej zapalnej chorobie dosz³o do wyle-
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wu krwi do mózgu, co oznacza mieræ. Co trzeba zrobiæ, co nale¿y
powiedzieæ? G³êboko, twarz¹ do ziemi, ukorzyæ siê przed Bogiem,
jêczeæ i podporz¹dkowaæ siê, nie mówi¹c ani s³owa. Nikt nie jest
w stanie wnikn¹æ w g³êbie bo¿ych wyroków. Jedynie On jest wiêty, wszechmocny i m¹dry. My tutaj na ziemi jestemy tylko nêdznymi robakami, lepcami i ignorantami; wszystkie nasze myli s¹
pró¿ne, nasze projekty s¹ bezwartociowe, nasze nadzieje p³onne.
Uni¿my siê, zniknijmy przed Panem. Ojciec Albini jest w niebie.
Korsyka nie ma ju¿ aposto³a. Zgromadzenie nie ma ju¿ g³osu, aby
o¿ywiaæ zmar³ych, którzy od tylu lat tkwi¹ w grobie grzechów.
Pojawi³ siê jeden cz³owiek, potê¿ny w czynach i s³owie, który górowa³ nad wszystkim, co widzia³ lub s³ysza³ na wyspie. Mielimy
to szczêcie dostarczyæ go tej wyspie. Jego wielka misja ju¿ przynios³a skutek, ca³a Korsyka by³a ni¹ poruszona [s. 48], ¿niwo
w cudowny sposób nagle dojrza³o. Wszystko upad³o wraz z cz³owiekiem prawym jak Bóg. Uni¿my siê wobec tego ciosu, rozp³yñmy siê. W niebycie naszej niemocy czekajmy na Pañskie chwile!
List od o. Honorata. Nowe szczegó³y o misji z Aubignan, które moj¹ duszê wype³ni³y radoci¹, pomimo ¿e wczeniej zala³a je
gorycz.
List od Fissiaux. Jest bardzo wdziêczny za okazane mu zainteresowanie. Jego sprawy, lub lepiej mówi¹c, nasze sprawy, chodzi
bowiem o dzie³o mi³osierdzia, zakoñczy³y siê zgodnie z jego
i moimi pragnieniami.
26 listopada: List do bpa de Belleya, bardzo d³ugi. Powiadamiam go o tym, ¿e zrobi³em to, czego pragn¹³ w sprawie zniewagi,
na jak¹ pozwoli³ sobie wobec niego p. Pagès. Otrzyma³ artyku³
zamieszczony w „Gazette du Midi”. Na pimie wypominam mu,
jak to zrobi³em s³ownie, twierdzenie z jego rytua³u, który metropolitom daje w³adzê wizytowania diecezji z ich prowincji. Uwa¿am,
i¿ istniej¹cy od wieków zwyczaj, aby nie tolerowaæ tych wizytacji,
nadal obowi¹zuje, one bowiem s¹ ród³em nieporozumieñ i niezgody w episkopacie. Niech dla dobrego zarz¹dzania Kocio³em wystarczy, aby metropolici mieli prawo nieodwo³alnego s¹dzenia
pierwszych wyroków, co chcia³o zachowaæ ca³e dowiadczenie
wieków. Ju¿ od czasów Fénelona ten hierarcha uzna³, ¿e metropolie utraci³y wszystk¹ swoj¹ w³adzê, tym wyra¿eniem pos³ugiwa³ siê

Listopad

247

w swoich sprzeczkach z biskupem z St-Omer34, czy tak¿e zadowoli siê, aby broniæ praw apelacji35, jedyne, co pozostaje metropolitom. Czy by³oby to dobre w czasie, gdy nie ma siê cienia pojêcia
o jednoci episkopatu, gdzie biskupów uwa¿a siê za polowych marsza³ków, podczas gdy arcybiskupów traktuje siê na mod³ê lejtnantów, gdy w ogrodach Tuileries36 biskupów wyrzucono z salonu zarezerwowanego dla arcybiskupów (czego ci nie toleruj¹)? Czy to
w³aciwe w czasie, w którym uwa¿a siê, ¿e awansem dla biskupa
jest mianowanie go arcybiskupem, co sprawia, ¿e, ¿e uznano by za
protegowanie, gdyby z marszu zwyk³ego kap³ana mianowano arcybiskupem z pominiêciem szczebla biskupa, w czasie, gdy minister kultu móg³ uwa¿aæ, ¿e mianuj¹c biskupa [s. 49] arcybiskupem,
znowu nale¿y udzieliæ mu wiêceñ, widocznie po to, aby na nowo
przekazaæ mu nowy charakter lub wiêksz¹ w³adzê, aby mo¿na by³oby przyznaæ mu wiêksze uposa¿enie. Czy by³oby to dobre w tym
wieku, gdy czym stosownym jest podkrelanie w oczach rz¹dów
arcybiskupów kosztem biskupów? Nie s¹dzê, i uwa¿am, ¿e wielu
innych biskupów nie bêdzie równie¿ w ten sposób myleæ. Tak
wiêc arcybp de Belley, jak tego pragn¹³em, powinien zostaæ biskupem Lyonu. Dla dobra tej rozleg³ej diecezji dobrze zrobi, jeli
w kolejnym wydaniu swego rytua³u usunie artyku³ 147, jego fragment o metropolitach37.
Piszê jeszcze do bpa de Belleya, ¿e do ministra sprawiedliwoci wys³a³em memorandum, aby odwo³aæ siê od decyzji rady uniwersytetu, oraz ¿e proszê go o zaproszenie wszystkich biskupów,
do których to siê odnosi. Chcê, by ze swej strony z³o¿yli reklamacjê i otrzymali to, o co siê obawiam prosiæ, ¿e na mocy królewskiego dekretu uchyla siê artyku³ 5 niegodziwego rozporz¹dzenia
Feutriera38.
34
François de Salignac de la Mothe-Féneleon w latach 1695-1717 by³ arcybiskupem Cambrai, a wiêc metropolit¹ dawnej diecezji Saint-Omer.
35
Prawo apelacji.
36
Pa³ac królewski w Pary¿u.
37
Biskup de Mazenod nie popiera w³adzy arcybiskupów nad biskupami, bycie biskupem to nie ni¿szy stopieñ.
38
Rozporz¹dzenie, które wyklucza³o ni¿sze seminaria z matury. 21 listopada bp de
Mazenod napisa³ do ministra nauczania publicznego protestuj¹c przeciwko temu prawu.
Kopia orygina³u: AAM, reg. Lettres adm., t. 4, s. 6. Zob. J. Leflon, Mgr de Mazenod,
t. 3, s. 190-191. Ten list pod numerem 4 zamieszczono w aneksie.
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List do ks. Jacquemeta, wikariusza generalnego z Aix. Listowna odpowied na protokó³. Pochwalam ksiêdza arcybiskupa za list
napisany do ministra sprawiedliwoci w odpowiedzi na ten, który
minister napisa³ do niego, aby go poprosiæ o informacjê o spotkaniu, jakie odby³o siê u niego. Wyjaniam ks. Jacquemetowi, jak
bardzo konieczne by³o opracowanie przeze mnie odpowiedniego
sformu³owania do og³oszenia, jakie zamieci³ w dzienniku na temat s³owa immaculata. Sprawa tak przedstawiona, jak on to zrobi³,
wywo³a³a ¿arty, moje wyt³umaczenie w³aciwie ukazywa³o problem, motywuj¹c probê i ukazuj¹c j¹ jako kwestiê dotycz¹c¹ dogmatu, która powinna najpierw zostaæ przedstawiona Najwy¿szemu Pasterzowi*.
List od biskupa z Nancy, który zapowiada mi swój rych³y przyjazd i zgadza siê ze mn¹ w kwestii ma³ego de Martiera, którego mu
poleci³em. List tego ma³ego de Martiera i jego ojca, aby mi podziêkowaæ za okazane zainteresowanie. Skorzystali z okazji i wyobra¿ali sobie, ¿e chêtnie podejmê siê wychowania tego dziecka, które
znam jedynie z rekomendacji ksiêdza biskupa z Nancy, a który lepiej ni¿ ja jest w stanie zapewniæ mu dobre wychowanie po niskiej
cenie.
List od o. Courtèsa o misji w Rognes. Sprawy maj¹ siê lepiej.
List od dzier¿awcy z Billens. Proponuje mi now¹ umowê
[s. 50] na jeszcze mniej korzystnych warunkach. Ta posiad³oæ codziennie coraz bardziej mi ci¹¿y. Zrujnowa³em siê39, nabywaj¹c j¹
zmuszony okolicznociami. Teraz nie mogê siê ju¿ jej pozbyæ. Ten
dzier¿awca Criblet lub byæ mo¿e bardziej ten, który s³u¿y³ mu za
sekretarza, pyta mnie, za ile chcia³bym sprzedaæ moj¹ posiad³oæ.
List od o. Pierre’a Auberta. Jest naprawdê zasmucaj¹cy. Nasz
drogi br. Morandini czuje siê coraz gorzej. Wspólnota z Aix w tej
chwili misji jest z³o¿ona z trzech najm³odszych cz³onków. Czujê jej
k³opoty. Nie mog¹c osobicie jej pomóc, wylê o. Auberta40, który

* Ten list, krótszy od tego z 18 listopada, podejmuj¹cy te same myli, nie zosta³ skopiowany do Ksiêgi listów administracyjnych, jednak jego orygina³ odnaleziono w archiwach archidiecezjalnych w Aix.
39
W swoim Dzienniku z 23 wrzenia bp de Mazenod napisa³, ¿e Billens zosta³o
zakupione za pieni¹dze jego wujka bpa Fortunéa de Mazenoda.
40
Casimir Aubert, superior z Kalwarii i mistrz nowicjuszy.
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jej przeka¿e moje rozporz¹dzenia. Przed³o¿y³em je ju¿ na pimie
w razie, gdyby dobry Bóg zabra³ nam to cenne dziecko.
Przyjecha³ ksi¹dz biskup z Algieru. Jego powóz rozbi³ siê na
drodze. Wraz z dobrymi kap³anami, którzy mu towarzyszyli, przeszed³ osiem kilometrów na pieszo. Braterskim przyjêciem, jakie
zgotowa³em jemu i towarzyszom drogi, postara³em siê wynagrodziæ ich trudy.
29 listopada: Zaprosi³em ksiêdza biskupa z Algieru, aby przyszed³ i wzi¹³ udzia³ w b³ogos³awieñstwie organów, co obieca³em
zrobiæ w La Trinité. Coulin wyg³osi³ odpowiedni¹ do okolicznoci
przemowê. Koció³ by³ wype³niony wieloma ludmi, co sprawi³o
przyjemnoæ mi oraz proboszczowi, który liczy³ na sk³adkê. Nastêpnie uroczycie pob³ogos³awi³em organy. Po sk³adce, do której
zaproszono dwiêkiem organów, ksi¹dz biskup z Algieru udzieli³
b³ogos³awieñstwa Najwiêtszym Sakramentem.
Rada miejska przychylnie siê wypowiedzia³a o mojej propozycji wzniesienia katedry. Wspania³y p. Payan zada³ sobie trud i powiadomi³ mnie o tym podczas kolacji, na któr¹ zaprosi³em prefekta oraz biskupa Algieru, który szczególnie go zna³. Ten urzêdnik
magistratu obieca³ mi swoj¹ pomoc w moich planach, wszystko
z po¿ytkiem dla miasta.
30 listopada: Pob³ogos³awi³em moj¹ now¹ kaplicê, chocia¿
jeszcze nie zosta³a ca³kowicie ukoñczona, ale by³em zmuszony,
poniewa¿ na o³tarzu, który konsekrowa³em dzisiaj, wygrawerowano w rzeczywistoci datê 30. Uroczystoæ bardzo dobrze siê uda³a.
Po konsekracji o³tarza odprawi³em mszê. O³tarz zosta³ konsekrowany pod wezwaniem Najwiêtszego Serca Jezusa, Najwiêtszej
Dziewicy Maryi, wiêtego Józefa, wiêtego Andrzeja, wiêtego
£azarza, wiêtego Karola i wiêtego Cannata; relikwie tych ostatnich dwóch wiêtych wraz z innymi relikwiami wiêtych mêczenników z³o¿y³em w o³owianym pude³ku, które zosta³o zamurowane
w o³tarzu. To pude³ko [s. 51] zosta³o wyjête w czasie rewolucji
z ruin o³tarza sióstr szarytek; opowiadam siê za wszystkim, co podnosi nieco bardziej ducha w Kociele, tak wiêc wola³em to pude³ko sk¹din¹d dobrze opakowane ni¿ wykonanie nowego. Na pergaminie, który zosta³ z³o¿ony w pude³ku, nie ma wzmianki o innych
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wiêtych mêczennikach, których koci zosta³y z³o¿one, jak tylko
o Najwiêtszym Sercu Naszego Pana Jezusa Chrystusa, Najwiêtszej Maryi Pannie, wiêtym Józefie, wiêtym £azarzu i wiêtym
Karolu, pod którego wezwaniem o³tarz zosta³ konsekrowany, ale
okolicznoci dnia sk³oni³y mnie, ¿e podczas obrzêdu do tych wiêtych patronów doda³em wiêtego Andrzeja i wiêtego Cannata, których kilka fragmentów relikwii zosta³o z³o¿onych w pude³ku. Wcale nie mia³em zamiaru dodawaæ wiêtego Cannata do innych
wiêtych, ale zapisano go na papierze, jaki podsuniêto mi przed
oczy, nie chcia³em byæ niegrzeczny, usuwaj¹c go. Tak wiêc mojej
kaplicy nie zabraknie orêdowników. Jeszcze bardziej upewni³em
siê, aby byæ niezadowolonym z jakoci marmuru o³tarza, który nie
odpowiada ca³oci kaplicy. Pan Bastiani, tak nazywany, kamieniarz
z Aix, któremu da³em pierwszeñstwo, ufaj¹c mocno, zosta³ bowiem
wybrany, aby zbudowaæ o³tarz w Marsylii, gdzie jest wielu wprawnych kamieniarzy, zawiód³ moje nadzieje, daj¹c mi szary marmur
zamiast bia³ego, o który go prosi³em. Ta lekcja nie zapobieg³a
moim pomy³kom; pomylê siê pewnie jeszcze wiêcej razy. Nie oceniam ludzi bardziej, ni¿ na to zas³uguj¹, a kiedy muszê to zrobiæ,
mam trudnoci, aby sobie wyperswadowaæ, ¿e mo¿e im brakowaæ
delikatnoci i honoru.
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Kanonik Charles Fissiaux (1806-1867).
Biskup de Mazenod bardzo lubi³ tego gorliwego kap³ana, który w 1835 r. wraz
z biskupem za³o¿y³ Dzie³o Opatrznoci dla Ubogich Dziewcz¹t i Sierot po epidemii cholery, a w 1839 r. Dzie³o wiêtego Piotra w Okowach, którego celem
by³a opieka nad dzieæmi skazanymi przez s¹dy. Biskup de Mazenod czêsto
wspomina o nim w Dzienniku z 1838 i 1839 roku. W tym tomie 29 wrzenia,
8, 12 i 25 listopada.
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Grudzieñ 1838 roku
1 grudnia: Pos³aniec przyniós³ mi krótki list od o. Guiberta.
Nie mia³em si³y go otworzyæ. Jakiej wiadomoci mo¿na siê spodziewaæ po informacji o agonii w poprzednim tygodniu. Tempier,
Jeancard i obaj Cailholowie wchodz¹ razem do mojego gabinetu.
Wszystko zosta³o powiedziane, niew¹tpliwie przez papier przeczytali fataln¹ wiadomoæ. W imiê Bo¿e, dajcie mi nieco czasu, nie
jestem gotowy na tak silny cios. Nie wiedz¹ wiêcej ni¿ ja, ale byæ
mo¿e mieli wiêksz¹ nadziejê lub potrafili w mniejszym stopniu
opanowaæ ich ciekawoæ, sk¹din¹d tak s³uszn¹; odwracam siê,
a Tempier przejmuje list. By³ ju¿ otwarty, kiedy zauwa¿y³em jego
kradzie¿. Wbrew sobie wydaje okrzyk. Dlaczego ta niedyskrecja?
Co zyskalicie, aby mnie powiadomiæ godzinê wczeniej o naszym
nieszczêciu, to bardzo le wiadczy o was. Mój ojcze, proszê byæ
pewnym, ¿e on jeszcze ¿yje. Co, on jeszcze ¿yje! Tak, w pierwszej
linijce, [s. 52] ale kontynuujcie, a zobaczycie: „Ojciec Albini ¿yje,
odzyska³ nieco wiadomoæ, musi byæ mu lepiej w jego stanie.
Chcielibymy przynajmniej w to wierzyæ. Lekarze, którzy stracili
wszelk¹ nadziejê, odzyskali nieco odwagi. Jeli ten dobry ojciec
powróci³, przeszed³ nie przez bramê mierci, ale ponad ni¹. Ca³a
Korsyka jest poruszona wiadomoci¹ o jego chorobie. Tutaj, spontanicznie, we wszystkich parafiach, trwaj¹ modlitwy. Byæ mo¿e
zadamy Bogu wiêty gwa³t? Jego powrót do ¿ycia, gdyby nast¹pi³,
by³by takim cudem, ¿e lekarz jeszcze dzisiaj mi powiedzia³, i¿ sam
zda³by o nim sprawozdanie, aby to opublikowaæ”. Oto, w jakim
punkcie jestemy. Kontynuujemy modlitwy i b³agania. Nadziejê
mamy tylko w Bogu.
2 grudnia: List do biskupa z Nancy, adresowany do Lyonu,
aby mu powiedzieæ, ¿e musi tylko przyjechaæ. Czekam na niego
u siebie.

254

Dziennik 1838

List do mojej mamy za porednictwem o. Lagiera, który kilka
godzin spêdzi w Aix i odwiedzi br. Morandiniego. Po jego wyjedzie otrzyma³em list od o. Pierre’a Auberta, aby poinformowaæ
mnie, ¿e po kryzysie chory czuje siê o wiele lepiej.
Za porednictwem ksiêdza proboszcza z parafii St-Martin
przedstawiono mi ks. Certesa, kanonika-teologa z Montauban, który ma wyg³osiæ rekolekcje adwentowe. Przekazuje mi nad wyraz
pochwalny list od swojego biskupa, który nie ma w¹tpliwoci, ¿e
jego pos³uga przyniesie sukces.
3 grudnia: List od o. Vincensa z 29 listopada. Otrzyma³ swój
rêkopis z moimi uwagami. Chce zaj¹æ siê ma³ym dzie³em przeciwko protestantom, które zatytu³owa³: Mes doutes à un Pasteur du
saint Évangile1. Chcia³by, abym mu wyznaczy³, co powinien robiæ,
by spe³niæ æwiczenia dyscypliny zim¹, kiedy trwaj¹ misje. Proponuje w³osiennicê. Nie popieram tej myli. Najpierw, jeli siê chce,
to mo¿na stosowaæ biczowanie podczas misji. Gdy chodzi o w³osiennicê, jeli jest ma³a, to nic nie znaczy, jeli przylega do ca³ej
górnej czêci cia³a, jest zbyt ciê¿ka dla dzia³aj¹cego pracownika.
W okresie nawa³u pracy rzadko z niej korzysta³em. Zdarzy³o siê,
¿e dusi³em siê, gdy spowiada³em w ni¿szym seminarium w Aix,
i musia³em wyjæ, aby siê z niej uwolniæ. Z dowiadczenia wiem,
¿e kamizelki z w³osia s¹ szkodliwe, nie mogê na nie pozwoliæ.
Zaprezentowano mi o. Pitrona2, jezuitê, aby g³osi³ podczas
adwentu w parafii St-Théodore.
List do ministra sprawiedliwoci z prob¹ o przyznanie wystarczaj¹cego uposa¿enia [s. 53] biskupom w wielkich miastach, aby
mogli sprostaæ wydatkom, które wymusza ich stanowisko. Msza
w Misji Francji z okazji spotkania dzie³a Rozkrzewiania Wiary.

