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Zeszyty zawieraj¹ce rêkopis Dziennika bpa de Mazenod z lat
1849-1860 zaginê³y. Mamy fragmenty, które Yenveux skopiowa³
tylko do roku 1850, pozosta³e — do roku 1860 — skopiowali
Rambert i Rey. Za³o¿yciel prowadzi³ swój Dziennik w 1849 r., od
stycznia do maja 1850, od sierpnia do wrzenia 1851, od padziernika do grudnia 18541 i od 1856 do 18602. Luki s¹ wiêc liczne: od lipca 1850 do lipca 1851, od 1852 do wrzenia 1854 i byæ
mo¿e ca³y rok 1855.
Znajdujemy tu doæ liczne fragmenty ujête w nawiasy3. Ojciec
Rey przytoczy³ wiele cytatów, jedne ujmuj¹c w cudzys³ów, inne
nie. Te prawdopodobnie stanowi¹ streszczenie tekstów Za³o¿yciela. Zamieszczamy w nawiasach niektóre fragmenty jak te¿ inne
szczegó³y znajduj¹ce siê w Ordo bpa de Mazenoda, bez których
tekst Dziennika by³by niekiedy niezrozumia³y.
ledz¹c Dziennik lat 1849-1860, mo¿na dostrzec, co by³o
g³ównym zajêciem i trosk¹ bpa de Mazenoda: 35% tekstu mówi
o akcji duszpasterskiej, 15% o wydarzeniach politycznych, jego
podró¿ach i osobistych relacjach z oblatami, 5% o sprawach Kocio³a.

Tekst opublikowano w Pismach oblackich 17, Dziennik Rzymski, s. 203-266.
Mo¿liwe, ¿e prowadzi³ go w 1855. Ojciec Rey na stronach 543-544 i 548-551
drugiego tomu biografii Za³o¿yciela doæ wiernie korzysta z Dziennika, z dnia na dzieñ,
lecz niczego nie ujmuje w cudzys³ów. Ojciec Rambert nie podaje ¿adnego cytatu z 1855.
3
Czasem teksty te s¹ przyd³ugie. Por. 24 kwietnia i 21 grudnia 1859.
1

2

8

Dziennik 1849-1860

Niektóre problemy Kocio³a i Pañstwa
Biskup de Mazenod zawsze okazywa³ wielkie przywi¹zanie do
Kocio³a powszechnego i do Kocio³a we Francji. Dziennik zaledwie o tym wspomina, jak na przyk³ad w sprawie papie¿a Piusa IX.
Na pocz¹tku roku 1849 kardyna³owie Giraud i Dupont4 zatrzymali
siê w Marsylii, w drodze do Gaète. Mieli spotkaæ rezyduj¹cego tam
papie¿a i zaprosiæ go do Francji, ale bp de Mazenod odrzuci³ tê
propozycjê. Wed³ug niego sytuacja polityczna w kraju by³a niepewna. Da³ jednak kard. Giraudowi list do Ojca wiêtego, w którym
zapewnia³ papie¿a o swym niezmiennym oddaniu. Imiê Piusa IX
by³o wymieniane niekiedy w zapiskach z 1859-1860. Mia³o to
zwi¹zek z wojn¹ o zjednoczenie W³och oraz z nominacj¹ kardynalsk¹5.
Równie¿ o problemach Kocio³a we Francji tylko wspomina³.
Na przyk³ad 2 marca 1850 bp de Mazenod napisa³: m³odsi biskupi popadaj¹ w zdziecinnienie, w miarê jak staraj¹ siê byæ rzymskimi, jak bymy my sami nimi nie bylimy. Nie wiedz¹ tak jak ja,
jak bardzo w Rzymie z nich siê miej¹”. ¯a³uje, ¿e powiêcaj¹ oni
kolejno wszystkie nasze przywileje, wszystkie stare i czcigodne
rodzime tradycje […] Ca³kiem inaczej patrzê na te sprawy! Oczywicie, dodaje, uchodzi³em zawsze za cz³owieka prorzymskiego
(ultramontanie), a jeli odrzucam tak zwane swobody gallikañskie
z 1682 i inne, to znaczy, ¿e ceniê sobie wolnoæ utrwalon¹ niezmiennym zwyczajem naszych kocio³ów. Wszyscy nasi poprzednicy z tej wolnoci chêtnie korzystali za pe³n¹ aprobat¹ biskupów
Rzymu, którym nigdy na myl nie przysz³o, by te zwyczaje podwa¿aæ”6. Tak¿e 2 marca 1850 bp de Mazenod wyrazi³ inn¹ opiniê

Dziennik 11 i 13 stycznia 1849 (kard. Giraud); 10 lutego 1849 (kard. Dupont).
Dziennik nie mówi nam wiêc niemal nic o relacjach miêdzy biskupem Marsylii
i papie¿em Piusem IX, który piêciokrotnie przyjmowa³ na audiencji biskupa. Biskup napisa³ do papie¿a co najmniej piêædziesi¹t szeæ listów i otrzyma³ od niego szesnacie,
których orygina³ jest przechowywany.
6
Na tej samej stronie, aby zaznaczyæ, ¿e zawsze mia³ dobre relacje z Rzymem
i zna jego mentalnoæ, mówi, ¿e w jego relacjach z czterema papie¿ami by³o najwiêksze zaufanie, i wymienia trzydziestu trzech kardyna³ów, których zna³ osobicie.
13 lutego 1857 wspomina jeszcze o zwyczajach w³oskich wprowadzonych do diecezji Moulins.
4

5
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ni¿ Clausel de Montals, biskup z Chartres, który zachêca go do
wspólnego sprzeciwienia siê ustawie Falloux w sprawie szkó³ katolickich.
Wiele stron Dziennika z lat 1856-1860 mówi o relacjach z w³adz¹ wieck¹, zw³aszcza z cesarzem Napoleonem III. Wydarzenia
polityczne odgrywa³y wa¿n¹ rolê w ¿yciu Eugeniusza de Mazenoda. Z powodu rewolucji francuskiej d³ugi czas spêdzi³ na wygnaniu w Italii. Powrót monarchii w 1814-1815 u³atwi³ mu za³o¿enie
Zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalanej. Rewolucja lipcowa
1830 w³aciwie pomog³a mu obj¹æ stolicê biskupa Ikozji. Okres
drugiego cesarstwa da³ mu godnoæ senatora z propozycj¹ do godnoci kardynalskiej, nie mówi¹c o wielu uprawnieniach, z jakich
korzysta³a diecezja Marsylii.
Zgodnie z plebiscytem z 21 i 22 listopada 1852 r., cesarzem
Francuzów zosta³ Ludwik Napoleon Bonaparte, który przyj¹³ tytu³ Napoleona III. Przedtem 26 i 27 wrzenia Bonaparte przebywa³ w Marsylii, przy okazji po³o¿y³ pierwszy kamieñ pod przysz³¹ katedrê, zapewni³, i¿ pañstwo wy³o¿y sumê dwu i pó³ miliona
na jej budowê, i wrêczy³ biskupowi odznaczenie rycerza Legii
Honorowej. Tymi gestami zjedna³ sympatiê i zaufanie bpa de
Mazenoda.
Dnia 16 marca 1856, z okazji narodzin ksiêcia cesarskiego,
bp de Mazenod w licie do Cesarza z³o¿y³ mu gratulacje i przes³a³
z³oty medal z podobizn¹ Matki Bo¿ej z bazyliki Notre-Dame de la
Garde. Biskup wyda³ list pasterski z tej okazji, a w wiêto Zmartwychwstania zarz¹dzi³ uroczyste Te Deum. W koñcu marca Napoleon III podziêkowa³ biskupowi za oznaki „szczególnej sympatii” i do³¹czy³ swój wspania³omylny gest. Z okazji chrztu
dziecka, na który przybyli papieski legat i wszyscy biskupi Francji, 24 czerwca 1856 bp de Mazenod zosta³ mianowany senatorem; nominacja ta zmieni³a styl jego ¿ycia. Ka¿dego roku od 1857
do 1860 uczestniczy³ w sesji senatu, która mia³a miejsce od stycznia lub lutego do czerwca. Przybywa³ do Pary¿a, by uczestniczyæ
w pierwszym posiedzeniu, i wraca³ do Marsylii na Niedzielê Palmow¹. W czasie pobytu w stolicy co roku udawa³ siê na krótko do
Tours w towarzystwie bpa Guiberta, pozdrawiaj¹c oblatów w Nancy i Clery. Zawar³ znajomoci z wieloma osobami duchownymi
i wieckimi, co roku otrzymywa³ oko³o dwadziestu zaproszeñ na
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obiad7, spotyka³ siê niekiedy z Cesarzem, ministrami, szczególnie
z ministrem wyznañ. Zjednywa³ sobie ich ¿yczliwoæ i pomoc dla
rozpoczêtych prac budowlanych w diecezji Marsylii. Przede
wszystkim chodzi³o o budowê katedry, o czym bp de Mazenod
mówi³ od swej nominacji na biskupstwo Marsylii w 1837 roku.
W sprawozdaniu do senatu z 18 marca 1858 wspomnia³, ¿e po³o¿ono ju¿ fundamenty i ¿e suma szeciu i pó³ miliona zosta³a przyznana na ten cel przez urz¹d miejski i ze skarbu pañstwa. By³
przedstawicielem „komisji w Ministerstwie Wychowania Publicznego i Wyznañ dla oceny ustawy i wykorzystania kredytów na rok
1858 w wysokoci 499 450 franków na budowê nowej katedry
w Marsylii. Latem 1850, podczas swej pierwszej podró¿y do Anglii, bp de Mazenod zatrzyma³ siê w Pary¿u i wykorzysta³ wtedy
wp³ywy i znajomoci, by uzyskaæ u Prezydenta Republiki, przysz³ego cesarza Napoleona III, dekret zezwalaj¹cy na odbudowê
kaplicy na wzgórzu Notre-Dame de la Garde, wówczas terenie
wojskowym. W licie pasterskim z 11 listopada 1852 biskup odwo³a³ siê do ofiarnoci mieszkañców Marsylii i uzyska³ od rz¹du
pozwolenie na loteriê narodow¹.
W latach 1853, 1854 i jeszcze 1860 prosi³ Cesarza o finanse
potrzebne na tê budowê. Biskupstwo Marsylii wzniesione w drugiej po³owie XVII w. wymaga³o odbudowy i rozbudowy. Biskup
przypomina³ o tym czêsto w³adzom Marsylii i Pary¿a. Ostatecznie
zanotowa³ w swym Dzienniku 22 padziernika 1856: Panowie
Vaudoyer i Viollet-le-Duc przyszli, by uzyskaæ moj¹ aprobatê na
plan pa³acu biskupiego, jaki chc¹ budowaæ. Mia³em tylko kilka
drobnych uwag co do budynku, który oka¿e siê ca³kiem stosowny
i wygodny dla tego, kto bêdzie z niego korzysta³. W moim wieku
zajmowanie siê podobnymi sprawami s³u¿y raczej dobru mego nastêpcy”. W maju 1858 kosztorys na sumê pó³ miliona franków
przeznaczonych na tê odbudowê i rozbudowê zosta³ zatwierdzony
przez ministerstwo (Dziennik, 7 maja).
Biskup de Mazenod uzyska³ u Cesarza zgodê w innej donios³ej sprawie. Od dawna prosi³ o biskupa pomocniczego. Dnia
7
W Ordo zaznacza obiady (o 18 lub 18.30), na które by³ zaproszony. W sumie jest
ich dziewiêæ w 1857, dwadziecia cztery w 1858, dwadziecia piêæ w 1859 i dziesiêæ
w 1860.
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13 lutego 1856 ponowi³ probê i zaproponowa³ w Ministerstwie Wyznañ swojego ucznia i wiernego towarzysza”, Jacques’a Jeancarda. W Ministerstwie 8 lutego 1858 otrzyma³ zapewnienie ministra,
¿e rozmawia³ o tym z Cesarzem, który, jak napisa³ biskup, „odnosi
siê do mnie z wielk¹ mi³oci¹ i chêtnie uczyni to, co mo¿e sprawiæ
mi przyjemnoæ. Cesarz zatwierdzi³ kandydaturê Jeancarda, bp de
Mazenod poprosi³ wiêc papie¿a o jego wybór kanoniczny8. Dnia
27 maja przys³ano do Marsylii bullê nominacyjn¹, zatwierdzon¹ we
wrzeniu przez Radê Pañstwa. W dniu 28 padziernika 1858 Jacques
Jeancard zosta³ wywiêcony przez bpa de Mazenoda na biskupa
Ceramo i biskupa pomocniczego Marsylii.
Inny plan biskupa, popierany przez duchowieñstwo, dotyczy³
wyniesienia biskupstwa Marsylii do godnoci arcybiskupstwa. Dnia
26 marca 1859 bp de Mazenod przes³a³ do Ministerstwa Wyznañ
protokó³ kapitu³y z prob¹ o ustanowienie arcybiskupstwa. Minister bardzo chcia³ poprzeæ ten plan, lecz zaproponowa³, by biskup
osobicie porozmawia³ o tym z Cesarzem. Na ostatniej audiencji
u Napoleona III na pocz¹tku kwietnia 1859 przedstawi³ mu ten plan,
który jednak nigdy siê nie urzeczywistni³9. Pisa³ o tym w swym
Dzienniku: Z wielk¹ niechêci¹ czyni³em te zabiegi, bo wygl¹da³o
na to, ¿e to mój osobisty problem. Tymczasem gdy idzie o mnie,
jestem bardzo obojêtny w ca³ej tej sprawie. Je¿eli siê ni¹ zajmujê,
to tylko po to, by uhonorowaæ moje biskupstwo, bêd¹c przekonany, ¿e to jest moj¹ misj¹.
Przebywaj¹c w Pary¿u w 1859 r., bp de Mazenod kilkakrotnie
spotka³ siê z Cesarzem i Cesarzow¹. Kiedy 17 marca by³ obecny
na obiedzie w pa³acu Tuileries, zaj¹³ miejsce po lewej stronie Cesarzowej; zauwa¿y³, ¿e jest ona mocno zaziêbiona. Napisa³ zaraz
do Marsylii, prosz¹c o tabletki, jakie otrzymywa³ od zakonnic,
wspania³ych aptekarek”, kiedy sam czu³ siê zaziêbiony. Kilka pude³ek tabletek pos³a³ Cesarzowej, która podziêkowa³a mu przy okazji niedzielnej mszy w pa³acu Tuileries10. Kiedy bp de Mazenod
List przepisany w Dzienniku 12 lutego 1858.
Diecezja Marsylii stanie siê arcybiskupstwem dopiero w 1948.
10
W 1859 bp de Mazenod kilkakrotnie uczestniczy³ w mszy celebrowanej w pa³acu Tuileries i by³ zbudowany pobo¿noci¹ Cesarza i Cesarzowej. Por. Dziennik 20 marca i 10 kwietnia.
8

9
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wróci³ 15 sierpnia do Marsylii po podró¿y do Autun, Notre-Dame
de l’Osier i Notre-Dame de Lumieres, otrzyma³ list z Ministerstwa
Wyznañ oznajmuj¹cy, ¿e Cesarz zaproponowa³ go Ojcu wiêtemu
jako kandydata do kapelusza kardynalskiego w kolejnoci przeznaczonej dla Francji”.
Kandydatura ta nie spotka³a siê z najmniejszym sprzeciwem
ze strony papie¿a, ale problemy natury ogólnej nie pozwoli³y zrealizowaæ tego ¿yczenia. Pierwsz¹ przeszkod¹ by³a wojna o zjednoczenie W³och. Mimo obietnicy, i¿ bêdzie broniæ Pañstwa Kocielnego, Napoleon III wspar³ militarnie króla Piemontu,
Wiktora Emanuela, i jego ministra, Cavoura, w walce z Austri¹.
W konsekwencji nie przeszkodzi³ aneksji pó³nocnej czêci Pañstwa Kocielnego. Mocno zaniepokojony sytuacj¹ papie¿ nie powo³a³ nowych kardyna³ów na konsystorzu 26 wrzenia 1859 roku.
Przemówienie wyg³oszone z tej okazji, pe³ne mocy, zawiera³o
ekskomunikê wszystkich, którzy wsparli rad¹ rewolucjê i spieszyli jej z pomoc¹. Reaguj¹c na to, wiêkszoæ biskupów Francji og³osi³a list pasterski, broni¹c Pañstwa Kocielnego, a niektórzy zaatakowali Cesarza. Biskup de Mazenod wys³a³ osobisty list do
Napoleona III, w którym wyrazi³ swoje zaniepokojenie istniej¹c¹
sytuacj¹, i otrzyma³ od Cesarza podziêkowanie. Kardyna³ Barnabò oznajmi³ bpowi de Mazenodowi, ¿e w Rzymie nie kryj¹ zdziwienia wobec oficjalnego milczenia biskupa Marsylii11. Nie trac¹c ani godziny, wyda³ on list pasterski, gdzie usprawiedliwi³ siê
z tej zw³oki i stanowczo wzi¹³ w obronê Pañstwo Kocielne. Jednoczenie, nie chc¹c uraziæ Cesarza, ponownie okaza³ mu zaufanie (Dziennik, 22 padziernika).
Arcybiskup Pary¿a kard. Morlot nalega³, by bp de Mazenod
jeszcze raz zwróci³ siê do Cesarza, co te¿ uczyni³ 31 grudnia, pisz¹c do niego list, w którym zachêca³, by broni³ nienaruszalnoci
Pañstwa Kocielnego. Nie otrzyma³ jednak odpowiedzi. Rok 1860
nie przyniós³ ¿adnej zmiany w ogólnej sytuacji. W czasie pobytów
w Pary¿u od lutego do kwietnia i na pocz¹tku czerwca 1860 biskup
nie prosi³ o audiencjê u Cesarza. Ten zatrzyma³ siê dwukrotnie

11
Biskup de Belley, bêd¹c w Rzymie, skierowa³ do bpa de Mazenoda list w podobnym tonie. Por. Dziennik 24 i 27 listopada 1859.
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w Marsylii na pocz¹tku wrzenia 1860 i kilka razy rozmawia³ z biskupem. W dniu 10 wrzenia zapyta³ go, jak wygl¹da sprawa jego
kardynalatu. „Owiadczy³em, czytamy w zapiskach Dziennika tego
dnia, ¿e papie¿ napisa³ do mnie, i¿ tê kandydaturê zatwierdza […],
lecz odk³ada na czas bardziej stosowny na jej og³oszenie na konsystorzu. Albowiem Koció³ okryty ¿a³ob¹ nie mo¿e jednoczenie
urz¹dzaæ radosnych uroczystoci. S³ysz¹c to zwierzenie, Cesarz nic
nie odpowiedzia³”.
W latach 1849-1860 bp de Mazenod utrzymywa³ kontakty
z kilkoma innymi osobistociami. Dnia 2 sierpnia 1856 spotka³
w Marsylii marsza³ka Aimable’a Pélissiera, zwyciêzcê Sewastopola. Tego¿ roku 26 padziernika celebrowa³ mszê w obecnoci Marie Christine de Bourbon, by³ej królowej Hiszpanii, kiedy ekskomunikowanej przez papie¿a, ale nawróconej, i z³o¿y³ jej wizytê
w Hotelu Cesarzy, gdzie mieszka³a. Dnia 22 grudnia napisa³ do
króla Neapolu, Ferdynanda II, który w³anie unikn¹³ zamachu. Celebrowa³ mszê dziêkczynn¹ i wspomnia³, ¿e rodzina królewska otoczy³a kiedy sw¹ dobroczynn¹ opiek¹ mnie i moj¹ rodzinê w czasie naszego d³ugiego pobytu na wygnaniu w Neapolu i Palermo”.
Król dla okazania wdziêcznoci udekorowa³ biskupa Wielkim
Krzy¿em Orderu Konstantyna (Dziennik, 16 lutego 1858). W kwietniu 1857 bp de Mazenod podj¹³ w Marsylii i oprowadzi³ po miecie pani¹ i pana Troplong, marsza³ka senatu. W okresie od wrzenia do grudnia 1860 udziela³ gociny arcybiskupowi Neapolu
i kilku biskupom neapolitañskim, którzy opucili miasto, gdy wkroczy³y tam oddzia³y Garibaldiego w dniu 7 wrzenia 1860 roku12.
W latach 1849-1860 relacje Mazenoda z miejscow¹ w³adz¹
wieck¹ uk³ada³y siê bardzo dobrze. Chêtnie przewodzi³ uroczystym mod³om, b³agalnym lub dziêkczynnym podczas wojny krymskiej i walk o zjednoczenie W³och13. W dniu 19 listopada 1849
powiêci³ nowy kana³ prowadz¹cy wodê z rzeki la Durance. Po
miesi¹cu, 20 grudnia, przyzna³, ¿e jest zadowolony ze wszystkich
w³adz cywilnych i wojskowych.

12
13

Dziennik, koniec wrzenia, 11 padziernika, grudzieñ 1860.
Por. Dziennik, 24 lutego 1849, czerwiec i 12 czerwca, 17 lipca, 14 sierpnia 1859.
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Dnia 9 maja w³adze miasta przyjê³y Mazenoda uroczycie
w Ratuszu, gdzie z³o¿y³ papieskie breve z okazji otrzymania 3 kwietnia 1851 r. od Piusa IX14 paliusza arcybiskupiego. W³adze miejskie
Marsylii wspó³pracowa³y z nim w realizacji projektów budowy biskupstwa, katedry i bazyliki Notre-Dame de la Garde. Dzieñ póniej, 10 grudnia 1860, napisa³, i¿ w Marsylii rosn¹ emocje z okazji
wyborów do rady miejskiej. On sam chcia³ g³osowaæ na kandydatów z listy senatorskiej15. „Dobro religii w mojej diecezji, pisa³,
sk³ania mnie do takiego wyboru, tym bardziej ¿e zdecydowana
wiêkszoæ obywateli z tej listy to ludzie szlachetni, a wielu z nich
to nawet praktykuj¹cy chrzecijanie.

Pasterz w Marsylii i Pary¿u
Przez dziesiêæ ostatnich lat swego ¿ycia bp de Mazenod jawi
siê przede wszystkim jako niestrudzony pasterz. W ka¿dy poniedzia³ek udziela³ doros³ym sakramentu bierzmowania w swej prywatnej kaplicy16, a na zakoñczenie misji parafialnych17 dzieciom
w parafiach i instytutach zakonnych oraz chorym w ich domach.
Niekiedy podczas generalnego bierzmowania udziela³ tego sakramentu prawie siedmiuset ch³opcom rano i dziewiêciuset dziewczynkom po po³udniu, jak to by³o 27 maja 1858 w kociele wiêtego Józefa. Z upodobaniem pos³ugiwa³ chorym w dzielnicach
najubo¿szych, gdzie podziwia³ wiarê mieszkañców i tak uprzejme
traktowanie jego samego18. W swym Ordo z 1856 zanotowa³
osiemdziesi¹t piêæ obrzêdów bierzmowania, pomijaj¹c czêsto poniedzia³kowe bierzmowanie.
14
Biskup de Mazenod nie wspomina³ gdzie indziej w swym Dzienniku o tym przywileju udzielonym mu przez Piusa IX. Por. Rey II, 377-382.
15
Senator C.E. de Maupas, prefekt departamentu Les Bouches-du-Rhône od
29 wrzenia 1860 do 1866. Merem Marsylii w latach 1859-1861 by³ Louis Philippe Lagarde.
16
Zobacz np. 13 stycznia, 18 lutego, 10 marca, 17 listopada 1856.
17
Zobacz: misje w parafii Cuges 11 kwietnia 1858; w St-Cannat 24 kwietnia 1859;
w Auriol 18 lutego 1860. Sakramentu bierzmowania udzieli³ tak¿e ¿o³nierzom i wiêniom, 13 stycznia, 18 lutego, 8 marca, 7 i 15 padziernika 1856.
18
Zobacz: 8 i 21 stycznia 1859.
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Co roku siedmio- lub omiokrotnie udziela³ wiêceñ kap³añskich, tych ogólnych w czerwcu i grudniu, które zawsze nape³nia³y
go radoci¹19, jak i szczególnych oblatom20, kandydatom diecezjalnym, jezuitom.
Czytamy w jego Ordo i Dzienniku, ¿e codziennie zarówno w Pary¿u21, jak i w Marsylii przewodniczy ceremoniom religijnym w parafiach, klasztorach i instytutach charytatywnych. I tak 25 kwietnia
1858 napisa³: „Zbie¿noæ trzech wi¹t w jednym dniu uwiadomi³a
mi, ¿e czu³bym siê winny, gdybym pragn¹³ oszczêdzaæ swe si³y.
By³ to dzieñ zakoñczenia rekolekcji dla mê¿czyzn w instytucie
Mission de France, dzieñ wiêtego Marka z procesj¹ b³agaln¹
o urodzaje i stacja w kociele Saint-Cannat, oktawa uroczystoci
przeniesienia relikwii wiêtego. Mia³em przewodniczyæ wszystkim
tym uroczystociom, liczono na mnie i nikt nie usprawiedliwi³by
mej nieobecnoci [ ] Nie by³oby prawd¹, gdybym mówi³, ¿e zmêczy³ mnie taki zbieg ceremonii religijnych anga¿uj¹cych mnie
przez ca³y dzieñ. Przeciwnie, odczuwa³em pociechê i prawdziw¹
satysfakcjê, spe³niaj¹c te wszystkie obrzêdy. Mimo mych siedemdziesiêciu szeciu lat cieszê siê niemal m³odzieñcz¹ energi¹, nie
odczuwam ¿adnej s³aboci fizycznej. Czy mo¿na tego nie wykorzystaæ, by spe³niæ duszpastersk¹ pos³ugê?”.
Sporód sprawowanych przez niego ceremonii religijnych trzeba wspomnieæ powiêcenie pomnika ku czci Niepokalanego Poczêcia w dniu 8 grudnia 1857, wzniesionego obok dworca na pami¹tkê
og³oszenia dogmatu, wiêcenia biskupie ks. Jeancarda 28 padziernika 1858 i o. Grandina 30 listopada 185922. Dnia 5 czerwca
1860 r. b³ogos³awi³ w Pary¿u lub córki ¿ydowskiego bankiera
19
Pisa³ na przyk³ad 27 czerwca 1858: wiêcenia kap³añskie w kociele wiêtego
Marcina trwa³y cztery i pó³ godziny. Co za wspania³e prze¿ycie. By³o 74 kandydatów,
z których 40 do wy¿szych wiêceñ.
20
Zobacz 19 padziernika 1849 (DHerbomez), luty 1850 (Molony), 26 grudnia
1860 (Maurel).
21
Ka¿dego roku w Pary¿u przewodniczy³ piêciu lub szeciu ceremoniom religijnym. Pisa³ o tym 8 marca 1859: „Propozycjê tê przyjmujê z najwiêksz¹ satysfakcj¹. Bez
tego bowiem czu³bym siê wyobcowany z naszej wiêtej s³u¿by”.
22
Biskup de Mazenod nie pisa³ w Dzienniku o wiêceniach biskupich, które przyjêli: J.F. Allard w katedrze w Marsylii 13 lipca 1851, A. Taché w Viviers 23 listopada
1851 i Etienne Semeria w Montolivet 17 sierpnia 1856.
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Mirèsa23 z synem ksiêcia J.A. de Polignaca. Z zapa³em celebrowa³
przede wszystkim wiêta Bo¿ego Narodzenia i Wielkanocy. „Co za
wspania³y dzieñ!, napisa³ w dzieñ Wielkanocy 1859 roku. Oby Bóg
czêciej mi dawa³ takie dnie, które przywracaj¹ cz³owiekowi m³odoæ! Czy mo¿na siê dziwiæ, i¿ nie odczuwam ¿adnego zmêczenia,
gdy serce przepe³nia radoæ! Z trudem mog³em opanowaæ wzruszenie, gdy piewa³em tê cudown¹ prefacjê! To wzruszenie by³o tak
g³êbokie, i¿ towarzyszy³o mi przez ca³¹ mszê. Dziêki sk³adam
Bogu, który daj¹c mi tyle s³odyczy, umacnia moj¹ s³aboæ24.
Jak dawniej, bp de Mazenod powiêci³ maj wizytom duszpasterskim, zawsze uczestniczy³ w procesjach, wielk¹ czci¹ otacza³
relikwie wiêtych, a najbardziej ceni³ sobie obecnoæ Jezusa, adoruj¹c Go w Najwiêtszym Sakramencie. Z Ordo i Dziennika mo¿na siê dowiedzieæ, ¿e co roku w maju dokonywa³ wizytacji duszpasterskiej w parafiach poza Marsyli¹. W Dzienniku pozostawi³
piêkne wspomnienie z wizyty 21 maja 1858, niekiedy — jak pisa³
— wizytowa³ dwie parafie dziennie, a trzy razy w ci¹gu dnia g³osi³
S³owo Bo¿e, „nigdy krócej ni¿ godzinê, a gdy treæ kazania wymaga, z pasj¹. I przyznajê szczerze, pisze dalej, i w ca³ej prawdzie, ¿e
nie odczuwa³em ¿adnego zmêczenia. Nie wiem, jak mam za to
dziêkowaæ Panu. Lecz trzeba dodaæ, ¿e biskup w czasie wizytacji
duszpasterskiej spe³nia donios³¹ pos³ugê”.
Podkrela³ znaczenie procesji uroczystoci Najwiêtszego Serca Jezusa 1 lipca 1849 i procesji Najwiêtszego Sakramentu
30 maja 1856 i 19 czerwca 1857 roku. Ta ostatnia trwa³a dobre
dwie godziny [ ] Wielka liczba piêknych o³tarzy polowych, pisa³,
nada³a ulicom wygl¹d przed³u¿aj¹cej siê wi¹tyni, której posadzkê
pokryto kwiatami. Przyznajê, i¿ tego dnia wszystko by³o zachwycaj¹ce. Jeden z najpiêkniejszych dni mego ¿ycia. Mia³em to szczêcie ujrzeæ, jak nasz Pan jest uwielbiany przez niezmierny t³um naszych mieszkañców.
Nie s³abnie te¿ czeæ bpa de Mazenoda dla relikwii wiêtych.
Dnia 4 stycznia 1856 r., burz¹c czêæ dawnej katedry, robotnicy

23
Biskup de Mazenod by³ szczególnie wdziêczny p. Mirèsowi, który odkupi³ od
miasta Marsylii teren Lazaretu za 20 milionów franków. Z sumy 20 milionów w³adze
miasta przyzna³y trzy miliony na budowê katedry (Dz. 29 grudnia 1857).

Wstêp

17

znaleli cia³o bpa Jeana Baptiste’a Gaulta, który by³ biskupem
Marsylii w latach 1642-1643. W dniu 10 lutego sto piêædziesi¹t
tysiêcy osób uczestniczy³o w procesji „przeniesienia relikwii b³ogos³awionego Jeana Baptiste’a Gaulta”. Rok póniej, 21 stycznia,
dwóch kap³anów przynios³o krzy¿ wiêtego Andrzeja, niegdy
przechowywany w kociele wiêtego Wiktora, odnaleziony
w domu na wsi Aubagne. W koñcu lipca 1859 bp de Mazenod uda³
siê do Autun, by uczciæ relikwie wiêtego £azarza. Ze wzruszenia
p³ynê³y mu ³zy, kiedy patrzy³ na to cia³o. „Jak to! Przecie¿ to tutaj
by³o cia³o, które Pan nasz, Jezus Chrystus, wskrzesi³ z martwych!
Te koci, dwukrotnie ocalone od rozk³adu, s¹ teraz tutaj, przede
mn¹! Spogl¹da³em na te cenne resztki rówienika i przyjaciela Jezusa!, aposto³a Marsylii i mego ludu, mojego wiêtego poprzednika ¿yj¹cego dziewiêtnacie wieków temu! Z nastêpców by³em
pierwszy, który przyby³, by go uczciæ, i na widok cia³a niegdy
o¿ywionego przez tak wiêt¹ duszê przej¹æ siê uczuciami, jakie
winny mieæ ci, którzy sw¹ wiarê zawdziêczaj¹ temu wielkiemu
aposto³owi i z pokolenia na pokolenie przekazywali wiêty depozyt wiary!”. Prosi³ o cenn¹ relikwiê tego wiêtego cia³a. Dnia
3 listopada biskup diecezji Autun osobicie przywióz³ relikwie,
przed którymi biskup Marsylii celebrowa³ mszê. Tego dnia zanotowa³: „na pró¿no chcia³em opanowaæ wzruszenie i na nic siê zda³
ka¿dy wysi³ek, by je ukryæ; czy to mo¿liwe, gdy celebruje siê
wiêt¹ Ofiarê w obecnoci cia³a, które wskrzesi³ ten sam Jezus
Chrystus, który teraz zjawia siê przed nim?.
Biskup de Mazenod mia³ zawsze ¿yw¹ czeæ dla Najwiêtszego Sakramentu. W ostatnich latach ta pobo¿noæ jeszcze siê pog³êbi³a. W dzienniku czêsto z radoci¹ i wzruszeniem pisa³ o nabo¿eñstwie do Najwiêtszego Sakramentu. Dnia 30 czerwca 1848 r.
zatwierdzi³ w diecezji Stowarzyszenie Adoratorów Najwiêtszego
Sakramentu25. W roku 1850 nawiedza³ kocio³y, gdzie podczas karnawa³u Najwiêtszy Sakrament by³ wystawiony, natomiast 24 marca prowadzi³ nabo¿eñstwo wynagradzaj¹ce za wiêtokradcz¹ kra-

Zobacz notatki: 23 marca 1856, 25 grudnia 1856 i 24 kwietnia 1859.
Dz. 4 listopada 1949. 3 sierpnia 1851 celebrowa³ mszê w kaplicy tego stowarzyszenia i napisa³: co za wspania³e wystawienie!”.
24

25
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dzie¿ w parafii Crottes. Pisa³ miêdzy innymi: „Serce me wype³nione niewypowiedzian¹ czu³oci¹, mi³oci¹, wielkim pragnieniem
wynagrodzenia i wdziêcznoci¹ za dobrodziejstwo boskiej obecnoci Jezusa Chrystusa, którego jakbym widzia³ i dotyka³. Nie by³em
w stanie powstrzymaæ ³ez p³yn¹cych ze s³odycz¹ z mych oczu26.
W roku 1856 mówi³ jeszcze, i¿ odczuwa³ niewys³owione
wzruszenie, pociechê i zbudowanie przed Najwiêtszym Sakramentem w kaplicy ustawicznego katechizmu, który prowadzi³
p. Coulin 27 stycznia, w niedzielê przed rod¹ popielcow¹ (Sexagesima). To samo prze¿ywa³ w rodê popielcow¹ w g³ównych
kocio³ach podczas nabo¿eñstw wynagradzaj¹cych za szaleñstwa
karnawa³u, które w tym dniu mia³y miejsce (6 lutego), jak te¿
w oktawie ekspiacji za wiêtokradcz¹ kradzie¿ w parafii wiêtego
Teodora (1 i 9 marca).
W Wielki Czwartek dowiedzia³ siê, ¿e nie bêdzie wystawienia
Najwiêtszego Sakramentu w kociele la Major w nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Pi¹tek. Natychmiast zawiadomi³ proboszcza, i¿ tego roku uda siê tam na nocn¹ adoracjê. Proboszcz w ostatniej chwili og³osi³, ¿e adoracja bêdzie mia³a miejsce, o czym
dowiedzia³a siê grupka wiernych. Czterdzieci osób i biskup spêdzili tam ca³¹ noc. „Co za piêkna noc, wyzna³, bylimy tak blisko
dobrego Mistrza i umi³owanego Zbawiciela!”.
W czerwcu 1859 r. przybyli do Marsylii ojcowie od Najwiêtszego Sakramentu. Biskup widzia³, ¿e jest mo¿liwa w koñcu nieustaj¹ca adoracja Najwiêtszego Sakramentu w jego diecezji, „czego
bardzo pragn¹³em ju¿ od dawna, jak wyzna³. W dniu 21 grudnia
1859, w 48 rocznicê swoich kap³añskich wiêceñ, listem pasterskim
ustanowi³ uroczyst¹ i nieustaj¹c¹ adoracjê Najwiêtszego Sakramentu”.
W styczniu i lutym 1860 r., przed wyjazdem do Pary¿a, codziennie wieczorem udawa³ siê do ró¿nych kocio³ów na adoracjê
Najwiêtszego Sakramentu. W obecnoci Pana i wielu wiernych
wyra¿a³ swoj¹ radoæ tymi i podobnymi okrzykami: „Me serce jest
26
Co do Eucharystii zobacz tak¿e: 7 lutego, 15 i 24 marca, 16 kwietnia 1850: homilia biskupa o Eucharystii na koniec rekolekcji paschalnych mê¿czyzn w kaplicy stowarzyszenia Mission de France.

Wstêp

19

przepe³nione radoci¹!”. By³ powód do tych radosnych okrzyków
przede wszystkim na widok tak wspania³ych tylu p³on¹cych
wiec”. Niewys³owione szczêcie. „Mo¿na umrzeæ z radoci.
O! Jakie¿ uwielbienie odbiera nasz Pan!”. W kociele wiêtego
Józefa „to prawdziwy ho³d dla naszego Boskiego Zbawiciela! Na
tak wspania³y widok niemo¿liwe jest opanowaæ wzruszenia i ile
s³odkich ³ez pola³o siê z mych oczu! Gdyby to trwa³o dalej, by³by
to nadmiar szczêcia na ziemi. Za te parê chwil, w których czu³o
siê przedsmak raju, tysiêczne dziêkczynienia naszemu Panu”.
Relacje biskupa z duchowieñstwem wydaj¹ siê dobre. Zreszt¹
w praktyce wspomina swoich kap³anów tylko przy okazji diecezjalnego synodu, który mia³ miejsce w ni¿szym seminarium od 28 wrzenia do 1 padziernika 1856 roku. Miêdzy innymi zanotowa³ 1 padziernika: „stwierdzê tylko, ¿e trudno jest ogl¹daæ (gdzie indziej) tylu
kap³anów bior¹cych udzia³ w spotkaniu […] którzy by z takim taktem, m¹droci¹ i rozwag¹ potrafili wywi¹zywaæ siê z powierzonych
sobie zadañ [ ] By³o to prawdziwe spotkanie rodzinne. W czasie
rekreacji panowa³a najbardziej szczera radoæ, podobnie w przerwach obrad i w chwilach odpoczynku. Wszystkie æwiczenia duchowne przenika³a pobo¿noæ…”.

Zgromadzenie Oblatów
We fragmentach Dziennika z lat 1849-1860 niezbyt czêsto jest
mowa o Zgromadzeniu, które przecie¿ zawsze jest obecne w mylach i sercu Za³o¿yciela. W dniu 21 padziernika 1849 r. skar¿y³
siê z powodu „zbyt rozleg³ej korespondencji, któr¹ jest bombardowany przez oblatów z czterech kontynentów. Dnia 29 padziernika napisa³: „mamy wielu dobrych, wspania³ych oblatów, trzeba jednak przyznaæ, ¿e mamy te¿ trzech czy czterech bardzo upartych,
z powodu których muszê wiele cierpieæ. Wydaje siê, ¿e ma tu na

27
20 stycznia 1850 napisa³ o zgonie dwóch kap³anów. 4 sierpnia 1851 wspomnia³
o spotkaniu proboszczów w zwi¹zku z nadaniem paliusza i 17 sierpnia 1856 stwierdzi³,
¿e stopniowo zaprowadza ¿ycie wspólnotowe proboszczów i wikarych przy okazji nominacji na proboszczów.
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myli o. Telmona, który opuci³ bez pozwolenia misjê w Ottawie,
razem z dwoma ojcami i dwoma braæmi, by za³o¿yæ misjê w Teksasie (10 listopada i 23 grudnia 1849). Ma na myli równie¿
o. Bellangera, którego w porê zdemaskowa³ o. Tempier w czasie
swej ostatniej podró¿y do Algierii.
Na zakoñczenie kapitu³y generalnej 12 sierpnia 1856 stwierdzi³, ¿e jeden duch o¿ywia³ wszystkich […] Do tej wspólnoty
mo¿na by³o odnieæ okrelenie cor unum et anima una (jedno serce i ten sam duch) pierwszych uczniów Ewangelii, jak pisze. Dla
mnie to powód wielkiej pociechy, tym bardziej ¿e wszyscy spieszyli wyraziæ wobec starego ojca mi³oæ i szacunek, jakie mog¹
wyraziæ serca najbardziej wra¿liwe w zamian za gor¹ce uczucia,
którymi, jak wiedz¹, ich darzê.
Zanotowa³ mieræ kilku oblatów. To Frédéric Michel i Jean
Régis Mounier zmarli w 1849 (10 marca i pocz¹tek padziernika),
oblaci z Teksasu w 1858 (listopad 1858), Dominique Luigi na Korsyce 28 grudnia 1858 (3 stycznia 1859), przede wszystkim o. Aubert, jego osobisty sekretarz. Dnia 17 stycznia 1860 zanotowa³:
wspania³y o. Casimir Aubert zmar³ nag³¹ mierci¹! Zas³aniam
twarz, padam na ziemiê, adorujê. Nescio loqui! (Nie umiem mówiæ). Strumienie ³ez niech p³yn¹ z mych oczu, bo na tyle tylko
mnie staæ”.
Wspomina³ krótko o kilku fundacjach we Francji: seminarium
we Frejus (15 sierpnia 1850), domy w Autun (8 listopada 1857)
i Pary¿u (19 sierpnia 1857 i luty 1859), o wys³aniu kilku oblatów
bpowi Timonowi w Buffalo (26 grudnia 1849 i 16 kwietnia 1850),
¿e nie przyj¹³ misji w Bengale (10 listopada 1849), o odwo³aniu
ojców z Algierii i o nowej misji w Natalu (27, 28 marca, 1 kwietnia 1850).
Doæ czêsto udawa³ siê do Aix, co roku wizytowa³ kilka domów oblackich. W dniu 8 wrzenia 1856 pojecha³ na uroczystoæ
dwóchsetlecia cudu Krwawi¹cej Wierzby. Zaznaczy³ w Dzienniku
dni, w których radonie spêdza³ czas ze scholastykami w Montolivet z okazji wiêceñ kap³añskich lub jakiego wiêta oblackiego28.

28

Por. 29 maja 1858, 1 listopada 1859, 28 i 29 kwietnia, 26 grudnia 1860.