1
Joseph Ambroise Vincens (1803-1863) by³ wówczas misjonarzem w N.-D. de
lOsier. Rêkopis z moimi uwagami, o którym mowa, jest niew¹tpliwie dzie³em wydanym w 1840 r. w Grenoble pod tytu³em Le missionnaire aux population qu’il a évangélisées, s. 162 (zob. Dziennik z 18 kwietnia 1839 r.). Dzie³o przeciwko protestantom
zosta³o wydane dopiero w 1848 r. pod tytu³em La foi, impossible, quand on ne veut croire qu’à la Bible. Réponse à un ministre protestant par un prêtre catholique, Lyon et
Paris, Périsse, s. 102.
2
Ojciec Léopold Pitron póniej bêdzie pracowa³ w Marsylii po osiedleniu siê jezuitów w tym miecie w 1839 roku.
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Koció³ by³ za ma³y. Wszyscy zgromadzeni przyst¹pili do komunii. Wyrazi³em im moje zadowolenie.
4 grudnia: List do ksiêcia de Mir, aby siê wyt³umaczy³ z redakcji statutów stowarzyszenia, które zaplanowa³ w celu kolonizacji Algierii. Przeczyta³ je podczas spotkania, jakie odby³o siê
u mnie w dniu, gdy na kolacji by³ prefekt i biskup Algierii. W sk³ad
tego zgromadzenia wchodzili biskup Algieru, prefekt, moi wikariusze generalni, Jeancard, ksi¹¿ê de Mir i ks. Landmann, którzy równie¿ u mnie jedli kolacjê, panowie Barel, Bruno Rostan, Gros,
F. Fournier, regent banku w Marsylii, p. Charles Salles i wikariusz
generalny Algieru, p. Pelletan3. Poczyni³ kilka uwag, a p. Barel by³
odpowiedzialny za redakcjê. Wczoraj znowu zebralimy siê
w moim gabinecie, aby odczytaæ wersjê poprawion¹ przez adwokata p. Barela. Pan prefekt by³ chory, w jego zastêpstwie przyszed³
p. Dunoyer, jego sekretarz generalny. Nieobecni byli panowie Salles i Rostan. Pochwalono dzie³o p. Barela, a dyskusja dotyczy³a
tylko kilku spraw finansowych. Nie mog³em siê opanowaæ i wyraziæ niepokoju z powodu blichtru filantropii nadanego temu wydaniu. Kiedy by³a mowa o tym dziele, ksi¹¿ê de Mir i ja uznalimy,
¿e by³o to dzie³o zupe³nie katolickie. Gdy niektórzy poddali krytyce artyku³y, nie bez zdziwienia zauwa¿y³em, ¿e usuniêto wszystko,
co okrela³o zamiar, aby pracowaæ jedynie w interesie Prawdy.
Dobry ksi¹¿ê de Mir, który nie ma ¿adnego innego zamiaru jak
tylko powodzenie planu, który tak bardzo le¿y mu na sercu, da³ siê
przekonaæ, ¿e nie nale¿a³o odk³adaæ ¿adnej dra¿liwoci oraz ¿e to
by³oby nara¿eniem na szwank dzie³a i odmówieniem pomocy protestantom, w konsekwencji zatem nasze katolickie stowarzyszenie
sta³o siê chrzecijañskie. Prawdê mówi¹c, biskupi Marsylii i Algieru zostali nazwani honorowymi przewodnicz¹cymi itd., ale mimo
ich imiennej prezydencji nie bêdzie nic katolickiego w statutach,
wrêcz przeciwnie, wyra¿enia zosta³y sformu³owane w ten sposób,

3
Pierre Guirlal w dziele Marseille et lAlgérie 1830-1841, Aix-en-Provence, 1956,
s. 180, zamieszcza listê wszystkich cz³onków komitetu stowarzyszenia, które, jak napisa³, wywodzi³o siê z zamo¿nych elit i marsylskich kupców z pewn¹ tendencj¹ do legitymizmu. Pisowniê nazwisk zachowujemy za Guirlanem. Biskup de Mazenod ró¿nie pisa³
wiele nazwisk Landemman i Landamman, Burel, Ch. Sale, Peletan.
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¿e legalnie bêdzie mo¿na tworzyæ kolonie zarówno protestanckie,
jak i katolickie. Ta sprawa do tego stopnia nie dawa³a mi spokoju,
¿e dzisiaj rano napisa³em poni¿szy list do ksiêcia de Mir. Przeczytacie go na odwrocie strony4.
[s. 55] Marsylia, 4 grudnia 1838.
„Drogi ksi¹¿ê, nie znosz¹c, podobnie jak pan, tak d³ugiej bezsennoci, tak¿e nie pozwalam sobie na zw³okê, gdy zajmuje mnie
tak wa¿na sprawa. Tak wiêc ju¿ od rana chcia³bym pana poinformowaæ o smutku, jakiego dowiadczam w zwi¹zku z redakcj¹ prospektu i zwi¹zanych z nim artyku³ów. Nic bardziej poci¹gaj¹cego,
ale serce biskupa nie mo¿e siê tym zadowoliæ. Powci¹gliwoæ jest
dobra, ale nie mo¿na iæ na kompromis z Prawd¹. Zatem Prawda
jest jedna, jest znana i g³oszona jedynie przez Koció³ katolicki,
apostolski i rzymski. Nie uznaæ jej to w pewnym sensie dopuciæ
siê zdrady. Biskup Algieru podobnie jak ja bêdzie myla³, ¿e zostalimy w³¹czeni do chrzecijañskiego stowarzyszenia, jeli chcecie
ewangelickiego, ale które ubiega siê o przemilczenie swej wiary
katolickiej. Jest mowa o moralnoci, filantropii, ale ani s³owa
o tym, co przede wszystkim mamy w sercu. Wraz z naszymi statutami pod p³aszczykiem biskupów bêdzie mo¿na utworzyæ protestanckie wioski. W tych artyku³ach znajdzie siê wszystko, co trzeba, aby w stowarzyszeniu wymuszono to, czego ani ksi¹¿ê de Mir,
ani ks. Landmann, ani biskup Algieru, ani ja nie bêdziemy mogli
opanowaæ. Podsumowuj¹c wszystkie refleksje, uwa¿a³bym, ¿e
zdradzam moj¹ pos³ugê, gdybym zgodzi³ siê aktywnie nale¿eæ do
dzie³a ustanowionego w rzeczywistoci poza katolickimi ramami.
W moim gabinecie jest zbyt wielu ludzi5, abym móg³ to panu wyjaniæ, wystarczaj¹co pan zrozumie moje myli i to, dlaczego nie
chcê ich opublikowaæ drukiem, zanim na spokojnie ich nie przeczytam, aby zbadaæ, czy mo¿na by³oby przemyciæ kilka s³ów, które uspokoj¹ moje sumienie, oraz ukryæ moj¹ odpowiedzialnoæ pod
oczyma Kocio³a katolickiego. Do widzenia, mój ksi¹¿ê, proszê
przys³aæ mi ksiêdza z rêkopisem; zachowam go jedynie na 24 godziny, odelê go panu wraz z moimi uwagami, jeli bêdzie mo¿liBiskup de Mazenod zachowuje kopiê ca³ego tego listu na stronie 55.
Mam zbyt wielu ludzi, którzy czekaj¹ na audiencjê, nie mam czasu, aby lepiej siê
wyt³umaczyæ.
4
5
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woæ do³¹czenia ich. Jeli nie, ograniczê siê jedynie do sformu³owania ¿yczeñ o sukcesie dzie³a, które przysporzy dobra, ale biskup
bêdzie w nim dzia³a³ jedynie wówczas, gdy bêdzie ono na wskro
katolickie. Proszê przyj¹æ itd.”.
Natychmiast przyszed³ ks. Landmann, aby nanieæ poprawki
do jednego z artyku³ów. Nie uwa¿am tej modyfikacji za wystarczaj¹c¹, aby chowaæ mój honor, moj¹ odpowiedzialnoæ i wiarê. Zatem jeszcze raz dok³adnie przeczyta³em preambu³ê i artyku³y projektu. Poprzesta³em na pierwszym s³owie. Wszelkie trudnoci
zosta³y pociête; trzeba by³o napisaæ stowarzyszenie katolickie zamiast chrzecijañskie. Ksi¹dz Landmann odpowiedzia³ na tê uwagê, ¿e przez to damy sposobnoæ stowarzyszeniu protestanckiemu,
które powsta³oby wczeniej, zanim zd¹¿ymy je zatwierdziæ; duch
prozelityzmu tych sekciarzy podenerwowanych naszym og³oszeniem wzbudzi³by ich sprzeciw dziêki olbrzymim wp³ywom, czemu
ich towarzystwo biblijne da³o dowód, mog¹c siê dowolnie realizowaæ. Ta uwaga wyda³a mi siê s³uszna. Odk¹d tylko przychyli³em
siê usuniêciu artyku³ów, wszystko, co mog³o roz³o¿yæ sekciarzy, ¿e
chcemy pracowaæ jedynie dla Prawdy poprzez rozszerzanie naszej
wiêtej wiary i wrêcz przeciwnie, porednio wypowiedzieæ wszystko, co mo¿na udowodniæ, ¿e na wzglêdzie mamy jedynie religiê
katolick¹ w nauczaniu religijnym, któr¹ chce siê dostarczyæ kolonistom. Dziêki tym korektom znikn¹³ wszelki pozór filantropii oraz
indyferentyzmu, nie ma ju¿ po nim wiêcej ladu. Ocalony zosta³
honor biskupstwa, a tak¿e znaczenie samej wiary. Jestemy wra¿liwi tylko w jednym punkcie, na zbyt ogólnej nazwie chrzecijañskiego stowarzyszenia, które jestemy zmuszeni wymieniæ, aby
unikn¹æ wiêkszego z³a, a poza tym jestemy w stanie broniæ siebie, podtrzymuj¹c, ¿e ten tytu³ przyjêlimy w opozycji do niewiernych, których staramy siê przywieæ do poznania Prawdy, a tak¿e
po to, aby nasze dzie³o by³o czysto katolickie, jak to mo¿na oceniæ
w kontekcie statutów, nie rani¹c otwarcie wra¿liwoci naszych
b³¹dz¹cych braci.
Oto poprawki, które wystarczy³y, aby usun¹æ pozór indyferentyzmu, który rani³ nasz¹ wiarê w przyjêtej wersji6. Nie wiem,
6
Biskup de Mazenod proponuje trzynacie poprawek: (koniec strony 54 i 550. Oto
najwa¿niejsze teksty: numer 4: ale w nie mniejszym stopniu zabiega³by, aby na tej sa-
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czy moje poprawki zostan¹ uwzglêdnione. Dla mnie s¹ nieodwo³alnym warunkiem, jedynie za tê cenê mogê wyraziæ zgodê na
umieszczenie mojego nazwiska w patronacie dla tego dzie³a.
5 grudnia: Odwiedziny delegacji stowarzyszenia statystycznego, aby mnie zaprosiæ na publiczne posiedzenie w przysz³¹ niedzielê. Dziêkuj¹c tym panom, nie mog³em im obiecaæ, ¿e przyjdê,
z racji niedzielnego [s. 57] nabo¿eñstwa.
5 grudnia: Ksi¹dz Landmann przyniós³ mi pierwsz¹, próbn¹
odbitkê prospektu. Ksi¹¿ê de Mir zgodzi³ siê z moimi poprawkami, skorygowa³ dwunast¹, ale uzmys³owi³em ksiêdzu, ¿e powinien
powróciæ do mojej wersji, dodaj¹c, ale zawsze za zgod¹ biskupa7,
uchroni³by siê wtedy od ujemnych skutków przyjmowania miejscowej ludnoci tylko z zawiadczeniem w³adz cywilnych. Lepiej zachowane zosta³yby tak¿e konwenanse, wymagaj¹ce, aby biskup
powiadczy³ bezporednio dobre postêpowanie i obyczaje muzu³manów, których zupe³nie nie zna.
6 grudnia: List do mojej matki. List do superiora generalnego
z St-Sulpice8. Na jego probê wyra¿am zgodê, aby ks. Gaduel wst¹pi³ do St-Sulpice pod warunkiem, ¿e zostanie moim diecezjaninem,
ale zaznaczam, ¿e nigdy nie odst¹piê od postanowienia i nie wymej, staro¿ytnej ziemi rozszerzaæ wiarê katolick¹, która kiedy tak bardzo tutaj jania³a.
W ten sposób ich cel zosta³ ca³kowicie osi¹gniêty; numer 5: zamiast ewangeliczny napiszcie: z prawdziwej wiary; numer 6: usuñcie: prawdziwa filantropia, i napiszcie: to
pañstwowe dzie³o, dzie³o boskiego mi³osierdzia, któremu nie mo¿e zabrakn¹æ b³ogos³awieñstwa Opatrznoci; numer 9: po doskona³oci moralnej dodajcie: oparte na zasadach
wiary; numer 11: poprawcie: towarzystwo nawi¹¿e kontakty jedynie z dobrymi koloniami chrzecijañskich rolników, które bêd¹ mia³y certyfikat dobrego ¿ycia i obyczajów
wydany przez proboszcza z ich parafii, zatwierdzony przez biskupa diecezji i powiadczony przez w³adzê pañstwow¹ z ich kraju; numer 13: po wychowaniu dodajcie: religijnym i rolniczym. Powiedziawszy o tych poprawkach, Rey napisa³: Wys³any rêkopis
wytrzyma³ poprawki biskupa, które wskazuj¹ na czystoæ nauczania biskupa Marsylii
i jego pog³êbione rozumienie relacji spo³ecznych, które powinna okrelaæ religia i nimi
rz¹dziæ. (A. Rey, dz. cyt., t. 1. s. 43)
7
Dwunasta poprawka brzmia³a nastêpuj¹co: Po dog³êbnym postêpowaniu poprawiæ na powiadczone przez biskupa, ¿e s¹ chrzecijanami, lub przez w³adze cywilne, jeli
nimi nie s¹, ale zawsze za zgod¹ biskupa.
8
List opublikowany w aneksie do tego tomu pod numerem 5.
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dam dymisoriów do wiêceñ kap³añskich. Jak¿e biskup mo¿e wyraziæ zgodê, aby osobicie dla Kocio³a nie rodziæ tych, których
dobry Bóg da³ mu za wspó³pracowników w jego wa¿nej misji!
Uwa¿am, ¿e gdyby zastanowiono siê nad wznios³ymi konsekwencjami na³o¿enia r¹k, nad cudown¹ czynnoci¹ przekazania Ducha
wiêtego, nad cis³¹, niepojêt¹, ale wyczuwaln¹ i bardzo realn¹
relacj¹, jaka nawi¹zuje siê miêdzy dusz¹ biskupa i kap³ana w chwili
wiêceñ, o nadprzyrodzonej jednoci wynikaj¹cej z tej p³odnej
emanacji i wszystkimi duchowymi i wzajemnymi zobowi¹zaniami,
jakie z nich wyp³ywaj¹, nikt nie zrzek³by siê pociechy i szczêcia,
aby byæ narzêdziem tak wielkich cudów. Gdy chodzi o mnie, wydaje mi siê, ¿e podczas ka¿dych wiêceñ mogê powiedzieæ jak nasz
Pan, ¿e moc wysz³a ze mnie. Taki grzesznik, tak niegodzien, jakim
jestem, w mojej duszy odczuwam to, czego nigdy nie by³em w stanie wypowiedzieæ, a jeli Bóg pozwoli³by, by kap³an, który rodzi
siê pod moimi rêkami, dowiadczy³by jeli nie tego samego uczucia,
to przynajmniej wyczucia tego porz¹dku spraw, proporcjonalnie do
tego, co daje mi odczuæ dzia³anie ³aski, uwa¿am, ¿e pozosta³by nierozdzielnie ze mn¹ zjednoczony, ¿e nie móg³by powstrzymaæ siê
od mi³oci wiêkszej ni¿ mi³oæ syna do ojca, ¿e w pewnym sensie
chcia³bym ¿yæ ¿yciem Jezusa Chrystusa [s. 58], który jest ród³em
tego duchowego pokolenia, tworzonego przez kap³ana dziêki biskupowi.
Nie potrafiê mówiæ; byæ mo¿e bêdzie trudno tak¿e mnie zrozumieæ. Przyjemniej wybaczy siê mi moj¹ dziwnoæ ze wzglêdu na
szacunek dla postêpowania, które jest wynikiem duchowego przekonania, jakie przenika i dominuje w mojej duszy, do jakiego przywyk³em ca³ym sob¹ jako do najbardziej ³agodnego i pocieszaj¹cego obowi¹zku w moim ciê¿kim i budz¹cym grozê pos³ugiwaniu.
Sk¹din¹d tym, którzy nie rozumiej¹ tego jêzyka i odczuwaliby
pokusê, aby mnie skrytykowaæ, zostawiaj¹c na boku ca³¹ resztê,
odpowiem bez skrupu³ów s³owami wiêtego soboru trydenckiego:
Episcopi per semetipsos ordines conferant, oto regu³a; oto wyj¹tek:
quod si aegritudine fuerint impediti, … ad alium episcopum subditos suos… ordinandos dimittant9. Bêdê siê zatem wywi¹zywa³
9
Biskupi sami udzielani wiêceñ. Jeli byli chorzy, wysy³ali swoich ksiê¿y do innego biskupa.
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z obowi¹zku, wywiêcaj¹c moich cz³onków, jeli nie bêdê chory.
Któ¿ mo¿e uwa¿aæ za niew³aciwe to, ¿e trzymam siê zasady oraz
¿e nie pos³ugujê siê wyj¹tkiem, gdy¿ z racji mojego dobrego zdrowia nie muszê z niego korzystaæ?
Unusquisque a proprio episcopo ordinetur10, mówi jeszcze
wiêty sobór, aby tak¿e kap³anowi daæ poznaæ regu³ê, któr¹ winien
zachowywaæ, i dobrze zrobi, jeli bêdzie siê jej trzyma³, a jeli siê
zastanowi, nie bêdzie prosi³ o dyspensê od niej, ona bowiem wyra¿a ¿yczenie Kocio³a, chocia¿ w ogóle nie sprzeciwia siê temu,
który przejawia przeciwne pragnienie uprawniaj¹ce biskupa, aby j¹
doceniæ.
List od o. Pierre’a Auberta. Morandini dozna³ nowego kryzysu, uznano, ¿e ostatniego. Sam widzia³, ¿e ganie, ale nawet poród
najokrutniejszych cierpieñ nie os³ab³ w swojej codziennej cnocie.
Potrafi³ wypowiadaæ tylko czu³e s³owa: B¹d b³ogos³awiony, Bo¿e
mojej duszy. To drogie dziecko, z tego, co mi mówi o. Aubert, zaczê³o pisaæ do mnie list, aby mnie prosiæ o pozwolenie na sporz¹dzenie testamentu oraz by mnie [s. 59] powiadomiæ o swoich intencjach. Dlaczego mu nie przypomniano, ¿e nie potrzebuje mojego
pozwolenia, aby sporz¹dziæ testament? Ach, teraz nie to mnie martwi. Strata tego dziecka, które Zgromadzeniu da³o tak piêkne nadzieje; oto, co obci¹¿a moje serce.
7 grudnia: Przyjazd ksiêdza biskupa z Nancy. Zszed³ do mnie,
aby u mnie spêdziæ czas, kiedy pozostanie w Marsylii.
List do o. Pierre’a Auberta w odpowiedzi na ten napisany
wczoraj na temat naszego dobrego br. Morandiniego. Zobowi¹zujê
go, aby temu anio³owi da³ polecenia na drugi wiat, które polegaj¹
na tym, aby u dobrego Boga wyjedna³ mi obfite ³aski, których bardzo potrzebujê, abym godnie wywi¹zywa³ siê z ci¹¿¹cego na mnie
podwójnego zadania.
8 grudnia: Msza w wy¿szym seminarium z okazji wiêta Niepokalanego Poczêcia. Nastêpnie wzi¹³em udzia³ w sumie, któr¹
odprawiono od razu po mojej mszy. wiêtowania dope³niê w tej

10

Niech ka¿dy zostanie wywiêcony przez swojego biskupa.
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wspólnocie, udaj¹c siê na kolacjê i uczestnicz¹c w wieczornym
oficjum.
Zapowied chrzecijañskiego stowarzyszenia dla rolnej kolonizacji i cywilizacji Afryki Pó³nocnej ukaza³a siê wraz z poprawkami, jakie nanios³em do projektu, co do joty, co nie by³o konieczne. Natychmiast napisa³em nastêpuj¹cy list do ksiêcia de Mir:
„Mój drogi ksi¹¿ê, zasadne jest, abym pierwszy da³ przyk³ad,
tak jak chcia³em da³ impuls wielkiemu dzie³u, jakie stworzylicie
z dobrym ks. Landmannem. W odpowiedzi na wasze og³oszenie
wysy³am wam moj¹ zgodê na dziesiêæ akcji naszego stowarzyszenia. Bardzo chêtnie teraz mówiê „naszego”, pieczêæ chrzecijañstwa rozpêdzi³a bowiem wszelkie chmury zaciemniaj¹ce czystoæ
jej blasku, który nie znosi ¿adnej mieszaniny. Pañska myl, moja
oraz ks. Landmanna i wszystkich czcicieli jednej Prawdy zosta³a
jasno wyra¿ona, nie ma ju¿ ¿adnej [s. 60] dwuznacznoci; nawet
sam tytu³, nieco zbyt d³ugi, wystarczaj¹co t³umaczy ca³y kontekst
czy to w odniesieniu do preambu³y, czy te¿ artyku³ów. Odt¹d biskup, taki jak ja, który ca³ym sercem i dusz¹ jest przywi¹zany do
prawdziwej, apostolskiej i rzymskiej wiary katolickiej, za któr¹
przela³by ostatni¹ kroplê krwi, mo¿e w nim pojawiæ siê w pierwszej linijce. Powiadczona jest nie tylko jego odpowiedzialnoæ
wobec Kocio³a, ale mo¿e, a nawet powinien popieraæ to dzie³o
zbawienia dla tylu dusz, które zginê³yby bez tej pomocy.
Mój drogi ksi¹¿ê, bardzo s³uszne jest moje pospieszanie ciê
i pocieszanie. Dlatego otwieraj¹c dla pana moje serce, odpowiadam
na wszystkie pañskie nadzieje, i jest to wynagrodzenie za chwilê
niepewnoci, jak¹ spowodowa³y moje rzetelne uwagi. Jest pan zbyt
sprawiedliwy, zbyt dobrym katolikiem i bardzo wykszta³cony, aby
nie przyznaæ mi racji, ¿e wywi¹za³em siê z pilnego obowi¹zku.
Wiedzia³em, do kogo siê zwróci³em, delikatnie traktuje siê tylko
s³abych.
Do widzenia, drogi ksi¹¿ê, itd.”.
List od bpa de Belleya. Udowadnia mi, ¿e zawsze mia³ racjê
co do pewnych osób, które s¹dz¹, ¿e dobrze jest wtedy, kiedy myli siê tak jak one lub kiedy podziela siê ich pogl¹dy, ale kiedy
sprzeciwia siê ich ideom, uwa¿aj¹, ¿e tkwi siê w b³êdzie i maj¹

262

Dziennik 1838

najlepsze argumenty, aby siê im sprzeciwiæ. Hierarcha, który nieco
straci³ g³owê z powodu wiedzy, jakakolwiek by ona by³a, upiera siê
przy opinii, któr¹ lekkomylnie zamieci³ w swoim rytuale odnonie do prawa wizytacji metropolitów, nie zadaj¹c sobie trudu zbicia ani jednej z moich racji. Przyjmuje nawet nieco w³aciwy ton,
którego nie zaniecham podkreliæ w mojej odpowiedzi, w której
bêdê jeszcze móg³ podkreliæ kilka innych przypadkowych tez
z jego rytua³u. Jeli bêdzie siê upiera³, widz¹c, ¿e nie przyjmujê
lepo jego opinii, w zamian uzna po prostu, ¿e zgodzi³em siê z nim,
wprowadzaj¹c niewielkie uzupe³nienie do artyku³u o zebraniu biskupów w Aix, i skarci ks. Jacquementa, którego nazywa m³odym
cz³owiekiem [s. 61], co nie rozumie swojej pozycji. Wszystko,
gdy¿ ks. Jacquement nie rozumie istoty rzeczy i mówi o niej
w swoich dyskusjach z ks. Pagèsem. Ludzkie biedy, wobec których
nie mo¿emy przejæ bez odpowiedzi.
List ks. Gaduela, w którym mnie prosi o pozwolenie wst¹pienia do St-Sulpice.
9 grudnia: Msza w kaplicy panów od Gwiazdy11. Buduj¹ce
spotkanie, ale pokazuje nasz¹ biedê, tutaj s¹ bowiem zebrani wszyscy, którzy s¹ praktykuj¹cymi chrzecijanami wród mê¿czyzn
Marsylii, i z pewnoci¹ liczba nie jest tak wielka, jeli porównuje
siê j¹ przez pryzmat tego, co naliczylimy rano. Wiêkszoæ z nich
ma swój wiek, jest bardzo ma³o lub prawie nikogo sporód m³odych. W sumie dlaczego tylko stu mê¿czyzn przysz³o ze wszystkich dzielnic miasta? Oto refleksje, jakie poczyni³em, gdy inni zachwycali siê tym wspania³ym zebraniem. Zapomnia³em dodaæ, ¿e
stowarzyszenie w swoim spisie ma oko³o 400 nazwisk. Jeli wszyscy byliby chrzecijanami, widzielibymy ich wiêcej ni¿ stu na
porannym spotkaniu z okazji jedynego wiêta dzie³a. Poszed³em na
nieszpory, w których uczestniczy³em w cappa magna, stoj¹c przy
pontyfikalnym tronie z racji obecnoci naszego, wystawionego boskiego Mistrza. Muszê powiedzieæ, ¿e mój przyk³ad naladowa³a