Wstêp

21

Podró¿e
Biskup de Mazenod wiele podró¿owa³ w latach 1849-1860.
W zachowanych fragmentach Dziennika odnajdujemy jednak tylko
doæ du¿o szczegó³ów co do pobytu w Pary¿u od roku 1856 do
1860. W dniach 22 sierpnia i 18 wrzenia 1849 zaledwie wspomnia³ o podró¿y, jak¹ odby³ od 13 sierpnia do 22 wrzenia do Notre-Dame de lOsier, do Lyonu, Nancy i Cirey-sur-Blaise, gdzie
chrzci³ dziecko swojej siostrzenicy, Césarie de Boisgelin, markizy
Damaszku. Dnia 21 maja 1850 r. napisa³, i¿ ma co najwy¿ej czas
na spakowanie baga¿y przed swoj¹ d³ug¹ podró¿¹ do Anglii”.
Wyruszy³ z Marsylii 27 maja, odwiedzi³ Notre-Dame de l’Osier,
Strasburg, Lyon, Niemcy i Belgiê, w Anglii wizytowa³ wszystkie
domy oblackie i wróci³ do Marsylii 22 lipca (Rey II, s. 339-346).
Od roku 1851 do 1855 w³¹cznie Eugeniusz nie prowadzi³
Dziennika, zatem nie mamy ¿adnych wiadomoci o jego podró¿ach
z tych lat29. Zarysowa³ doæ szczegó³owy opis podró¿y do Pary¿a
od 9 czerwca do 17 lipca 1856 roku. W drodze powrotnej odwiedzi³ Nancy, Notre-Dame de Sion i Notre-Dame de Clery, wspomnia³ te¿ podró¿ z pocz¹tku 1857 (8 lutego — 2 kwietnia). Pisa³
tak¿e o wizycie w domach oblackich Anglii, Szkocji i Irlandii
(30 czerwca — 2 sierpnia 1857), podczas której zatrzyma³ siê po
drodze w Nancy i Pary¿u, a z powrotem w Tours, Clery i Bordeaux. Wiêcej szczegó³ów przekaza³ z podró¿y do Pary¿a od
14 stycznia do 25 marca 1858; od 30 stycznia do 14 kwietnia 1859
by³ z wizyt¹ w Bourges, Tours, Nancy, a od 25 lutego do 3 kwietnia 1860 z kilkudniow¹ wizyt¹ u bpa Guiberta w Tours, i od 2 do
9 czerwca zawita³ na ceremoniê zalubin Mirès — Polignac.
W 1859 by³ równie¿ nieobecny od 21 lipca do 14 sierpnia, chc¹c
uczciæ relikwie wiêtego £azarza w Autun. Odwiedzi³ Lyon,
Châlons, Notre-Dame de l’Osier, Notre-Dame de Lumieres i Avignon.
Podró¿owa³ do Rzymu z o. Tempierem od 21 stycznia do pocz¹tku kwietnia 1851
(Rey II, 373-378), na Korsykê z bpem Guibertem od 10 do 31 padziernika 1851 (Rey
II, 399), do Viviers, Notre-Dame de lOsier i Aix od 7 do 24 czerwca 1854 (Rey II, 477-478), do Rzymu na og³oszenie dogmatu o Niepokalanym Poczêciu od 23 padziernika
1854 do 3 stycznia 1855 (Ecrits oblats 17, 193-266).
29
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Zwierzenia
Tak jak w ubieg³ych latach, bp de Mazenod co roku zaznacza³
w Dzienniku rocznicê swych urodzin i chrztu 1 i 2 sierpnia, rocznicê wiêceñ kap³añskich 21 grudnia i wiêceñ biskupich 14 padziernika. Tego dnia, 14 padziernika 1860 r., napisa³, i¿ „odprawi³
sumê z chórami i muzyk¹ w obecnoci kapitu³y, piêædziesiêciu
oblatów i wielu zakonników i zakonnic.
Wspominaj¹c rocznicê swych urodzin i kilka dni, w których
mimo nawa³u zajêæ nie odczuwa³ zmêczenia30, dziwi³ siê i dziêkowa³ za to Bogu. Pierwszego sierpnia 1860 zacz¹³ siedemdziesi¹ty
dziewi¹ty rok ¿ycia, pisz¹c: „uczucie wstydu i ufnoci! Wstyd
z powodu przesz³oci, ufnoæ, gdy patrzê w przysz³oæ”. Ta ufnoæ
nie opuszcza³a go, nawet gdy czu³ zbli¿aj¹c¹ siê mieræ. Wspomina³ o tym czêsto, jak na przyk³ad przy okazji pogrzebu arcybiskupa Aix, Darcimolesa, 14 stycznia 1857 i 1 stycznia 1859 roku.
W dniu 14 stycznia 1857 zanotowa³: Mo¿na sobie wyobraziæ, jaka
myl nurtowa³a mnie w czasie orszaku pogrzebowego. By³a to d³uga medytacja o mierci. To ju¿ szósty arcybiskup Aix, jakiego przysz³o mi ¿egnaæ. I stwierdzi³em, ¿e obrzêdy, jakim przewodniczy³em, powtórz¹ siê, gdy Panu spodoba siê przeci¹æ niæ mego ¿ycia”.
Zanotowa³ na pocz¹tku stycznia 1859 r.: „Lapsus est annus, redit
alter annus. Up³yn¹³ rok, zacz¹³ siê nastêpny. Powtarzamy to, a¿
nadejdzie dzieñ, gdy inni powtórz¹ to na moim miejscu, a dla mnie
bieg lat skoñczy siê raz na zawsze. Ta myl powraca u progu
ka¿dego nowego roku, podczas gdy w Wielki Czwartek, b³ogos³awi¹c wiête oleje, zastanawiam siê, czy przypadkiem nie pracujê
dla siebie. Ta w³anie myl pobudza mnie, bym lepiej s³u¿y³ Bogu
i przez wzmo¿ony wysi³ek zas³u¿y³ na nagrodê.
Jeden raz pod koniec ¿ycia bp de Mazenod wspomnia³ o radoci, ¿e spe³ni³ siê jeden z planów jego ¿ycia, jakim jest Zgromadzenie Oblatów. Dnia 25 grudnia 1856 odprawi³ w katedrze mszê
pontyfikaln¹ w obecnoci biskupów Semerii i Taché, którym towarzyszyli oo. Rey i Rambert, jemu za asystowali wikariusze gene-

30

Por. maj 1857, 25 kwietnia 1858.
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ralni, oo. Tempier i Fabre. Pisa³: „prawdziwie by³ powód do wzruszenia, widz¹c tê rodzinê w takim dniu i w takim miejscu! St¹d
dusza moja wznosi³a siê do Boga, gdy piewano Gloria i Credo.
Tutaj ta cz¹stka rodziny zakonnej znalaz³a siê u fundamentów naszej wspólnej wiary! Sk³adano Bogu dziêkczynienie, a ja czu³em
siê zawstydzony, uznaj¹c szczerze, ¿e brakuje mi cnót potrzebnych
do wype³nienia wspania³ej misji powierzonej mi przez Boga
w Kociele! Jakie dobro p³ynie z tej refleksji podczas uroczystej
mszy pontyfikalnej! Stan¹æ ze sw¹ ma³oci¹ przed majestatem
Boga, ze swoj¹ nêdz¹ przed niezrównan¹ wiêtoci¹, nawet podczas najbardziej wznios³ych obrzêdów, podczas uroczystej ofiary,
któr¹ sk³ada biskup w okaza³oci, a on sam uznaje siê tak ma³ym,
biednym i nêdznym przed Bogiem, którego reprezentuje! Lecz
nade wszystko przepe³niaj¹ mnie uczucia radoci i ufnoci, serce
wype³nia szczêcie; to jakby przedsionek raju i tylko w niebie bêdziemy bardziej szczêliwi!.
***
Tom 22 jest ostatnim z pierwszej serii Pism oblackich zawieraj¹cej listy Za³o¿yciela do oblatów, jego Dziennik i wybór Pism
duchowych.
W roku 1976 o. Fernand Jetté, ówczesny Superior Generalny,
prosi³ mnie, bym rozpocz¹³ tê pracê. Co roku udawa³o mi siê opublikowaæ jeden tom, pomimo braku wolnego czasu z powodu mych
zajêæ archiwisty i sprawozdawcy procesów kanonizacyjnych. Forma wydawnicza, która siê nie zmieni³a, by³a omówiona we wprowadzeniu do pierwszego tomu wydanego w 1977 roku.
Sk³adam podziêkowanie kilku ojcom, którzy zechcieli przejrzeæ niektóre rêkopisy. S¹ to najpierw Paul Sion, tak¿e Laurent
Roy, Michel Courvoisier i Alexandre Taché. Równie¿ dziêkujê
o. Henri Verkinowi, który zawsze z przekor¹ czyta³ i podkrela³
b³êdy dopiero po wydrukowaniu ka¿dego tomu, mówi¹c, ¿e to mu
sprawia wiêksz¹ przyjemnoæ! Jego poprawki znajduj¹ siê w kopii
tomów, które zachowujê.
Praca nad wydawnictwem da³a mi g³êbsz¹ wiedzê o Za³o¿ycielu, nale¿a³o bowiem zebraæ wszystkie jego pisma, odczytywaæ
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je czêsto uwa¿nie, by ustaliæ ich datê, przepisywaæ na maszynie
oraz, z wyj¹tkiem ostatnich tomów przepisanych na komputerze,
poprawiaæ trzy- lub czterokrotnie teksty ju¿ wydrukowane. Ta za¿y³oæ z Za³o¿ycielem by³a dla mnie ³ask¹ i ufam, ¿e kolekcja Pism
oblackich w t³umaczeniu na inne jêzyki pozwoli zarówno dzisiejszym oblatom, jak i tym, którzy przyjd¹, lepiej poznaæ ich wiêtego Za³o¿yciela i ¿yæ na co dzieñ jego charyzmatem oraz dewiz¹
Zgromadzenia: G³osiæ Ewangeliê ubogim.
Yvon Beaudoin, OMI

Wstêp
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Styczeñ 1849
6 stycznia1: List od o. Dassy’ego. Traci on nadziejê, ¿e uda mu
siê wp³yn¹æ na o. Micheliera2, który nie postêpuje w duchu pos³uszeñstwa.
List do o. Dassy’ego. Zalecam, by okaza³ cierpliwoæ wobec
o. Micheliera, który, jak Dassy twierdzi, nie postêpuje w duchu pos³uszeñstwa i aby by³ wyrozumia³y dla s³aboci braci konwersów.
11 stycznia3: Kardyna³ Giraud4, podró¿uj¹c do Gaete, zatrzyma³ siê w Marsylii. Proponuje, bym jecha³ z nim; nie s¹dzê jednak, ¿e jest to konieczne lub stosowne.
13 stycznia5: Zdecydowanie nie chcê jechaæ z kardyna³em,
pojedzie zatem sam. Kardyna³ wszystko widzi w ró¿owych kolorach; ma zamiar nak³oniæ papie¿a, by przyjecha³ na luby narodu
i episkopatu; jest przekonany (a Ludwik-Napoleon raczej te¿), ¿e
obecnoæ papie¿a we Francji przyczyni siê do lepszych wyników
w czasie wyborów do nowego Zgromadzenia Narodowego. Mo¿liwe. Lecz widz¹c zachowanie cz³onków Zgromadzenia, mo¿na te¿
spodziewaæ siê, ¿e prezydent pokusi siê o zamach stanu, by ratoRêkopis Yenveux VII, s. 185.
François-Xavier Michelier, oblat 19 marca 1847, kap³an 23 wrzenia 1848, opuci³ Zgromadzenie w 1863. Ojciec Dassy przebywa³ wtedy w Nancy. Za³o¿yciel pos³a³
mu kilku m³odych ojców z problemami, bo by³ uwa¿any za superiora o twardej rêce;
byæ mo¿e za twardej zw³aszcza dla braci konwersów.
3
Rambert II, s. 300.
4
Pierre Giraud, arcybiskup Cambrai od 1842 do 1850. Ksi¹dz Giraud kleryk maj¹cy ju¿ ni¿sze wiêcenia uczestniczy³ we mszy prymicyjnej Eugeniusza, 25 grudnia
1811. Por. Rey I, s. 132.
5
Rambert II, s. 300-301.
1
2
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waæ Zgromadzenie. Czy na skutek takiego wstrz¹su nie ¿a³owalibymy, ¿e zaprosilimy papie¿a, by by³ wiadkiem tego ca³ego ba³aganu? Nie chc¹c wzi¹æ odpowiedzialnoci za tê decyzjê, roztropnie trzymam siê z daleka. Aby uczyniæ co wiêcej, piszê dzi list
do Ojca wiêtego, przedstawiaj¹c mu jasno swój punkt widzenia,
by raczy³ go przyj¹æ, jeli mój list bêdzie czyta³ uwa¿nie. Papie¿
zrozumie, i¿ wed³ug mnie obecna sytuacja nie daje poczucia bezpieczeñstwa, by mia³ ryzykowaæ swój niewczesny przyjazd, jeli
naprawdê ma zamiar przyjechaæ do Francji.
Oto ten list:
„Marsylia, 13 stycznia 1849.
Ojcze wiêty,
Omielam siê pisaæ do Waszej wi¹tobliwoci z pewn¹ swobod¹, by ponownie z³o¿yæ Ci ho³d i zapewniæ o mym niezmiennym
oddaniu i najg³êbszym szacunku.
Korzystam z okazji, ¿e kardyna³ arcybiskup Cambrai wyrusza
do Gaete, i chcê zapewniæ Ciê, Ojcze wiêty, o mojej wielkiej
wdziêcznoci za okazany mi w zesz³ym miesi¹cu przywilej, gdy
otrzyma³em z Twej £askawoci tak cenn¹ dla mnie odpowied.
Sercem wyprzedzam tego biskupa w jego zbo¿nej podró¿y.
Tak bardzo pragn¹³bym dzieliæ jego szczêcie, ¿e wkrótce bêdzie tak blisko Piusa IX, i mówiê z ¿alem, ¿e obowi¹zki zmuszaj¹
mnie do pozostania na miejscu. Lecz je¿eli, Ojcze wiêty, nie bêdziesz móg³ do nas dotrzeæ, nawet gdy sytuacja polityczna bêdzie
bardziej klarowna, to ja z kolei przybêdê, by przedstawiæ Ci gor¹ce mod³y narodu francuskiego, a szczególnie mod³y powierzonych
mi wiernych. Pragn¹³bym do³¹czyæ wiadectwo ¿ywej pobo¿noci,
z jak¹ upraszam Wasz¹ wi¹tobliwoæ o b³ogos³awieñstwo apostolskie dla nich samych i dla mnie, twego pokornego, Ojcze wiêty,
i oddanego syna.
Marsylia, 13 stycznia 1849.
† C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii6”.
6
Orygina³ tego listu zosta³ odnaleziony w archiwach watykañskich, Epistulae latinae (posizioni e minute) 1848-1850, n. 104.
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14 stycznia7: List o. Leonarda. Razem z o. Bernardem za³o¿y³
misjê w Montrealu8. Mimo dotkliwego ubóstwa potrafi¹ siê radowaæ. Maj¹ drewnian¹ kaplicê.
23 stycznia9: List do o. Santoniego; dorêczycielem jest Sumien, który wyrusza, by rozpocz¹æ nowicjat. Poddaje siê tej próbie, chc¹c powróciæ do Zgromadzenia10.
List od o. Doreya, który czytam z zadowoleniem, bo jest tam
tyle dobrych informacji o jego nowicjacie11.

Luty
10 lutego12: On równie¿ (kard. Dupont)13 mia³ ¿yczenie, bym
jecha³ z nim do Gaete. Nie mam jednak zamiaru towarzyszyæ tam
kardyna³om i z nimi odwiedziæ papie¿a, tym bardziej ¿e nie widzê
powodu tej wyprawy. Papie¿ zna mój punkt widzenia, bo pragn¹³
go poznaæ, jak dowiadujê siê z listu opata opactwa la Trappe. Nie
mia³bym mu nic wiêcej do powiedzenia. A tak nape³niaj¹ca otuch¹
mo¿liwoæ zapewnienia go o mej wiernoci prêdzej czy póniej
zrealizuje siê bez ¿adnego ryzyka.
Kardyna³ Dupont dorêczy mój list kard. Antonellemu14. W licie tym pytam kardyna³a, jakie jest jego zdanie w sprawie kolekty, która ma byæ przes³ana papie¿owi. Wysy³am mu kopiê listu,
który napisa³em do arcybiskupa Pary¿a w tej sprawie.
Rêk. Yenveux III, s. 7.
Fundacja parafii St-Pierre-Apotre w Montrealu.
9
Rêk. Yenveux VIII, s. 317.
10
Ojciec Santoni by³ znowu mistrzem nowicjuszy w l’Osier. Ojciec Andre Marc
Sumien (1802-1883) by³ oblatem od 1822 do 1830 i kap³anem od 24 wrzenia 1825.
Odby³ drugi nowicjat od 3 marca 1849 do 5 marca 1850.
11
Ojciec Dorey by³ mistrzem nowicjuszy w Nancy.
12
Rey II, s. 297.
13
J.M.A. Célestin Dupont, arcybiskup Bourges od 1842 do 1859. Biskup de Mazenod zna³ go, gdy by³ arcybiskupem Avignon od 1835 do 1842.
14
List z 7 lutego 1849. Kopia autorska: Rejestr listów administracyjnych, t. 5,
n. 332.
7
8
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24 lutego15: [Nabo¿eñstwo zamówione przez Zgromadzenie
Narodowe]16, zamówione, i tak to przedstawi³em w mych listach do
w³adz wieckich jak te¿ w licie pasterskim do proboszczów. Zaczêto to ujmowaæ w obowi¹zuj¹c¹ ustawê i musia³em przedstawiæ
stosowne sprostowanie dekretu prefekta, który równie¿ nakazywa³
nabo¿eñstwo w kociele, itd., deklaracje potrzebne, aby zasada zosta³a zachowana.

Marzec
10 marca17: Smutna wiadomoæ o zgonie o. Michela18. W³anie wyg³osi³ misje w parafii Saint-Bonnet, gdzie powiêca³ siê
z wielk¹ gorliwoci¹ i da³ dowód prawoci charakteru. Ojciec Lavigne, który razem z nim g³osi³ misje, pisa³ mi, ¿e uwa¿ano go za
wiêtego. Obawiam siê, ¿e o. Lavigne nie umia³ powci¹gaæ tego
zapa³u ani wymagaæ, by wiêcej dba³ o swoje zdrowie. Podejrzewam, ¿e to, co Lavigne nazywa kokluszem, mog³o byæ symptomem
ostrego stanu zapalnego i mo¿e pocz¹tkiem przewlek³ego zapalenia p³uc, a biedny o. Michel chyba to zlekcewa¿y³. Bóg wynagrodzi ofiarê jego ¿ycia, lecz mieræ tego dobrego oblata to powa¿na
strata dla Zgromadzenia.
23 marca19: Nasi drodzy oo. Marchal, Leydier, Lebescou20
udaj¹ siê na misje na Cejlon. Ich powiêcenie jest godne ich
piêknego powo³ania. Wyruszaj¹ radoni i szczêliwi, ¿e zostali
wybrani.
Rey II, s. 307.
Posiadamy kopie listów pisanych do prefekta i mera 22 lutego, by zaprosiæ ich
na nabo¿eñstwo dziêkczynne na czeæ 24 lutego 1848 (proklamacja Republiki), zamówione przez Zgromadzenie Narodowe.
17
Rêk. Yenveux IX, s. 161.
18
Frédéric Michel (1814-1849), kap³an w 1847, oblat 25 lipca 1848, zmar³ 6 marca 1849.
19
Rêk. Yenveux I, s. 76.
20
Jean Joseph Marchal (1825-1890), oblat 8 listopada 1848, kap³an 24 czerwca
1849; Felix François Leydier (1825-1851), oblat 17 wrzenia 1848, kap³an 18 lutego
1849; Jean Lebescou (1824-1867), oblat 10 marca 1849, kap³an 19 marca 1849.
15
16

Kwiecieñ
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29 marca21: Kardyna³ Giraud22 oznajmi³ mi, ¿e papie¿ jest zdecydowany przybyæ do Marsylii, kiedy oddzia³y francuskie wkrocz¹
do Civitavecchia. Papie¿ nigdy nie mówi³, ¿e uda siê do Francji,
lecz do Marsylii. W tej chwili zajmuje siê ustalaniem tematów, którymi ma zaj¹æ siê synod Kocio³a francuskiego. Wkrótce zaproponuje termin wstêpnego spotkania.

Kwiecieñ
2 kwietnia23: Ojciec Viala nie chce mi mówiæ, jakim stekiem
obelg obrzuci³ mnie ten biedny biskup24. Z pewnoci¹ jedyn¹ win¹
z mojej strony by³ fakt, i¿ omieli³em siê przypomnieæ mu zobowi¹zania, jakich siê podj¹³, i ¿e w kilku listach do niego skierowanych by³em a¿ nazbyt uprzejmy. Jest jednak dobr¹ rzecz¹ byæ upokarzanym, je¿eli tylko podobne obelgi s¹ zdolne upokorzyæ kogo.
Zreszt¹, pocieszam siê myl¹, i¿ te obelgi spad³y na mnie tylko
dlatego, ¿e postanowi³em zdobyæ dla Jezusa Chrystusa kraj, gdzie
tylu kap³anów udaje siê tylko po to, by zgarn¹æ jak najwiêcej pieniêdzy.
Ojciec Bellanger ze swej strony pisa³, ¿e rozpocz¹³ ju¿ misjê
wród kolonizatorów; uregulowa³ wed³ug prawa sytuacjê dziesiêciu ma³¿eñstw, g³osi S³owo Bo¿e i katechizuje.
9 kwietnia25: Okres Wielkiego Postu tak szybko min¹³. Bogu
dziêki, nie by³o ¿adnej przeszkody, bym wiernie zachowa³
wstrzemiêliwoæ i post. Wszyscy w moim domu przestrzegali

Rey II, s. 301.
Kardyna³ Giraud, wracaj¹c z Gaete, przyby³ do Marsylii 27 marca i pozosta³ tam
do 1 kwietnia (Rey II, s. 301).
23
Rêk. Yenveux V, s. 146.
24
Oblaci pracowali w Algerii od koñca lutego 1849 do koñca lipca 1850. Biskupem Algieru od 1846 do 1866 by³ Louis A.A. Pavy. Listy Za³o¿yciela, o jakich tu mowa,
nie zosta³y odnalezione. Wydaje siê, ¿e biskup nie pozwoli³ oblatom udostêpniæ wiernym ich kaplicy w Blida i nie chcia³ s³yszeæ o misji wród muzu³manów. Por. listy Za³o¿yciela do o.Viali, 5 i 9 marca, 5 kwietnia 1849 w Ecrits oblats 4, s.170-172.
25
Rêk. Yenveux IV, s. 207.
21
22
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chêtnie te nakazy Kocio³a; czy mog³o byæ inaczej w innych rodzinach chrzecijañskich?

Lipiec
5 lipca26: Gdybym uleg³ i zarz¹dzi³ procesjê w kociele w pi¹tek , jak chcia³ mer miasta, ten wspania³y triumf nie mia³by miejsca.
27

5 lipca28: Napisa³em do gen. Oudinota29, gdy zatrzyma³ siê
w Marsylii, proponuj¹c, by przynajmniej dwaj kap³ani byli kapelanami wojskowymi podczas jego ekspedycji. Genera³ odpowiedzia³ mi s³ownie, ¿e tej propozycji nie mo¿e przyj¹æ. Odrzek³em,
¿e napiszê w tej sprawie do Rz¹du, co uczyni³em tego¿ dnia. W odpowiedzi min. Falloux30 pochwali³ moj¹ gorliwoæ, lecz treæ mego
listu przedstawiono prezydentowi Republiki oraz Radzie Ministrów. Powziêto decyzjê odwo³aæ siê do francuskich placówek dyplomatycznych we W³oszech. Mia³y one zwerbowaæ do tej misji
miejscowych ksiê¿y francuskich. Pozosta³o mi ¿ywiæ nadziejê, ¿e
tak bêdzie. Dzia³aj¹c z Bo¿ego natchnienia, mog³em byæ spokojny; przynajmniej da³em impuls, by francuscy ksiê¿a byli z naszymi dzielnymi ¿o³nierzami.
I oto dzi nadszed³ list, w którym min. Falloux proponuje, bym
tak jak planowa³em, pos³a³ do armii kap³anów, zapewniaj¹c, i¿ gen.
Oudinot przyjmie ich chêtnie z mego porêczenia. Zastanawia³em

Rey II, s. 310.
Procesja na czeæ Najwiêtszego Serca Jezusa mia³a mieæ miejsce w pi¹tek 15 czerwca; w swym Ordo tego dnia Za³o¿yciel zanotowa³: „procesja ogólna nie odby³a siê.
Urz¹dzi³ j¹ 1 lipca, w pi¹t¹ niedzielê po Zes³aniu Ducha wiêtego (Por. Ordo, 1 lipca,
i Rey II, s. 310).
28
Fragmenty tego tekstu w: Rey II, s. 304, (5 lipca); Rambert II, s. 308 (bez daty);
Rêk. Yenveux V, s. 50 (30 sierpnia).
29
Genera³ N.C. Victor Oudinot (1791-1863). Przywróci³ w³adzê papie¿a w Rzymie w 1849.
30
Frédéric de Falloux (1811-1886), minister wychowania publicznego i kultu.
26
27

Lipiec
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siê, jak¹ powzi¹æ decyzjê, gdy zjawia siê z listem prowincja³ jezuitów. Ojciec Ravignan donosi mu o przychylnym nastawieniu ministra w tej sprawie, który, jak twierdzi³, napisa³ ju¿ do mnie. Prowincja³ da³ do mej dyspozycji szeciu cz³onków Towarzystwa. Nie
s¹dzê, i¿ trzeba by pos³aæ tylu kap³anów, i nie jestem pewien, czy
minister nie zmieni zdania po kapitulacji Rzymu. Poza tym nie
by³oby stosowne wybieraæ wy³¹cznie jezuitów do misji, któr¹ minister powierzy³ mej pieczy. Na pocz¹tek wystarczy pos³aæ dwóch
kap³anów, którzy na miejscu rozeznaj¹ sytuacjê i je¿eli bêd¹ ¿yczliwie przyjêci, polê im jeszcze dwóch, czy nawet czterech jezuitów. Tu nasuwa siê refleksja, ¿e gdy jest jaka misja do spe³nienia, ojcowie jezuici s¹ zawsze gotowi iæ na pierwsz¹ liniê frontu.
Niech oblaci zapamiêtaj¹ to dobrze! Bez w¹tpienia post¹piliby podobnie, lecz niech przyk³ad starszych braci bêdzie im zachêt¹, aby
nigdy nie mówiæ nie lub wystarczy.
25 lipca31: W Marsylii zjawi³ siê o. Ventura32. Ze swej strony
prosi mnie o spotkanie z nim kupiec, p. Gros, któremu go polecono. S¹dzê, ¿e lepiej bêdzie zrezygnowaæ z tego spotkania, ni¿ byæ
zmuszonym powiedzieæ rzeczy zbyt przykre, od czego nie móg³bym siê powstrzymaæ. Zreszt¹, nie mogê zezwoliæ mu na celebrowanie mszy w mej diecezji, skoro ci¹¿y na nim suspensa i ekskomunika33, biedny cz³owiek, ogólnie znany. Nie czuje on obowi¹zku
naprawienia publicznego zgorszenia, jakiego dopuci³ siê w Kociele. Twierdzi, i¿ jest ofiar¹ przeladowania ze strony tych, którzy walcz¹ z postêpem.