11
Panowie od Gwiazdy: dobroczyñcy dzie³a Opatrznoci, nazywanego Dzie³em
Gwiazdy, które zajmowa³o siê sierotami i ubogimi. Zob. Dziennik z 8 i 14 stycznia 1838
roku.
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najwiêksza liczba uczestników, co nape³ni³o pociech¹ moje serce,
by³o to bowiem naprawdê co imponuj¹cego widzieæ tê postawê
szacunku, cudowne wyznanie wiary i s³uszn¹ czeæ oddan¹ Najwy¿szemu Mistrzowi, godnemu mi³oci Jezusowi obecnemu pod
postaciami eucharystycznymi. Przyznajê, ¿e za ka¿dym razem, gdy
spe³niam ten obowi¹zek wobec naszego Pana, dowiadczam niewypowiedzianej radoci i prawdziwego szczêcia. Bardzo s³uszne
by³o wywiadczenie zadoæuczynienia wielkoci nieznanego, zaniedbanego oraz niezauwa¿onego Boga przez wiêkszoæ tych, którzy wyznaj¹, i¿ Go znaj¹ i adoruj¹. Przyrzekam, ¿e wszyscy biskupi z³o¿¹ Mu ten sam ho³d na ca³ej powierzchni Ziemi. Po kazaniu
udzieli³em b³ogos³awieñstwa Najwiêtszym Sakramentem. [s. 62]
9 grudnia: Niech Bóg bêdzie b³ogos³awiony! List, jaki w³anie
otrzyma³em z Korsyki, przynosi mi nico wytchnienia. Nasz o. Albini po piêtnastu dniach niewiadomoci i milczenia na tyle wyzdrowia³, ¿e mo¿na mieæ pewn¹ nadziejê, i¿ zostanie przy ¿yciu.
To jeszcze nie jest tak, jak byæ powinno, ale mo¿na siê chlubiæ,
widz¹c go przywróconego Kocio³owi i Zgromadzeniu! Modlitwy
trwaj¹, jeli siê ostanie, bêdzie mo¿na powiedzieæ, ¿e im to zawdziêczamy12.
10 grudnia: Fa³szywy kierunek nadany przez ks. Jacquementa
wraz z ks. Carentène’em13 koncertowi przy nieodpowiednio nazywanych relikwiach wiêtego Tomasza14 w Marsylii przyniós³ swój
owoc. Zarekomendowano im, nawet w imiê wiêtego pos³uszeñstwa rozkazano  có¿ za nadu¿ycie w³adzy  aby biskupa diecezjalnego lub jego wikariusza generalnego nie informowali o ¿adnych cierpieniach i ma³ych zatargach we wspólnocie. Do czego to
doprowadzi³o? ¯e wezwana bez mojej wiedzy prze³o¿ona ¿yczy³a
W rêkopisie à qui on le devra.
Ksi¹dz Carentène (1897-1864), wówczas proboszcz w Plan-du-Cuques i ks. Jacquement, wikariusz generalny z Aix.
14
Siostry wiêtego Tomasza z Villanueva za³o¿one w 1660 r w Lamballe (Bretania) przez augustianina o. Ange Prousta. Po rewolucji p. de Pinczon, zakonnica z tego
instytutu i krewna bpa de Cicéa za³o¿y³a dom w Aix, który sta³ siê niezale¿nym zgromadzeniem pod nazw¹ Augustianki Matki Bo¿ej £askawej, nazywane Augustiankami
wiêtego Tomasza. W 1823 r. prowadzi³y szpital w Aubagne w diecezji marsylskiej.
12
13
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dobrego wieczoru towarzystwu i wykorzystuj¹c swoj¹ w³adzê nad
najprzydatniejsz¹ siostr¹ w domu, poci¹gnê³a j¹ ku apostazji. Obie
uciek³y. Wraz z nimi uciek³y trzy pensjonariuszki, a z wielkim trudem mo¿na by³o pochwyciæ ich dzieci. Mogê sobie pomyleæ, jaki
ba³agan panowa³ w tym domu. Dzisiaj pojawi³a siê u mnie nowa
prze³o¿ona, bardzo le j¹ przyj¹³em, mówi¹c, dlaczego okaza³em
tak¹ surowoæ. Gdy chodzi o dwie apostatki, które widzia³em dzisiaj rano, zrobi³em im wyrzuty, na jakie zas³u¿y³y, daj¹c im odczuæ
ich b³¹d, który mog³y naprawiæ tylko powrotem do wspólnoty,
gdzie mog¹ s³u¿yæ Bogu lub oczywicie zwróciæ siê do papie¿a,
aby je zwolni³ ze lubów, czego nie radzê im czyniæ. mia³o zdecydowa³y siê udaæ do Rzymu. Skoro podjê³y decyzjê bez konsultacji ze mn¹, zostawiam je z ich planami, które z pewnoci¹ nie s¹
najrozs¹dniejsze.
11 grudnia: Przyszed³ ks. Carentène, aby siê usprawiedliwiæ
za swoje ci¹g³e b³êdne i ma³o szczere postêpowanie. To kap³an,
któremu nie brakuje pewnych cnót, ale jest bardzo niepoprawny ze
wzglêdu na charakter. Obieca³ mi [s. 63], ¿e siê poprawi, uwa¿am,
¿e obojêtnie, gdzie go dam, bêdzie wykazywa³ braki.
12 grudnia: Zgromadzenie mi³osierdzia w parafii wiêtej
Trójcy dla dzie³a in fieri domu emerytów dla ksiê¿y w La Seyne.
Kazanie wyg³osi³ biskup z Nancy. Nie by³o wielu ludzi, co bêdzie
mia³o wp³yw na sk³adkê i krzes³a15, oko³o stu dukatów na dzie³o.
Bêdê zaskoczony, gdy zobaczê, i¿ to dzie³o powstanie. Nie wzbudzi³o ¿adnej sympatii w mojej diecezji.
13 grudnia: List od opata z Aiguebelle16, aby mnie zaprosiæ
do przy³¹czenia siê do modlitw jego wspólnoty od Bo¿ego Narodzenia do Oczyszczenia.
Biskup z Nancy przez Tulon uda³ siê do Fréjus, gdzie obejrzy
dom w La Seyne, który mia³by byæ przeznaczony na dom dla ksiê¿y. Powróci w rodê.

15
16

Les chaises: druga sk³adka, aby mieæ prawo do krzes³a podczas kazania.
Klasztor trapistów w Aiguebelle (Drôme).
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14 grudnia: Przetrz¹sa³em moje papiery. Spali³em prawie
dwiecie listów. Zachowujê te, które mog¹ s³u¿yæ historii Zgromadzenia. W tej korespondencji znajdzie siê bardzo interesuj¹ce sprawy, przywo³uj¹ce wspomnienia, które bez niej by przepad³y. Bêdzie siê z nich czerpaæ tak¿e drogocenne informacje o ¿yciu
naszych ojców. To nie tylko s¹ wydarzenia, ale tak¿e i odczucia,
czêsto wspania³e, które bêd¹ budowaæ i pos³u¿¹ za przyk³ad naszym nastêpcom. Ale potrzeba cz³owieka oddanego, cierpliwego,
gorliwego i zdolnego, aby uporz¹dkowa³ te wszystkie rzeczy. Niech
ma pewnoæ, i¿ dobrze wykorzysta³ swój czas, kiedy dziêki jego
pracy powstanie interesuj¹ca historia pocz¹tków i rozwoju Zgromadzenia, opis g³ównych misji i ró¿nych domów, obraz buduj¹cego,
przyk³adnego i apostolskiego ¿ycia cz³onków Zgromadzenia, którzy oddali, a nawet powiecili swe istnienie dla chwa³y Boga i zbawienia dusz. Gdybym znalaz³ takiego cz³owieka dobrej woli, nie
obawia³bym siê zwolniæ go z ka¿dej innej pracy i ca³ej pos³ugi za
cenê tego, by nawet przez ca³e dwa lata odda³ siê temu jedynemu
zajêciu. Mówiê o tym teraz, nie chc¹c mieæ ¿adnych skrupu³ów
z wykonaniem tego planu, by w przysz³oci nie ¿a³owaæ, ¿e jeszcze tego nie dokonano. [s. 64] List do konsula generalnego z Sardynii, aby grzecznie mu odmówiæ tego, o co mnie prosi³ dla ks. Ragazzoniego, haniebnie wygnanego przez biskupa z Padwy.
Poszed³em na kazanie do kocio³a St-Martin, aby pos³uchaæ ks.
kan. Certesa. By³em bardzo zadowolony z jego kazania o mi³oci
wzglêdem tych, którzy nam le czyni¹. Dobrze napisane i wyg³oszone.
Przegl¹daj¹c moje papiery, znalaz³em niezidentyfikowan¹ notatkê, któr¹ przepisujê w tym miejscu, aby s³u¿y³a jako wspomnienie. Zosta³a napisana po wyjciu z audiencji u papie¿a:
„Nasz Ojciec wiêty, papie¿, przyj¹³ mnie 24 padziernika
1832 r. na po¿egnalnej audiencji na mocy szczególnej ³aski, poniewa¿ dzisiaj mia³ nie mieæ audiencji. Jego wi¹tobliwoæ przyj¹³
mnie jak niegdy z bardzo szczególn¹ uprzejmoci¹ i bez trudu
udzieli³ mi wszystkiego, o co go prosi³em; tylko o dyspensê od
postu w przypadku inwazji cholery. Poleci³ mi porozmawiaæ z Jego
Eminencj¹ kard. Labruschinim, jak to uczynili arcybiskup Pary¿a
i inni biskupi Francji; 2. Wyranie mnie zwolni³ z obowi¹zku
wszelkiej rezydencji, uwa¿aj¹c moj¹ diecezjê (Ikozjê), jakby by³a
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w rêkach niewiernych; 3. Do mojego krzy¿a misyjnego17 przywi¹za³ odpusty za drogê krzy¿ow¹; 4. W³asnorêcznie chcia³ podpisaæ
probê, jak¹ mu przedstawi³em, aby uzyskaæ po³¹czenie oficjów
wraz z redemptorystami; 5. Przedstawi³ mi zamiar udzielenia odpowiedzi mojemu wujkowi, biskupowi Marsylii, na temat raportu, o którym z dobroci¹ siê wyrazi³”.
15 grudnia: Zap³aci³em moj¹ niewielk¹ kwotê dziesiêciu franków na generalne stowarzyszenie rozbitków, którego cz³onkiem, na
mocy piêknego dyplomu honorowego przewodnicz¹cego, uczyniono mnie w Pary¿u.
Pan de La Boulie listem proboszcza parafii St-Jean powiadomi³ mnie o mierci swojej ¿ony. Bêdziemy siê za ni¹ modliæ.
List od ksiêdza proboszcza z Rognes z podziêkowaniami za
dobro, jakie nasi misjonarze zdzia³ali w jego parafii: „Zadanie”,
powiedzia³, „nie by³o tak ³atwe, jak podejrzewano, nie trzeba by³o
nic wiêcej jak tylko tak wspania³ego cz³owieka [s. 65] jak o. Courtès, aby dzie³o doprowadziæ do szczêliwego koñca. Ten prawdziwy aposto³ Jezusa Chrystusa, pe³en cnót i wiedzy, w tej parafii zostawi³ niezatarte wspomnienia. Jego dwaj dobrzy i godni
wspó³pracownicy rywalizowali gorliwoci¹ i wspaniale przyczynili siê do sukcesu dobrego dzie³a. Nie mo¿na by³o spodziewaæ
siê szczêliwszego rezultatu. Wiêkszoæ mieszkañców Rognes
uczestniczy³a w misji”. Co za pora¿ka! Zawsze u nas nazywano
to nieudan¹ misj¹. Wielki Bo¿e! Wiêkszoæ parafian nie skorzysta³a z piêciotygodniowej misji? Nigdy nie widzielimy tak op³akanego rezultatu; ksi¹dz proboszcz raczy³ dodaæ, ¿e wielka czêæ
tych, która nie uczestniczy³a, zawiadczy³a o smutku, ¿e tego nie
zrobili. Nie bylibymy zadowoleni, kiedy piêæ lub szeæ osób
sprzeciwia siê ³asce. Rzadko do tego dochodzi³o, raz, dwa, czasem nigdy w bardzo licznych populacjach. Ojciec Dassy, który
dzisiaj do mnie napisa³, chc¹c zdaæ mi relacjê z rekolekcji, jakie
w³anie wyg³osi³ w ni¿szym seminarium w St-André18, mówi mi
o swej ostatniej misji w St-Christophe du Pin19, gdzie ani jeden
17
18
19

Krzy¿ misyjny: krzy¿ misjonarski.
Ni¿sze seminarium w La Côte-Saint André w diecezji Grenoble.
Departament Isère.
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mê¿czyzna nie przyst¹pi³ do sakramentu pokuty. Oto misja! Obawiam siê, ¿e w diecezji Aix nie przeprowadza siê ich zgodnie
z naszymi zwyczajami. Dlaczego w przeciwnym razie udaj¹ siê
wszêdzie indziej, podczas gdy w diecezji Aix przynosz¹ tylko
przeciêtne rezultaty?
List od o. Magnana: „Zakoñczê go”, mówi mi, „czuwaj¹c przy
naszym m³odym br. Morandinim. Ci¹gle jest bardzo chory, pora¿enie ka¿dego dnia postêpuje. Wczoraj wieczorem s¹dzilimy, ¿e
kona, lekarz zmienia³ swoje przypuszczenia. Jeszcze wczoraj wieczorem, na jego probê, ojciec superior w otoczeniu ca³ej wspólnoty udzieli³ mu wiêtego wiatyku; p. dAstros powiedzia³ nam
wczoraj, ¿e nie prze¿yje do wieczora, ale wydaje siê, ¿e dobry Bóg
koñczy oczyszczaæ tego anio³a i chce, abymy d³u¿ej byli wiadkami widowiska, które wzbudza podziw u wszystkich, którzy do
niego przychodz¹  brak najmniejszego znaku zniecierpliwienia,
stara siê nawet ukrywaæ przed nami swe nieznone cierpienia. Gdy
chodzi o mnie, to nie odst¹pi³bym mojego miejsca przy ³o¿u mierci, za bardzo obawia³bym siê, ¿e umrze podczas naszej nieobecnoci, aby nie doceniæ mojego szczêcia, aby towarzyszyæ i [s. 66]
podziwiaæ piêkno jego duszy, któr¹ zdradza spokojem swojego
oblicza, na którym nawet w³anie na najmniejsze uprzejme s³owo
pojawi³ siê umiech. wieccy, których wezwalimy na wiadków
jego testamentu, nie mog¹ wyjæ z podziwu, widz¹c ten tak doskona³y spokój w tak smutnych sk¹din¹d chwilach. Mamy tylko jedno
zmartwienie, ¿e jestemy zmuszeni pochowaæ go na publicznym
cmentarzu, zanim powstanie wspólnotowy grobowiec. Jakkolwiek
bêdzie, jego wiêta mieræ bêdzie dodatkowym dowodem opieki,
jakiej Najwiêtsza Maryja Panna udzieli naszym braciom w ostatnich momentach. Nie wiem, czy mieræ o. Arnoux by³a bardziej
buduj¹ca. Nasi ojcowie byli niejako zawsze godni podziwu w mi³oci”.
Nie ¿a³ujê trudu, przepisuj¹c te linijki ku czci jednego z tych
naszych drogich predestynowanych. Modlê siê, rozwa¿am, cieszê
siê, Bogu sk³adam okrutn¹ ofiarê i za ka¿dym razem pocieszam siê,
przygotowuj¹c materia³y na jego pochwa³ê ku zbudowaniu przysz³ych cz³onków rodziny, aby widzieli, jak wi¹tobliwie umieraj¹
ci wszyscy, których dobry Bóg wzywa do siebie z ³ona naszego
ma³ego Zgromadzenia. Jeli to dziecko, jeli ten anio³ umar³by na
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przyk³ad u jezuitów, by³by Berchmansem lub Stanis³awem20, Alojzym Gonzag¹. Dlaczego zatem g³ono nie chwalimy Pana za Jego
wielkie mi³osierdzie, jakie roztacza nad nami, udzielaj¹c naszym
przywileju mierci wybranych. Pons, Suzanne, Marcou, Arnoux,
Dumolard21 i wszyscy nasi inni bracia, odpowiedzcie mi z wysokoci niebios! Czy wasze powo³anie do Zgromadzenia Oblatów Maryi nie by³o znakiem waszego przeznaczenia? O mój Bo¿e, niech
tak bêdzie z wszystkimi, którzy a¿ do koñca walcz¹ pod tym sztandarem, niech ten, który ich zgromadzi³ w waszym imieniu, umrze,
gdy wybije godzina jego wiêtej mierci, niech do³¹czy do nich
w chwale, aby przez ca³¹ wiecznoæ kochaæ ich w Bogu, jeszcze
doskonalej jak ich kocha³ na ziemi. [s. 67]
16 grudnia: Msza w parafii St-Henri. Poszed³em tam za zakoñczenie piêtnastodniowych rekolekcji, jakie poza czasem misji
proboszcz w³anie wyg³osi³ dla mê¿czyzn swojej parafii. Nie widzia³em nic bardziej wzruszaj¹cego. Koció³ by³ wype³niony tylko
przez mê¿czyzn. Godna podziwu by³a uwaga, jak¹ przywi¹zywali
do wyg³oszonych przeze mnie s³ów. Ci odwa¿ni mê¿czyni tak
dobrze zrozumieli to, co im powiedzia³em, ¿e wielu p³aka³o ze
wzruszenia, co szczególnie zbudowa³o niektórych mê¿czyzn
z miast zaproszonych przez proboszcza. Kiedy zobaczy³em to
uczucie i dobre nastawienie, poczu³em, ¿e natychmiast muszê
udzieliæ sakramentu bierzmowania trzydziestu sporód tych mê¿czyzn, którzy a¿ do chwili obecnej zaniedbali przyjêcie tego sakramentu. Wydawa³o mi siê, jak to powiedzia³em do zgromadzonych,
¿e Duch wiêty zstêpowa³ w dusze bierzmowanych, powoduj¹c odnowê gorliwoci we wszystkich obecnych wiernych, ¿e Jego ³aska
zosta³a udzielona wszystkim, ¿e ci wszyscy, którzy mieli szczêcie
nawróciæ siê, mieli udzia³ w darach, jakie stracili, a które obficie
mia³y siê rozlaæ na tych, którym mia³em udzieliæ bierzmowania.
Pod wp³ywem tych myli uroczycie udzieli³em bierzmowania 30
mê¿czyznom w wieku 23, 30, 40, 60 i 70 lat, którzy z jednoznacz-

Jan Berchmans (1599-1621) i Stanis³aw Kostka (1550-1568).
A.M. Pons (1808-1836), M.J.A. Suzanne (1799-1829), J.J. Marcou (1799-1826),
V.A. Arnoux (1804-1828), P.P. Dumolard (1808-1828).
20
21
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nie najlepszym nastawieniem otrzymali Ducha wiêtego. Podczas
tej mszy komuniê przyjê³o 400 mê¿czyzn. By³em za bardzo poruszony przez bo¿ego Ducha, którego w³anie adorowalimy w akcie
Jego mi³oci, aby nie skorzystaæ z okolicznoci i jeszcze nie przemówiæ do tych dobrze przygotowanych dusz w momencie udzielenia im komunii wiêtej. Wyda³o mi siê to bardzo w³aciwe, aby
rozpaliæ serca wszystkich mê¿czyzn, ma³o przywyk³ych do dzia³ania ³aski, dostarczaj¹c im rodków, które pozwol¹ im jak najlepiej
wywi¹zaæ siê z tego, za co powinni byæ wdziêczni, czyli za bo¿¹
mi³oæ w tym piêknym dniu. Pomyla³em, ¿e mój cel zosta³ osi¹gniêty. Swój dzieñ zakoñczy³em uczestnictwem w nieszporach
i w kazaniu, które o niebie na poczekaniu wyg³osi³ Jeancard. Nastêpnie tak jak rano udzieli³em b³ogos³awieñstwa Najwiêtszym Sakramentem.
Po powrocie znalaz³em list od o. Guiberta z nowymi informacjami o naszym o. Albinim, który coraz lepiej siê czuje. Mówiono,
¿e Guibert obawia siê zarówno rekonwalescencji, jak i choroby,
jakkolwiek uznaje, ¿e móg³by j¹ pokonaæ tylko cud.
Napisa³ tak¿e do mnie o. Courtès, informuj¹c, ¿e Morandini jest
ci¹gle konaj¹cy, ¿e codziennie rano wymiotuje py³kami krwi, ale
wszystkim otaczaj¹cym go nie przestaje dawaæ najlepszych przyk³adów. Z parafii St-Henri chcia³em jechaæ do Aix i pob³ogos³awiæ
to dziecko na ³o¿u mierci, ale z powodu choroby jednej z moich
klaczy musia³em sobie odmówiæ tej pociechy.
17 grudnia: List do o. Bise’a. Mêcz¹cy dzieñ22.
18 grudnia: Msza u Sióstr z Nazaretu23, aby udzieliæ bierzmowania dzieciom z ich dzie³a. Na czele wspólnoty sta³a p. de Sainval. Ta instytucja napotyka na pewne trudnoci, aby prosperowaæ
w Marsylii, niemniej jednak uda³o siê to lepiej, ni¿ mo¿na by³o
s¹dziæ. Ogólnie jest jeszcze bardzo niedoskona³e. Có¿ to za zgro-