Rambert II, s. 310; Rey II, s. 305.
Gioacchino Ventura (1792-1861), z zakonu teatynów, profesor prawa cywilnego
na uniwersytecie rzymskim Sapienza, filozof i mówca.
33
Lambert (II, 309) napisa³: „Wiadomo ¿e [o. Ventura] zalepiony z powodu swych
przes¹dów Sycylijczyka i zapalony jak tylu ludzi w jego kraju przesadn¹ ide¹ zjednoczenia W³och, zb³¹dzi³, przystêpuj¹c do rewolucji, która wypêdzi³a papie¿a z Rzymu.
W gorsz¹cym zachowaniu posun¹³ siê jeszcze dalej, bo w Dzieñ Zmartwychwstania asystowa³ u wiêtego Piotra nieszczêsnemu kap³anowi, który mimo na³o¿onej na niego
ekskomuniki i suspensy omieli³ siê celebrowaæ mszê na o³tarzu zarezerwowanym papie¿owi”.
31
32
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Koniec lipca34: [List biskupa diecezji Nimes w sprawie o. Ventury]35. Odpowiadam na list od razu; piszê to, co o tym mylê.
[List o. d’Alzona]36. Ojciec Ventura prosi go o azyl, pragnie
bowiem unikn¹æ przeladowania reakcjonistów. D’Alzon prosi
mnie o radê, jakie ma zaj¹æ stanowisko. Pyta, czy czasem m¹dre
rady przyjaciela nie nak³oni³yby tego cz³owieka do powrotu do
wiary. Z jego listu nie wynika, by ów by³ sk³onny to przyj¹æ. S³ysza³em, ¿e o. Gavazzi37 równie¿ pojawi³ siê w Marsylii, ale nie
zg³osi³ siê do mnie. Przez ca³y czas podró¿y statkiem wygadywa³
ró¿ne rzeczy przeciwko papie¿owi.

Sierpieñ
1 sierpnia38: Dzi moje urodziny; koñczê szeædziesi¹t siedem
i zaczynam szeædziesi¹t osiem lat. Liczba lat wci¹¿ ronie, a cz³owiek nie zdaje sobie z tego sprawy. Moi znajomi kolejno ¿egnaj¹
siê z tym wiatem. Jednak w dniu, w którym wiêcimy swoje urodziny, umiemy lepiej oceniæ prze¿yte ju¿ lata. Niewa¿ne, ¿e jest siê
wolnym od s³aboci wieku i sprawnym jak trzydziestolatek. Musimy okreliæ liczbê lat dziel¹cych nas od narodzin.
2 sierpnia39: 2 sierpnia to rocznica mego chrztu. Msza w kociele Kapucynek. Ta msza zosta³a na zawsze ufundowana na ten
dzieñ. Nie mogê liczyæ na wiêksze wsparcie duchowe ni¿ mod³y
wiêtych zakonnic, by dziêkowaæ Bogu za ³askê mego odrodzenia
przez chrzest.

Rey II, s. 306; Lambert II, s. 310.
Skoro zosta³ zmyty” w Marsylii, o.Ventura zdecydowa³ udaæ siê do Nimes; biskup Jean F.M. Cart pyta bpa de Mazenoda, jak ma post¹piæ w tej sytuacji.
36
Emmanuel d’Alzon (1810-1880), za³o¿yciel Augustynów od Wniebowziêcia. Ich
dom macierzysty znajdowa³ siê w Nimes.
37
Alessandro Gavazzi (1809-1889), barnabita. Wyst¹pi³ z Kocio³a w 1849 i za³o¿y³ wspólnotê pod nazw¹ Chiesa libera cristiana in Italia.
38
Rêk. Yenveux IV, s. 194.
39
Rêk. Yenveux IV, s. 194.
34
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22 sierpnia40: O wicie przyby³em do Dijon. Czeka³em, a¿
otworz¹ wejcie do katedry, by odprawiæ mszê wiêt¹. Potem uda³em siê na spotkanie z biskupem41, który spodziewa³ siê wizyty
i zaprosi³ mnie na niadanie. Zaraz po niadaniu uda³em siê w drogê do Nancy42.

Wrzesieñ
18 wrzenia43: Moje powo³anie nakazuje mi byæ blisko mych
owieczek44, wiêc bez wahania podejmujê decyzjê. Nie uda³o mi siê
wsi¹æ do powozu, który wyrusza³ z Chaumont do Dijon, ale do
Chaumont zabra³em siê z pocztylionem. Musia³em jechaæ karet¹
pocztow¹, by dopêdziæ ten powóz w Langres o dziewi¹tej wieczorem, gdy mia³ ju¿ wyruszaæ, ale nie by³o dla mnie miejsca. Pozosta³o mi nocowaæ w Langres, zamiast jak najszybciej znaleæ siê
w nieszczêliwej Marsylii, bo tylko tam bieg³y teraz moje myli.
Trzeba by³o uzbroiæ siê w cierpliwoæ i czekaæ, a¿ o szóstej rano
nazajutrz zjawi siê dyli¿ans do Nancy! O szóstej nowe rozczarowanie!
Zrezygnowany czeka³em w Langres na odjazd wieczorem, od
razu zarezerwowa³em miejsca; wielk¹ udrêk¹ by³o dla mnie wyczekiwaæ ca³y dzieñ w Langres! Nikogo nie zna³em w tym miecie. Biskup wraz z duchownymi zamkn¹³ siê w seminarium na
rekolekcje. Omieli³em siê mu przeszkodziæ w zajêciach dopie-

Rêk. Yenveux VI, s. 6.
François Victor Rivet, biskup diecezji Dijon od 1838 do 1884.
42
Od 13 sierpnia do 22 wrzenia biskup de Mazenod odby³ podró¿ do Notre-Dame
de lOsier, Grenoble, Lyonu, Dijon, Langres, Nancy i Cirey-sur-Blaise i ochrzci³ drugie
dziecko swojej siostrzenicy Césarie de Boigelin, markizy Damaszku.
43
Rambert (II, s. 311-312) i Yenveux (VI, s. 88-89) pisz¹ tutaj: 18 wrzenia. Za³o¿yciel prawdopodobnie opisuje, wróciwszy do Marsylii, wydarzenia opowiedziane tutaj, które mia³y miejsce 17 i 18 wrzenia.
44
Z chwil¹ przybycia do zamku Cirey-sur-Blaise, 30 sierpnia, biskup de Mazenod
dowiaduje siê, ¿e w Marsylii wybuch³a epidemia cholery. Czeka³ na narodziny dziecka,
co nast¹pi³o 16 wrzenia. Udzieli³ chrztu 17 wrzenia i natychmiast wyruszy³ w drogê.
Por. Rey II, s. 316.
40
41
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ro w po³udnie. Co pocz¹æ po mszy, któr¹ odprawi³em u Braci
Szkolnych? Czêæ przedpo³udnia spêdzi³em w kociele, gdzie
by³em te¿ kilka godzin po po³udniu. Przez trzy kwadranse rozprawia³em z bpem Parisisem o donios³ych sprawach Kocio³a. Cieszy³ siê zaufaniem obywateli45 i uznan¹ pozycj¹ we Francji.
Przekonywa³em go, by nie ogranicza³ swej roli do pos³a z okrêgu
Morbihan, ale reprezentowa³ duchowieñstwo francuskie ufaj¹ce
w jego m¹droæ i odwagê w obronie spraw Kocio³a w Zgromadzeniu Narodowym, gdzie umia³ zdobyæ sobie autorytet. Bardzo
zadowolony z tej rozmowy po¿egna³em go, by odda³ siê æwiczeniom rekolekcyjnym z duchownymi. Zaprosi³ mnie na kolacjê
o siódmej wieczorem. Poleci³, by wikariusze generalni mi towarzyszyli i oprowadzili po miecie. By nie byæ dla nich ciê¿arem,
zdecydowanie odmówi³em i po¿egna³em ich w bramie seminarium, prosz¹c, by nie nalegali. Poszed³em do miasta; poniewa¿
pada³ deszcz i zrobi³o siê ch³odno, skry³em siê w koñcu w kociele. D³u¿szy czas rozmawia³em z Panem o moich biednych diecezjanach, dziesi¹tkowanych epidemi¹ cholery. Z pocz¹tku siê nie
domyla³em, ale póniej siê zorientowa³em, ¿e by³em pod nadzorem i ledzono mnie. Z mego powodu kocielny, który mia³ pieczê nad kocio³em, musia³ mieæ siê na bacznoci.
Przed po³udniem zauwa¿y³, jak w kociele bacznie ogl¹da³em
wszystko, po po³udniu widzi mnie znowu, lecz tym razem skupionego przy o³tarzu Najwiêtszego Sakramentu. Mój s³u¿¹cy, którego pewnie wzi¹³ za wspólnika, siedzia³ za mn¹. S¹dzi³, ¿e te zbyt
d³ugie chwile nie by³y oznak¹ pobo¿noci, podejrzewa³, ¿e niew¹tpliwie jestemy sprytnymi z³odziejami gotowymi do ataku. Przechodz¹c, obchodz¹c nas woko³o, oka z nas nie spuszcza³. Maj¹c
st¹d sporo roztargnienia, postanowi³em opuciæ koció³. Chcia³em
te¿, by ten uczciwy stró¿ mia³ wreszcie spokój, i chyba odetchn¹³
z ulg¹, gdy wyszlimy.
Zbli¿a³ siê czas kolacji, wiêc uda³em siê na biskupstwo; tam
oczekiwa³ mnie ju¿ biskup diecezji Langres. W dwugodzinnej rozmowie poda³ interesuj¹ce szczegó³y o swych osobistych relacjach
45
Pierre Louis Parisis, biskup Langres od 1835 do 1851, od niedawna wybrany
na pos³a z okrêgu Morbihan do Zgromadzenia Narodowego.
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z cz³onkami Zgromadzenia Narodowego. Cieszy siê u nich wielkim zaufaniem i szacunkiem.
22 wrzenia46: Przyby³em wreszcie do mojej drogiej Marsylii!
Nie potrafiê wyraziæ tego, co odczuwa³em, przebywaj¹c razem
z tymi, którzy tworzyli moj¹ rodzinê w takiej chwili jak w³anie ta
obecna. Z powodu roz³¹ki tak bardzo cierpia³em; podró¿ powrotna
wydawa³a mi siê tak d³uga, ¿e przyprawia³a mnie o chorobê! Nic
nie pomog³y przestrogi, bym mia³ siê na bacznoci, przybywaj¹c
z regionu o klimacie zdrowym, by zanurzyæ siê w morowym powietrzu. Nie zwraca³em na to uwagi. Nadzwyczajne trudnoci
w drodze powrotnej nie powstrzyma³y mnie, choæ mówiono, ¿e to
ostrze¿enie przed gro¿¹c¹ epidemi¹ cholery. Mia³em zadanie do
spe³nienia, to by³ wystarczaj¹cy motyw. Wysiad³em na dworcu
w swym stroju duchownym. Nie wiem, czy z powodu niepokoju
poczu³em siê jak na pustyni; spotka³em tam tylko dwóch czy trzech
ch³opców, jeden z nich rozpozna³ mnie po czarnym stroju. Spiesznie zszed³em na dó³ i znalaz³em siê wkrótce w ni¿szym seminarium; odetchn¹³em, gdy otoczyli mnie wszyscy kap³ani domu. To
nie puste s³owa; naprawdê prze¿ywa³em radoæ podobn¹ do radoci wygnañca wracaj¹cego do swej ojczyzny. By³a trzecia po po³udniu, od rana nic nie jad³em z powodu postu. (Moi diecezjanie
byli z niego zwolnieni pod m¹ nieobecnoæ przez wikariuszy generalnych).
Ksi¹dz ekonom kaza³ podaæ mi skromny obiad, taki zreszt¹,
o jaki prosi³em: omlet i dwa sadzone jajka. Ten wspania³y posi³ek doda³ mi si³, zw³aszcza ¿e spo¿ywa³em go w obecnoci moich dzieci. Wszyscy cieszyli siê tak serdecznie z mego powrotu,
za którym têsknili, chocia¿ na pewno nie tak jak ja. Zjawiaj¹ siê
powiadomieni wikariusze generalni i ciskam ich uszczêliwiony.
Przywdziawszy swój strój biskupa, uda³em siê na biskupstwo, by
natychmiast zaj¹æ siê sprawami diecezji. Odrywali mnie od pracy
ci, którzy przychodzili gratulowaæ mi mego powrotu. W dniu
mego powrotu by³o jeszcze oko³o szeædziesiêciu zgonów, a nazajutrz prawie tyle samo.
46

Yenveux V, s. 42-43; Rambert II, s. 312-313.
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23 wrzenia47: Pierwsza moja myl to udaæ siê na modlitwê do
naszej Najlepszej Matki, do Jej sanktuarium Notre-Dame de la
Garde. Poszed³em tam dzi, w niedzielê, by sprawowaæ wiêt¹
Ofiarê. U stóp Maryi potwierdzi³em uroczycie akt ofiarowania
mego ¿ycia Panu za uwolnienie od epidemii, która dziesi¹tkowa³a
mój lud, gdy tylko us³ysza³em, ¿e cholera zbiera miertelne ¿niwo
w Marsylii. wiêt¹ górê zape³niali pobo¿ni wierni ci¹gn¹cy tak jak
ja do sanktuarium. Z chwil¹ mego przybycia t³um wype³nia³ kaplicê. Przed rozpoczêciem liturgii postanowi³em skierowaæ do zebranych parê s³ów, by ich podnieæ na duchu. S¹dz¹c po ³zach na twarzach, ludzie ¿ywili te same uczucia, jakie pragn¹³em wyraziæ
z g³êbi mego serca.
24 wrzenia48: Wieci z Oregonu ka¿¹ mi powa¿nie traktowaæ
natarczyw¹ probê naszych ojców o kilku braci dla tej misji. Nadarza siê okazja  wkrótce statek odp³ywa do San Francisco w Kalifornii — by wyprawiæ dwóch braci49 na tê misjê. Wspomog¹ oni
ojców w uprawie ziemi i pracy w lesie, bo to maj¹ do swej dyspozycji. Trzeba te¿ jednego kap³ana, by towarzyszy³ braciom lub
wzmocni³ grupê misjonarzy w tym dzikim regionie. Wybra³em sporód wszystkich naszych oblatów gotowych powiêciæ swe ¿ycie
misjom najtrudniejszym br. D’Herbomeza. Wywiêcê go na diakona w najbli¿sz¹ sobotê i na kap³ana w niedzielê 14 padziernika,
w rocznicê mej sakry biskupiej. Brat ten wcale siê nie wystraszy³
perspektyw¹, jak¹ mu przedstawi³em, i¿ misjonarze w Oregonie nie
maj¹ czym siê przyodziaæ ani co jeæ, ale skaka³, ciesz¹c siê
z wyboru; wiem, ¿e od dawna zanosi³ mod³y, prosz¹c o tê ³askê,
czyni³ te¿ umartwienia. Szlachetne te uczucia nape³ni³y radoci¹
me serce, które wkrótce mia³o byæ napojone gorycz¹.
[Pocz¹tek padziernika]: Jeszcze wczoraj, odwiedzaj¹c chorego o. Mouniera, widzia³em go umiechniêtego na wiadomoæ o mi-

Yenveux V, s. 43; Rambert II, s. 313.
Yenveux VIII, s. 233; IX, s. 74 i 176 a, b.
49
Bracia: konwers Gaspard Janin (1798-1880), oblat 1848; i Philippe Surel (1819-1908), oblat 25 lutego 1848.
47
48
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sji, do której wyznaczony jest br. DHerbomez. Z³o¿ony od pewnego czasu przez tyfus, bardzo nas niepokoi³; ale dzi rano mia³
twarz pogodn¹, umys³ przytomny, zapewnia³, ¿e nie odczuwa bólu.
By³em podniesiony na duchu tym, i¿ ma siê lepiej, przekonany, ¿e
wkrótce wyzdrowieje. Nagle, o czwartej po po³udniu chwyci³y go
straszne bóle, wprawiaj¹c w stan bliski agonii, która siê zaczê³a.
Wspó³bracia przybiegli wieczorem, og³aszaj¹c nadchodz¹cy zgon.
Biegnê i zastajê go w agonii. Wokó³ byli wszyscy oblaci i ojcowie50, by modliæ siê ze mn¹ do chwili b³ogos³awionej mierci, jaka
nast¹pi³a o ósmej wieczorem.
Zgromadzenie ponios³o wielk¹ stratê. Oprócz tego, i¿ w wysokim stopniu posiad³ cnoty zakonne, naby³ dowiadczenia w kierownictwie duchowym oblatów, którzy chêtnie korzystali z jego m¹drych rad i przyk³adu ¿ycia. Jeli maj¹c dwadziecia siedem lat,
zyska³ szacunek i zaufanie ca³ej naszej m³odzie¿y, to jak¹ wspania³¹ przysz³oæ mo¿na by³o mu obiecywaæ! Bóg zrz¹dzi³ inaczej;
zawsze b³ogos³awmy Jego wiête Imiê, tym bardziej ¿e czynilimy,
co by³o w naszej mocy, by nie rezygnowaæ z tego drogiego ojca;
a by³ nieodzowny dla wspólnoty. Kilkakrotnie w tej intencji odprawi³em mszê wiêt¹, wszystkie nasze wspólnoty zanosi³y gor¹ce
mod³y do Boga, by uprosiæ mu zdrowie.
Lecz kiedy Pan opiera siê naszym probom, trzeba pogodziæ
siê z Jego wiêt¹ wol¹, która zawsze dzia³a dla dobra swych wybranych. Jak bardzo jednak kosztuje mnie to wyrzeczenie! Z jakim
smutkiem w duszy prze¿ywa³em dzi wiêcenia diakonatu br.
D’Herbomeza. Od o³tarza wiêceñ uda³em siê wprost do seminarium, by uczestniczyæ we mszy Requiem, i wniesiono cia³o naszego drogiego o. Mouniera. Widz¹c go spoczywaj¹cego na skromnym katafalku, przywo³ywa³em w pamiêci jego cnoty, jego
szlachetny charakter, tê ³agodnoæ, pokorê, naturalny szacunek okazywany prze³o¿onym i tê g³êbok¹ czeæ dla Superiora Generalnego
i wiêtoci jego urzêdu. Z gorliwoci¹ troszczy³ siê o uwiêcenie
i doskona³oæ braci powierzonych jego pieczy.

50

Ojciec Mounier zmar³ w seminarium 5 padziernika.
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To wszystko kaza³o mi wierzyæ, ¿e cieszy siê ju¿ chwa³¹
w niebie, gdy tutaj wznosilimy za niego b³agalne mod³y. Po mszy
odprawi³em egzekwie. Wieczorem w seminaryjnej wspólnocie odpiewalimy oficjum za zmar³ych. Potem kapitu³a katedralna zabra³a cia³o, by modli³a siê za niego wspólnota Kocio³a. Do³¹czy³em
do pogrzebowego orszaku, uczestniczy³em te¿ w nieszporach
w katedrze. Znowu odprawi³em egzekwie, a kapitu³a i wszyscy oblaci szli w kondukcie pogrzebowym, by z³o¿yæ jego czcigodne cia³o na cmentarzu.

Padziernik
14 padziernika51: Zanim uda³em siê na ceremonie do katedry, wywiêci³em na kap³ana o. D’Herbomeza w mej prywatnej
kaplicy. Wezwa³em wszystkich oblatów obecnych w Marsylii, by
uczestniczyli w tej wzruszaj¹cej ceremonii wiêceñ. Udzieli³em
ich, by przygotowaæ aposto³a do ewangelizacji pogan w Oregonie.
Niejeden oblat móg³ pozazdrociæ tej misji naszemu nowemu kap³anowi. Znam takich, którzy równie jak on podjêliby ¿ycie
w skrajnej nêdzy, gotowi do wyrzeczeñ, byleby tylko rozpocz¹æ tê
trudn¹ misjê.
21 padziernika52: Nie mogê ju¿ d³u¿ej cytowaæ mojej korespondencji, która, nazbyt obszerna, jest dla mnie prawdziwym obci¹¿eniem. Jak, pozostawiony samemu sobie, mogê odpowiedzieæ
na wyzwania i potrzeby naszych domów we Francji i Anglii!, naszych misji w Kanadzie i ca³ej Ameryce, w Algerii i na Cejlonie!
To dotyczy tylko oblatów. Nadto korespondencja z biskupami,
z Rzymem, z Gaete i z Neapolem53 oraz mnóstwo drobnych spraw
mojej diecezji!

51
52
53

Yenveux IX, s. 74.
Rey II, s. 319.
Naples?
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26 padziernika54: Wród tak wielu listów przychodz¹cych
z tylu stron otrzyma³em dzisiaj list od o. Laverlochere’a ze stemplem pocztowym Moose Factory. Podaje on parê interesuj¹cych
szczegó³ów o swojej trudnej misji w regionie lodowatych mórz
w Zatoce Hudsona. Z wielk¹ pociech¹ przyjmujê pochwa³ê o. Arnauda, który kszta³ci³ siê i przyj¹³ kap³añstwo w Kanadzie. Ojciec Laverlochere pisze: „Biskup z Bytown da mi za towarzysza
kochanego i cnotliwego o. Arnauda. Trudno mi wymieniæ wszystkie zalety tego m³odziutkiego syna Maryi Niepokalanej. Piêkno
duszy i dobroæ serca tak g³êboko przeniknê³y jego anielskie oblicze, ¿e udziela siê to wszystkim, którzy go spotykaj¹. Tê opiniê
wielokrotnie wyra¿ali zarówno protestanci, jak i katolicy. Mówi¹,
¿e ma tylko jedn¹ wadê, jest zbyt m³ody. Odpowiadam, i¿ z tej
wady wyrasta ka¿dego dnia. Ta anielska twarz czyni go tak m³odym, i¿ w wielu sytuacjach nie by³o mi ³atwo przekonaæ urzêdników Towarzystwa Morskiego Zatoki Hudsona, i¿ jest on ksiêdzem tak jak ja. Dusza tak niewinna, tak czysta nawet nie
przeczuwa ca³ej grozy z³a panuj¹cego w wiecie. Brak mu jeszcze roztropnoci wê¿a, która jest nieod³¹czna od prostoty go³êbicy, a tê cnotê posiada w stopniu najwy¿szym. B³ogos³awiê Pana,
¿e zes³a³ mi takiego towarzysza. Wyznajê, czcigodny ojcze, ¿e
choæ nie mówi do mnie ani s³owa, rumieniê siê z powodu mego
tchórzostwa”.
Jak oceniæ to wyznanie bohaterskiego misjonarza, który da³
dowód niezwyk³ego powiêcenia, z powodzeniem kieruje misjami,
jakie za³o¿y³, a inne odwiedza co roku i udoskonala? Ojciec Laverlochere jest, przyznajmy, tak samo pokorny jak potê¿ny w dzia³aniu.

Listopad
4 listopada55: Biskup diecezji Dijon prosi mnie o informacje
odnonie do stowarzyszenia adoratorów Najwiêtszego Sakramen54
55

Yenveux IX, s. 24.
Yenveux IV, s. 72.
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tu, które zatwierdzi³em 30 czerwca 1848. Odpowiedzia³em mu, ¿e
rzeczywicie zatwierdzi³em stowarzyszenie adoratorów Najwiêtszego Sakramentu, bo widzê buduj¹c¹ postawê krzewicieli tego
nabo¿eñstwa. S¹ to osoby pobo¿ne i przywi¹zuj¹ wielk¹ wagê do
powodzenia ich misji. Pocz¹tkowo obawia³em siê, by to nowe stowarzyszenie nie zaszkodzi³o temu, które od dawna dzia³a w mojej
diecezji, z³¹czonemu z instytutem sióstr od Najwiêtszego Sakramentu, których dom macierzysty znajduje siê w Marsylii56; lecz
jedno nie stanê³o na przeszkodzie drugiemu i Boski Zbawiciel bardziej jest wielbiony w sakramencie swej mi³oci.
10 listopada57: List od biskupa z Bytown, od o. Honorata i o. Telmona. Nie do wiary, co wyprawia siê w Kanadzie. Ojciec Telmon
rozpoczyna misjê w Teksasie, powo³uj¹c siê na uprawnienia, jakich mu udzieli³em, gdy by³ w Pittsburgu. Wyruszaj¹c, bierze ze
sob¹ oblatów, których sam sobie dobra³, miêdzy innymi br. Gelota58, tego, który z³o¿y³ luby, nie bêd¹c dopuszczony przez Radê,
i co do którego sprzeciwi³em siê stanowczo, by biskup z Bytown
udzieli³ mu wiêceñ bez mojej zgody. Biskup z Bytown pisze, ¿e
przeczyta³ w prasie, i¿ zosta³ on wywiêcony na subdiakona. Horror, dla którego brak mi s³ów. Ojciec Telmon z pewnoci¹ otrzyma³ list, gdzie jasno mu oznajmi³em, ¿e prawnie podlega pod jurysdykcjê prowincja³a Kanady. Lecz nie wzi¹³ tego pod uwagê,
bo biskup Teksasu59 ju¿ zaanga¿owa³ go do swej misji i czeka³ na
niego w Cincinnati lub gdzie indziej. Bardziej naganne jest to, ¿e
swych czynów nawet nie próbuje usprawiedliwiæ, prosz¹c o ich
aprobatê; z drugiej strony biskup diecezji Bytown by³ szczêliwy,
i¿ pozby³ siê jedynego cz³owieka, na którego spogl¹da³ nie bez zazdroci. Nie okaza³ sprzeciwu, a co gorsza zgodzi³ siê na ustêp-

56
Adoratorki wieczyste Najwiêtszego Sakramentu za³o¿one w 1635 w Marsylii
przez ojca Antoine Le Quieu, op. (1601-1676).
57
Yenveux III, s. 124 i Rey II, s. 312.
58
Ojciec Telmon wyruszy³ z oo.: Alexandre’em Soulerinem, Augustinem Gaudetem. By³ te¿ scholastyk Paul Gelot i brat konwers Joseph Manthe.
59
Jean Marie Odin, ³azarzysta, biskup Galveston w Teksasie. Teksas zosta³ przy³¹czony do Stanów Zjednoczonych w 1845.
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stwa, daj¹c mu br. Gelota, w zamian za o.60, bo ten by³ mu u¿yteczny w urz¹dzaniu misji Bytown. Zastanawiam siê, kto jest bardziej winny: biskup czy o. Telmon? Zostawmy tê sprawê! Trzeba
wiele papieru, by opisaæ, co dzieje siê w tym dalekim regionie.
Daj¹c pos³uch tym nowinom, nies³usznie siê niepokojê. Przecie¿
oni wszyscy s¹ w pe³ni wiadomi ci¹¿¹cej na nich odpowiedzialnoci.
Z wielkim ¿alem i wbrew sobie muszê odmówiæ tej61 stale
ponawianej probie o przys³anie mu misjonarzy na misjê w Bengalii. Pragn¹³bym ich pos³aæ na wszystkie misje wiata, ale nie jestemy w stanie zaspokoiæ prób misji ju¿ nam powierzonych.
19 listopada62: Ojciec Antoine Le Quieu63, za³o¿yciel Sióstr od
Najwiêtszego Sakramentu pozostawi³ maksymê, która wyjani m¹
niechêæ do udzielania pewnych dyspens: Zawsze stara³em siê,
mówi³ wiêty zakonnik, by pobo¿noæ by³a na pierwszym miejscu.
S¹dzê, ¿e nie nale¿y zbyt czêsto zwalniaæ zakonników od wspólnych æwiczeñ duchowych, bo Bóg nie b³ogos³awi takim dyspensom.
Szczerze mówi¹c, to zaproszenie64 przysz³o nie w porê. Siedzia³em jedenacie godzin bez przerwy przy biurku, pisz¹c listy do
wszystkich naszych ojców w Oregonie i sporz¹dzaj¹c instrukcje
albo dla nich, albo dla o. D’Herbomeza, który do nich do³¹czy
z dwoma braæmi konwersami, przemierzaj¹c najpierw Kaliforniê.
Nie by³em przygotowany, by oderwaæ siê od zajêæ z powodu publicznej uroczystoci. Ojciec D’Herbomez i bracia konwersi Surel
Yenveux podaje Bayle. Nie by³o oblata o tym nazwisku. Chodzi byæ mo¿e
o o. Cauvina, który by³ w Pittsburgu z o. Telmonem, albo o o. Baudranda, który zosta³
wys³any do Teksasu w 1853, lecz ¿aden z tych dwóch nie pracowa³ wówczas w Bytown.
61
Rey (II, s. 312) pisze: W dniu, w którym otrzyma³ wiadomoæ, ¿e o. Telmon
ruszy³ do Teksasu, bp de Mazenod napisa³ do biskupa diecezji Dana-Bengala, Olliffe,
biskupa pomocniczego Kalkuty”. By³ to Thomas Olliffe, biskup pomocniczy Kalkuty
i administrator wschodniej Bengalii. Por. A. Perkal, Misje przyjête przez bpa de Mazenod”, w: Etudes oblates, 23 (1964), s. 135.
62
Yenveux I, s. 70 i IV, s. 45.
63
Ojciec Antoine Le Quiezu, op. (1601-1676).
64
Wed³ug o. Reya (II, s. 319) biskup zosta³ zaproszony, by b³ogos³awiæ doprowadzenie wody z rzeki la Durance przez kana³ do miasta.
60

42

Dziennik 1849 rok

i Janin wsi¹d¹ dzi na statek, by rozpocz¹æ niekoñcz¹c¹ siê podró¿
do Oregonu, kieruj¹c siê ku przyl¹dkowi Horn. Jak godni podziwu
s¹ ci dzielni synowie! Wyruszaj¹ na misjê, po ludzku tak ma³o poci¹gaj¹c¹. Mówi¹ o niej pe³ni wiêtej radoci i zadziwiaj¹cego zapa³u. Wszyscy s¹ nimi bardzo zbudowani, a pasa¿erowie w liczbie
osiemdziesiêciu bardzo cieszyli siê, ¿e bêd¹ ich mieli za towarzyszy podró¿y, zw³aszcza ojca. Ufam, ¿e odda im us³ugê duchow¹
w czasie tej d³ugiej podró¿y morskiej, która potrwa szeæ, siedem
czy osiem miesiêcy.
29 listopada65: Nie wspominam wiêcej o listach, które piszê
i które otrzymujê, lecz przyznam, ¿e od pewnego czasu moja korespondencja zwiêkszy³a siê dziesiêciokrotnie; czêsto jest mêcz¹ca
i przykra. Mo¿na siê o tym przekonaæ, przegl¹daj¹c rejestr listów
Zgromadzenia66. Mamy wielu dobrych, wspania³ych oblatów, trzeba jednak przyznaæ, ¿e jest te¿ trzech czy czterech bardzo upartych,
z powodu których muszê wiele cierpieæ. Jestem przekonany, ¿e jezuici przepêdziliby takich, niezale¿nie od tego, jakimi talentami by
siê odznaczali, bo ci, o których mówiê, maj¹ talenty, lecz s¹ pobawieni cnót, przynajmniej tych prawdziwych, ugruntowanych cnót,
jakimi odznacza siê zakonnik. Trzymamy ich przez litoæ nad ich
dusz¹ i z powodu pos³ugi, jak¹ sprawuj¹ na dalekich misjach, które ucierpia³yby przez ich nieobecnoæ. Ale jest to przykra koniecznoæ, bo nie wierzê w ich poprawê, im dalej posun¹ siê w latach,
tym bardziej stan¹ siê nieznoni.
30 listopada67: Ojcowie Martin i Grenier68 wyje¿d¿aj¹ do Algierii. Obejm¹ placówki misyjne, które im wyznaczy³ biskup
w prowincji Constantine, niedaleko od Philippeville; s¹ to miasteczka Stora, Valée, Danrémont, Saint-Charles, Saint-Antoine.
Bêdzie z nimi o. Tempier, który ureguluje wszystkie sprawy w tym
Yenveux V, s. 26.
Pod koniec ¿ycia Za³o¿yciela by³o piêæ rejestrów kopii listów, lecz pierwszy
powsta³ w 1850.
67
Yenveux I, s. 86.
68
Joseph A. Martin (1803-1900) i Ferdinand Auguste Grenier (1822-1903), oblat
10 marca 1849, kap³an 22 wrzenia 1849.
65
66

Grudzieñ
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kraju. Chcemy dowiedzieæ siê, czy mo¿emy liczyæ na misjê Blida.
By³by to dla nas idealny punkt wypadowy blisko Algieru i gór
Atlas. Nale¿a³oby st¹d w³anie zacz¹æ misjê nawracania Arabów.
Trzeba rozwa¿yæ, na jakich warunkach p. de Baudicour69 chce nam
sprzedaæ swój teren.

Grudzieñ
20 grudnia70: [Nabo¿eñstwo ¿a³obne za zmar³ych na cholerê.]
Nie mo¿na byæ bardziej zadowolonym ni¿ ja jestem z naszych
w³adz miejskich. W³adze wojskowe wyznaczy³y przedstawicieli
wszystkich formacji, co da³o pokany korpus oficerów.
21 grudnia71: Trzydziesta ósma rocznica moich wiêceñ kap³añskich. Jak zwykle celebrowa³em tê uroczystoæ w kaplicy domowej klasztoru naszych pobo¿nych kapucynek, od których odbieram zawsze najbardziej wzruszaj¹ce dowody ich siostrzanego
przywi¹zania. Resztê dnia spêdzi³em w wy¿szym seminarium
z rekolektantami, którzy jutro przyjm¹ wiêcenia. Po wieczornej
modlitwie, zanim ich po¿egna³em, podzieli³em siê z nimi moimi
refleksjami, które na pewno bêd¹ zgodne z tym, czym Duch wiêty natchnie ich w tych dniach ³aski.
23 grudnia72: Ojciec Tempier wróci³ z podró¿y do Algierii.
Jego pobyt w tym kraju okaza³ siê naprawdê konieczny. Przyby³ na
czas, by zdemaskowaæ o. Bellangera73, który haniebnie zdradza³

69
Louis de Baudicour (1815-1883). Obok miasta Blida utworzy³ koloniê katolick¹
i zbudowa³ koció³, który obs³ugiwali oblaci.
70
Rey II, s. 320.
71
Yenveux VIII, s. 212.
72
Yenveux VIII, s. 262, i Rey II, s. 321.
73
Ojciec Bellanger roztrwoni³ dobra Zgromadzenia przez szaleñcz¹, nies³ychan¹
wprost rozrzutnoæ. Por. Ecrits oblats 4, s. 174-187, zaraz te¿ zosta³ wydalony ze Zgromadzenia.
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Zgromadzenie, oczerniaj¹c przed biskupem swych prze³o¿onych
i fa³szuj¹c ich dobre intencje. Gdy wysz³o to na jaw, bp Pavy prosi³ o. Tempiera, by zostawi³ jeszcze na parê miesiêcy o. Bellangera
w Blida i okaza³ ¿yczliwoæ jemu, który da³ siê oszukaæ. Mamy
stale nowe utrapienia. Judasz wszêdzie siê wkrêci, by wszystko
obróciæ na szkodê.
26 grudnia74: [Wizyta bpa Timona75 z Buffalo.] Nie mogê odmówiæ jego probom, tak wielkim zaufaniem darzê tego biskupa.
Rey II, s. 321.
Jean Timon, ³azarzysta, biskup Buffalo od 1847 do 1867. Do Buffalo oblaci przybyli dopiero w 1851.
74
75
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Pius IX (13 stycznia 1849)

Wy¿sze Seminarium Duchowne we Fréjus (1851-1901)
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Styczeñluty 1850
20 stycznia1: Odwiedzi³em jednego z moich m³odych kap³anów i smutek panuje w mej duszy z powodu jego mierci jeszcze
dzisiaj2. Zaledwie przed dwoma laty udziela³em mu wiêceñ: by³
to wspania³y oblat.
Odwiedzi³em innego kap³ana, Louisa Pasquiera3, który umiera³ w najwiêkszych boleciach, lecz z wielkim poddaniem siê Bo¿ej woli. Wizyta ucieszy³a go niezmiernie, co uj¹³ we wzruszaj¹cych s³owach. Ten szlachetny kap³an jeszcze raz zwróci³ siê do
mnie, gdy go ¿egna³em, i prosi³ o przebaczenie, jeli mnie czymkolwiek zasmuci³ lub by³ powodem udrêki. Odrzek³em, ¿e zawsze
by³em nim zbudowany i uwa¿a³em go za wspania³ego kap³ana, którego ceni³em nade wszystko.
3 lutego4: Kardyna³ [Dupont]5 przyzna³, i¿ podziela m¹ opiniê
w sprawie synodów prowincjalnych6. Po¿egnalimy siê, uciskawszy siê przedtem; uwiadomi³em sobie  jak to sam okreli³  to
wszystko, czym on jest dla mnie, ¿e jest ca³kowicie do mojej dyspozycji. Nale¿y byæ wdziêcznym za to oddanie, lecz nigdy go nie
nadu¿ywaæ.
Rey II, s. 328.
Ksi¹dz François Eugène Amphoux, wikariusz parafii St-Lazare.
3
Ksi¹dz E.C. Louis Pasquier, zmar³ 29 stycznia w wieku 63 lat.
4
Rey II, s. 328-329.
5
Kardyna³ Antoine Dupont, arcybiskup Bourges od 1842 do 1859, uda³ siê do
Gaete na spotkanie z papie¿em.
6
Biskup de Mazenod nie by³ za zwo³ywaniem synodów prowincjalnych, na których dochodzi³o do sporów gallikañskich. Por. J. Leflon, Biskup de Mazenod III, s. 327-336.
1
2
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7 lutego7: Zawsze s¹dzi³em, ¿e biskup powinien pielêgnowaæ
ka¿de dobro w swej diecezji, nie oszczêdzaj¹c siê nigdy. Jego osobisty przyk³ad to silny bodziec do naladowania dla ludzi dobrej
woli. We wszystkich kocio³ach w czwartek, niedzielê, poniedzia³ek i wtorek przed rod¹ popielcow¹ wprowadzi³em wystawienie
Najwiêtszego Sakramentu. Zatem uwa¿a³em za swój obowi¹zek
nawiedziæ w te dni kilka kocio³ów, gdzie nasz Pan jest wystawiony do adoracji wiernych. Chêtnie przyjmujê propozycjê, by przewodniczyæ wszelkim nabo¿eñstwom, gdy licz¹ na moj¹ obecnoæ.
Dzisiejszy dzieñ by³ wype³niony æwiczeniami duchowymi, na co
wcale siê nie skar¿ê, lecz b³ogos³awiê dobrego Boga. By³a ju¿ dziesi¹ta wieczorem, gdy zakoñczylimy adoracjê. Cieszê siê, ¿e by³ to
dzieñ dobrze wype³niony dla biskupa, i dziêkujê Panu, ¿e pozwoli³
mi w ten sposób wielbiæ Jego wiête Imiê ku zbudowaniu mojej
owczarni i uwiêceniu mej duszy.
22 lutego8: Misjo w Algierii, ile ty nas kosztujesz! I co za
dowiadczenie Bóg raczy³ na nas zes³aæ! Niestety!, wielk¹ udrêkê
sprawi³ nam fakt, ¿e musielimy wydaliæ tego nêdznego Bellangera9. O jego haniebnym postêpku dowie siê ca³a Algieria! List, jaki
nadszed³ tego wieczoru, donosi, ¿e jeszcze jedno straszne nieszczêcie zwali³o siê na nas. Pos³a³em do Algierii wspania³ego o. Eymere’a10 w miejsce Judasza, który zdradzi³ Zgromadzenie i Koció³.
Nim jeszcze przyby³ do miejsca swego przeznaczenia, przez ¿a³osn¹ nieroztropnoæ odebra³ nagrodê za swe powiêcenie i dobr¹
wolê. Jecha³ do Blida dyli¿ansem i gdy sp³oszone konie ruszy³y
galopem, nieszczêliwie wyskoczy³ z powozu i omal nie przyp³aci³
tego ¿yciem. Le¿a³ nieprzytomny przy g³ównej drodze, gdy kto
popêdzi³, by zawiadomiæ o tym fatalnym wypadku o. Sabona11. Ten
Yenveux IV, s. 73.
Yenveux IX, s. 86.
9
Jean Baptiste Bellanger, urodzony w 1809, oblat w 1848. Wys³any do Algierii,
roztrwoni³ dobra Zgromadzenia przez sw¹ nadzwyczajn¹ rozrzutnoæ i absurdalne wydatki. Por. Ecrits oblats 4, s. 174-187.
10
Jean Pierre Eymère (1825-1895) oblat 15 sierpnia 1848, kap³an 22 grudnia 1849.
Dosyæ szybko powróci³ do zdrowia po swym wypadku. Por. list bpa de Mazenoda do
o. Eymere’a, 5 marca 1850, w Ecrits oblats 4, s. 187-188.
11
Jean Baptiste Sabon (1817-1885), kap³an 6 lipca 1844, oblat 30 lipca 1848.
7
8
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gdy wnet przyby³, da³ rozgrzeszenie i ostatnie namaszczenie biednemu wspó³bratu le¿¹cemu bez wiadomoci. Zawióz³ go do Blida, tam udzielono mu fachowej pomocy, ale stan naszego ojca by³
beznadziejny w chwili, gdy wysy³ano ten list. Upadek mia³ miejsce w Beni-Méred. Czy mia³o to byæ ofiar¹ przeb³agaln¹, której
Pan za¿¹da³, by wraz z zas³ugami Zbawiciela zmazaæ wiêtokradztwa, jakie pope³ni³ niegodny Bellanger, gdy wród zdrad i ob³udy
kierowa³ parafi¹? W ka¿dym razie tracimy oblata o ujmuj¹cym
charakterze, tryskaj¹cego zdrowiem, m³odoci¹ i zapa³em, który
mia³ pe³niæ d³ug¹ i owocn¹ misjê. Dla mnie to bolesny cios; proszê, bym z ³aski Pana móg³ cierpliwie znieæ tê dotkliw¹ stratê
i przyj¹³ wolê Bo¿¹, szukaj¹c zawsze tego, co siê Jemu podoba.
Brat Richard Moloney12 otrzyma³ z mych r¹k wiêcenia w mej
prywatnej kaplicy. Wywiêci³em go na subdiakona, diakonem bêdzie w niedzielê wielkopostn¹ Sitientes13. wiêcenia prezbitera
otrzyma w drugie wiêto Wielkanocy14. Jest jednym z trzech przeznaczonych na misjê Buffalo15. Mówiê mia³o, i¿ zrodzi³em go
w bólach, gdy¿ myl o o. Eymère nie opuszcza³a mnie od pocz¹tku
do koñca ceremonii. B³ogos³awmy Boga we wszystkim! On zna
nasze potrzeby, powo³uje nas do ró¿nych dzie³ ku swej chwale
i sam zatroszczy siê o nie. Niech pe³ni siê Jego wola.
24 lutego16: Tak wiêc mia³a miejsce ta pstrokacizna mod³ów17.
Celebrowa³em mszê w kolorze fioletowym, mod³y za zmar³ych
w kolorze czarnym, a Te Deum piewalimy w kolorze bia³ym.

12
13

mszale.