Assomante: s³owo wydrapane.
Siostry z Nazaret: wspólnota ta prowadzi³a schronisko Nazaret, które przyjmowa³o dziewczyny-niewolnice odkupione przez ks. Olivieriego na targu w Aleksandrii
w Egipcie (A. Rey, dz. cyt., t. 2, s. 310).
22
23
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madzenie, które sk³ada luby tylko na jeden rok?24. Dokument, który pokazuj¹ jako rzekomo pochodz¹cy z Rzymu, to równie¿ drobnostka. To tylko kilka odpustów udzielonych bez ¿adnej pochwa³y
lub zatwierdzenia. Te siostry wiêcej uzyska³yby od ordynariusza.
Tymczasem wype³niaj¹ pewne dobro, które chcia³y wykonaæ.
Moim obowi¹zkiem jest wspieranie ich, jak zawsze to robi³em dla
tych wszystkich, którzy chc¹ pracowaæ dla chwa³y bo¿ej, w³asnego zbawienia oraz zbawienia dusz.
Ze swej podró¿y do Fréjus wróci³ biskup Nancy. Nic mi nie
powiedzia³ o ustaleniach, jakie powzi¹³ z bpem Michelem25. Siostra Geray nie omieszka³a mi powiedzieæ wiêcej ni¿ chcia³em. To
zawsze rekompensata. Faktem jest, ¿e ulegam im, rzeczywicie
moja diecezja jest bezstronna w tym dziele, które nie uda³oby siê
dobremu biskupowi z Nancy bez pomocy s. Geray, która dzia³a,
chocia¿ czasem jest nieco zniechêcona brakiem uwagi biskupa, który dzia³a wówczas, gdy ona go zmusza, a poza tym nie jest to dzia³anie d³ugofalowe.
19 grudnia: Rada, która do oblacji dopuci³a nowicjuszy Viala i Boissieu26. Pierwszy z diecezji Montpellier, drugi z Grenoble.
Kazanie kan. Certesa w parafii wiêtej Trójcy dla dzie³a sierociñców. Kaznodzieja ci¹gle by³ piêkny i dobry.
Przyjazd wspania³ego Fissiaux, mia³em zbyt wielu ludzi na
mojej audiencji, aby porozmawiaæ z nim o wszystkich naszych
sprawach, przenoszê je na inny dzieñ, kiedy bêdziemy wolni. Przyniós³ mi dwa listy: jeden od dobrego doktora Gaultiera, drugi od
p. Henriona, który przeprasza [s. 69], ¿e zachowa³ moje siedem tomów de Novaesa pod pretekstem, ¿e s¹ mu tak bardzo potrzebne
do jego historii, i gdyby zdoby³ siê na odwagê, poprosi³by mnie
o kolejne. Przypuszcza, ¿e we Francji nie ma innych egzemplarzy
poza moimi. Wybaczam mu jego niedbalstwo, ale móg³by przynaj-

24
Biskup de Mazenod musia³ jednak nie wiedzieæ, czym jest na przyk³ad statut
szarytek za³o¿onych przez wiêtego Wincentego a Paulo i Louise Marillac.
25
J.-B. Michel w latach 1829-1845 biskup Fréjus.
26
Jean Viala (1808-1869) oblat od 1 stycznia 1839 r., wywiêcony na kap³ana
3 listopada 1839 roku. Adolphe Boissieu urodzi³ siê w 1806 r., oblat od 1 stycznia 1839,
3 padziernika 1839 r. wyst¹pi³ ze Zgromadzenia.
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mniej mnie poprosiæ o zatrzymanie na kilka lat tomów, które uzna³em za zgubione.
20 grudnia: Wizyta z biskupem z Nancy w St-Joseph. Ten
pensjonat pomylnie siê rozwija. Czy w Marsylii domylaj¹ siê,
¿e zawdziêcza to moim staraniom, i czy wiedz¹, ile cierpienia
i trudnoci mnie kosztowa³? Przez chwilê dzisiaj pomyla³em, ¿e
zakonnice o tym zapomnia³y. Tymczasem, gdy Siostry Najwiêtszego Serca s¹ w posiadaniu tej wspania³ej instytucji, zawdziêczaj¹ to tak¿e mnie. Jeli zwraca³bym uwagê jedynie na mój interes i wygodê, zamiast najpierw tyle robiæ dla Sióstr wiêtego
Piotra, a nastêpnie, aby tam sprowadziæ Siostry Najwiêtszego
Serca  naby³bym tê piêkn¹ posiad³oæ dla mnie. To by³by doæ
dobry interes, aby 4% swoich pieniêdzy ulokowaæ w zamek i podobn¹ posiad³oæ.
21 grudnia: Msza w wewnêtrznym chórze kapucynek. Ta stacja jest fundacj¹27. To dzieñ wiêtego Tomasza, rocznica moich
wiêceñ kap³añskich. S³odko jest w dniach pobo¿noci znaleæ siê
w towarzystwie gorliwych dusz, które zaradzaj¹ s³aboci i bezradnoci wszystkich naszych wysi³ków. Musia³em skorzystaæ z kilku
godzin spêdzonych w tym wiêtym domu. Wbrew mojemu zwyczajowi nie mogê reszty dnia spêdziæ na skupieniu, aby siê przygotowaæ do jutrzejszych wiêceñ kap³añskich. Obecnoæ biskupa z Nancy sprawia, ¿e muszê mieszkaæ za tyln¹ cian¹ kominka, ale nale¿y
umieæ powiêciæ konwenanse, co czyniê jak najchêtniej.
22 grudnia: Buduj¹ce a zarazem normalne wiêcenia w katedrze. Dwóch kap³anów dla diecezji, dwóch diakonów dla Zgromadzenia i trzeci dla kapucynów, jeden subdiakon dla diecezji, jeden
akolita i lektor dla Zgromadzenia, jeden akolita i jedna tonsura dla
diecezji. Oto wszystko. Wielu ksiê¿y przyby³o, aby po³o¿yæ rêce
na dwóch kap³anów. Wiêkszoæ natychmiast po tym odesz³a. To
pokazuje, ¿e w ogóle nic nie zrozumiej¹ z tych spraw. Wydam dekret, aby ich powiadomiæ, jak nale¿y postêpowaæ na przysz³oæ.

27

Wyra¿enie est de fondation  wchodzi w plan jego rocznych wizytacji.
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Tylko ci kap³ani, którzy bêd¹ uczestniczyæ w ca³ych wiêceniach,
podejd¹ i wraz ze mn¹ na³o¿¹ rêce. Jeli chc¹ siê uto¿samiæ z biskupem, który udziela wiêceñ, trzeba, aby byli cz¹stk¹ prezbiterium, które mu asystuje podczas tej wznios³ej funkcji. Musz¹ na³o¿yæ tylko rêce, skoro przychodz¹ jedynie po to.
List z Ajaccio i z Vico od o. Guiberta, od o. Moreau, od o. Gibellego i Bellona28. Po kolejnym bliskim zagro¿eniu dla ¿ycia naszego dobrego o. Albiniego, nieco mu siê polepszy³o i budzi pewn¹ nadziejê. Zaledwie uda³o mu siê powiedzieæ bardzo cicho do
o. Gibellego, aby mnie poprosi³ o b³ogos³awieñstwo dla siebie, jego
cia³o bowiem bardzo cierpia³o. Postaram siê ponowiæ moje proby
u moich wiêtych zakonnic, aby nadal siê modli³y. Zawsze podczas
mszy wiêtej odmawiam modlitwê w re gravi za niego. Czy¿ nie
jest wa¿ne wyproszenie uzdrowienia cz³owieka, który powiêci³ siê
dla zbawienia tak wielu dusz!
23 grudnia: Bierzmowanie w mojej kaplicy bez uszczerbku
dla tego z poniedzia³ku29. Uczestnictwo w kazaniu w kociele St-Martin, aby uhonorowaæ ks. Certesa i jednoczenie sobie samemu
daæ satysfakcjê w wys³uchaniu jego raz jeszcze; wcale siê nie pomyli³em w moich oczekiwaniach. Kazanie by³o wspaniale.
24 grudnia: List do biskupa z Nicei z poleceniem jemu ks.
Dherbesa. Bierzmowanie pewnego oficera w mojej kaplicy. Nic
bardziej buduj¹cego ni¿ jego pobo¿na postawa. Za kilka dni polubi p. Staffort. Udzieli³em tak¿e bierzmowania cudownemu
m³odemu cz³owiekowi, któremu tak¿e jednoczenie udzieli³em
pierwszej komunii. Nale¿a³ do niewielkiej grupki p. Castellego30.
Obieca³, ¿e ju¿ nigdy nie wyjdzie na deski, oraz dosyæ dobrze
przygotowa³ siê do dzisiejszego wyst¹pienia, abymy mogli siê
szczyciæ, widz¹c, jak dotrzymuje s³owa. To biedne dziecko mia³o
tym wiêksz¹ potrzebê spe³nienia tak nagl¹cego obowi¹zku, ¿e
zamieszka w Anglii.
28
Charles B. Bellon (1814-1861) wiêcenia kap³añskie otrzyma³ 25 marca 1837 r.,
jesieni¹ 1838 r. zosta³ mianowany superiorem wy¿szego seminarium w Ajaccio (wówczas Vico), aby zast¹piæ o. Reinauda.
29
23 grudnia 1838 r. przypada³ w niedzielê.
30
Wydaje siê, ¿e to grupa teatralna
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List do proboszcza z La Ciotat, aby mu zaanonsowaæ nowego
wikariusza i kap³ana zakrystianina, o którego mnie prosi³, ale pod
warunkiem, ¿e wemie go jako rezydenta i bêdzie móg³ mieæ nad
nim nadzór. Zakrystianina uwa¿am za biednego jegomocia, który
niegdy zosta³ ob³o¿ony interdyktem etiam a sacris, który tak¿e
dzisiaj nie ma ¿adnych innych uprawnieñ jak tylko najpokorniejsze odprawienie mszy.
wiêta noc Bo¿ego Narodzenia! Zadba³em, aby by³a obchodzona tak jak trzeba. Bêdzie siê j¹ wiêtowaæ we wszystkich parafiach, gdzie pobo¿ni wierni daj¹ przyk³ad innym, zosta³ wydany
zakaz niegromadzenia siê w kaplicach klasztornych oraz innych.
Niech wszyscy udadz¹ siê do kolebki, niech wi¹tynie wype³ni¹ siê
czcicielami. Nie bêdzie miejsca na rozproszenia i rozpustê. Niegodziwi i li chrzecijanie nie wejd¹ do miejsca wiêtego, a my Zbawicielowi wiata oddamy wspania³y, godny Jego chwa³y i bêd¹cy
wyrazem naszej wdziêcznoci ho³d. Mo¿e pojawiæ siê kilka s³abych
i przewra¿liwionych dusz, ale do mnie nale¿y ocena wielkich myli religii i [s. 71] dostosowanie siê do myli Kocio³a, do mnie
nale¿y, abym lepiej je pozna³, aby nie zrobiæ z nich prostych dewotów lub czegokolwiek, co by³oby niezgodne z moimi zamiarami. W katedrze zosta³em nagrodzony wyciszon¹ spor¹ liczb¹ ludzi,
którzy wype³nili koció³ na d³ugo wczeniej, zanim rozpoczê³a siê
suma. Nabo¿eñstwo by³o wspania³e. By³em bardzo radosny, widz¹c
w rodku nocy tak wielk¹ liczbê chrzecijan otaczaj¹cych swego
biskupa. Przez wiele godzin piewali na chwa³ê Bogu. Koció³ by³
w pewnym sensie rozwietlony, ka¿dy móg³ czytaæ ze swojego
miejsca, stra¿ nie musia³a ingerowaæ, dzia³a³a z tak wielkim rozeznaniem. Pontyfikalna msza, któr¹ z radoci¹ sprawowa³em, by³a
najuroczystsza i najbardziej podnios³a. Moj¹ drug¹ mszê dla wygody tych, którzy postanowili uczestniczyæ w sumie, odprawi³em,
gdy piewano laudesy. Wrócilimy oko³o trzeciej, b³ogos³awi¹c
Boga za wszystko, czego dokona³ w tej piêknej nocy.
25 grudnia: Msza wiêta pontyfikalna z orkiestr¹. wiêto by³o
tak samo piêkne jak wzruszaj¹ca noc. Wszêdzie wszystko dobrze
przebiega³o. Proboszcz z St-Martin by³ zdumiony, ¿e w jego kociele by³o tak spokojnie, mia³ bowiem wiele obaw, ¿e bêdzie zgie³k.
Dziêkowa³ mi, ¿e zgodzi³em siê, aby to on przewodniczy³. Na-
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sze nieszpory te¿ by³y piêkne, ale kaznodzieja zamêczy³ nas swoj¹
wymow¹, zakoñczy³ tym, aby nabraæ wody w usta31, i to w tym
momencie, kiedy s³uchaczom zaleca³ bardzo uwa¿aæ. W rzeczywistoci potrzebowa³ pobudziæ mocno upion¹ uwagê swoich s³uchaczy, nie pomijaj¹c kapitu³y, a nawet samego biskupa. Ale zaledwie
jak zostalimy pobudzeni do s³uchania, kiedy mia³ co tak wa¿nego do powiedzenia, umilk³. Ta cisza wród ciemnoci mia³a w sobie co podnios³ego. Na pró¿no mówca, uwolniwszy siê od swojego zeszytu, nie potrafi³ odczytaæ niestosownego s³owa, którego
zapomnia³. Przyniecie mi wieczkê, zawo³a³ wówczas. Natychmiast ludzie dobrej woli zerwali siê ze wszystkich stron, mój
wiecznik energicznie zosta³ mi wyrwany, podobnie jak wszystkie
inne, aby mu zanieæ moj¹ zgaszon¹ wiecê. Zakrystianin zaj¹³ siê
kawa³kiem pascha³u, który mu wypad³ z rêki. Z zakrystii parafialnej wyszed³ stra¿nik z lamp¹, m³ody seminarzysta popieszy³ z d³ug¹ lask¹, która s³u¿y³a mu do zapalania lamp w kszta³cie miecza
na o³tarzu. Wyobra¿a³em sobie moment, w którym mielimy
przejæ z ciemnoci do nag³ego owietlania ambony, i dostrzeg³em
zbitego z tropu niemi³¹ przygod¹ kaznodziejê. Jeli ma siê odwagê
powtarzaæ ci¹gle w kó³ko te stare kazania, które wszyscy znaj¹ na
pamiêæ, choæ jest siê przekonanym, ¿e nikt nie troszczy siê, aby ich
s³uchaæ, to ma siê k³opot, co powiedzieæ. Podczas gdy wszyscy byli
przejêci, aby mu przynieæ wiecê, wróci³ do s³owa [s. 72], które
z trudnoci¹ zastêpowa³ innym, kolejnym innym, co by³o niczym
zgrzyt kleszczy zaciskaj¹cych siê na bardzo zmêczonych s³uchaczach. Kiedy okaza³o siê32, ¿e g³osi jedynie po to, aby zarobiæ dziewiêæ franków, nie jest wstanie wzbudzaæ innych uczuæ w tych, których mêczy siê przez czterdzieci piêæ minut nudnymi przemowami
powtarzanymi najidiotyczniej na wiecie. Po tym wszystkim mo¿na siê zaanonsowaæ jako zwyczajny kaznodzieja i bardzo przeciêtny kaznodzieja króla, bo jest siê nikim wiêcej jak tylko ubogim
mówc¹.

31
Wyra¿enie rester sur les dents jest nieznane. S¹dz¹c z kontekstu, mo¿e oznaczaæ:
zakoñczy³, nie wiedz¹c, co wiêcej powiedzieæ.
32
Wyra¿enie il est constant oznacza: to jest oczywiste.

Grudzieñ

275

26 grudnia: Obecnoæ na kazaniu ks. Certes w St-Martin. Zebrano sk³adkê na koció³ w Lozannie.
27 grudnia: Kazanie o. Deplacea o mi³osierdziu dla kocio³a
Najwiêtszej Trójcy w Lozannie33. Z w³aciwym sobie patosem
wyg³osi³ swoje kazanie o kap³añstwie. Nie potrafiê naladowaæ
wymowy komedianta, który ujawni³ roszczenia oraz uderzy³ we
wszystkie konwenanse tematu i stanu.
Wizyta u prefekta, aby zwolniæ siê z zebrania na temat dzie³a
kolonizacji, które ma siê odbyæ u niego. Ksi¹¿ê de Mir nie bardzo
zwróci³ uwagê na konwenanse, zaczynam nieco niedowierzaæ jego
zasadom, które moim zdaniem s¹ zbyt szerokie. Bez konsultacji ze
mn¹ wskazano to stowarzyszenie. Ja, który powinienem byæ przewodnicz¹cym, nie wiedzia³em, co powinnimy tam robiæ. Co za
osobê zg³oszono, aby tam dzia³aæ? Wys³a³em tam po prostu mojego wikariusza generalnego, mia³ siê dowiedzieæ, co tam siê bêdzie
dzia³o. Trzyma³em siê swojego postanowienia pomimo nalegañ ks.
Landmanna i ksiêcia, który mi napisa³ dwukrotnie i przez swojego
sekretarza p. Montjoie nalega³ na mnie. Zobaczê, jaki obrót przyjm¹ sprawy.
List od Dupugeta. ¯eby nie zapomnieæ jego adresu, przepisujê
go w tym miejscu: rue faubourg St-Honoré 26. Przypomina mi, jak
zamieniæ relikwiê prawdziwego krzy¿a od mieci po diakonie Pârisie34, któr¹ mi przyniós³ w srebrnym sercu, kiedy czuwa³em nad
nim w jego m³odoci w stowarzyszeniu w Aix. Zgubi³ to ma³e serce, które a¿ dot¹d skrupulatnie przechowywa³; po tej stracie pociesza siê jedynie myl¹, ¿e to ja mogê jej zaradziæ. List jest wzruszaj¹cy. Nie mam czasu przepisaæ najbardziej godnych uwagi
fragmentów.

Ojciec Charles Deplace, jezuita.
François de Pâris nazywany diakonem de Pâris (1690-1727), jansenista, który
odmówi³ podporz¹dkowania siê bulli Unigenitus (1713). Zosta³ pochowany w Pary¿u na
cmentarzu St-Médard. Przy jego grobie mia³y miejsce cudowne uzdrowienia i konwulsje. W wyniku powszechnego poruszenia i skandalu cmentarz zosta³ zamkniêty na mocy
dekretu królewskiego w 1732 roku.
33
34
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28 grudnia: To by³o natchnienie mojego anio³a stró¿a, który
mnie odwiód³ od uczestnictwa we wczorajszym spotkaniu. Oto
ks. Landamann, który wychodzi ode mnie, aby mi powiedzieæ, ¿e
ksi¹¿ê Mir wyg³osi³ filozoficzne przemówienie, pozostawiaj¹c dogmat i opiniê s¹dowi bo¿emu. [s. 73] Wychodz¹c, ksi¹dz chcia³
wyraziæ ksiêciu swoj¹ opiniê, ten jednak le j¹ przyj¹³ i pok³ócili
siê. Ksi¹dz wyjawi³ mu, ¿e nie tak pojmowa³ sprawy, a kiedy siê
rozstawali, ksi¹¿ê nie zrobi³ nic, aby go zatrzymaæ. Tak wiêc ksi¹dz
chce jutro wyjechaæ do Algieru. Na podstawie moich uwag, ¿e nie
nale¿y opuszczaæ ojczyzny ze strachu, ¿e sprawy przybieraj¹ z³y
obrót, skoro ksi¹¿ê z nikim siê nie liczy, a ksi¹dz obieca³ mi, ¿e
niebawem powróci; czekam na jego powrót, by siê wypowiedzieæ.
Tymczasem, skoro ksi¹¿ê przyszed³ spotkaæ siê ze mn¹, bêdê wiedzia³, jak powinienem go przyj¹æ, tym bardziej ¿e ksi¹dz wyzna³
mi, ¿e w dniu, gdy chcia³em poprawiæ punkty, ksi¹¿ê w jego obecnoci bardzo mocno siê na mnie zdenerwowa³.
W miecie bierzmowanie ubogiej, bardzo cierpi¹cej kobiecie
w jej bar³ogu na czwartym piêtrze. Co za ból dla mojego serca,
kiedy widzê, jak cierpi, ale tak¿e co za pociecha móc jej przynieæ
pewn¹ ulgê moimi s³owami, a tak¿e dziêki ³asce mojej wiêtej pos³ugi!
List od o. Courtèsa, który powiadamia mnie o wiêtej mierci
naszego drogiego br. Morandiniego, który wczoraj o czwartej po
po³udniu przeszed³ do lepszego ¿ycia. To namacalna strata dla
Zgromadzenia, które od tego wspania³ego cz³onka oczekiwa³o
wielkiej pomocy, który swe janiej¹ce cnoty ³¹czy³ z wieloma talentami, najbardziej ³agodnym charakterem i nazwiskiem, które
dziêki szacunkowi, jaki budzi³o35, prawdopodobnie u³atwi³oby wype³nienie pos³ugi na Korsyce, w kraju jego pochodzenia. Dobry
Bóg rozstrzygn¹³ inaczej, niech siê dzieje jego wiêta wola, ale
niech bêdzie nam mo¿na  w ca³kowitym poddaniu siê surowoci
jego wyroków  ¿a³owaæ tak wiêtego i ukochanego dziecka. Oto
na ³onie Boga do³¹czy³ do omiu innych, którzy poprzedzili go

35
Louis Camille Morandini urodzi³ siê 24 lutego 1818 r. w Moïta (Korsyka). Jego
ojciec by³ pu³kownikiem armii. W uznaniu za gorliwoæ i wiernoæ otrzyma³ od Napoleona tytu³ pierwszego barona. Zob. Mission OMI 1938, s. 464-478, 595.
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w chwale36. Oni znaj¹ nasze potrzeby. Przyzywam ich, aby u najwy¿szego Mistrza wyprosili nam si³ê do uzupe³nienia ca³ego dobra, do którego wykonania zostali powo³ani na ziemi, oraz cnoty,
jakie ci¹gle praktykowali, abymy mogli mieæ tak¹ sam¹ wi¹tobliw¹ mieræ jak oni oraz tak¹ sam¹ piêkn¹ nagrodê. Obojêtnie jaka
by³aby ufnoæ co do szczêliwoci naszego wiêtego dziecka, z dok³adnoci¹ we wszystkich domach Zgromadzenia wywi¹¿e siê
z obowi¹zku, jaki nak³ada regu³a. Wyda³em polecenie, ¿e w tej
chwili na ten temat ukaza³ siê okólnik. [s. 74]
29 grudnia: List do ksiêdza biskupa z Algieru, aby mu poleciæ ks. Landamanna i uzmys³owiæ zalety tego dobrego kap³ana, który tutaj zosta³ bez niczego37.
List do o. Courtèsa w odpowiedzi na jego wczorajszy list.
Mo¿e ofiarowaæ 200 franków lekarzowi, który opiekowa³ siê naszym chorym, ale nale¿y mu daæ do zrozumienia, ¿e to na mocy
niewielkiego testamentu, jaki ten drogi zmar³y dziêki swemu delikatnemu sumieniu sporz¹dzi³ dla Zgromadzenia, poniewa¿ jest dobrze, jeli lekarz nie traci zwyczaju odwiedzania z mi³oci do Boga
ludzi, którzy wszystko opucili dla Boga i ¿yj¹ jedynie dla Jego
chwa³y i zbawienia dusz. Mam nadziejê, ¿e zanim wybudujê kaplicê na cmentarzu, szcz¹tki naszego wiêtego bêdzie mo¿na z³o¿yæ
w Enclos38.
List od ks. bpa de Belleya. Pyta mnie o bezczelny i zdumiewaj¹cy list bpa de Séeza do papie¿a. Przele mi go.
Przyby³ z seminarium Ducha wiêtego pewien kap³an39, który
udaje siê do Gwadelupy. Gdy by³ przejazdem w Marsylii, pozwoli³em mu odprawiæ mszê wiêt¹, ale uzna³em, ¿e muszê mu daæ kil-