Richard J. Moloney (1825-1893), oblat 13 maja 1848, kap³an 1 kwietnia 1850.
Pierwsze s³owo introitu mszy z soboty 4 tygodnia Wielkiego Postu w dawnym

Poniedzia³ek Wielkanocny, 1 kwietnia 1850.
Z Marsylii do Buffalo wyruszyli w lipcu: Pierre Julien Amisse (ur. w 1825, kap³an 1 kwietnia 1850, zmar³ w 1858), F.X. Pourret (oblat 1 listopada 1846, kap³an
1 kwietnia 1850, opuci³ zgromadzenie w 1851) i R. Moloney. Mieli mieæ pieczê nad
collegeem, lecz nic nie by³o gotowe i natychmiast wyruszyli do Montrealu.
16
Rey II, s. 337.
17
Minister wyznañ zarz¹dzi³ na dzieñ 24 lutego (niedziela w 1850) nabo¿eñstwo
¿a³obne za ofiary rewolucji 1848 oraz hymn Te Deum. Biskupi sprzeciwili siê. Minister
odpowiedzia³, i¿ mo¿na poprzestaæ na oficjum z dnia, po którym nale¿y odprawiæ ceremonie pogrzebowe i odpiewaæ Te Deum (Rey II, s. 336-337).
14
15
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Marzec
2 marca18: Chc¹c koniecznie nale¿eæ do obrz¹dku rzymskiego, jakbymy do niego nie nale¿eli, nasi m³odzi biskupi urz¹dzaj¹ dziecinadê. Nie maj¹ tego rozeznania, jakie ja mam, jak bardzo naigrawaj¹ siê z nich w Rzymie. Jeszcze niedawno dziekan
wiêtego Kolegium powiedzia³ komu, gdy ten porusza³ sprawê
wiec maj¹cych za ma³o wosku, po co w ogóle o takie sprawy
pytaæ? W Kongregacji wiêtych Obrzêdów maj¹ doæ pytañ, jakimi stale s¹ zarzucani. Odpowiadali jednak, daj¹c do zrozumienia, i¿ niepotrzebnie spodziewano siê odpowiedzi niezgodnych ze
zwyczajami panuj¹cymi we Francji. S³ysza³em z ust kard. Delli
Somaglii19, wtedy dziekana wiêtego Kolegium, ¿e by³ bardzo
zbudowany pobo¿noci¹ wiernych we Francji, którzy tak masowo przystêpowali do Sto³u Pañskiego podczas Pasterki. Tymczasem w Rzymie jest to zabronione. No có¿! Mam przed sob¹ ca³¹
seriê pytañ, jakie kieruje biskup diecezji la Rochelle20 do Kongregacji wiêtych Obrzêdów. A¿ trudno uwierzyæ; mam inne zdanie
w tej sprawie.
Zawsze uchodzi³em za prorzymskiego (ultramontana) i jeli nie
akceptujê tak zwanych swobód gallikañskich z 1682 i innych, ceniê tê wolnoæ, jak¹ nam daj¹ niezmienne zwyczaje naszych kocio³ów. Korzystali z tej wolnoci wszyscy nasi poprzednicy
z aprobat¹ biskupów Rzymu. Nigdy im nie przysz³o na myl, by te
zwyczaje podwa¿aæ. Z bólem wyznajê, ¿e nasi m³odzi biskupi ulegaj¹ tym, którzy adoruj¹ zwyczaje rzymskie, jak opat Guéranger21,
i rezygnuj¹ z naszych przywilejów, starodawnych i czcigodnych
zwyczajów. Czy nasz Koció³, taki, jakim by³, zanim zjawili siê ci
gorliwcy, nie cieszy³ siê szacunkiem i mi³oci¹ wszystkich papie¿y
i wiêtego Kolegium kieruj¹cym rzymskim duchowieñstwem?
Mogê to potwierdziæ ja, który by³em w takiej za¿y³oci z papie¿aRey II, s. 337-338; Rambert II, 382.
Kardyna³ Giulio Maria Della Somaglia (1744-1830), sekretarz stanu papie¿a
Leona XII od 1823 do 1828.
20
Clément Villecourt (1787-1867), biskup la Rochelle w latach 1836-1855.
21
Opat Guéranger jest wymieniony tylko przez Ramberta. Prosper Guéranger, OSB
(1805-1875), opat Solesmes, odnowiciel Zakonu wiêtego Benedykta we Francji i krzewiciel liturgii rzymskiej.
18
19
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mi od Piusa VII do Grzegorza XVI w³¹cznie oraz ze wszystkimi
kardyna³ami tej epoki22. Wszyscy byli pe³ni podziwu dla tradycji
pielêgnowanej w naszych kocio³ach. Papie¿e Leon XII i Pius VIII
okazali mi tyle dobroci, a Grzegorz XVI ze mn¹ rozprawia³ o naszych zwyczajach, miêdzy innymi o przywileju dla naszych biskupów udzielania na Wielki Post dyspensy od wstrzemiêliwoci od
pokarmów miêsnych.
A có¿ powiedzieæ o takich kardyna³ach, jak Mattei, którego
cieszy³em siê szczególnymi wzglêdami, Della Somaglia, który okazywa³ mi tyle przywi¹zania, Pacca, który traktowa³ mnie jak syna
albo przyjaciela, jak dowodz¹ jego listy, Castiglioni, który zosta³
papie¿em i przyj¹³ imiê Piusa VIII, Litta, Brancadoro, De Gregorio, Gabrielli, Ruffo, arcybiskup Neapolu, Mario, Pedicini, Pallotta, Lambruchini, Ostini, Polidori, Orioli, Sola, Morozzo, Oppizoni,
Odescalchi, mój konsekrator, Falconieri i Frezza, dwaj inni konsekratorzy, Mezzofanti, Mellini, Acton! Wspomnê takich, jak Bernetti, z którym ³¹czy³y mnie przyjacielskie wiêzy, Caprano, Frosini,
zawsze tak uprzejmy dla mnie, Zurla, Falzacappa, Tadini, Monico,
Castracane i wielu innych. Rêczê, i¿ papie¿e nigdy nie wkroczyliby w kompetencje biskupów Francji co do zwyczajów pielêgnowanych w ich kocio³ach, gdyby oni sami sw¹ nadgorliwoci¹ nie
sprowokowali aprobaty zmian, jakie przedtem postulowali. Skoro
bowiem my sami, nie ceni¹c w³asnych tradycji, porzucamy je, to
Rzymowi pozostaje tylko zaaprobowaæ te zmiany, a cz³onkowie
kongregacji nie bêd¹ szczêdziæ pochwa³ i trzeba byæ naiwnym, by
traktowaæ je na serio. Nie wierzê, by papie¿, zgadzaj¹c siê na ustêpstwa w tylu innych wa¿nych kwestiach, ¿¹da³, by zrezygnowano
z tych przywilejów, które jego poprzednicy od najdawniejszych
czasów nadawali nam wprost, bezwarunkowo lub drog¹ poredni¹.
Zawsze bêdê wspó³czu³ mym m³odszym kolegom i nie mam zamiaru ich naladowaæ, choæbym na placu boju mia³ pozostaæ tylko sam
poród ca³ego tego rumowiska.

22
Papie¿e i kardyna³owie, których Eugeniusz de Mazenod mia³ mo¿noæ poznaæ
wczeniej w Pary¿u, w czasie studiów seminaryjnych, a potem, gdy podró¿owa³ do Rzymu w 1825-1826, 1832, 1833 i 1845.
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Jak cenna jest odpowied23, jak¹ da³ kard. Bianchi pod nieobecnoæ kard. Lambruschiniego, podpisa³ j¹ te¿ sekretarz, bp Fatati24. „Niemal wszystkie w¹tpliwoci nale¿y wyjaniæ, powo³uj¹c
siê na wydane ju¿ dekrety, na fakt, i¿ zwyczaje nabra³y mocy prawnej przez godn¹ pochwa³y tradycjê; wiêc rozwi¹zanie, jakie wskazujemy, mo¿e wejæ w ¿ycie od zaraz, nie czekaj¹c na zwyczajne
posiedzenie kongregacji obrzêdów, skoro wiêkszoci jej cz³onków
jeszcze nie ma”. Zatem tradycja, chwalebny zwyczaj nabieraj¹
mocy prawnej: Laudabilis communis consuetudo vim legis habet.
Bêdê wiêc zachowywa³ wszystkie zwyczaje mojego Kocio³a we
Francji i ¿a³ujê tylko, ¿e porzucono te, które nale¿a³oby pielêgnowaæ jako bezcenne.
2 marca25: Biskup diecezji Chartres26 napisa³ do mnie i na
pewno do innych biskupów, bym przysta³ do jego opozycji wobec
nowej ustawy o nauczaniu27. Od takiego dziwactwa trzymam siê
z dala. Nie ma nic gorszego dla mnie ni¿ status quo. Wyrazi³em to,
podpisuj¹c list kardyna³ów i biskupów, którzy akceptuj¹ projekt
nowej ustawy, zaznaczaj¹c, i¿ nie wszystkie nasze postulaty zosta³y tam ujête.
5 marca28: Ojciec Sumien z³o¿y³ na moje rêce profesjê zakonn¹ w kaplicy biskupiej w obecnoci wszystkich diakonów i subdiakonów oblatów oraz ich dyrektora. Wzruszaj¹ca to ceremonia przywo³uj¹ca wspomnienia. Przy pierwotnej profesji mia³ numer 10,
dzisiejsza nosi numer 27429. To jedyny rodzaj pokuty za jego przewinienie.
23
Wed³ug Reya bp de Mazenod podaje w Dzienniku seriê pytañ, które zredagowa³
biskup de Villecourt; jest ich co najmniej 15 stron.
24
Kardyna³ Lambruschini by³ wtedy prefektem Kongregacji Rytów, a bp Fatari
sekretarzem. Kardyna³ Bianchi by³ prefektem Kongregacji do spraw Zakonnych.
25
Rey II, s. 325-326.
26
Claude H. Clausel de Montals, biskup Chartres 1824-1835, napisa³ list 25 lutego.
27
Ustawa Falloux, przeg³osowana w 1850. Por. J. Leflon, Biskup de Mazenod III,
s. 321-327.
28
Yenveux VIII, s. 318.
29
Ojciec Andre Marc Sumien (1802-1883) by³ oblatem od 1822 do 1830 i kap³anem od 24 wrzenia 1825. Opuci³ Zgromadzenie, gdy wybuch³a rewolucja 1830, i zo-
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15 marca30: Op³akujemy jeszcze jedno wiêtokradztwo. Ostatniej nocy z³odzieje wtargnêli do kocio³a w parafii Crottes31 przez
okno za prezbiterium. Wywa¿yli tabernakulum, zabieraj¹c cyborium i kr¹¿ek do hostii w monstrancji. Wszystkie wiête hostie
wysypali na o³tarz, nakrywaj¹c je korpora³em. Profanacja ta nie
mniej godna op³akania wymaga uroczystej ekspiacji. W niedzielê
po sumie ca³y dzieñ bêdzie wystawiony w kielichu do adoracji
Najwiêtszy Sakrament, który by³ sprofanowany; odczytaæ nale¿y
z ambony akt publicznego wyznania win i urz¹dziæ procesjê wynagradzaj¹c¹ wokó³ kocio³a.
23 marca32: Napisa³em do Rady Dzie³a Rozkrzewiania Wiary,
dziêkuj¹c za dotacjê 40 000 franków na rzecz naszych misji. Z³o¿y³em skargê, ¿e Kroniki nigdy nie wspominaj¹ naszych misjonarzy wyje¿d¿aj¹cych na misje, jakim siê powiêcili. Zdziwieni tym
s¹ czytelnicy regionów, z których pochodz¹ ci misjonarze, to milczenie bowiem nie sprzyja nowym powo³aniom. Pos³a³em im wykaz tych misjonarzy, którzy ostatnio udali siê do krajów misyjnych33.
24 marca34: Podczas dzisiejszego oficjum Bóg natchn¹³ mnie,
bym nie zrzuca³ na innych obowi¹zku wynagrodzenia naszemu
Panu za wyrz¹dzone mu zniewagi. Przyjecha³em do Crottes o czasie nieszpornym w biskupim stroju, w towarzystwie kan. Carbonnela i dwóch ksiê¿y. Nie spodziewano siê mojego przybycia, wiêc
wszed³em do kocio³a, gdzie by³ wystawiony Najwiêtszy Sakrament. Upad³em na kolana w gecie adoracji i z takim wzruszeniem,
jakim tylko Bóg mo¿e obdarzyæ. Akurat piewano nieszpory
i chcia³em je przerwaæ, by natychmiast wejæ na ambonê; lecz prosta³ proboszczem kilku parafii obok Barjols, gdzie mieszka³a jego rodzina. Odby³ drugi
nowicjat od 3 marca 1849 do 5 marca 1850; nastêpnie stale pracowa³ w Notre-Dame de
la Garde.
30
Rambert II, s. 319-320.
31
Koció³ filialny na wsi ko³o Marsylii, w kierunku wschodnim.
32
Yenveux I, s. 135.
33
List z 20 marca do pana de Jessé, w Lyonie zamieszczony w Ecrits oblats 5,
s. 217-219.
34
Rambert II, s. 320-321.
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boszcz zaproponowa³, abymy odpiewali nieszpory o Najwiêtszym Sakramencie. Pomyla³em ¿e ta forma kultu jest zupe³nie
odpowiednia w tej sytuacji, uczestniczy³em wiêc w nabo¿eñstwie
w postawie stoj¹cej, tak jak moi towarzysze.
Ufam, ¿e by³a mi³a Bogu ta decyzja, jak¹ natchn¹³ mnie Duch
wiêty, bym swoj¹ obecnoci¹ da³ wiernym przyk³ad naszego oddania Zbawicielowi w ka¿dym czasie, lecz zw³aszcza gdy jest On
zniewa¿any w sakramencie swojej mi³oci. Od dawna nie dowiadcza³em takiej s³odyczy i wzruszenia jak teraz podczas tego nabo¿eñstwa i ceremonii, co by³o darem Boga. Dziwna czu³oæ i mi³oæ
nape³ni³y me serce, gor¹ce pragnienie wynagrodzenia i wdziêcznoæ za dar Boskiej Obecnoci Jezusa Chrystusa, którego jakbym
ogl¹da³, dotyka³. Nie mog³em powstrzymaæ ³ez, które ze s³odycz¹
p³ynê³y z mych oczu. Podczas modlitwy przed b³ogos³awieñstwem
g³os mi utkwi³ w gardle, te wznios³e s³owa! Deus qui nobis, itd.
tribue quaesumus; ita nos Corporis et Sanguinis tui sacra mysteria
venerari (Daj nam tak¹ czci¹ otaczaæ wiête tajemnice Cia³a i Krwi
twojej) wypowiadane przed tym samym Cia³em i t¹ sam¹ Krwi¹,
które zosta³y zniewa¿one przez ludzi odkupionych przez tê Najdro¿sz¹ Krew!
Po nieszporach wszed³em na ambonê, by w jêzyku prowansalskim przemówiæ do ludu. Przypominaj¹c, co siê sta³o, ukaza³em
z³oæ zbrodni, któr¹ op³akujemy. Wzruszeni wierni us³yszeli, ¿e
gor¹ce uczucia mog¹ naprawiæ, jak dalece to mo¿liwe, ten haniebny zamach. Zszed³em z ambony, by znowu klêkn¹æ u stóp o³tarza,
gdy piewano psalm Miserere. Odmówi³em modlitwê Deus qui
culpa offenderis itd. (Bo¿e, Ciebie obra¿a grzech). Ponios³em Najwiêtszy Sakrament w cyborium w procesji wewn¹trz kocio³a,
b³ogos³awi¹c wiernych Najwiêtszym Sakramentem.
27 marca35: List Kongregacji Propagandy Wiary sk³ania mnie
do g³êbokiej rozwagi. Biskup Barnabò36 chce daæ nam nowy wikariat apostolski we wschodnim dystrykcie Przyl¹dka Dobrej Nadziei,
który nazywaj¹ Ziemi¹ Natalu. To tak¿e posiad³oæ angielska.
Rey II, s. 331; Rambert II, s. 321.
Alessandro Barnabò (1801-1874) sekretarz Kongregacji Propagandy Wiary od
1848 do 1856.
35
36
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28 marca37: Dyskutujemy sprawê wielkiej wagi, wymagaj¹c¹
namys³u i wiat³a z Niebios. Patrz¹c realnie, by³oby niemo¿liwe
pozytywnie odpowiedzieæ na tê propozycjê. Jednak pochodzi ona
od Boga. Nikt z nas przedtem o tej misji nie pomyla³, przychodzi
teraz t¹ drog¹, któr¹ zwykle pos³uguje siê Koció³. Zanim damy
odpowied, stañmy w Bo¿ej obecnoci, bo idzie tu o zbawienie
dusz ludzkich. Zreszt¹, jest to wezwanie, by wype³niæ podstawow¹
misjê naszego Instytutu, i bez w¹tpienia pochodzi ono od Boga. No
có¿! Wiem, jak¹ mam daæ odpowied. Uznalimy, ¿e pos³uga, jaka
przypad³a naszym misjonarzom w Algierii, nie jest zgodna z naszym charyzmatem. Tamtejszy biskup38 w sposobie mylenia jest
tak daleki od ducha, jaki nas o¿ywia.
Obieca³, ¿e oblaci w Blida bêd¹ dzia³aæ tak, jak przysta³o ¿yj¹cym we wspólnocie. Nie dotrzyma³ obietnicy, mianowa³ naszych
ojców proboszczami w ma³ych osiedlach, bez widoków na prawdziwe misje. Pomijam jego zachowanie, które nie przystoi osobie
powo³anej do s³u¿by Bo¿ej. Czyli, nasi ojcowie nie s¹ na swoim
miejscu w Algierii. Skoro inna misja otwiera siê przed nami, bêdziemy mogli j¹ obj¹æ, gdy opucimy placówkê w Algierii. Tym
bardziej ¿e jest to sytuacja, gdy misjê proponuje nam przedstawiciel g³owy Kocio³a, co doskonale zgadza siê z duchem naszego
instytutu i celem naszego Zgromadzenia. Oto myli, którymi mnie
natchn¹³ Bóg i którymi by³em poch³oniêty, gdy nawiedza³em kocio³y z racji Wielkiego Czwartku.
Modli³em siê, aby dobry Bóg oznajmi³ nam sw¹ wolê i pozwoli³ j¹ wype³niæ. Do listu bpa Barnabò w³¹czono fragment Pamiêtnika, o czym mowa w licie. Pamiêtnik, napisany przez kogo, kto
nie jest W³ochem, jak wnioskujê ze stylu, zas³uguje prawdziwie na
uwagê39. Nie odpowiedzia³bym na wezwanie Bo¿e, gdybym odrzuci³ propozycjê wiêtej Kongregacji, bymy przyjêli tê misjê, nie

Rey II, s. 331-332; Rambert II, s. 322.
L.A. Pavy, biskup Algieru.
39
Rey (II, s. 331) tak pisze na ten temat: „Ten Pamiêtnik przedstawi³ bp Devereux,
Wikariusz Apostolski wschodniego dystryktu Przyl¹dka Dobrej Nadziei; zawiera³ on
wszelkie konieczne informacje odnosz¹ce siê do Natalu, pozwalaj¹ce dobrze poznaæ ten
kraj. Biskup w zakoñczeniu radzi³, aby Kongregacja Propagandy powierzy³a tê misjê Towarzystwu Jezusowemu lub misjonarzom nowej formacji wspania³ego o. Liebermanna”.
37
38
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zwa¿aj¹c na radê, by pos³aæ tam jezuitów lub Misjonarzy Libermanna. Istotne jest, bym znalaz³ kandydata i zaproponowa³ na wikariusza apostolskiego tej piêknej misji; bez wahania mój wybór
pad³ na o. Bellona40. Ma on wszelkie dane potrzebne przysz³emu
wikariuszowi: wypróbowan¹ cnotê, m¹droæ, wiedzê, ogromne
zdolnoci jêzykowe. Ma tylko problemy ze zdrowiem.

Kwiecieñ
1 kwietnia41: Wys³a³em odpowied bpowi Barnabò42. Przyjmujê misjê, jak¹ nam proponuje. Jak móg³bym odrzuciæ propozycjê
przychodz¹c¹ wprost od biskupa Rzymu poprzez Kongregacjê Rozkrzewiania Wiary w wiecie? Wiêcej nawet! Wyznaczam tego, kto
mo¿e zostaæ prze³o¿onym tej misji, daj¹c mu pe³ny kredyt zaufania43. Polecam Bogu tê sprawê, tak donios³¹ w sferze duchowej.
5 kwietnia44: Trzeba uznaæ, ¿e wiara, któr¹ otrzymujemy w sakramencie chrztu, jest darem Bo¿ym, którego mocy nie da siê wyjaniæ w sposób naturalny. Ile¿ to razy mog³em siê o tym przekonaæ! S¹dzê nawet, ¿e wiara nigdy nie ginie, lecz tylko zostaje
niekiedy st³amszona w sercu grzesznika, z powodu zepsucia moralnego. Nieustannie t³amszona nie jest zdolna do dzia³ania i ostatecznie sparali¿owana zamiera. W krañcowym etapie cz³owiek
powodowany pych¹, nienawici¹ do Boga karmion¹ przez bunt,
w jakim ¿y³, bardziej ni¿ innymi namiêtnociami, zalepiony zasklepia siê w swej bezbo¿noci. Ale najczêciej dzieje siê inaczej;
jestemy zdumieni, gdy ludzie przypadkowo spotkani kieruj¹cy siê
zasadami najbardziej bezbo¿nymi wobec zbli¿aj¹cej siê mierci
40
Charles Bellon (1814-1861) oblat 15 sierpnia1836, kap³an 25 marca 1837, wówczas mistrz nowicjuszy w Anglii.
41
Rey II, s. 332; Rambert II, s. 322.
42
List z 30 marca 1850, zamieszczony w Ecrits oblats 5, s. 37-40.
43
Stan zdrowia o. Bellona nie pozwoli³ mu przyj¹æ urzêdu biskupiego; na jego
miejsce zosta³ wyznaczony o. Allard, wtedy mistrz nowicjuszy w Kanadzie.
44
Rambert II, s. 323-326; Rey II, s. 332-334; Yenveux V, s. 39-40.
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wyznaj¹, ¿e zawsze zachowywali w g³êbi serca zasady wiary przekazane im we wczesnym dzieciñstwie przez matkê; sporód nich
pozna³em kilku osobicie. S¹dzilimy, ¿e s¹ bez wiary i moralnoci, ¿e ca³ymi latami ¿yli, nie okazuj¹c przywi¹zania do religii.
Z wielu przyk³adów przytoczê historiê lekarza z miasta Pelissance, który g³osi³ ateizm publicznie; w chorobie przed mierci¹,
zanim przyj¹³ sakramenty, kaza³ wezwaæ jak najwiêcej osób do
swej izby. G³ono owiadczy³, ¿e nawet wtedy, gdy wyznawa³ te
odra¿aj¹ce idee, nigdy nie potrafi³ st³umiæ wiary w swej duszy
i czyni³ tyle ha³asu tylko po to, by przeciwstawiæ siê prawdzie i zdusiæ j¹ w sobie.
Do tego przyk³adu dodam zdarzenie, jakiego by³em wiadkiem. Pan X, znany adwokat, który piastowa³ w naszym s¹dzie
wa¿ne funkcje, od tygodnia le¿y z³o¿ony chorob¹. Cz³owiek szanowany, chocia¿ republikanin, uznany za kogo, kto ¿yje bez religii i bez zasad moralnych. Powiadomiony o niebezpieczeñstwie,
w jakim siê znalaz³, prosi³em dwa razy proboszcza z Saint-Laurent,
który mia³ z nim kontakt, niech wp³ynie na niego, by chcia³ przygotowaæ siê na zbli¿aj¹c¹ siê mieræ. Ten, nie mog¹c dostaæ siê do
chorego, zleci³ sprawê proboszczowi parafii Saint-Joseph. Jemu
tak¿e odmówiono kontaktu z chorym.
Tymczasem choroba postêpowa³a, jeszcze wczoraj mówiono
o tym i dziêki jednemu z wiernych zrozumia³em, ¿e niebezpieczeñstwo jest bliskie. Tylko ja mog³em pokonaæ barierê i dostaæ siê do
chorego. Bez wahania uda³em siê do domu pana X, zdecydowany,
by wejæ mimo zakazu. Wchodzê, nie ogl¹daj¹c siê na nic, i bez
oczekiwania w salonie mówiê, i¿ chcê widzieæ chorego. S¹dzi³em,
¿e spotkam opór ze strony bliskich, lecz ku memu zdziwieniu
wszystko potoczy³o siê g³adko. Powiadomiony chory zaraz wyrazi³ chêæ rozmowy ze mn¹. Wszed³szy do pokoju, podszed³em do
jego ³ó¿ka. Jakie by³o moje zdziwienie i wzruszenie, gdy wyci¹gn¹³ ku mnie ramiona i, dziêkuj¹c za przybycie, uj¹³ m¹ d³oñ, by j¹
uca³owaæ. Przycisn¹³em go do serca, maj¹c ³zy w oczach. Kiedy
usiad³em, rzek³: „Jestem bardzo chory i tylko mój temperament
móg³ wytrzymaæ to, co musia³em znieæ podczas leczenia”.
Ta chwila szczeroci sta³a siê okazj¹, by skierowaæ rozmowê
ku sprawom duchowym. Z ca³¹ gotowoci¹ przyj¹³ propozycjê
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i z takim zapa³em ch³on¹³ moje s³owa, ¿e p³aka³em z radoci, ja,
który spodziewa³em siê jego oporu i uprzedzeñ. Zawsze chowa³em w sercu zasady otrzymane od mojej matki; to pozostaje na zawsze”. I przypomnia³ mi, ¿e w m³odoci s³u¿y³ do mszy ks. Bonnefoyowi45, proboszczowi parafii Saint-Theodore.
To wszystko potwierdza prawdziwoæ moich s³ów. Kto by siê
spodziewa³, ¿e wiara w tak nienaruszonym stanie mog³a przetrwaæ
wród moralnego chaosu i burzliwego ¿ycia? To szczere nastawienie pozwoli³o mi iæ dalej, powiedzia³em, ¿e trzeba pojednaæ siê
z Bogiem, by cierpienie znalaz³o wartoæ w Jego oczach. Czy odrzuci³ tê propozycjê lub od³o¿y³ pojednanie z Bogiem na póniej,
jak to czyni tylu innych? Nie. Odezwa³ siê: Pope³ni³em wiele
grzechów”. Nie bawi¹c siê w formalnoci, zapyta³em, do kogo ma
najwiêksze zaufanie? „To by³by nasz poczciwy o. Gay46, odpowiedzia³, on jest moim przyjacielem”. Zatem pomówiê z nim, aby zjawi³ siê tutaj.
Oto skutek tej duszpasterskiej wizyty, który nape³ni³ moj¹ duszê
radoci¹ i pociech¹. Zostawi³em chorego, nie chc¹c go mêczyæ; ucisn¹³em go i b³ogos³awi³em Boga za Jego nieskoñczone mi³osierdzie.
Wszed³em do pokoju jednego brata, z³o¿onego nieuleczaln¹ chorob¹
i opowiadaj¹c mu to, co siê sta³o, zanios³em mu pieñ zbawienia,
któr¹ przyj¹³ i która, jak ufam, przyniesie owoce. Zaraz chcia³em iæ
po o. Gaya, lecz mówiono mi w domu, ¿e lepiej poczekaæ do jutra
rana; niechêtnie ust¹pi³em, id¹c do siebie, powiadomi³em go, by rankiem uda³ siê koniecznie na umówione spotkanie.
16 kwietnia47: Kontrakt zawarty z biskupem diecezji Buffalo,
Timonem48. Prosi³ o trzech misjonarzy do swej diecezji. Chêtnie
spe³niê tê probê, maj¹c na wzglêdzie dobro, jakie nasze Zgromadzenie bêdzie realizowaæ w tym kraju. Swoje plany bp Timon wyrazi³ w licie, którego orygina³ pozostaje w naszym archiwum; oto
jego odpis:

45
46
47
48

François Bonnefoy (1764-1829).
Honoré Gay (1794-1855), rektor kocio³a Saint-Laurent.
Yenveux II, s. 26.
Jean Timon, ³azarzysta, biskup Buffalo od 1847 do 1867.
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„Marsylia, 7 stycznia 1850
Prosi³em biskupa Marsylii o kap³anów jego Zgromadzenia
Oblatów Maryi Niepokalanej dla mojej diecezji. Przedstawi³em mu
te oto propozycje, które ³askawie przyj¹³. W wynajêtym domu
urz¹dzi³em college tylko dla dochodz¹cych. Misjonarze oblaci tam
zatrudnieni wezm¹ na siebie wy³¹czn¹ odpowiedzialnoæ za szko³ê. Zostawiam im swobodê przekszta³cenia szko³y w pensjonat lub
pensjonat niepe³ny. Zyski w ca³oci nale¿¹ do nich. Umeblowany
i rozbudowany dom, zakupiony teren, wzniesione przez nich budynki z otrzymanych zysków bêd¹ ich pe³n¹ w³asnoci¹. W razie
potrzeby dam im czasowo dwóch seminarzystów, by w m³odszych
klasach uczyli jêzyka angielskiego.
Chcê nabyæ dla nich teren pod budowê kocio³a dla grupy
francuskojêzycznej, gdy tylko bêdzie okazja, i w miarê mo¿liwoci
zbudujê koció³ z drzewa, podobnie jak zbudowa³em Irlandczykom
koció³ Sainte-Marie du Lac. Wezm¹ go w posiadanie, jak przystoi
kocio³owi Bo¿emu, który nie mo¿e byæ sprzedany, i nadam mu
prawa kocio³a parafialnego. Stanie siê on parafi¹ terytorialn¹ lub
personaln¹, czyli dla grupy jêzykowej. Trzeba, by mieli zagwarantowane prawo do ¿ycia zgodnego z regu³¹ i obyczajem zakonnym.
Ich koció³ zachowa tê sam¹ zasadê co do kultu zewnêtrznego
i muzyki kocielnej co inne kocio³y parafialne. Jeden sporód
trzech kap³anów, których biskup zechce ³askawie przys³aæ, powinien dobrze mówiæ po angielsku, lub raczej niech jêzyk ten bêdzie
jego jêzykiem ojczystym.
Jean, biskup Buffalo”.
16 kwietnia49: Ecce Agnus Dei, powiedzia³em, unosz¹c hostiê, ecce qui tollit peccata mundi. Oto Baranek Bo¿y, który wzi¹³
na siebie wystêpki ludzi, by dokonaæ za nie ekspiacji i g³adzi
grzech wiata. Nie ukazujê Go waszym oczom, bycie, przenika49
Publikacja w Yenveux I, s. 245-247. Kazanie to prawdopodobnie zosta³o wyg³oszone w niedzielê 14 kwietnia na zakoñczenie rekolekcji wielkanocnych dla mê¿czyzn,
w kaplicy Mission de France, obs³ugiwanej przez jezuitów. Por. Rey II, s. 335 i Ordo
biskupa. Yenveux mówi, ¿e chodzi o tekst z Dziennika.
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j¹c wiar¹ zas³onê, za któr¹ siê kryje, oddali Mu tylko ho³d najg³êbszej adoracji jako Najwy¿szemu Majestatowi. Pos³uszni Jego
wezwaniu, przychodcie do Niego, by Go przyj¹æ. Dla tej niepojêtej mi³oci Zbawcy nie wystarczy, ¿e zst¹pi³ z nieba do ³ona
Dziewicy Maryi, ¿e narodzi³ siê w stajni i trzydzieci lat spêdzi³
w ukryciu, pracuj¹c w warsztacie Józefa. Potem w okresie trzech
lat objawia³ prawdê i g³osi³ sw¹ wznios³¹ naukê, napotykaj¹c na
sprzeciw i przeladowanie ze strony ludzi i w koñcu wyda³ samego siebie z³oczyñcom ziej¹cym nienawici¹ i wciek³oci¹, aby na
Kalwarii przelaæ sw¹ krew do ostatniej kropli. Nie, to nie wystarczy³o! Bo umi³owawszy swoich, do koñca ich umi³owa³, umi³owa³ ich szczególnie na koniec, czyli w przeddzieñ swej mierci,
gdy wzi¹wszy chleb, pob³ogos³awi³ go i tym potê¿nym g³osem,
tym S³owem, które uczyni³o wszechwiat z niczego, przemieni³
istotê chleba w swe cia³o i istotê wina w swoj¹ krew i da³ je na
pokarm uczniom. Jego wszechmocne S³owo bêdzie rozbrzmiewaæ
do koñca wieków, bo da³ aposto³om i ich nastêpcom moc czynienia do koñca wieków tego, co sam uczyni³ z mi³oci do nas. Hoc
est corpus meum. Haec quotiescumque feceritis, in mei memoriam
facietis (To jest Cia³o moje. Ilekroæ to czyniæ bêdziecie, na moj¹
pami¹tkê to czyñcie.)
Przyjdcie wiêc umi³owani, to Pan was zaprasza: „Kto spo¿ywa ten chleb, bêdzie mia³ ¿ycie wieczne; kto spo¿ywa moje Cia³o
i Krew moj¹ pije, trwa we Mnie a Ja w nim. Kto spo¿ywa ten
chleb, bêdzie ¿y³ na wieki. Kto Mnie spo¿ywa, bêdzie ¿y³ na wieki (Jan VI, 52-55, 57-59).
Ale jak pokonaæ otch³añ dziel¹c¹ nas od Syna Bo¿ego? On sam
nas o tym poucza, poniewa¿ daje nam wyrane przykazanie
z ostrze¿eniem: Je¿eli nie bêdziecie spo¿ywaæ mego Cia³a i nie
bêdziecie piæ mojej Krwi, nie bêdziecie mieæ ¿ycia w sobie”. Ach!
Panie, jak mo¿na odwa¿yæ siê i byæ Ci uleg³ym? Czy¿ to nie my
tak bardzo obra¿alimy Ciebie? Nie jestemy godni, aby wszed³
do naszego wnêtrza; powiedz tylko s³owo, a bêdzie uzdrowiona
dusza nasza! Umi³owani, nie lêkajcie siê; to s³owo zosta³o wypowiedziane, gdy wyra¿aj¹c ¿al za grzechy, wyznalicie je w sakramencie pokuty. Ustami kap³ana sam Jezus Chrystus mówi: „Ja odpuszczam ci grzechy, id w pokoju i wiêcej nie grzesz”. Pojednani
z Bogiem bez przeszkód mo¿ecie zbli¿yæ siê do Niego, odpowie-

Maj
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dzieæ na zaproszenie i przyj¹æ Go jako pokarm duszy. Jeszcze raz
mówiê: przyjdcie!.
Zachêceni twym s³owem i s³odkim zaproszeniem pobudzaj¹cym serce do gor¹cej wdziêcznoci, pozwól, Panie, ¿e nim Ciê
przyjmiemy, u twych stóp bêdziemy ¿a³owaæ za pope³nione grzechy (tê komuniê przyjêli tak¿e ci, którzy w przeddzieñ siê nawrócili), postanawiaj¹c, by nigdy wiêcej Ciê nie obra¿aæ. Wierzymy,
Bo¿e, we wszystkie prawdy powierzone Kocio³owi; ufamy twym
obietnicom; mi³ujemy Ciê z ca³ego serca i pragniemy mi³owaæ Ciê
wiêcej, bo sk³aniasz siê ku nam i jeste godny wszelkiej mi³oci.
Nasze serce jest spragnione Ciebie; przyjd, Panie Jezu! Przyjd
i d³u¿ej nie zwlekaj. Veni, noli tardare.

Maj
21 maja50: Kiedy wreszcie odsapnê? Do dnia mego wyjazdu
w dniu 27 maja51 codziennie jestem zajêty rozlicznymi sprawami.
I nie mam ani dnia wolnego, by przed wyjazdem pójæ do Notre-Dame de la Garde i celebrowaæ tam mszê: wizytacja w parafii Sacré-Coeur, bierzmowanie doros³ych w mojej prywatnej kaplicy,
bierzmowanie zbiorowe w katedrze, w parafiach Saint-Joseph, Saint-Victor, w sierociñcu po epidemii cholery52 i w domu poprawczym,
wiêcenia kap³añskie, msza dla Bractwa Najwiêtszego Sakramentu, itd.; tak wygl¹da moje przygotowanie do tej wielkiej podró¿y.
Bêdzie dobrze, gdy znajdê czas, by spakowaæ baga¿e przed wyjazdem.
50
51
52

Rey II, s. 339.
Podró¿ do Anglii. Por. Ecrits oblats 3, s. 57-68, 199-208.
Dom sierot po epidemii cholery.
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Maj 1851
9 maja53: Przed wejciem do merostwa zasta³em wszystkich
urzêdników w wi¹tecznym stroju, a stra¿ miejska formowa³a szpaler po prawej i lewej stronie. S³udzy ratusza wyprzedzali mnie, na
pierwszym piêtrze byli cz³onkowie samorz¹du miejskiego; na górze zosta³em przyjêty przez mera miasta54 i asystenta, obaj z szarf¹
merostwa. Udalimy siê do gabinetu mera, gdzie sta³ fotel dla mnie
i krzes³a dla wikariuszy generalnych i kanclerza. Po krótkiej przerwie mer zaproponowa³, bymy przeszli do sali rady miejskiej,
gdzie oczekiwali nas radni; wstali na powitanie, a ja i moi towarzysze usiedlimy w fotelach obok mera. Radni usadowili siê pó³kolem, wtedy zabra³em g³os i powoli przeczyta³em tekst mego
przemówienia55.
Po przemówieniu odczyta³em w t³umaczeniu breve i poda³em
je merowi wraz z odpisem tekstu ³aciñskiego, zgodnoæ dwóch
dokumentów zosta³a urzêdowo stwierdzona. Przemówienie, jakie
mer wyg³osi³ na moj¹ czeæ, odznacza³o siê godnoci¹, a tekst by³
napisany piêknym stylem. Podziêkowa³em mu za niezwykle mi³e
s³owa pod mym adresem i po¿egna³em zebranych, którzy odprowadzali mnie solidarnie, mer i asystenci na przedzie, a¿ do g³ów-

53
Rambert II, s. 342-344. Rey (II, 379-382) cytuje prawie dos³ownie ten tekst w trzeciej osobie, jako ród³o podaje protokó³ rady miejskiej. W czasie jego wizyty w Rzymie
razem z o. Tempierem w styczniu  marcu 1851 dla aprobaty poprawek do Regu³y na
kapitule generalnej 1850 papie¿ Pius IX nada³ bpowi de Mazenodowi i jego nastêpcom
przywilej paliusza arcybiskupiego. 9 maja 1851 rada miejska zebra³a siê uroczycie, by
odebraæ breve i z³o¿yæ je w archiwach miejskich.
54
Bonaventure de Chanterac, mer Marsylii od 1849 do 1854.
55
Rambert podaje kilka fragmentów przemówienia; Rey zamieszcza je w ca³oci
II, s. 379-381.
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nego holu; st¹d urzêdnicy w liberii towarzyszyli mi do mego powozu i przeszed³em, jak na pocz¹tku, przez podwójny szpaler stra¿y miejskiej.

Sierpieñ
1 sierpnia56: Dzi rozpoczynam siedemdziesiaty rok ¿ycia. Ile¿
³ask i jak wielkich ³ask od dnia mych narodzin 1 sierpnia 1782!
Towarzyszy³em biskupowi Samarii57 w drodze do kilku naszych wspólnot, by je pob³ogos³awi³ przed swym wyjazdem do
wikariatu apostolskiego Natalu.
2 sierpnia: Rocznica mego chrztu. Wczoraj skierowa³em zaproszenie do wszystkich oblatów, by uczestniczyli w mojej mszy
i przyjêli komuniê w mej intencji. Dzisiaj jak zwykle uda³em siê
do kaplicy Kapucynek odprawiæ Najwiêtsz¹ Ofiarê. By³ ze mn¹
biskup Samarii, który odprawia³ po mnie, a oblaci przyszli zyskaæ
odpust Porciunkuli58 i z wiernymi przyj¹æ komuniê, gdy celebrowa³em mszê w kociele.
3 sierpnia: Msza dla Bractwa Adoracji Najwiêtszego Sakramentu; imponuj¹ca liczba wiernych, wspania³e wystawienie. Rozdzieli³em komuniê pomiêdzy ponad 700 osób.
4 sierpnia59: Proboszczowie na zebraniu zapoznali siê z treci¹
listu zredagowanego przez komisjê powo³an¹ na ostatnim posiedze-

56
Dziennik 1-3 sierpnia: Rey II, s. 396-397. Na s. 388 Rey zaznacza, ¿e bp de
Mazenod przesta³ prowadziæ Dziennik z powodu podró¿y do Anglii do lata 1850 i powróci³ do niego 1 sierpnia 1851.
57
Biskup Jean François Allard, OMI (1806-1889), kap³an 5 czerwca 1830, oblat
1 listopada 1838, wywiêcony na biskupa Samarii i na wikariusza apostolskiego Natalu
13 lipca 1851.
58
Odpust Porciunkuli.
59
Rey II, s. 388-389.
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niu60. List jest wyrazem wznios³ych uczuæ. Nie mog³em opanowaæ
wzruszenia, s³uchaj¹c lektury. Mówi³em, i¿ jestem bardzo zadowolon, i uciska³em ka¿dego. Przelê go papie¿owi po ostatecznej redakcji i gdy z³o¿¹ podpis wszyscy nieobecni proboszczowie.
6 sierpnia61: Instalacja minimitek w nowym klasztorze. Sz³y
procesjonalnie z relikwiami w asycie wielu ksiê¿y i t³umu wiernych.
10 sierpnia: List, jaki nades³a³ o. Ricard62 z dat¹ 27 kwietnia.
Ile¿ nêdzy w tym kraju! Jezuici zostali zmuszeni do opuszczenia
swoich misji P³askich G³ów, zagro¿eni przez tubylców, podburzanych przez perfidne insynuacje wrogów religii katolickiej. Z drugiej strony, liczni ksiê¿a zaproszeni przez arcybiskupa63 porzucaj¹
swe placówki misyjne, uwa¿aj¹c warunki za zbyt ciê¿kie. Ci poczciwi biskupi64 nie rozumiej¹, ¿e wobec trudów misyjnych tylko
zakonnicy s¹ zdolni im sprostaæ, bo gorliwoæ o zbawienie dusz
jest dla nich jedyn¹ pobudk¹.
12 sierpnia: Msza u klarysek ufundowana z intencj¹ umocnienia tej gorliwej wspólnoty ku memu zbudowaniu.
Rozdanie nagród w ni¿szym seminarium. W tym roku ku ich
radoci wyg³osi³em mowê.
List od biskupa diecezji Dijon65, który oznajmia, i¿ napisa³ do
biskupa X zgodnie z wytycznymi Rzymu. S¹dzê, ¿e biskup ten rozmija siê bardzo z naszymi wytycznymi, które papie¿ zatwierdzi³,
bymy mu przekazali.

List do papie¿a jako podziêkowanie za paliusz nadany biskupowi Marsylii.
Dziennik 6, 10 i 12 sierpnia: Rey II, s. 397.
62
Pascal Ricard (1805-1862), oblat 1 listopada 1828, kap³an w 1831, superior oblatów w Oregonie.
63
Norbert Blanchet, arcybiskup Oregonu.
64
Norbert Blanchet i jego brat Magloire, biskup Nesqually.
65
François Victor Rivet, biskup diecezji Dijon od 1838 do 1884.
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15 sierpnia66: Dzisiaj, 15 sierpnia podpisa³em umowê z biskupem diecezji Frejus67 z jej potrójnym orygina³em co do warunków
naszego zaanga¿owania w jego wy¿szym seminarium. Odpowiedzialnoæ Zgromadzenia za prowadzenie seminarium by³aby na
okres sta³y.
20 sierpnia68: List od Ojca wiêtego, w którym zobowi¹zuje
mnie, bym przekaza³ jego odpowied merowi Marsylii i radzie
miejskiej69.
24 sierpnia: wiêcenia kap³añskie w mojej kaplicy. Wieczorem u jezuitów wiêto Najwiêtszego Serca Maryi. Spotkanie mê¿czyzn przed powiêceniem siê Matce Bo¿ej.
26 sierpnia70: [Ojciec Vincens71 obejmuje swój urz¹d na Kalwarii.] Bêdzie odpowiedzialny za m³odych kap³anów, którzy zgodnie z mym poleceniem oddaj¹ siê studiom, aby lepiej siê przygotowaæ do pos³ug duszpasterskich, zw³aszcza do kaznodziejstwa.

Wrzesieñ
10 wrzenia72: Moim gociem jest Jean Marie Odin73, biskup
Galveston w Teksasie; przyj¹³em go jak mog³em najlepiej. Goæ,
którego przyj¹³em wczoraj, to Thomas Grant74, nowy biskup South-

Rambert II, s. 353 i Rey II, s. 393.
Casimir A.J. Wicart, biskup diecezji Frejus od 1845 do 1855.
68
Dziennik 20 i 24 sierpnia: Rey II, s. 397.
69
Napisali do papie¿a, by podziêkowaæ mu za paliusz przyznany biskupowi Mar66
67

sylii.