36
Poza piêcioma oblatami wymienionymi przez Za³o¿yciela 15 grudnia (zob. przypis 21) zmarli J.A. Jourdan (1798-1823), J.T.M. Capmas (1791-1831) i J.L. Richaud
(1804-1837).
37
Wyra¿enie laisse le bec dans l’eau: opuciæ, zostawiæ w k³opotach.
38
Dawna by³a posiad³oæ wiejska rodziny de Mazenodów przy drodze do Awinionu niedaleko sanktuarium N.-D. de la Seds.
39
Seminarium Ducha wiêtego zosta³o za³o¿one w 1703 r. w Pary¿u przez Claudea Poullarta des Placesa (1679-1709). W 1848 r. jego nastêpcy po³¹czyli siê ze Stowarzyszeniem Najwiêtszego Serca Maryi za³o¿onego przez François (Jacob) Libermanna
(1802-1852).
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ka wskazówek na temat niebezpieczeñstw, na jakie jego m³odoæ
wystawi go na w tej kolonii. Nie mo¿na zauwa¿yæ nic bardziej nieregularnego ni¿ sposób procedowania z seminarium Ducha wiêtego. Ta instytucja potrzebowa³aby gruntownej reformy! ¯adne
wiêzy nie ³¹cz¹ z tym domem uczniów udaj¹cych siê na misje,
a tak¿e z centrum i z prze³o¿onym, który ich wysy³a. Wyje¿d¿aj¹
bez wykszta³cenia, bez planu, bez jakiejkolwiek wstêpnej znajomoci miejsca ani osób. Nie s¹ poddani ¿adnej w³adzy, nie maj¹ ¿adnych rodków, aby udaæ siê do metropolii, gdzie zostan¹ rozproszeni
po ró¿nych koloniach40. Czy trzeba siê dziwiæ, ¿e nale¿y ubolewaæ
nad tak¹ niezgod¹! Ksi¹dz Fourdinier41, superior seminarium wiêtego Ducha, mia³ zamiar, o czym mi powiedziano w Pary¿u, zacieniæ wiêzy kap³anów, którzy s¹ przeznaczeni do pos³ugi w koloniach.
Chcia³ ich zebraæ w Zgromadzeniu, zaproponowaæ im luby itd. To
by³ jedyny sposób na zreformowanie tej instytucji. Wygl¹da na to,
¿e jego projekty siê nie powiod³y. Kap³ani, którzy nadal wyje¿d¿aj¹
na te nierz¹dne wyspy, ci¹gle zarabiaj¹ du¿e pieni¹dze. Nie zadaj¹
sobie trudu budowania ludzi, w doskona³ej niezale¿noci ¿yj¹ dla
w³asnej wygody, a kiedy zbili fortunê, wracaj¹ do Francji, aby tam
cieszyæ siê swoj¹ pod³¹ oszczêdnoci¹. [s. 75]
List od p. Eugène’a Mathieu. Ci¹gle te same uczucia. Tym razem muszê mu odpisaæ.
List od Courtèsa. Nasz anio³ Morandini zosta³ pochowany
w Enclos. W ostatnich jego dniach o. De Veronico by³ dla niego
jak matka. Od ponad dziesiêciu dni nie zawsze czuwa³o przy nim
dwóch kap³anów. Courtès prosi mnie o pozwolenie na z³o¿enie drugich lubów dla br. Jeana42, co jak mówi, bêdzie uspokojeniem dla
jego g³owy. Od pewnego czasu cierpi. W zwi¹zku z powy¿szym,
i¿ nie jestem za tym, aby oblacjê z³o¿y³ w Aix. Polecê Courtèsowi
wys³aæ tego brata do Marsylii, aby tam zosta³ poddany próbie

Opinia wydaje siê przesadzona!
Amable Jacques Célestin Fourdinier (1788-1845), superior Zgromadzenia Ducha wiêtego w latach 1832-1845.
42
Jean Nicolas Laverlochère (1812-1884) 26 listopada 1836 r. w charakterze brata
zakonnego wst¹pi³ do nowicjatu. Od 30 padziernika 1840 r. odby³ swój nowicjat jako
brat scholastyk. W 1843 r. zosta³ wys³any do Kanady, gdzie 5 maja 1844 r. otrzyma³
wiêcenia kap³añskie.
40
41

Grudzieñ

279

i wybadany, potem z wiedz¹ o sprawie nale¿y podj¹æ decyzjê, co
nale¿y zrobiæ. Courtès dodaje akapit o M43 podyktowany z bardzo
wybuja³ym uprzedzeniem. Wiem, co myleæ o tym wspania³ym
ojcu, i nie potrzebowa³em informacji o powa¿nych wykroczeniach,
jakie Courtès mia³by sobie do zarzucenia wobec niego, wy³¹czaj¹c
z wszystkich listów o. Courtèsa niebezpieczne i oburzaj¹ce twierdzenia przeciwko dobremu i niewinnemu ojcu M. W tym miejscu
wyra¿am moj¹ opiniê, poniewa¿ czêæ tego, o czym mi napisa³,
zarzuci³ mu w gniewie w obecnoci wszystkich m³odych cz³onków
wspólnoty z Aix i uwa¿a³bym siebie za sprzymierzeñca tej niesprawiedliwoci, gdybym nie z³o¿y³ formalnego protestu na korzyæ
godnego szacunku cz³onka naszego Zgromadzenia.
30 grudnia: Zebranie kapitu³y w moich apartamentach i powiadomienie jej o nominacji do tytu³u kanonika honorowego proboszcza parafii St-Martin i ksiêdza rektora parafii Najwiêtszej
Trójcy44. Poinformowa³em tak¿e kapitu³ê, ¿e w szeregach kanoników przydzielê miejsce ksiê¿om dyrektorom z wy¿szego seminarium, aby wykonywali swe funkcje dla szaty i miejsca w prezbiterium katedry i za ka¿dym razem byli z kapitu³¹ na procesjach
i innych wydarzeniach.
List z Ajaccio. Co za straszna chwila. Rozpoznajê pismo
o. Guiberta. Siêgnij po niego. Wiem, ¿e o. Guibert jest w tym miecie, ale co jednoczenie zauwa¿am? List o. Gibellego jest równie¿
ostemplowany w Ajaccio. Zatem o. Guibert nie opuci³ ³o¿a o. Albiniego, odk¹d jest w niebezpieczeñstwie. Jakie inne wyt³umaczenie nadaæ pojawieniu siê o. Gibellego w Ajaccio jak tylko uznaæ,
¿e o. Albini zmar³, a o. Gibelli przyjecha³ do Ajaccio, aby tê smutn¹ wiadomoæ przekazaæ o. Guibertowi. O, Bo¿e, co za trwoga!
Czy pierwszy otworzyæ list o. Guiberta, czy te¿ o. Gibellego? Adresy zdaj¹ siê pisane dr¿¹c¹ rêk¹. Nie ma ju¿ w¹tpliwoci. Czym
siê ukoiæ. Wszystko zosta³o powiedziane. Wielki Bo¿e, co za niespodzianka! Chory nie jest w niebezpieczeñstwie mierci, to prawdziwy cud dobroci Boga. pieszê siê do Vico, aby zobaczyæ go
Najprawdopodobniej o. Magnan.
Pierre Noel Maurel, proboszcz parafii St-Martin i Claude F.M. Blanc, rektor
kocio³a Najwiêtszej Trójcy. Zob. AAM, Reg. des Insinuations, t. 3, nr 94-96.
43
44
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o¿ywionego i zatroszczyæ siê o jego rekonwalescencjê. Proszê
wyjechaæ, dobry o. Guibercie, proszê szybko wyjechaæ i uciskaæ
go ode mnie. Ojciec Albini rzeczywicie czuje siê dobrze (tak
mówi o. Moreau) i nie grozi mu niebezpieczeñstwo, je, pije i pi,
cierpi jedynie g³ód. Ojciec Guibert napisa³ tak¿e: Non è senza
grande mia consolazione, écrit aussi le p. Gibelli, che intraprendo
a darle più felici notizie della convalescenza del nostro reverendo
padre Albini. Il medico istesso al di cui credito grandemente gioverebbe l’attribuire una guarigione si difficile e scabrosa per non
dire impossibile, intimamente convinto del contrario francamente
asserisce doversi riconoscere una mano di se ben più potente45.
Ach tak, to potê¿niejsza rêka. Zatem nie na darmo tyle pobo¿nych
dusz modli³o siê, nie na darmo niepokoi³o siê Zgromadzenie, nie
na darmo ca³a Korsyka wo³a³a do Boga. Wielkie zwyciêstwo modlitwy, która swoj¹ skutecznoci¹ przewy¿sza nawet Boga, której
zechcia³ jej udzieliæ. Pamiêtajmy o tym, aby ³atwiej ulegaæ, gdy
Pan w swoich zrz¹dzeniach, których nikt nie mo¿e zg³êbiæ, nie
sk³ania siê ku naszym b³aganiom. Tak wiêc z³agodniejmy wobec
ostatniej doznanej straty. Brat Morandini by³ wiêty, by³ pe³en ducha i zdolnoci, jego ³agodny i uprzejmy charakter podbija³by serca w pos³udze, która jawi³aby siê przed nim z tyloma szansami na
sukces, jego nazwisko i jego rodzina zdawa³y siê przyczyniaæ do
umocnienia naszego dzie³a na Korsyce. A wiêc pomimo naszych
modlitw zosta³ nam zabrany, a wraz z nim prysnê³o tyle piêknych
nadziei. B³ogos³awmy Boga przedwczesnego szczêcia, ¿e zechcia³
go nam daæ, i dostosujmy nasz¹ wolê do Jego woli, niezale¿nie od
tego, jak okrutna jest nasza roz³¹ka. Bóg wie, dlaczego na³o¿y³ na
nas tê ofiarê, On jest Mistrzem, On jest naszym ojcem. Adorujmy.
[s. 77]
31 grudnia: List od o. André, który mi ¿yczy dobrego roku.
Jego uczucia s¹ zgodne z jego powinnociami. Odpiszê mu, jak
tylko bêdê mia³ chwilê.
45
Z ogromn¹ pociech¹ staram siê podaæ ojcu najlepsze informacje o rekonwalescencji naszego wielebnego o. Albiniego. Sam lekarz, który mia³ sposobnoæ przyczyniæ siê do uzdrowienia tak trudnej i niebezpiecznej choroby, aby nie powiedzieæ niemo¿liwej, jest wewnêtrznie przekonany o czym przeciwnym i uczciwie owiadcza, ¿e musi
uznaæ rêkê o wiele potê¿niejsz¹ od swojej.
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Wizyta za wizyt¹. Przyszed³ mnie odwiedziæ miêdzy innymi
ks. Certes. Uzna³em, ¿e muszê mu podziêkowaæ za dobre kazania,
które wyg³osi³ dla mojego ludu. Kazanie, którego wys³ucha³em
wczoraj w kociele St-Martin, zas³ugiwa³o na pochwa³ê. Do kocio³a wszed³em w asycie proboszcza ubranego w pelerynkê. Ta
mi³a niespodzianka spodoba³a siê wszystkim parafianom, nie mog³em powstrzymaæ siê od miechu na widok zainteresowania, jakie
wywo³a³o to niespodziewane wyst¹pienie.
Podczas gdy jedlimy kolacjê, pojawi³ siê u mnie ks. Gerbet46.
Mia³ zamiar po wszystkim odkryæ swoje karty. Nie czu³em przyjemnoci podczas spotkania z tym duchownym, ale mia³em najwiêksze pragnienie z nim porozmawiaæ.
Philippe Olympe Gerbet (1798-1864), pisarz i jeden z najlepszych mylicieli
katolickiego wiata w XIX w., by³ uczniem de Lamennaisa. Podporz¹dkowa³ siê encyklice z 15 sierpnia 1832 roku potêpiaj¹cej dowiadczenie Mennaisa. Od 1836 do 1839 r.
by³ profesorem w kolegium w Juilly, w 1839 z powodów zdrowotnych poszukiwa³ po³udniowych klimatów. Przez dziesiêæ lat mieszka³ w Rzymie, w 1853 r. zosta³ mianowany biskupem Perpignan. Dictionnaire de biographie française, t. XV.
46
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Prezbiterium kaplicy klasztoru Kapucynek w Marsylii.
W tej kaplicy bp de Mazenod lubi³ obchodziæ rocznice swoich urodzin i kap³añstwa. Aby podziêkowaæ Panu, stara³ siê, jak mówi³, pos³u¿yæ siê anio³ami
na ziemi, które mieszka³y w tym klasztorze. Pewnego razu zabra³ ze sob¹
o. Mouchettea. Wychodz¹c, powiedzia³ bardzo wzruszony: Ach, ile zawdziêczam temu domowi!. W 1838 r. uda³ siê tam 2 sierpnia i 21 grudnia. Zob.
Dziennik pod wy¿ej wymienionymi datami.
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ANEKS
Fragmenty listów administracyjnych biskupa Marsylii
1. Do ks. Montagarda, rektora parafii St-Julien w Arles. Kopia
orygina³u: AAM, Registre des lettres administratives, t. 3, nr 564,
s. 256-258.
Ksi¹dz B.A. Boucherie (1795-1834) w chwili mierci
przekaza³ pewn¹ sumê pieniêdzy na utworzenie w Marsylii
sierociñca (Dzie³o Ma³ych Dzieci), który rozpocz¹³ dzia³alnoæ pod kierownictwem panien Rocofort i Dubosc. Swoim
spadkobierc¹ i administratorem dzie³a mianowa³ ks. Montagarda. W latach 1837-1837 ten¿e ksi¹dz powiadomi³ o zamkniêciu domu w Marsylii, aby odtworzyæ podobny w diecezji Nîmes. 8 padziernika 1838 r. bp de Mazenod napisa³ list
protestacyjny, który zamieszczamy poni¿ej.
Marsylia, 8 padziernika 1838
Ksiê¿e, w³anie siê dowiedzia³em, ¿e og³osi³ ksi¹dz zamiar
przeniesienia do Nîmes dzieci z dzie³a za³o¿onego tutaj przez
ks. Boucherie i dziêki temu przygotowa³ sobie sposób na odziedziczenie spadku, którego jest ksi¹dz depozytariuszem, a umocowania tak, aby to by³o najwygodniejsze dla ksiêdza.
Ta determinacja, o której powiadamiaj¹ mnie inni, a nie ksi¹dz,
jest nie tylko w zdumiewaj¹cym stopniu wykroczeniem ze strony
ksiêdza, któremu nic nie pozwala na zapomnienie siê do tego stopnia wobec mnie, ale tak¿e pogwa³ceniem ksiêdza najwiêtszych
obowi¹zków.
Niezale¿nie od udzia³u, jaki ma ksi¹dz w zarz¹dzaniu sprawami
powierzonymi ksiêdza wierze i delikatnoci, z pewnoci¹ nie ma
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ksi¹dz prawa niszczyæ fundacji, której doczesnym ojcem zosta³
ksi¹dz ustanowiony. Tak wiêc dzia³ania podjête przez ksiêdza s¹
równoznaczne ze zniszczeniem tego, co istnieje; niewielu lub ¿aden
z rodziców nie wyrazi zgody, aby ich dzieci zosta³y przeniesione tak
daleko od nich, i w ten sposób na marne pójd¹ owoce wieloletnich
trudów. Zniszczy³ ksi¹dz dzie³o ks. Boucherie, aby na nowych fundamentach i z innymi elementami za³o¿yæ inne, ale z tymi samymi
rodkami, które zosta³y ksiêdzu przekazane na kontynuacjê tego, co
by³o ci¹g³ym przedmiotem trosk pobo¿nego spadkodawcy. Czy to
jest wype³nienie jego zamiarów? Niezale¿nie od nadanej ksiêdzu
swobody, uwa¿a ksi¹dz, i¿ wykracza ona ponad to, co dotyczy ulepszenia i przetrwania dzie³a, dla którego on uczyni³ ksiêdza spadkobierc¹? Czy s¹dzi ksi¹dz, i¿ jego zamiarem by³o za³o¿enie orodka,
który zosta³by wzniesiony i zburzony zgodnie z ksiêdza upodobaniem w zale¿noci od ksiêdza idei i chwilowego kaprysu, ¿e nale¿y
je przenieæ lub lepiej mówi¹c, zainaugurowaæ je daleko zgodnie ze
zmianami, którym osobicie ksi¹dz by siê podporz¹dkowa³ na mocy
polecenia biskupa, któremu ksi¹dz podlega? Nie, proszê ksiêdza,
by³em powiernikiem woli, któr¹ ksi¹dz mia³ wykonaæ, zna³em
wszystkie polecenia, a nawet rodki ostro¿noci, jakimi zosta³o obwarowane, aby zapobiec mo¿liwym uzurpacjom w³adzy, która nast¹pi³aby po tej, któr¹ wówczas reprezentowa³em. Nie mo¿na i nie nale¿y zmieniaæ koncepcji, która jak siê zdaje, by³a wynikiem
wspólnego ustalenia. Nie wolno zmieniaæ woli, której celem by³o
zabezpieczenie dzie³a za³o¿onego w Marsylii, a nie jakiej innej,
analogicznej fundacji w innej diecezji, w³adza kocielna bowiem
swoim sprzeciwem w ogóle nie zmusza³aby dawcy rodków do zrealizowania tego projektu gdzie indziej, gdyby okaza³ siê on niemo¿liwy w Marsylii. Ksi¹dz jako depozytariusz zobowi¹zany jest jak nikt
inny uszanowaæ tê pierwotn¹ decyzjê. Oto, dlaczego wystêpujê przeciwko nadu¿yciu, jakiego chce ksi¹dz dokonaæ, wykorzystuj¹c w³adzê, aby moj¹ diecezjê pozbawiæ dobrodziejstwa. Ta myl, która
podyktowa³a testament, przekazuj¹c ksiêdzu jako prawowitemu
spadkobiercy troskê o instytucjê dziedzictwa ks. Boucherie, nie
zwolni³a mnie z odpowiedzialnoci za dobroczynne dzie³o utworzone w moim biskupim miecie przez kap³ana, który je podda³ pod
moje auspicje, jakiego podj¹³ siê tylko dziêki mojej zgodzie. Wywi¹zujê siê z obowi¹zku sumienia i chcê w takim stopniu, w jakim to
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ode mnie zale¿y, broniæ dzie³a, które ksi¹dz chce zniszczyæ, chocia¿
ma ksi¹dz zadanie go broniæ. Obwieszczam, ¿e kontynuuj¹c je, zdradzi ksi¹dz zaufanie przyjaciela, który umieraj¹c, zostawi³ ksiêdzu
wiêty depozyt, którego specjalnemu przeznaczeniu ksiêdza siê
sprzeniewierza, pope³niaj¹c grabie¿ na szkodê mojej diecezji.
Mówi ksi¹dz, ¿e dzie³o le funkcjonowa³o, ale nie potrafi³
ksi¹dz porozumieæ siê ze mn¹, aby je zreformowaæ? Czy odrzuci³em wszystkie ksiêdza propozycje? Zawsze ksi¹dz unika³ spotkania i rozmowy ze mn¹ o tym, co ksi¹dz chcia³ zniszczyæ, a nie zreformowaæ i ulepszyæ. Obawia³ siê ksi¹dz, ¿e nie zechcia³bym
podzieliæ ksiêdza wizji, ale przynajmniej by³o trzeba zadaæ sobie
trudu i j¹ przedstawiæ. Prawda jest taka, ¿e bardzo chêtnie bym je
z ksiêdzem rozwa¿y³ w celu dokonania najw³aciwszych zmian, by
osi¹gn¹æ cel ks. Boucherie. Powie ksi¹dz, ¿e tego celu nie mo¿na
osi¹gn¹æ? Absolutnie siê z tym nie zgadzam; s¹ sposoby na wywo³anie przynajmniej czêciowego dobra, z którym nosi³ siê ten wspania³y kap³an. Czy nie mo¿na by³o, jeszcze przed wypowiedzeniem
siê, pomno¿yæ ró¿norodnych dowiadczeñ, a kiedy zosta³a dowiedziona iluzja mi³osierdzia, czy zbyt ciê¿ko by³o skonsultowaæ siê
z biskupem diecezjalnym w kwestii wykorzystania rodków, których przeznaczenie powinno ulec zmianie.
Nie konsultuj¹c ani nie uprzedzaj¹c biskupa, który zawsze by³
przychylny, wola³ ksi¹dz sam podj¹æ decyzjê pozbawiaj¹c¹ jego
owieczki przeznaczonych dla nich rodków, którymi ksi¹dz dysponuje jak w³aciciel, który nie obawia siê zraniæ sprawiedliwoci
i stawia siê ponad poszanowaniem delikatnoci i konwenansów.
A zatem, proszê ksiêdza, wasze legalne prawo nie tylko nie zwalnia ksiêdza od pewnych obowi¹zków, jakie misja ksiêdza nak³ada
na mnie, a poza tym absolutnie w sumieniu ksiêdzu nie pozwala na
traktowanie spadku ks. Boucherie jako swojej w³asnoci. Wszystko, co spadkodawca móg³ ksiêdzu powiedzieæ na ten temat, nie
ulega w¹tpliwoci, ¿e ustanowi³ ksiêdza swoim spadkobierc¹, ta
intencja jest zbyt oczywista, czego nie potrafi ksi¹dz zaprzeczyæ
bez sprzeciwu sumienia. Wszystkie s³owa, które zdawa³y siê nadawaæ ksiêdzu prawo spadku, mia³y na celu jedynie to, aby w potrzebie daæ ksiêdzu wolnoæ w z³o¿eniu przysiêgi, której wymaga³by
wiecki sêdzia. W podobnych przypadkach tak zawsze siê postêpuje. Móg³bym przytoczyæ przyk³ady, które osobicie znam, ale
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skoro ani ja, ani ksi¹dz nie jestemy zwi¹zani fideicommis1, bylibymy winni przed Bogiem, gdybymy nie wykorzystali rodków
ostro¿noci, jakie przedk³ada roztropnoæ, aby odmówiæ wykonania intencji, nawet jeli pewne zamiary ju¿ wprowadzono w ¿ycie.
Honor, rozs¹dek, wiara i sprawiedliwoæ zosta³yby zniewa¿one
przez to okropne nadu¿ycie zaufania. Na koniec proszê ksiêdza
o rozs¹dek, dysponowanie najmniejsz¹ sum¹ przeznaczon¹ na to
dobroczynne dzie³o mo¿e bowiem zostaæ zmienione jedynie przez
w³adzê duchown¹. W przeciwnym razie nale¿y uznaæ, ¿e dosz³o do
kradzie¿y i pogwa³cenia intencji spadkodawcy ca³ego dziedzictwa,
którego on tylko by³by depozytariuszem.
Mam zaszczyt ksiêdza pozdrowiæ.
 C. J. Eugeniusz
Biskup Marsylii

2. Do ministra nauczania publicznego, 4 listopada 1838 roku.
Kopia orygina³u: AAM, Registre des lettres administratives, t. 3,
nr 567, s. 260-251.
Dnia 4 padziernika w swoim Dzienniku bp de Mazenod napisa³, ¿e od ministra nauczania publicznego otrzyma³ list datowany na 1 padziernika, wys³any do wszystkich biskupów,
aby ich poprosiæ o roztoczenie opieki nad kolegiami uniwersyteckimi. Swój list zakoñczy³ s³owami: „Uwa¿am ten list za
zachêtê”. W swojej odpowiedzi biskup bardzo surowo ocenia³
nauczanie filozofii, która wed³ug niego ma antykatolicki charakter i jest pustk¹, której nic nie ukryje.
Marsylia, 4 listopada 1838
Panie Ministrze,
Zaproszenie, jakie Wasza Ekscelencja zechcia³ ³askawie do
mnie skierowaæ w swoim okólniku z 1 padziernika, aby zwiêkszyæ
1
Zapis testamentowy sporz¹dzony w imieniu osoby w skrytoci lub wyranie zobowi¹zanej, aby go zwróciæ osobie postronnej.
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liczbê moich odwiedzin w kolegiach królewskich i gminnych mojej diecezji, a nastêpnie panu przedstawiæ moje uwagi, sk³ania mnie
do udzielenia panu odpowiedzi, która bêdzie wiadectwem mojej
pasterskiej troski o królewskie kolegium w Marsylii i pierwszym
aktem zgodnym z pañsk¹ prob¹ odnonie do tej placówki.
Co roku mam przyjemnoæ udaæ siê tam, aby uczniom udzieliæ
bierzmowania. Widziano by mnie tam czêciej i chcia³bym pokazaæ naszym mieszkañcom, jak bardzo pragnê doceniæ ten dom, skoro pod wzglêdem religijnym i moralnym dobre intencje pana dyrektora i cenzora nie zosta³y zneutralizowane innymi wp³ywami.
Nie mogê siê powstrzymaæ przede wszystkim przed zwróceniem Waszej Ekscelencji uwagi na nauczanie filozofii, która ze
wzglêdu na swe sceptyczne zasady jest sprzeczna z katolicyzmem,
przynajmniej w zakresie religii, a przez mniej lub bardziej formalne zastosowanie tych zasad z wieloma prawdami wiary. Ogólna
myl tego nauczania pod k¹tem religii jest ca³kowicie opanowana
przez m³odych s³uchaczy, którzy otaczaj¹ katedrê filozofii. Jedni
przyjmuj¹ wszelkie konsekwencje i koñcz¹ systematycznym podwa¿eniem wszystkich chrzecijañskich jarzm, inni zatrzymuj¹ siê
na podwa¿aniu dogmatów Kocio³a, i w praktyce nie znaj¹, tak
samo jak i pierwsi, ¿adnego zbawiennego hamulca, który powinien
powci¹gn¹æ ich rodz¹ce siê ¿¹dze. Tak wiêc dla wielu tych m³odych ludzi nieprawoæ i niemiertelnoæ niebawem bêd¹ jedynym
owocem otrzymanych lekcji. Nie muszê mówiæ Waszej Ekscelencji, jaki efekt wywrze w przysz³oci na najm³odszych uczniach,
którzy widz¹, co sta³o siê z ich kolegami, s¹ bowiem naturalnie
poci¹gani do naladowania przyk³adów i do zbyt czêstego przyjmowania inspiracji. Ta przyczyna, chocia¿ nie jedyna, wystarczy³aby jednak, by wyt³umaczyæ to, co w bardzo wysokim stopniu
zatrwa¿a i zasmuca chrzecijañskie rodziny, czyli antyreligijne nastawienie i wady, które bardzo wczenie, bo zaledwie po kilku miesi¹cach zauwa¿aj¹ u tych sporód swoich dzieci, które uczêszczaj¹
do królewskiego kolegium.
Dla mnie, a tak¿e dla rodzin, jest to wielkim powodem do
zmartwieñ, ale tak¿e naczelny motyw, lub lepiej mówi¹c, jedyny,
który sk³ania wielu rodziców, poród których jest kilku mocno
przywi¹zanych do rz¹du, aby zabraæ swe dzieci z Marsylii i pos³aæ
na zdobycie wykszta³cenia poza królestwem2. Ni¿sze seminarium
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nie mo¿e przyjmowaæ innych uczniów jak tylko tych, którzy przygotowuj¹ siê do stanu kap³añskiego, dlatego by³o zmuszone ograniczyæ siê do legalnej liczby.
Panie ministrze, by³bym szczêliwy, gdybym móg³ wobec pana
zawiadczyæ, ¿e królewskie kolegium pod wzglêdem religii i obyczajów, a tak¿e pod wzglêdem wykszta³cenia daje tyle gwarancji,
jak w porz¹dku czysto literackim. By³bym usatysfakcjonowany,
gdybym móg³ byæ wobec Ekscelencji wyrazicielem nadziei ojców
rodzin, którzy w tym, co dotyczy studiów, narzekaj¹ jedynie na
nauczanie filozofii (która z racji jej prawie antykatolickiego charakteru jest pustk¹, której nie da siê ³atwo zape³niæ) i chcieliby tak¿e móc liczyæ na wychowanie moralne, co by ich zapewni³o, ¿e ich
sympatia, a tak¿e religijna troska o ich dzieci w pe³ni zostanie zagwarantowana w królewskim kolegium dziêki staraniom uniwersytetu.
Proszê przyj¹æ itd.
 K. J. Eugeniusz
Biskup Marsylii

3. Do ks. Jacquemeta, wikariusza generalnego z Aix, 18 listopada 1838 roku. Kopia orygina³u: AAM, Registre des lettres administratives, t. 4, nr 5, s. 3-4.
Na spotkaniach w dniach od 19-21 padziernika 1838 r.3
biskupi z prowincji kocielnej z Aix poprosili Stolicê Apostolsk¹ o dodanie s³owa Immaculata do prefacji na wiêto Poczêcia Najwiêtszej Maryi Panny. Duchowni skrytykowali tê
probê. Biskup de Mazenod snuje refleksje nad dwoma kwestiami. Niektórzy duchowni s¹ zdziwieni faktem, ¿e biskupi
2
Wiele chrzecijañskich rodzin z Marsylii wysy³a³o swoje dzieci do jezuickiego
kolegium Estavayer i do Fryburga w Szwajcarii. Biskup de Mazenod spotka³ siê z 50
sporód nich podczas swej podró¿y do Szwajcarii w 1837 roku. Zob. Dziennik z 23 i 25
czerwca 1837 roku.
3
Zob. wy¿ej Dziennik z 19-22 padziernika wraz z przypisami.
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francuscy prosz¹ Stolicê Apostolsk¹ o pozwolenie, o które
w zasadzie nie musz¹ prosiæ, poniewa¿ we Francji biskupi
maj¹ swobodne prawo wprowadzania partykularnych brewiarzy, mszy w³asnych, dodawania prefacji itd. Biskup de
Mazenod zdaje siê podzielaæ ich opiniê. Druga refleksja dotyczy sedna sprawy. Dlaczego biskupi z prowincji kocielnej
zajêli siê kwesti¹ tytu³u Niepokalanego Poczêcia, skoro
w Prowansji ta prawda ju¿ od dawna jest uznana. Biskup de
Mazenod doda³, ¿e jeli biskupi chcieli napisaæ do papie¿a,
powinni mu raczej przedstawiæ przewiadczenie a¿ po ¿yczenie definicji dogmatycznej.
Marsylia, 18 listopada 1838
Ksiê¿e wikariuszu generalny,
Jeli arcybiskup Aix nie wys³a³ jeszcze do Rzymu proby biskupów prowincji zwi¹zanej z tytu³em Immaculata, który nale¿y
dodaæ do prefacji o poczêciu Najwiêtszej Panny Maryi, byæ mo¿e
na miejscu jest skierowanie do ksiêdza kilku uwag na ten temat.
Skoro „Gazette du Midi” do wiadomoci poda³a informacje
o poczynaniach naszego Zgromadzenia, ogó³, mówiê o ogóle kocielnym, nie rozumiej¹c motywów ostro¿noci, jakie autora artyku³u sk³oni³y do dok³adnego ujawnienia tej decyzji, aby zwróciæ siê
do Rzymu w celu dodania s³owa, o które chodzi  nie móg³ zdaæ
sobie sprawy z tego, co dla niego by³o niekonsekwencj¹. Niew¹tpliwe nie zna ksi¹dz opinii, które zosta³y wypowiedziane na ten
temat w jednej, czy te¿ w drugiej diecezji, ale st¹d i z Aix dosz³y
do mnie g³osy, które wyra¿a³y osobiste opinie, aby pomniejszyæ korzystn¹ myl, jak¹ podjêto podczas spotkania biskupów. Uznano, ¿e
jeli to Zgromadzenie mog³o przez chwilê zaj¹æ siê t¹ kwesti¹, to
nie by³a wystarczaj¹co wa¿na. Podsumowano, ¿e nasze obrady nie
by³y a¿ tak istotne i nie obiecywa³y pomylnych wyników na przysz³oæ. Bardzo uderzaj¹cej niekonsekwencji dopatrzono siê w obowi¹zku, gdy biskupi postanowili odwo³aæ siê do Stolicy Apostolskiej w celu dodania jednego s³owa do prefacji, ci, którzy we
Francji maj¹ swobodne prawo nie tylko dodawaæ do liturgii  jeli uznaj¹ to za stosowne  kilku s³ów w ich diecezjach, ale wydawaæ partykularne brewiarze, wprowadzaæ msze w³asne, dodawaæ
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prefacje, a nawet zmieniaæ obrzêdy i ryty w swoich Kocio³ach.
Zdziwienie, jakie nast¹pi³o w tej materii, zdawa³o siê tym bardziej
uzasadnione, gdy¿ dekret symbolu z Bazylei, który nak³ada ekskomunikê na tych, którzy g³osz¹ kazania lub odbywaj¹ publiczne
dysputy przeciwko niepokalanemu poczêciu, zosta³ przyjêty na synodzie w Awinionie, w którym uczestniczyli biskupi Aix i Marsylii, a tak¿e prawie wszyscy biskupi z dawnej prowincji Awinion,
Arles, Aix i Embrun, a który zosta³ opublikowany we wszystkich
parafiach tych czterech prowincji. Prawd¹ jest, ¿e doktryna, przeciwko której zabronione jest publicznie siê wypowiadaæ co do istoty, nie zosta³a nawet ostatecznie potwierdzona na synodzie, ale to
do tego stopnia zosta³o wykorzystane, ¿e tak¹ sta³a siê w Kocio³ach wy¿ej wymienionych prowincji.
Msza³ z Arles formalnie wyra¿a tê doktrynê a¿ do wypowiedzi
o wolnoci od grzechu pierworodnego. Brewiarz Marsylii, sprzed
soboru trydenckiego, tak¿e wyranie wskazuje, ¿e od czasów staro¿ytnych taka by³a tradycja Kocio³a. Równie¿ obecnie, co zauwa¿y³em, w mszale z Fréjus odmawia siê modlitwê, która jest wyznaniem tej samej wiary w bardzo jasnych s³owach. Nie powiem nic
o listach apostolskich zatwierdzaj¹cych Zgromadzenie Oblatów
Maryi Niepokalanej (Misjonarze Prowansji), które tak¿e zawieraj¹
stwierdzenie o Maryi poczêtej bez grzechu. Poza tym doktryna,
o której mowa, jest powszechna w ca³ej Francji, jeli nie w ca³ym
chrzecijañstwie: zna ksi¹dz przysiêgê, któr¹ sk³adano na Sorbonie
przed otrzymaniem tytu³u doktora, aby jej broniæ a¿ do mêczeñstwa.
Przyznam ksiêdzu, i¿ ¿a³ujê, ¿e nie naciska³am bardziej, abymy w wyjawieniu naszych zamiarów wobec Ojca wiêtego posunêli siê a¿ po ¿yczenie definicji dogmatycznej. Mielimy ku temu
wystarczaj¹ce motywy, których nie chcia³em za bardzo forsowaæ ze
wzglêdu na szacunek wobec moich kolegów. Jednak uwa¿am, ¿e
aby os³abiæ niekorzystne wra¿enie, jakie wywo³a³a publikacja postanowienia biskupów, porednio chcia³bym potwierdziæ to postanowienie, w³¹czaj¹c je do mojego Dziennika: 1. ¿e by³a mowa, aby
Ojcu wiêtemu przedstawiæ pobo¿n¹ myl, która mog³aby zostaæ
prze³o¿ona na pragnienie ostatecznego orzeczenia; 2. ¿e wprowadzenie s³owa Immaculata do prefacji jest doæ powa¿na kwesti¹,
chodzi bowiem o wyra¿enie w liturgii nierozstrzygniêtego jeszcze
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punktu doktryny; 3. ¿e odpowied papie¿a, o któr¹ prosilimy,
w naszym myleniu musia³aby byæ dodatkowym wiadectwem na
korzyæ tak drogiej nam doktryny. To, jak mi siê zdawa³o, uratowa³oby nieco s³ab¹ stronê naszego postanowienia.
Sam ksi¹dz zobaczy, ¿e wypada, aby ksi¹dz zredagowa³ probê do Ojca wiêtego, skoro jeszcze ksi¹dz nie napisa³, ¿e doktryna
o niepokalanym poczêciu w naszych prowincjach zosta³a w pe³ni
przyjêta; istnieje tyle powodów, ¿e powinien j¹ ksi¹dz wys³aæ.
Proszê wyraziæ wzglêdy szacunku ksiêdzu arcybiskupowi oraz
proszê, aby sam ksi¹dz je przyj¹³.
 K. J. Eugeniusz
Biskup Marsylii

4. Do ministra kultu, 21 listopada 1838 roku4. Kopia orygina³u:
AAM, Registre des lettres administratives, t. 6, nr 6, s. 5-9.
W okresie restauracji podtrzymano uniwersytecki monopol stworzony przez Napoleona, ale nauczanie poddano pod
nadzór duchowieñstwa. W 1828 r. w celu uspokojenia libera³ów minister Martignac cofn¹³ przywileje nadane duchowieñstwu. Rozporz¹dzenie z 21 kwietnia 1828 r. odbiera³o biskupom nadzór i zwierzchnictwo nad szko³ami podstawowymi.
Dwa rozporz¹dzenia z 16 czerwca 1828 r. zabrania³y pobierania nauczania u zakonników, ogranicza³y liczbê seminarzystów, a ni¿sze seminaria podporz¹dkowa³y reglamentacji niezgodnej z prawami biskupów5. Biskupi francuscy sprzeciwili
siê rz¹dowym decyzjom, ale wszyscy zgodzili siê z wizj¹ Rzymu, który radzi³ podporz¹dkowanie siê rozporz¹dzeniom, za-

4
Minister odpowie na ten list dopiero w styczniu 1839 roku. Zob. Dziennik,
30 stycznia 1839 roku.
5
J. Leflon w biografii bpa de Mazenoda (t. 2, s. 305-333) bardzo jasno ukazuje tê
sprawê wraz z reakcjami bpa de Mazenoda.
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praszaj¹c rz¹d do przychylnego i swobodnego wprowadzenia
w ¿ycie.
W 1838 r., gdy relacje na linii Koció³–Pañstwo by³y
doæ dobre, królewska rada nauczania publicznego, na mocy
decyzji z 17 sierpnia, owiadczy³a, ¿e uczniowie ni¿szych seminariów nie maj¹ prawa otrzymania zwyczajnego dyplomu
maturzysty w zakresie nauk humanistycznych. Dnia 1 padziernika minister nauczania publicznego zaprosi³ biskupów
do wizytacji w kolegiach uniwersyteckich oraz do sporz¹dzenia raportów. Powy¿sze kwestie zosta³y rozpatrzone w dniach
19-21 padziernika podczas spotkania biskupów prowincji
kocielnej Aix, ale nie podjêto ¿adnej wspólnej decyzji. Biskupi zostali po prostu zaproszeni, aby ministrowi udzieliæ
osobistej odpowiedzi w tej kwestii.
Opublikowalimy list bpa de Mazenoda na temat wizytacji w kolegiach (zob. aneks, nr 2); oto, co napisa³ 21 listopada na temat decyzji ministra, który obwieszcza, ¿e uczniowie
ni¿szych seminariów nie maj¹ prawa otrzymania dyplomu
w zakresie nauk humanistycznych6.
Marsylia, 21 listopada 1838
Panie Ministrze Sprawiedliwoci,
Za swój konieczny obowi¹zek uwa¿am skierowanie do Waszej
Ekscelencji pilnego protestu zwi¹zanego z decyzj¹ podjêt¹ przez
królewsk¹ radê publicznego nauczania. Uczniowie, którzy koñcz¹
ni¿sze seminaria, zostali uznani za niezdolnych do otrzymania po
egzaminie zwyczajnego dyplomu maturzysty w zakresie nauk humanistycznych, niezale¿nie od otrzymanego stopnia nauczania.
Wiem, ¿e to zastosowanie rozporz¹dzenia z 16 czerwca 1828 roku.
Ale to rozporz¹dzenie jest bardzo niegodziwe, jest ono wymierzone w publiczne placówki, które dla pañstwa powinny byæ tak wa¿ne, jak s¹ dla Kocio³a. To rozporz¹dzenie wiadczy o nieszczêsnej

6
Kanonik Leflon w biografii bpa de Mazenoda rozdzia³ pi¹ty trzeciego tomu powiêca wolnoci nauczania. Zob. dz. cyt., s. 185, zw³aszcza s. 188-191.
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nieufnoci i ca³kowitym braku wspania³omylnej intencji, której a¿
do chwili obecnej, nawet w najciê¿szych chwilach, w³adza uniwersytecka tej rygorystycznej uwagi nigdy nie uwa¿a³a za niecierpi¹c¹ zw³oki. Zezwolono, aby ten artyku³ wy¿ej wymienionego rozporz¹dzenia zosta³ zrêcznie ominiêty dla szlachetnej korzyci,
przeciwko której zdawa³o siê przeciwstawiaæ, aby zastosowaæ inkwizycyjne metody maj¹ce na celu urzêdowe, choæ skryte wnikniêcie pod dach rodzinny i w ¿ycie prywatne dziecka.
Dlaczego teraz powraca siê do rozs¹dnego umiaru? Dlaczego
w³anie teraz z nieugiêtym zapa³em wype³nia siê decyzjê rady królewskiej, która o tyle bardziej jest wyolbrzymiona, ¿e ci, których
obecnie dotyczy, licz¹c na wyrozumia³oæ, która sta³a siê zwyczajem, zostali nagle poddani pod prawo dzia³aj¹ce wstecz? To zbyt
surowa i bardzo niesprawiedliwa kara dla ich ufnoci w wiernoæ
uniwersytetowi, który stosuje nagann¹ taktykê, kiedy uczniowie s¹
ma³o wspania³omylni.
Gdyby znano wra¿enie, jakie wiêzy na³o¿one na uczniów ni¿szych seminariów, aby wybrali karierê inn¹ ni¿ tê dla Kocio³a,
wywar³y na ogóle, na ojcach rodziny, ale tak¿e na duchownych,
¿a³owano by, ¿e przez nierozwa¿ne rozporz¹dzenia, w wiêkszym
stopniu ni¿ siê uwa¿a, na szwank nara¿ono opiniê, która pochodzi³a z dobrej woli rz¹du na korzyæ religii. Czy to wa¿ne, ¿e przez te
postanowienia zabiega siê o równoæ? Równoæ jest w tak op³akanym stanie, i¿ w oczach zdecydowanej wiêkszoci katolików dzisiaj jest niczym innym jak tylko tym, za co j¹ miano w przesz³oci,
jako sposób przeladowania wyrwany w chwili kryzysu s³aboci
w³adzy.
W rzeczywistoci, panie ministrze, nie rozumiem, dlaczego
w ten sposób przystaje siê na zniszczenie rêk¹ tego, co zbudowano, propaguje siê i o¿ywia wszystkie nieufnoci, którymi ludzi religijni od samego pocz¹tku otaczaj¹ rz¹d. Powiedziano mi, ¿e dwie
petycje do parlamentu o projekcie, o którym mia³em zaszczyt
z panem rozmawiaæ, ju¿ kr¹¿¹ wród ludzi. Chocia¿ Marsylia to nie
ca³a Francja, to miasto nie staje, aby byæ wa¿ne; sk¹din¹d opinia
katolików powinna byæ podobna wszêdzie, a po omiu latach sprowadzono j¹ do punktu wyjcia. [s. 6]
Dlaczego wiêc oczekuje siê, by ta opinia by³a spokojna i pe³na
ufnoci, skoro w Kociele bêdzie siê odczuwaæ zgubne skutki pra-
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wa, o którym od jego promulgacji z trwog¹ krzyczy ca³y episkopat
i które tak g³êboko poruszy³o duchowieñstwo?
Proszê Wasz¹ Ekscelencjê o wziêcie pod uwagê, ¿e poprzez
wprowadzenie w ¿ycie artyku³u pi¹tego7 ustawy, o której mowa,
nasze kocielne szko³y ponadpodstawowe s¹ traktowane jako wrogie placówki, z którymi usi³uje siê walczyæ zamiast je wspieraæ.
Niesamowity cios zadaje siê wielu uczniom, którzy je opuszczaj¹,
aby wróciæ do wiata, odmawia siê im wolnych zawodów cywilnego spo³eczeñstwa, zatem nie mog¹ zostaæ urzêdnikami pañstwowymi, adwokatami, notariuszami, lekarzami, a nawet zwyk³ymi profesorami w szko³ach publicznych. Na tyle, na ile jest to mo¿liwe,
skazuje siê ich, aby byli nikim lub raczej, sprawa obraliwa dla
Kocio³a, aby byli ksiê¿mi.
Prawd¹ jest, ¿e przez restrykcje, które nie zosta³y wprowadzone z ¿yczliwoci, ni¿sze seminaria prawnie s¹ zmuszone przyjmowaæ jedynie m³odzie¿, która pod¹¿a ku kap³añstwu. Jednak z tego
wynika, ¿e to przeznaczenie do stanu duchownego od samego pocz¹tku nie powinno podlegaæ odwo³aniu. Wstêpuj¹c do ni¿szego
seminarium, dziecko nie mo¿e pozostaæ zwi¹zane swoim pierwszym wyborem, ani wyborem rodziców, czyni to pod warunkiem
wstêpnego sprawdzenia i z myl¹, jeli zajdzie potrzeba, poddania
sprawdzeniu swojego powo³ania w wy¿szym seminarium przed
przyjêciem sakramentu wiêceñ. Sprawdzenie powo³ania jest celem
instytucji seminarium. Ale jeli ta próba jest tak bardzo niebezpieczna, skoro m³ody cz³owiek nie mo¿e jej ulec, jak tylko nara¿aj¹c siê na ryzyko, widz¹c, ¿e jego przysz³oæ zamyka siê przed nim
w przypadku, gdy uzna³by, i¿ nie nadaje siê do pos³ugi kap³añskiej,
wówczas uderza siê w samo serce instytucji. ¯aden ojciec rodziny
nie zechce nara¿aæ swojego dziecka na taki los i ni¿sze seminaria
opuszcz¹ zw³aszcza zasobne i rednie warstwy spo³eczeñstwa, co
przecie¿ przyci¹ganie do stanu kap³añskiego ma ogromne znaczenie dla ogólnego dobra spo³eczeñstwa.
7
Tekst artyku³u pi¹tego drugiego rozporz¹dzenia z 16 czerwca 1828 r. brzmia³
nastêpuj¹co: Uczniowie, którzy siê zg³osz¹, aby otrzymaæ stopieñ bakalarza w zakresie
nauk humanistycznych, przed przyjêciem wiêceñ otrzymaj¹ jedynie specjalny dyplom,
który bêdzie obowi¹zywa³ tylko w zakresie nadawania stopni z teologii; ale bêdzie mo¿na go wymieniæ na dyplom zwyczajny bakalarza w zakresie nauk humanistycznych,
dopiero jak uczniowie przyjm¹ wiêcenia.
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To spowoduje wielkie braki s³ug Kocio³a, których tak bardzo
potrzebuje, a nie mo¿e liczyæ, ¿e dobre powo³ania do stanu duchownego znajdzie w wieckich placówkach edukacyjnych, gdzie
panuje inna atmosfera ni¿ w jego placówkach, gdzie ukazuje siê
odmienne, ¿eby nie powiedzieæ wrogie, kierunki. Tak wiêc dostêp
do sanktuarium, jeli nie zostanie zamkniêty, to przynajmniej bêdzie prawie niedostêpny z powodu napotkanego niebezpieczeñstwa
nara¿enia ¿ycia tego, który uzna, i¿ po zrobieniu pierwszych kroków mo¿na siê wycofaæ, a Koció³ we Francji pozbawiony jedynego rodka rekrutacji swoich s³ug za kilka lat zostanie zredukowany
do analogicznego stanu ca³kowitej destrukcji.
Mo¿e jednak siê zdarzyæ, ¿e kilku m³odych ludzi, którzy raz
weszli na drogê, wystraszeni czekaj¹c¹ ich perspektyw¹, jeli nawet z niej zejd¹, uznawszy, ¿e s¹ powo³ani do innego stanu, wytrwaj¹ na niej. Ale biada tym przymusowym powo³aniom, które do
sanktuarium mog³y wprowadziæ tylu niegodnych i niezdolnych ludzi! Có¿ za rana, co za wstyd dla Kocio³a i dla spo³eczeñstwa!
Có¿ za tyrania, aby tych nieszczêników zmusiæ do pokonania ca³ego ich wstrêtu, wszystkich ich obaw, aby st³umiæ ich sumienie,
aby wbrew ich naturze powiêcili siê ¿yciu w gorzkim bólu i nieukojonym ¿alu! [s. 7] Có¿ to za prawo, które w ten sposób zaw³adnê³o cz³owiekiem od jego dzieciñstwa, aby zmusiæ go do podjêcia
tak beznadziejnej decyzji!
Uniwersytet odczuwa tak bardzo niewyra¿aln¹ pod³oæ podobnej konsekwencji, ¿e zdobywa siê jedynie na odwagê, aby zasiêgn¹æ wiadomoci o placówkach, gdzie uczeñ ukoñczy³ retorykê
i filozofiê, nie bior¹c odpowiedzialnoci za wybór profesorów dla
poprzednich klas. W ka¿dym razie nie po to, aby naraziæ siê na
nieszczêcie niemocy bêd¹cej rodzajem zdecydowanego upodlenia,
taki uczeñ zanim rozpocznie retorykê, to znaczy w wieku 16 lub
17 lat, jest zmuszony do ostatecznego zdecydowania o swoim powo³aniu kap³añskim. Tymczasem prawo pañstwowe, zgodne w tym
punkcie z prawem kocielnym, zabrania mu ostatecznego przyjêcia wiêceñ przed ukoñczeniem 21 roku ¿ycia i pozwala jeszcze po
osi¹gniêciu tego wieku czekaæ tak d³ugo, jak zechce. Jeli jest nowicjuszem, prawo o rekrutacji wzywa go pod swoje sztandary dopiero w wieku 25 lat, daj¹c mu zatem do tego czasu wybór miêdzy
stra¿¹ sanktuarium a stra¿¹ obozu. Ale drugie rozporz¹dzenie
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z 1826 r., jeszcze trudniejsze ni¿ sama s³u¿ba wojskowa, wtedy
jeszcze, kiedy ojczyzna, w obecnoci swoich wrogów, domaga siê
obroñców, ustanawia zgubn¹ granicê na wiek 16 lub 17 lat, a uniwersytet podstêpnie podstawia siê pod ojca rodziny i w swej matczynej czu³oci nie mo¿e pozwoliæ na d³u¿sz¹ zw³okê dzieciom,
które zmusza do przyjêcia swej wspania³omylnej adopcji. Za
wszelk¹ cenê trzeba, aby przed retoryk¹ uniwersytet wyrwa³ je
Kocio³owi, który jednak ma s³uszne prawo matki przynajmniej
wobec aspirantów do kap³añstwa.
Sk¹din¹d, co to za rozporz¹dzenie z 16 czerwca 1828 r. nak³adaj¹ce zakaz na ka¿dego m³odego cz³owieka, który podczas studiów retoryki czy filozofii usi³owa³ wst¹piæ do stanu duchownego,
zamykaj¹ce mu drogê do wszystkich najbardziej szanowanych zawodów, jakby jego kontakt mia³ zaraziæ pewne wiatowe klasy spo³eczne? Panie ministrze sprawiedliwoci, to prawo czyni to, co
mog³o siê dokonaæ jedynie w czasach najkrwawszych przeladowañ, daje pocz¹tek nowemu rodzajowi zbrodni, karygodnej zbrodni, aby nad wspó³czesn¹ m³odzie¿¹ mieæ doæ wyran¹ w³adzê
moraln¹, aby pokazaæ najwiêtsze i najbardziej godne szacunku
zamiary pañstwa, zbrodnia, bo swoje pierwsze lata minê³y w niewinnoci, pobo¿noci, w praktykowaniu najczystszej i najbardziej
wzruszaj¹cej cnoty, daleko od ska¿enia niespokojnych uczniów z³ymi przyk³adami i rozproszeniami. To prawo og³asza, ¿e Koció³ jest
niegodny, poniewa¿ ci z jego uczniów, którzy ukoñczyli licencjat
z nauk humanistycznych, jakkolwiek uznani za zdolnych pod
wzglêdem literalnym, nie s¹ takimi pod wzglêdem prawnym
i mog¹ jedynie zamiast normalnego dyplomu, który otwiera³by
przed nimi karierê, do której s¹ wezwani, otrzymuj¹ specjalny dyplom do stanu duchownego.
Trzeba przyznaæ, i¿ to prawo jest zupe³nie obce w kraju, gdzie
na podstawie konstytucji religiê katolick¹ wyznaje wiêkszoæ obywateli. Jeli pod wzglêdem zasad by³o ono szkodliwe, kiedy
w okresie cesarstwa promulgowano inn¹ konstytucjê, a zatem przynajmniej, aby j¹ uchwaliæ, udzielono pomocy finansowej, poniewa¿
wypada³o usprawiedliwiæ siê, przytaczaj¹c jako dowód nieszczêsn¹
koniecznoæ chwili.
To by³o prawo okolicznociowe i zgodnie z zasadami prawa
podobne [s. 8] prawodawstwo powinno znikn¹æ wraz z okoliczno-
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ciami, jakie je wywo³a³y. Dzisiaj nie tylko nic nie czyni go koniecznym, ale tak¿e nie usprawiedliwia stosowania.
Na pró¿no mo¿na by mówiæ, ¿e istnienie ni¿szych seminariów
by³o oparte na przywileju, skoro kiedy siê chce, ma siê prawo cofniêcia tego przywileju. To, co nazywa siê przywilejem, jest spo³eczn¹ koniecznoci¹ najwy¿szej klasy, bez ni¿szych seminariów
bowiem niebawem we Francji zniknie kap³añstwo, a w konsekwencji i religia, a skoro nic i nigdy nie bêdzie w stanie zast¹piæ religii
katolickiej, jej wymarcie bêdzie wymarciem spo³eczeñstwa. Przywilejem nazywa siê dobro ogólne wymagaj¹ce absolutnego zachowania i nie ma siê prawa pozbawiaæ go i do tego stopnia czyniæ go
niebezpiecznym i szkodliwym, zastawiaj¹c pu³apkê, gdzie ci, którzy zdawali siê je faworyzowaæ, zdaj¹ siê na przypadek utraty nadziei na przysz³oæ. To, co nazywa siê przywilejem, nie ma siê prawa czyniæ z niego wyró¿nienia hañby, do³¹czaj¹c do niego
upokarzaj¹c¹ pozycjê Kocio³a, tym bardziej ¿e nie ma siê prawa
do³¹czenia ¿adnego niezgodnego warunku z korzyci¹ dla religii,
która jest interesem wszystkich Francuzów. Ale dlaczego Kocio³owi wymówiono jako przywileju konieczny wyj¹tek wobec potê¿nego przywileju monopolu uniwersyteu?
Obawiano siê, ¿e w konsekwencji zaufania ojców rodziny wychowaniem dzieci przeznaczonych do ¿ycia w tym wiecie zostanie
obarczone duchowieñstwo; aby przeciwdzia³aæ tak wielkiemu z³u 
to opanowanie przysz³ych pokoleñ procentowa³oby na korzyæ religii i cnoty  w prawie, o którym mowa, znajduj¹ siê wystarczaj¹ce
rodki. Liczba uczniów ni¿szych seminariów jest okrelona na dwadziecia tysiêcy i z pewnoci¹ ta liczba nie jest zbyt wysoka dla
królestwa takiego jak Francja. W wielu diecezjach powo³ania s¹
wystawione na zatracenie siê w oczekiwaniu, a¿ bêdzie je mo¿na
zaliczyæ do tej okrutnej liczby. A zatem biskupi nie opucili kandydatów do stanu duchownego, aby daæ pierwszeñstwo tym, którzy s¹ przeznaczeni do ¿ycia wieckiego. Ta gwarancja op³aca siê
bardziej ni¿ inne.
Poza podobn¹ gwarancj¹ nie ma nic jak tylko szczyt szykanowania, jakie narzuca artyku³ 5 rozporz¹dzenia z 16 czerwca 1828
roku. Wydaje siê, ¿e fundamentem tego artyku³u jest parlamentarna maksyma przywo³ywana wielokrotnie od 1830 r.: „Nale¿y
wspomagaæ i powci¹gaæ Koció³”. A zatem to powiedzenie jest
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zreszt¹ ma³o pocieszaj¹ce, poniewa¿ przypomina ustawiczn¹ wojnê, jak¹ zalepiony duchem cia³a parlament wypowiedzia³ Kocio³owi a¿ do zniszczenia go. Nie wyda³by zgody na prawne rozporz¹dzenie, jego konsekwencj¹ bowiem nie by³oby hamowanie go
poprzez wspomaganie, ale zniszczenie go poprzez ograniczenie.
Tak jak to powiedzia³em, niebawem ni¿sze seminaria, a tak¿e sama
religia, przynios¹ wielk¹ szkodê dla ich istnienia.
Jeli Wasza Ekscelencja dostrzega, ¿e ton tego listu jest nadzwyczajny w mojej korespondencji, to dlatego, ¿e kwestia, która
mnie zajmuje, w moim mniemaniu jest bardzo istotna. Jeli nie
dzieli³aby nas tak du¿a odleg³oæ, odwa¿y³bym siê przyjæ i osobicie z panem dyskutowaæ, maj¹c zaufanie do pañskiej m¹droci
i gorliwoci. Tymczasem uwa¿am, ¿e w³aciwie oceni pan biskupi¹ szczeroæ, z jak¹  nie wypowiadaj wiadomie niczego, co
mog³oby kogokolwiek uraziæ  bezporednio zaatakowa³em skandaliczne rozporz¹dzenie nale¿¹ce do innej epoki. Chcia³bym tak¿e
mieæ pewnoæ, ¿e przekonany argumentami, jakie przedk³adam
pañskiej wiat³ej sprawiedliwoci, zechce pan zaj¹æ siê kwesti¹,
pañskie kompetencje czyni¹ bowiem pana naturalnym obroñc¹ na
radzie w³adzy.
Pañskie wsparcie, którego episkopat potrzebuje przy tej okazji, sprawi, ¿e górê wemie religijna i spo³eczna korzyæ najwy¿szej rangi. Domagam siê jej w imieniu mojej diecezji, aby drugie
rozporz¹dzenie z 16 czerwca 1828 r., skoro nie mo¿e byæ w pe³ni
wprowadzone, zosta³o zmodyfikowane w taki sposób, aby artyku³
5 znikn¹³. Zatem bêdzie to szczêcie w trudnociach, przeciwko
którym podnoszê mój g³os, aby zaapelowaæ do pana najaktywniejszej interwencji, która doprowadzi do uchylenia tego ¿a³osnego
rozporz¹dzenia i olniewaj¹cego dowodu opieki, któr¹ królewski
rz¹d otacza Koció³.
Proszê przyj¹æ itd.
 K. J. Eugeniusz
Biskup Marsylii
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5. Do ks. Antoine’a Garniera, superiora generalnego Saint-Sulpice, 6 grudnia 1838 roku. Kopia orygina³u: AAM, Registre des
lettres administratives, t. 4, nr 8, s. 10-11.
Pomimo ma³ej liczby powo³añ kap³añskich dla diecezji
marsylskiej bp de Mazenod pozwoli³ ks. Laurentowi Gaduelowi wst¹piæ do St-Sulpice. Postawi³ jednak dwa warunki: jeli
ksi¹dz wyst¹pi od sulpicjanów, na mocy prawa wróci do diecezji marsylskiej; poza tym powinien zostaæ wywiêcony
przez biskupa Marsylii, który rezerwuje sobie prawo na³o¿enia r¹k na wszystkich swoich seminarzystów.
Marsylia, 6 grudnia 1838
Mój bardzo drogi i czcigodny przyjacielu,
Nie potrzebuje mi ksi¹dz przytaczaæ przyk³adu ani s³ów ksiêdza arcybiskupa Pary¿a, jeli chodzi o zrobienie czegokolwiek, co
bêdzie mi³e i przydatne dla ksiêdza szacownego stowarzyszenia.
Moje potrzeby jakociowe s¹ jeszcze wiêksze ni¿ ilociowe, ale
jestem za bardzo osobicie do ksiêdza przywi¹zany i bardzo kocham nasz¹ dobr¹ matkê St-Sulpice, aby nie ponieæ ofiary na wasz¹ korzyæ. Zatem z ca³ego serca wyra¿am zgodê, aby ks. Gaduel
wst¹pi³ do ksiêdza stowarzyszenia, aby w nim pe³niæ s³u¿bê, której
siê powiêci. Proszê jednak go nie inkardynowaæ do diecezji paryskiej. Bêdzie u was tak d³ugo, jak zechce i jak ksi¹dz zechce, ale ja
pozostanê jego biskupem. W przypadku, gdy od was odejdzie, na
mocy prawa powróci do mojej diecezji. Jednoczenie wysy³am
ksiêdzu dymisoria do diakonatu, ale muszê go uprzedziæ, jak
wszystkich moich diecezjan, którzy bêd¹ promowani do sakramentu wiêceñ kap³añskich, i¿ rezerwujê sobie prawo do na³o¿enia na
nich r¹k. Nie trzeba w tej kwestii robiæ mi jakiejkolwiek uwagi. To
zasada postêpowania, od której nigdy nie odst¹piê. Przypominam
o niej zawczasu, aby powziêto odpowiednie rodki, wszelkie mo¿liwe rodki zaradcze. Nie wyznaczam ¿adnej konkretnej daty. Ci¹gle jestem sk³onny nie tylko s³u¿yæ w potrzebie w dni wyznaczone
przez Koció³, ale tak¿e wykorzystaæ extra tempora, które mi odpowiadaj¹, jeli tego wymaga najwiêksza wygoda kandydata, któ-
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ry nie móg³by skorzystaæ z okresu zwyk³ego. Ale powtarzam, ¿e
zarówno z uczucia, jak i z obowi¹zku nieodwo³anie obstajê przy
tej regule wiêtego soboru trydenckiego i g³êboko odczuwam ca³¹
wartoæ i rozkosznie kosztujê ca³ej jego s³odyczy: Episcopi per
semetipsos ordines conferant.
Przypuszczam, ¿e bêdzie ksi¹dz bardzo zadowolony, maj¹c
dymisoria dla ks. [Paula] Richauda. W tej samej kopercie wysy³am
ksiêdzu pozwolenie na tonsurê i na wiêcenia ni¿sze.
Proszê przyj¹æ itd.
 K. J. Eugeniusz
Biskup Marsylii
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B

Balagne, Korsyka 150
Banon (misje ludowe) 37, 77
Barat, Madeleine-Sophie, wiêta 36
Bart, ksi¹dz 60
Barthélemy, A., markiz 232
Barthélemy-Lapommeraye, pan 147
Bart³omiej od Mêczenników 194
Bastiani, pan 250
Baudinard 75, 208
Baudrand, Jean Fleury, OMI 229
Baumond, pani 128
Bausset, arcybiskup Aix 172
Bausset, de, pani 37, 57
Beaussier, P.E., kanonik 194
Bédarrides (misje ludowe) 29, 38
Bellon, Charles, OMI 272
Belloy, J.-B., de, biskup Marsylii 32,
76, 211
Belsunce, H., de, biskup Marsylii 32,
77, 210, 225
Bensa, pan 196
Beraud, notariusz 38, 57
Bérengier, Casimir, ksi¹dz 146
Bermond, F.-X., OMI 37
Bernard, pan 67
Bernard, J.A., OMI 28, 31, 35, 38, 44,
46, 102, 153-154, 237
Bernet, Jos., arcybiskup Aix 46
Berryer, rodzina 200, 217
Besson, J.F., biskup Metz 172
Besson, pan 108
Bicheron, Félix, ksi¹dz 158
Billens 183, 248
Bise, J.C. Nicolas, OMI 201-202, 244,
269
Blanc, J.A., brat OMI 29, 44
Blanc, ksi¹dz 242, 279
Blanc, panna 106
Blanderate 169
Bodoul, ksi¹dz 158
Boeuf, Etienne, minim 110
Boisgelin, Césarie de 12, 39, 164

Boisgelin, Louis de, jezuita 45, 130,
185
Boisgelin, Nathalie de 13, 237
Boisgelin, rodzina Armanda 12
Boissieu, Adolphe, OMI 270
Bollard, F, nowicjusz OMI 232
Bonamie, Raphaël, biskup 35
Bonnafoux, J.J., kanonik 49, 181
Bonneveine (bierzmowanie) 223
Bony, ksi¹dz 233
Borgoin, ksi¹dz 178
Bosc., panna, zob. Dubosc 199-200,
231, 283
Bossier, ksi¹dz 131
Boucarut, superior seminarium w Nîmes 124, 178
Boucherie, ksi¹dz 137, 163, 199-200,
214, 283-285
Boué, pan 220
Bouge, pan 105
Bouquet, Pierre, brat OMI 229
Bourmont, marsza³ek de 13, 39
Bretenière, Charles, ksi¹dz 62
Brignole, proboszcz 121
Bruillard, Ph., biskup Grenoble 95,
100, 108, 128, 132, 213, 240
Brunello, Félix, ksi¹dz 110
Brunet, J.-B., ksi¹dz 100
Bucchi, ojciec, AA 38, 48, 53, 71,
105
Bugnon, adwokat 106
Burel, pan 189
C
Cailhol, J.-B., wikariusz generalny 31,
43, 67, 101, 189, 253
Cailhol, Marc, sekretarz kurii 67, 85,
158, 203, 253
Caillols (wizytacja kanoniczna) 221
Caire, André, proboszcz 30, 34
Caire, Eugène, proboszcz 62, 80, 96,
116, 202-203
Camoin, ksi¹dz 128
Canet (wizytacja kononiczna) 215
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Indeks osób i nazw w³asnych
Capelette (bierzmowanie) 223
Capmas, J.T.M., OMI 277
Carentène, Joseph, ksi¹dz 263-264
Carrier, ksi¹dz 58, 104
Cart, J.F., biskup Nîmes 94, 178
Casanelli d’Istria, T., biskup Ajaccio
27, 148
Cassis 212
Cassou, proboszcz dworu w Madrycie 125
Castellane, hrabia 31, 181, 191, 193
Castracane, kardyna³ 110, 134-136
Certes, kanonik 254, 265, 270, 272,
275, 281
Cesolles, ksi¹dz 128
Chabrier, ksi¹dz 51, 201
Chambaux, pan 164-165
Chanuel, artysta 68
Chappuis, A.A., adwokat 43
Château-Gombert (wizytacja kanoniczna) 226
Chaubet, pan 243
Chauvet, Casimir, OMI 169
Chauvet, Cyriaque A., OMI 154, 157
Chauvet, Louis, proboszcz z Aubagne 71
Chauvet, panna 163
Chauvier, J.-B., ksi¹dz 84, 89
Cherubini, Luigi 34-35
Chervaz, kanonik 113, 120, 124
Clapier, radny miejski 103, 157, 187
Clapiers, A., ksi¹dz 149
Clerc, ksi¹dz 201
Clermont-Tonnerre, J. de, kardyna³
167
Colonia, rodzina 201
Combalot, Théodore, ksi¹dz 144
Comtat (misje ludowe) 44
Comtes (osada) 221
Consolat, mer Marsylii 33, 54
Coriolis, Joséphine de 35, 39-40
Costa 164, 172
Coulin, F.X.A., ksi¹dz 44, 129, 131,
155, 249
Coulomb, Vincent, ksi¹dz 95

Court, Esprit, proboszcz z St-Martin
27, 42, 104
Courtès, J.J.H. OMI 31, 37, 66, 92,
102, 105, 107, 135, 143, 154,
158, 164, 183, 202, 204, 220,
235, 237, 243, 248, 266, 276, 278
Courtès, rodzina 66, 78
Coustet, proboszcz z Istres 37
Crespin 185
Cucuron, proboszcz 26
Cuges 27, 29, 94, 106
Curmier, ksi¹dz 215
Cuynat, Jacques, OMI 31, 240
D
Dalmas, Marc, ksi¹dz 34
Daly, William, OMI 36, 42, 56
Damico, Marius, ksi¹dz 43, 99
Dassy, Jean Joseph, malarz 47, 154,
156
Dassy, Toussaint, OMI 47, 63, 77, 167-168, 232, 266
Decanis, ksi¹dz 81-83
Deguerry, J.G., ksi¹dz 53, 63, 68, 70
Delestrade, Ant., proboszcz z St-Charles 237
Denans, A.A., ksi¹dz 170
Deplace, Charles i Etienne, jezuici
275
Desfougères, pan 191
Desmazure, P.C., ksi¹dz 67, 70, 85,
120, 182
Des Michels, rektor uniwersytetu 186
Destrousse (bierzmowanie) 224
De Veronico, J.J., OMI 141, 153, 204,
206, 231
Devie, A.R., biskup Belley 223
Dherbes, ksi¹dz 192, 217
D’Huy, J.M., OMI 213
Donnet, F.F.A., arcybiskup Bordeaux
55, 112, 162
Drach, rodzina 26, 221, 242
Dubosc, panna 199-200, 231, 283
Dufêtre, D.A., ksi¹dz 197
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Dumolard, P., OMI 268
Dumolard, ksi¹dz 213, 216
Dunoyer, sekretarz prefektury 185
Dupont, Célestin, arcybiskup Awinionu 26
Dupuch, A.A., biskup Algieru 99,
189
Dupuget 231, 275
Dupuy, J.A., OMI 107, 189
E
Emerigon, pani 9, 59
Endoume, 195
Ercole, F.-X., nowicjusz OMI 151-152
Eron, pani 65
Escalon, pan 53, 189
Espanet, J.B., ksi¹dz 131, 240
Esparron, pani 173, 179
Estaque 216
Euphrasie Pelletier, wiêta 123
Exupère, wiêty 235
F
Fabre, Augustin 33, 44, 58
Fabri, doradca w s¹dzie w Aix 33, 36
Fabry, A., sêdzia 103, 117
Faillon, E.M., sulpicjanin 170
Falconieri, Cl., kardyna³ 53-54, 99
Fastary, Basile Pierre, brat OMI 229
Fénelon, arcybiskup Cambrai 246-247
Feraud, ksi¹dz z Fréjus 33, 39, 45, 61
Féraud, M.F., ksi¹dz z Marsylii 67
Feurtier, minister (rozporz¹dzenia
z 1828 r.) 247
Figuières 156
Filomena, wiêta 105
Fissiaux, Charles, ksi¹dz 28, 207, 220,
232, 237, 240, 246, 251, 270
Flaget, B.J., biskup Bardstown 193,
198, 201, 212, 216
Flayol, B., wikariusz generalny z Marsylii 18, 85, 203

Fonsbelle 183, 215
Forbin-Janson, Charles, biskup Nancy 60, 66, 127, 162, 243
Forbin-Janson, markiz, de 127, 195
Fourdinier, A.J.C. 278
Fraissinet, pan 239
Francisco de Paula, brat króla Hiszpanii 124
Franciszek Salezy, wiêty 79
Fransoni, G.F., kardyna³ 99, 113
G
Gabriel, radny prefektury 43
Gaduel, ksi¹dz 231, 258, 262, 299,
231
Gagarin, ksiê¿niczka 193-194
Gallicet, J.N., jezuita 202, 230
Gallician, J.J., ksi¹dz 128
Garavagni, ksi¹dz 152, 155
Garibaldi, Ant., monsignore 53, 111
Garnier, Ant., sulpicjanin 231, 299
Gastinel 130
Gaultier de Claubry, Emm. 58, 101,
116, 154, 161, 270
Gauthier, ksi¹dz 67, 170-171
Gay, Honoré, proboszcz z Cassis 39
Gémenos 20, 132, 140, 223
Genewa, proboszcz z 240
Genoud, proboszcz 130
Gérard, panna 33, 41, 131, 138
Geray, siostra 171, 270
Gerbet, Ph.O., ksi¹dz 281
Gibelli, A., OMI 80, 141, 156, 225,
230, 233, 272, 280
Gignoux, J.A.J. 102, 145
Girard, Joseph, ksi¹dz 60
Giraud, Magloire 36
Girolet, proboszcz z Goult 15, 45, 51,
64, 67, 90, 178
Goritz 194
Goult (misje ludowe) 69, 155
Gréasque (bierzmowanie) 225
Grzegorz XVI 133-136
Guesneou, proboszcz 121
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Indeks osób i nazw w³asnych
Guibert, J.H., OMI 13, 16, 31, 33, 45,
48, 54, 58, 119, 121, 132, 148,
171, 230, 242, 244, 269, 272
Guien, E.M., kanonik 150
Guigou, J.J. Pierre, biskup 94, 171-172
Guigues, F.J.B., OMI 29, 44, 77, 92,
107-108, 137, 144, 180
H
Hains, Henri 217
Henrion, M., baron 231, 270
Henryon, Antoine, ksi¹dz 34
Hermitte, J.T.Fr., OMI 91
Hoffman, ksi¹dz 51-52, 54
Honorat, J.-B., OMI 8, 38, 69
Honorat, ksi¹dz 203
Hoüette, Marie de Sainte-Victoire 25
Hugues, pan 20, 178, 185, 194
I
Insard, pan 99
Isoard, J.J.X, kardyna³ 164
Issy 140
Istres (misje ludowe) 235
J
Jacquement, wikariusz generalny z Aix
158, 162, 248, 262-263, 288
Jauffret, Gaspard, biskup Metz 172
Jouffret, Louis, bibliotekarz 90, 147
Jauvat, Jean, ksi¹dz 233
Jean-Baptiste, siostra 67
Jeancard, Jacques, ksi¹dz 67, 82, 158,
217
Jezus Chrystus 89, 237, 263
Jonjon, ksi¹dz 242
Jordan, proboszcz w Lyonie 202
Joubert, Pierre, brat OMI 111
Jourdain, André 62
Jourdan, J.A., OMI 27

K
Karol C, król 190
Kasjan 90
Korsyka 13, 150, 246, 280
Korsyka, ni¿sze seminarium 171
Korsyka, wy¿sze seminarium 13, 16,
31, 33, 45, 48, 54, 58, 119, 121,
132, 148, 171, 230, 242, 244,
269, 272
Kotterer, C., OMI 15, 166, 168
L
La Boulie, Gustave 78, 80, 103, 266
La Ciotat 100, 109, 116, 127, 209,
211-212, 273
Lacombe, D., biskup Angoulême
171
La Coste, C.A., prefekt 73
La Croix, d’Azolette, biskup Gap 49
La Mure (misje ludowe) 29
Lander, de, ksi¹dz 38, 67, 153, 156
Landmann, J.M., ksi¹dz 189, 256, 261
Laneuville, ksi¹dz 207
La Roche (misje ludowe) 77
Lescours (bierzmowanie) 225
Launoy, Jean 90
Lautard, Amélie 65
Laverlochère, J.N., OMI 278
La Villegontier 48
Lazare Martin, zob. Martin 32
Léautier, J.-B., ksi¹dz 43
Leblanc, jezuita 130
Leblanc, H.J., ksi¹dz 43, 101, 178,
207
Legondès, pani 104
Legrand de Villers, pan 149
Leon XII 133-134, 228
Le Rove (misje ludowe) 235
Letia, Korsyka (misje ludowe) 213
Linguizetta, Korsyka (misje ludowe)
233
Loewenbruck, ksi¹dz 188, 193, 195,
201, 222
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Lombardon, pan 213, 220
Lonjon, G.A., ksi¹dz 182
Lozanna, koció³ 113
Loras, Pierre, biskup Dubuque 95
Loubon, zastêpca mera Marsylii 55
Ludwik, XIII, król 170
Ludwik XIX, król 190, 194
Lubière, pan 57
Lucas, kartuz 26, 77
Luigi, Dominique, OMI 53, 56
£
£azarz, wiêty 49, 169-170, 189
M
Magalllon, de, rodzina 77, 120, 151,
154
Magnan, J.J., OMI 89, 92, 106, 154,
202, 206, 237, 267, 279
Mannoni, ksi¹dz 234
Ma³gorzata-Maria, wiêta 57
Marcel, wizytka 55, 64, 93, 109
Marchi, ksi¹dz 234
Marchi, François, OMI 158, 173
Marcou Jacques, OMI 16, 173-176,
268
Maria-Teresa, królowa 194
Marsillac, ksi¹dz 94-95, 100
Marsylia, administratorzy hospicjów
76
Marsylia, bractwo Pokutników wiêtego £azarza 40, 100, 106, 149,
187
Marsylia, bractwo ró¿añcowe 76
Marsylia, diecezja 17-21
Marsylia, Dzie³o M³odych Sabaudczyków 62, 80, 95, 106, 148
Marsylia, Dzie³o M³odzie¿owe Allemanda 146
Marsylia, Dzie³o Nazaret 101, 269
Marsylia, Dzie³o Ochronek 25-27,
32, 54, 60, 101-102, 116, 120,
199

Marsylia, Dzie³o Opatrznoci 27, 80,
104-105, 125, 143, 201, 262
Marsylia, Dzie³o Rekolekcji (Guien)
150
Marsylia, Dzie³o robotnicze wiêtego
Rafa³a 116-117
Marsylia, Dzie³o Sierot po cholerze
28, 172
Marsylia, Dzie³o wiêtego Franciszka Régisa 55, 57, 80, 201
Marsylia, Dzie³o W³ochów 96
Marsylia, duchowieñstwo 129
Marsylia, instytucje, dzie³a, parafie
18-19
Marsylia, Kalwaria 15, 42, 54, 56,
67-68, 165, 198-199, 201-202,
229, 245
Marsylia, katechizm wytrwa³oci 44
Marsylia, katedra 54, 67, 146, 149,
157, 163, 168, 187, 200, 217,
249, 273
Marsylia, koció³ la Major, zob. katedra 141, 144
Marsylia, koció³ St-Charles 230,
235
Marsylia, koció³ St-Lazare 40, 106,
149, 187
Marsylia, koció³ St-Victor 35, 116,
149
Marsylia, królewskie kolegium 287-288
Marsylia, kuria biskupia 51
Marsylia, misja Francji 28, 100
Marsylia, N.-D. de la Garde 42, 112,
172
Marsylia, ni¿sze seminarium 147, 170,
287
Marsylia, parafia Kartuzów 128, 149
Marsylia, parafia La Major 141, 144
Marsylia, parafia Matki Bo¿ej z góry
Karmel 155
Marsylia, parafia St-Cannat 92, 147,
214, 220
Marsylia, parafia St-Charles intra
muros 111
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Indeks osób i nazw w³asnych
Marsylia, parafia St-Ferréol 80
Marsylia, parafia St-Joseph 102
Marsylia, parafia St-Laurenta 56, 170
Marsylia, parafia St-Martin 43, 49,
85, 88, 91, 144, 189, 197
Marsylia, parafia St-Théodore 57, 61
Marsylia, parafia St-Victor 35, 116,
149
Marsylia, parafia Trójcy wiêtej 122
Marsylia, pensjonat Menpenti 164
Marsylia, wy¿sze seminarium 243,
260
Marsylia, Zgromadzenie Matki Bo¿ej
od Siedmiu Boleci 198, 202
Marsylia, zgromadzenie Krzy¿a (St-Victor) 105
Martier, de, pan 248
Martin, J.A., OMI 77, 102, 108, 130,
232
Martinet, arcybiskup Chambéry 222
Massot, Marius 39, 54, 239
Matalian, pan 32, 35
Matassy, A.F., minim 110
Matassy, pan 101
Mathieu, Emile 97, 105, 120, 127,
154, 165, 216, 278
Maurandi, pan 185
Maurel, C.M., ksi¹dz 30
Maurel, P.N., kanonik 52, 104, 279
Maurin, Albert 116
Maurycy, wiêty 120
Mazargues (wizytacja kanoniczna)
127, 222
Mazenod, Charles-Antoine 12, 215
Mazenod, C.-Aug.-André, ksi¹dz 32
Mazenod, C.-Louis-Eugène 12, 33
Mazenod, Fortuné 9, 30, 106, 202
Mazenod, de, pani 12, 131, 158-159,
181, 235, 254, 258
Meistre, Louis, ksi¹dz 107-108
Meksyk 51
Menjaud, A.B., biskup Nancy 22, 94-95, 112, 162, 164, 195, 243
Mens (misje ludowe) 29, 44
Merindol, pan 20, 178, 185, 194

Métifiot, Pierre, brat OMI 31
Michel, L.C., biskup Fréjus 270
Michel, ksi¹dz 45, 128
Mie, Pierre Nolasque, OMI 175
Milanta, ksi¹dz 202
Mille, Vincent, OMI 35, 37, 77, 101,
108, 111, 126, 154, 173, 199-201,
214, 232, 234, 239, 244
Miollis, F.B.B., biskup Digne 53, 157
Mir, ksi¹¿ê de 42, 79, 84, 153, 155,
173, 180, 234, 237, 255-256, 258,
261, 275-276
Missiessy, rodzina 11, 38
Modena 152
Moïta, Korsyka 233
Molé, hrabia 147, 180
Molinier, kaznodzieja 70
Montagard, ksi¹dz 137, 199-200,
214, 230-231, 283
Montblanc, A.L., arcybiskup Tours
26
Monteforte, Camillo de 124
Montero, Joseph, ksi¹dz 113
Montezan, panna 213, 220
Montgrand, markiz de 27, 130, 237
Montmiral (misje ludowe) 29
Morandini, Camille, OMI 126, 130,
158, 173, 202, 206, 239, 248,
254, 260, 267, 280
Moreau, N.F., OMI 14, 31, 44, 48,
103, 106, 119, 272, 280
Mossy, drukarz 83
Mouchel, Fr., OMI 44, 48, 103
Moulinard, pani 59-60
N
Nicolas, proboszcz z St-Cannat 211,
230
Nîmes 175
Notre-Dame de la Garde 42, 112
Notre-Dame de l’Osier 14, 30, 63,
156, 206
Notre-Dame de Lumières 15,154,
179, 206
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Notre Dame des Anges, ko³o Mimet
226
Notre-Dame du Laus 14, 126, 130,
158, 206, 214, 216, 239

Pontier, F.S., ksi¹dz 28
Porracciani 69
Portal, jezuita 130
Portalis, pan 211
Prinzivalli, kanonik 134-136
Puissant, pan 44

O
Odescalchi, Carlo, kardyna³ 123
Olive, ojciec 88
Olives (bierzmowanie) 221
Olivieri, ojciec 48, 69, 269
Orcel, wicehrabina d’ 104, 195

Q
Quélen, H.L. de, arcybiskup Pary¿a
113
Quesnel, P., oratorianin 109
R

P
Pacca, Bartolomeo, kardyna³ 49, 53-54, 69, 90, 145
Pachiaudi, Pierre, OMI 93
Pagès, Etienne, ksi¹dz 238, 243, 246,
262
Papon, historyk 130
Pâris, diakon, 275
Paume (bierzmowanie) 221-222
Pary¿, seminarium Ducha wiêtego
247
Pawe³, wiêty 194
Payan, pan 25, 239, 249
Payen, rodzina 232
Pegulu, pan 55
Pélissier, J.A.A., OMI 29, 44
Perron, J.J.F., OMI 30
Perrot 172
Persil, J.C., minister 165, 189
Petit-Benoît de Chaffoy, Claude, biskup 178
Peypin (bierzmowanie) 224
Picot de Clorivière, jezuita 62
Picquet, François, biskup 209
Pitron, Léopold, jezuita 254
Poiloup, pan 13, 201, 214, 217
Polge, ksi¹dz 216
Pomègue 128
Pons, A.M., OMI 198, 268
Jont, Jérôme, OMI 141, 144-145, 180

Raspaud, proboszcz z Cucuron 77
Ratonneau 34, 51
Rauzan, de, ksi¹dz 60
Receveur, A.S., ksi¹dz 61-62
Reguis, Jean François, de 55, 185,
195, 205
Reinaud, Joseph 156
Reinaud, Valentin, OMI 15, 44, 54,
103, 119, 149, 153, 155
Remuzat, A.M., wizytka 57
Renucci, lekarz 69
Rese, F.J.C., biskup Detroit 52
Retz, de, biskup 190, 194, 230
Revest, diakon 101
Rey, P.J., biskup Annecy 230
Reynaud, wikariusz generalny z Detroit 52
Reynier, G.L., OMI 121, 129, 132
Reynier, panie (pensjonat) 132, 142
Ricard, Pascal, OMI 69, 101, 151,
155
Ricaud, J.I., ksi¹dz 30
Riccardi, N.L., OMI 138
Richard, jezuita z Aix 130, 169, 181
Richaud, J.L., OMI 277
Richaud, ksi¹dz 231, 300
Rocca, ksi¹dz 155
Rochette, Raoul, archeolog 90
Rocofort, pani 137, 199, 283
Rodet, misjonarz Francji 59-60
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Indeks osób i nazw w³asnych
Rognes (misje ludowe) 235, 237,
243, 248, 266
Rolleri, E.A., OMI 30, 44-45, 54, 80,
156, 226, 230, 233
Romania 69
Roquevaire 68, 71, 73-75, 100, 225
Rouet (bierzmowanie) 223
Routagny, rodzina 93, 101
Roustan, Alexis 191
Rouvière, Pierre, OMI 56, 71, 141,
237
Roux, doktor 204
Roux, François 128
Roux-Bonnecorse, rodzina 20, 33
Rovon (misje ludowe) 29
Ruel, Maria Katarzyna 28
Ruivet, ksi¹dz 223
Rzym, Kongregacja wiêtego Oficjum 38
Rzym, schronisko wiêtego Micha³a
123
S
Saboulin, Léon Jules de 106
Sabran, ksi¹¿ê de 237
Saint-Barnabé (wizytacja kanoniczna) 190
Saint-Christophe du Pin (misje ludowe) 266
Saint-Giniez (bierzmowanie) 223
Saint-Henri (wizytacja kanoniczna)
216, 268-269
Saint-Julien (bierzmowanie) 221-222
Saint-Just (Marsylia) 173, 176, 190
Saint-Just-de-Claix (misje ludowe)
29
Saint-Marc, rodzina 244
Saint-Marcel (wizytacja kanoniczna)
223
Saint-Menet 27
Saint-Mitre (misje ludowe) 235
Saint-Pierre 75
Saint-Priest 58, 70, 243
Saint-Pons 191

Saint-Savournin (bierzmowanie) 225
Sainte-Marguerite (bierzmowanie) 223
Sainval, pani 269
Samat, pan 42
Samatan, rodzina de 185, 196, 205
Sardou, M.G. 229
Saurin, J.V., proboszcz 95
Savornin, ksi¹dz 157
Schmit, pan 242
Sebastiani, genera³ 191
Segon Cresp, adwokat 106
Semeria, Etienne, OMI 80, 96, 162
Semeria, Giacomo 48
Serenus, wiêty 168-169
Sicard, J.A., OMI 94, 108, 115, 126,
137
Sinety, pan de 179
Spitalier, Martin, ksi¹dz 201
Staffort, panna 272
Stanis³aw, wiêty 164
Stany Zjednoczone 51-52
Sully, markiza de 158
Suzanne, Marius, OMI 32, 177, 268
Sylve, ksi¹dz 148
Sylvestre, obroñca 76

T
Tadini, arcybiskup Genui 55, 76
Tamié, opactwo 15, 188, 193, 195, 222
Tarrot, ojciec 34
Tavernier, Adolphe 26, 107, 117-118,
183
Teissère, Dosithée 93
Telmon, A.A., OMI 13, 15, 63, 128,
162
Tempié, obroñca 76
Tempier, Fr. De Paule-Henri, OMI
67, 74, 158, 205, 253
Testou, karuz 93
Tharin, Claude, Marie, Paul 56-67
Tomasz z Akwinu, wiêty (relikwie)
166
Tulon 132, 136, 138
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Toulouzan, profesor 91
Tourini, hrabia 38
Trinquier, sprawa 28, 40
Troucy, pan 90, 105
Turcas, F.C., cz³onek Stowarzyszenia
M³odzie¿y z Aix 118, 127, 137
Turinaz, J.F.M., biskup Tarentaise
100

Vidal, ksi¹dz (Menpenti) 242
Vidal, ksi¹dz (La Ciotat) 116, 212
Vignolo, pan 45
Vincens, J.A., OMI 144, 245
Vitagliano, Antoine, ksi¹dz 127
W
Wuilleret, pan 137, 202

V
Valence, diecezja (misje ludowe) 232
Vallée, marsza³ek 113
Vèze, François 10, 73-74, 77, 81, 103,
105, 117
Viala, Jean, OMI 270
Vico 30, 156, 225

Y
Yenni, Pierre, T., biskup Lozanny 113
Z
Zaccaroni 69
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Indeks tematyczny

Indeks tematyczny
F

A
Abstynencja 61

Filozofia 212, 286-287
B

Bierzmowanie 9, 18, 65, 67, 124,
141, 144, 149-150, 164-165, 216,
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