70
71

1834.
72
73
74

Rey II, s. 395.
Ambroise Vincens (1803-1863), kap³an 18 wrzenia 1830, oblat 25 sierpnia
Rey II, s. 398.
Jean Marie Odin.
Thomas Grant.
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wark, to znaczy czêci Londynu po³o¿onej na prawo od Tamizy,
gdzie znajduje siê piêkny koció³ Saint-Georges. Pozna³em go, gdy
goci³em u kard. Actona75, w którego pa³acu b³ogos³awi³em lub
mojej siostrzenicy z Damaszku. Ostatnio widzia³em go w Rzymie,
gdy by³ rektorem seminarium angielskiego.
11 wrzenia76: Biskup Orleanu77 przys³a³ mi list. Wyda³ mi siê
bardzo blady w porównaniu do petardy, jak¹ cisn¹³ w niego ks.
Combalot78. Ten okólnik uznaj¹ bardziej za pora¿kê ni¿ za akt
wielkodusznoci. Trzeba by³o z milcz¹c¹ pogard¹ potraktowaæ ten
niegodny atak porywczego Combalot albo odpowiedzieæ mu
w inny sposób, przynajmniej takie jest moje zdanie.
12 wrzenia79: Msza u panien wizytek przed wizytacj¹ kanoniczn¹.
13 wrzenia: Msza, bierzmowanie i luby zakonne u Sióstr
Najwiêtszych Imion Jezusa i Maryi80. Noc spêdzê w parafii Aubagne, by nazajutrz rozpocz¹æ uroczyst¹ ceremoniê. W Aubagne zosta³em zaproszony przez cz³onków Towarzystwa Rolniczego Departamentu. Jutro maj¹ debatowaæ nad aktualnymi sprawami
rolnictwa.
14 wrzenia: O dziewi¹tej msza wiêta, a potem t³umne zebranie w Aubagne z ca³ego departamentu. Przemówienie z tej okazji
przygotowa³em jak przed b³ogos³awieniem medali dla wyró¿nionych przez cz³onków rady. Dziennik „Gazette du Midi” z 15 podaje szczegó³y uroczystoci i tekst przemówieñ wyg³oszonych najJohn Francis Acton z Neapolu i w bliskich stosunkach z rodzin¹ Damaszku.
Latem 1845 bp de Mazenod uda³ siê do Rzymu, by b³ogos³awiæ lub swej siostrzenicy
Césarie de Boisgelin z markizem Damaszku.
76
Rey II, s. 393.
77
F.A. Philibert Dupanloup, biskup Orleanu od 1849 do 1878.
78
Ksi¹dz Théodore Combalot (1797-1873), pisarz i kaznodzieja.
79
Dziennik od 12 do koñca wrzenia: Rey II, s. 398-399.
80
Tê wspólnotê zakonn¹ za³o¿y³a w Marsylii Marie-Catherine Ruel. Zatwierdzi³ j¹
bp Fortuné de Mazenod 29 listopada 1823.
75

68

Dziennik 1851 rok

pierw przeze mnie w kociele, a nastêpnie przez markiza de Barthélemy’ego81, przewodnicz¹cego rady i przez prefekta departamentu82. W koñcu krótko przemówi³ mer miasta Aubagne. Po tej
d³ugiej ceremonii powróci³em do kocio³a razem z kap³anami, aby
sprawowaæ niedzieln¹ liturgiê. Wieczorem o szóstej udalimy siê
na bankiet, gdzie mimo wielkiej liczby uczestników (by³o nas oko³o dwustu osób) wszyscy zachowywali siê bardzo godnie. Jako gest
uprzejmoci wzniesiono toast na moj¹ czeæ. Po posi³ku na placu
miejskim dano wspania³y pokaz sztucznych ogni. Festyn skoñczy³
siê tak¿e dla nas i wrócilimy na spoczynek nocny.
15 wrzenia: Po rannej mszy, któr¹ celebrowa³em, wracalimy
do Marsylii, gdzie a¿ do wieczora musia³em przyjmowaæ licznych
petentów. Udzieli³em sakramentu bierzmowania choremu w mojej
kaplicy.
17 wrzenia: Ojcowie jezuici przys³ali mi kogo z ich wspólnoty, bym w ci¹gu tygodnia udzieli³ mu wiêceñ subdiakonatu, diakonatu i prezbiteratu. Nie uchylam siê od tego rodzaju pos³ug.
18 wrzenia: M³ody Hodgkinson przystêpuje do bierzmowania. Ufam, ¿e ten m³odzieniec pójdzie ladami starszego brata zachowuj¹cego wiernie obietnice chrztu. Ci bracia od najm³odszych
lat strzegli tajemnicy swego chrztu przed ojcem, zaciek³ym protestantem. M¹dra matka potrafi³a ustrzec ich od b³êdów i umocniæ
w pobo¿noci.
20 wrzenia: wiêcenia kap³añskie w katedrze.
21 wrzenia: Rekolekcje kap³añskie w ni¿szym seminarium.

81
82

Markiz Antoine Sauvaire-Barthélemy (1800-1875).
Wicehrabia Elysée de Suleau, prefekt Bouches-du-Rhône od 1849 do 1853.
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18561 Styczeñ
4 stycznia2: Znaleziono cia³o mego czcigodnego poprzednika,
jest nim Jean Baptiste Gault3. W 1724 to cia³o z³o¿y³ tam mój inny
poprzednik, bp de Belsunce4.
Przyznajê, ¿e by³em bardzo wzruszony na widok cennych relikwii tego wiêtego biskupa, którego Bóg ws³awi³, gdy odchodzi³
z tego wiata licznymi cudami. Uca³owa³em ze czci¹ te wiête relikwie i trzeba bêdzie je umieciæ tak, by doznawa³y nale¿nej im
czci. Tymczasem z³o¿y³em je w mojej kaplicy, gdzie ich obecnoæ
pobudza mnie do pobo¿noci. Z ca³¹ ufnoci¹ bêdê móg³ wzywaæ
w potrzebie tego wiêtego biskupa i jestem przekonany, ¿e w niebie jest moim orêdownikiem.
13 stycznia5: Sakrament bierzmowania w mej kaplicy przyjêli
dwaj ¿o³nierze wyruszaj¹cy na wojnê krymsk¹6.
By³oby interesuj¹ce sporz¹dziæ listê tych, którym [indywidualnie] udzieli³em sakramentu bierzmowania w obecnym roku (niezale¿nie od bierzmowania ogólnego), czy to w mojej kaplicy, czy
Zdaje siê, ¿e biskup de Mazenod nie prowadzi³ swego Dziennika w latach 1852,
1853 i 1855; przynajmniej nie znaleziono ladów pism. Znowu zacz¹³ pisaæ w 1854
w czasie swojej podró¿y do Rzymu z okazji og³oszenia dogmatu Niepokalanego Poczêcia (tekst zamieszczony w Ecrits oblats 17, s. 193-266).
2
Rambert II, s. 440.
3
J.B. Gault (1595-1643), oratorianin, biskup Marsylii w 1642-1643. Jego proces
beatyfikacyjny rozpoczêty w Rzymie 4 lutego 1893. Jego cia³o odnaleziono, gdy burzono czêæ starej katedry.
4
Henri de Belsunce (1670-1755), biskup Marsylii od 1710 do 1755.
5
Rey II, s. 579.
6
Wojna krymska od 1854 do 1856.
1
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w szpitalach albo w domach chorych, do których nieustannie mnie
wzywaj¹. By³oby za co dziêkowaæ Bogu, który natchn¹³ mnie, bym
dla dobra tylu dusz móg³ wytrwale pe³niæ tê pos³ugê. Nape³nia
mnie ona wiêt¹ radoci¹, daje mi pociechê, jest dla mnie prawdziw¹ nagrod¹ za s³u¿bê. Zw³aszcza gdy jestem wzywany do ubogich,
jak to zdarzy³o siê dzisiaj. Nic bardziej wzruszaj¹cego jak wdziêcznoæ maluj¹ca siê na twarzach tych, którzy przychodz¹, by asystowaæ biskupowi w jego pos³udze choremu. Czêsto trzeba wchodziæ
a¿ na strych po schodach zbyt stromych. No có¿!, niemal zawsze
jest tam ciemno, ale na stopniach przypominaj¹cych drabinê ustawione s¹ liczne lampki, jedna obok drugiej, by owietliæ drogê.
Niekiedy trzeba tam wdrapywaæ siê, chwytaj¹c siê liny, która s³u¿y za porêcz. Jak wzruszony musi byæ pasterz, gdy dotrze do chorego, do cierpi¹cej owieczki, której daje pociechê p³yn¹c¹ z religii,
kieruj¹c do niej s³owa zachêty i pojednania. Z ufnoci¹ jest przyjêta ta ³aska, jakiej towarzyszy moja modlitwa odmawiana g³ono
w imieniu chorego, w duchu ³¹cz¹cego siê ze mn¹. To prawdziwie
szczêliwy dzieñ dla pasterza, który zasmuconej rodzinie przynosi
otuchê.
20 stycznia7: [Msza w Domu Sierot po epidemii cholery.] Jest
to regularne spotkanie wielkiej liczby pañ opiekunek dzie³a. To
wiêto koñczy³o ich rekolekcje, na które przychodzi³y regularnie
pomimo z³ej pogody utrzymuj¹cej siê od tygodnia.
21 stycznia8: Ksiê¿a Bayle i Magnan9 owiadczyli mi, ¿e znaleli wielk¹ cz¹stkê krzy¿a wiêtego Andrzeja, przechowywanego
od pierwszych wieków w dolnym kociele wiêtego Wiktora. To
cenne drzewo posiada wszystkie po¿¹dane cechy autentyzmu; wykaz dowodów znajduje siê w protokole sporz¹dzonym przez tych
kap³anów. Relikwiê tê znaleziono w domu na wsi ko³o Aubagne;
razem z wieloma innymi relikwiami by³a tam pozostawiona przez
Rey II, s. 580.
Rey II, s. 578.
9
Marc Antoine Bayle (1825-1877), teolog i historyk; ksi¹dz Magnan by³ kapelanem wojskowym.
7
8
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wiernego Konstytucji 1790 proboszcza wiêtego Wiktora. W ten
sposób uchroni³ je przed profanacj¹ ówczesnych rewolucjonistów,
którzy szukali relikwiarzy, niewiele troszcz¹c siê o relikwie. Kap³an zabra³ je ze sob¹, gdy usun¹³ siê do wsi ko³o Aubagne, gdzie
te¿ umar³. To czcigodne drzewo krzy¿a wiêtego Andrzeja by³o
ukryte pod warstw¹ kurzu, spod której ksiê¿a Bayle i Magnan je
wydobyli. Opiszê dalszy ci¹g tego odkrycia.
23 stycznia10: [Msza dla wspólnoty Córek Maryi.] W kaplicy
Zgromadzenia bêdê celebrowaæ mszê wiêt¹ ufundowan¹ przez nie.
Mamy ca³odniowe wystawienie Najwiêtszego Sakramentu jako
wynagrodzenie za grzechy okresu karnawa³u. Kaplica wype³niona
gorliwymi siostrami i wszystkie przyst¹pi³y do komunii. Adoracja
trwa nieprzerwanie a¿ do wieczora, a koñczy j¹ b³ogos³awieñstwo.
27 stycznia11: Niedziela Szeædziesi¹tnicy, jeszcze inna msza
fundacyjna w kaplicy nieustannego katechizmu prowadzonego
przez o. Coulina12. Wystawienie Najwiêtszego Sakramentu od
rana. Tu obchodzi siê wiêto Najwiêtszego Imienia Jezus poprzedzone omiodniowymi rekolekcjami, w których uczestnicz¹ liczni
wierni. wiêto obchodzone jest bardzo uroczycie. Tym razem,
wchodz¹c do kaplicy, dozna³em niewymownego wzruszenia, widz¹c, ¿e nasz Pan jest adorowany z tak¹ wspania³oci¹ przez tyle
wiêtych dusz otaczaj¹cych Go aktami uwielbienia. To s¹ te porywaj¹ce chwile, jakie Bóg przeznacza nam od czasu do czasu, aby
nas umocniæ w swej s³u¿bie i daæ nam odczuæ przedsmak nieba.
Nie mog¹c ukryæ wzruszenia, wyg³osi³em kilka s³ów, które zwykle
kierujê do tych ¿arliwych wiernych.

Rey II, s. 581.
Rey II, s. 581.
12
F.X. Alphonse Coulin by³ nowicjuszem i scholastykiem oblatem od 1819 do
10
11

1822.
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Luty
3 lutego13: Wizyta w kaplicy wojskowej. Dozna³em pociechy,
widz¹c, jak kaplica wype³nia siê m³odymi ¿o³nierzami ró¿nych jednostek garnizonu. W milczeniu i porz¹dku siadaj¹ w ³awkach im
przeznaczonych, oczekuj¹c w skupieniu, a¿ rozpoczn¹ siê dla nich
nieszpory. Nic piêkniejszego jak wspólny piew mêskich g³osów
³¹cz¹cych siê z naszymi w adoracji Boga. Ojciec Magnan, kapelan, mówi³ o cnotach wiêtego Maurycego, którego figurê mia³em
powiêciæ. Na koniec wys³uchano z wielk¹ uwag¹ mego okolicznociowego przemówienia.
Po wieczornej modlitwie ¿o³nierze wrócili do sal, gdzie ucz¹
siê czytaæ, pisaæ i rachowaæ. Jest ich bardzo wielu, mo¿e kilkuset.
Ponadto dzi wieczorem panowie, którzy wspieraj¹ o. Magnana
w jego trosce o dobro duchowe ¿o³nierzy, przygotowuj¹ loteriê fantow¹. Wspania³a inicjatywa! Tylu ¿o³nierzy mo¿na ustrzec przed
niebezpieczeñstwem rozpusty w miecie, gdzie na ka¿dym kroku
jest okazja do z³ego.
6 lutego14: Jak¿e jestem szczêliwy, ¿e w koñcu mogê zrealizowaæ zamys³, który niepokoi³ mnie co roku w tym dniu. To zbyt
ma³o dla ludzi wiatowych i rozwi¹z³ych rzuciæ siê w wir szaleñstwa karnawa³u; w Marsylii od niepamiêtnych czasów dochodzi
nadto do profanacji pierwszego dnia Wielkiego Postu. Dawniej ludzie gromadzili siê w Arenc, jakoby dla pogrzebania karnawa³u; dzisiaj t³um cinie siê na bulwar le Prado, gdzie wszystkie instytucje
miasta przybywaj¹ ogl¹daæ spektakl i paradowaæ wród mnóstwa
przechodniów. Rozrywka tego rodzaju jest nie na miejscu i uw³acza
zwyczajowi uroczystego rozpoczêcia pokuty, postu i wstrzemiêliwoci od rana tego dnia.
Bo przy okazji tego t³umnego zbiegowiska, weso³ego i rozwi¹z³ego kawiarnie, restauracje i bary15 wype³niaj¹ siê ludmi, którzy

13
14
15

Rey II, s. 581.
Rambert II, s. 444-445; Rey II, s. 583-584.
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pij¹ i jedz¹ wszelkiego rodzaju pokarmy, jakbymy nie rozpoczêli
Wielkiego Postu. Ten ogrom zepsucia pobudzi³ wolê, by naprawiæ
zgorszenia, urz¹dzaj¹c procesjê generaln¹ do Notre-Dame de la
Garde, której wkrótce zaprzestano na skutek nieprzewidzianych
trudnoci. Zorganizowano wiêc rekolekcje we wszystkich parafiach, które mia³y trwaæ a¿ do rody popielcowej. Wieloæ tych
æwiczeñ rekolekcyjnych i mo¿e znu¿enie kazaniami, które przecie¿
nie³atwo zorganizowaæ, sprawi³y, ¿e uczestnictwo wiernych w ró¿nych parafiach by³o nik³e.
Chcia³em wiêc pobudziæ ich gorliwoæ w inny sposób; zarz¹dzi³em, i¿ w rodê popielcow¹ wierni zbior¹ siê t³umnie w dwóch kocio³ach: wiêtego Marcina i Trójcy wiêtej. Tam nabo¿eñstwo bêdzie po³¹czone z kazaniem i b³ogos³awieñstwem Najwiêtszego
Sakramentu. Najpierw wierni przychodzili do tych kocio³ów, ale
stopniowo liczebnoæ mala³a, podczas gdy t³um dalej gromadzi³ siê
na bulwarze le Prado. Dla mnie by³o prawdziw¹ mêk¹ przedzieraæ
siê przez ten t³um, by dostaæ siê do kocio³a, gdzie oczekiwali mnie
wierni. Wyranie z³y duch bra³ górê, a wynagrodzenie blad³o wobec
tak wielkiego zepsucia. Tego roku postanowi³em spe³niæ to, nad
czym medytowa³em ju¿ od pewnego czasu, to znaczy, by adoracja
Najwiêtszego Sakramentu by³a we wszystkich kocio³ach nie tylko
w ostatnich dniach karnawa³u, lecz równie¿ w rodê popielcow¹.
W taki to sposób wynagrodzenie staje siê nad miarê obfite, a wierni
dobrej woli ca³ego miasta mog¹ bez trudu siê w nie w³¹czyæ. Mia³o
to miejsce w tym roku, sprawi³o mi to wielk¹ ulgê i zbudowa³o.
Najwiêtszy Sakrament by³ wystawiony od rana do wieczora, a wierni wszêdzie wytrwale Go adorowali, wype³niaj¹c kocio³y na wieczorne nabo¿eñstwo. Sk³oni³o to tak wiele osób do rezygnacji z niegodnej, rozwi¹z³ej imprezy na bulwarze le Prado, poszli raczej za
mym apelem zawartym w licie duszpasterskim na ten rok. Ze swej
strony kontynuowa³em uroczyste adoracje i w katedrze przewodniczy³em procesji, a wi¹tynia wype³ni³a siê wiernymi.
10 lutego16: Trudno opisaæ religijny spektakl zgotowany
w dniu dzisiejszym przez w³adze miasta z okazji translacji relikwii
16
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b³ogos³awionego Jeana-Baptiste’a Gaulta. Jeszcze nie widzia³em
takich t³umów; od pa³acu biskupiego a¿ do kocio³a wiêtego Marcina przez port, Canebiere i le Cours t³um by³ tak gêsty, i¿ nie pozwala³ na swobodny przemarsz procesji. To wielkie zgromadzenie,
które oceni³em na sto piêædziesi¹t tysiêcy osób, odznacza³o siê szacunkiem i skupieniem. Ludzie niekiedy podchodzili do pokrytej
fioletowym adamaszkiem szkatu³y z relikwi¹ s³ugi Bo¿ego, by j¹
uca³owaæ lub pozwoliæ dzieciom jej dotkn¹æ; tak pobo¿ny lud wyra¿a³ sw¹ podziwu godn¹ wiarê!
Ten uroczysty dzieñ cieszy³ siê najpiêkniejsz¹ pogod¹. Wierni,
wiedz¹c, ¿e mam na palcu piercieñ s³ugi Bo¿ego, cisnêli siê, by
uca³owaæ go z ¿yw¹ pobo¿noci¹. Z niema³ym trudem zdo³a³em
wycofaæ siê do zakrystii, gdzie mog³em uwolniæ siê od tak gorliwych wiernych.
W kaplicy wiêtej Marty t³umy. Pomimo mego starania, by
relikwiom s³ugi Bo¿ego nie oddawaæ czci nale¿nej tylko wiêtym,
wierni masowo zaczêli paliæ wiece, a chorych przynoszono w nadziei, i¿ bêd¹ uleczeni. Sparali¿owana dziewczyna wyznaje, ¿e
dozna³a uzdrowienia. Siostra zakonna ze wspólnoty wiêtego Karola, która dwa lata temu straci³a g³os, przysz³a pe³na wiary i, klêcz¹c przed relikwiarzem, modli³a siê jaki czas; pozwoli³em jej
uca³owaæ krtañ wiêtego. Nagle siostra podnosi siê i, co nie zdarzy³o siê jej od dwóch lat, doskonale artyku³uje dwiêki, tak ¿e j¹
rozumiemy. Nie posiada siê z radoci. Mówiê sobie, i¿ ta nag³a
zdolnoæ mowy jest skutkiem jej wzruszenia. Ale nie! Siostra wraca do domu i ku wielkiemu zaskoczeniu sióstr i pensjonariuszek
rozmawia z ka¿d¹ bez trudnoci. Siostry wzruszone do ³ez wydaj¹
okrzyki radoci. Nasza siostra, która przedtem odst¹pi³a zajêcia
szkolne swej nastêpczyni, mo¿e teraz do nich powróciæ.
18 lutego17: Jak w ka¿dy poniedzia³ek, udzielam bierzmowania w swej prywatnej kaplicy. Wieczorem, po kolacji uda³em siê
do ciê¿kiego wiêzienia, by udzieliæ sakramentu bierzmowania czterem Amerykanom, przygotowanym z pomoc¹ jednego z naszych
misjonarzy.
17
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24 lutego18: Jaki piêkny prezent sprawi³ mi kan. Figuière, dziekan kapitu³y katedralnej Aix. Przys³a³ mi pektora³, który nosi³ mój
wiêty poprzednik, Jean-Baptiste Gault. Kanonik otrzyma³ go z r¹k
bpa de Bausseta19, póniej arcybiskupa Aix, który pochodzi³ z rodziny Pierre’a de Bausseta, pra³ata kapitu³y katedralnej Marsylii.
De Bausset by³ przy mierci naszego wiêtego i zaskarbi³ sobie
jego zaufanie; bez w¹tpienia odziedziczy³ po nim pektora³ oraz
piercieñ, który biskup de Bausset mi wrêczy³, gdy by³ jeszcze
miêdzy nami.
Ze czci¹ patrzê na ten cenny krzy¿, który kan. Figuière mi
przekaza³ w tym samym futerale, w jakim by³ za czasów wiêtego
biskupa. Jest on dla mnie ponad wszelkie skarby i strzec go bêdê
jak prawdziw¹ relikwiê. W dni uroczyste bêdê go nosi³, by rozgrzaæ
serce, dotykaj¹c go, bo on by³ tak blisko serca mego b³ogos³awionego poprzednika. Na sam jego widok pa³a³ on wiêt¹ ¿arliwoci¹,
a z ¿yciorysu wiemy, ¿e wykorzystywa³ ka¿d¹ okazjê, by zapalaæ
siê Bo¿¹ mi³oci¹; jedno s³owo w oficjum brewiarzowym wystarczy³o, by wpad³ w ekstazê!

Marzec
1 marca20: Udzieli³em sakramentu bierzmowania dwóm chorym bêd¹cym na ³o¿u mierci. By³o to po mszy, któr¹ celebrowa³em w kociele wiêtego Teodora na rozpoczêcie oktawy wynagradzaj¹cej wiêtokradztwo pope³nione w tym kociele21.
6 marca22: Prze¿y³em kilka dni rekolekcji w scholastykacie
w Montolivet23. To prawdziwe wytchnienie byæ w domu uwiêconym
Rambert II, s. 442-443.
Ferdinand de Bausset-Roquefort (1757-1829), arcybiskup Aix od 1817 do 1829.
20
Rey II, s. 580.
21
Kradzie¿ wiêtokradzka mia³a miejsce w kociele Saint-Théodore 10 marca
1829. Por. Rey I, s. 465.
22
Rey II, s. 581-582.
23
W latach 1852-1854 o. Tempier zbudowa³ w Montolivet (dzielnica Marsylii)
scholastykat oblacki i Dom Generalny. Scholastycy rozpoczêli tam rok akademicki na
jesieni 1854, opuszczaj¹c seminarium diecezjalne.
18
19
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modlitw¹, we wspólnocie pe³nej zapa³u; by³em szczêliwy, ¿e mogê
uczestniczyæ w jej æwiczeniach duchowych. Te dni rekolekcyjne by³y
przygotowaniem do wiêta zmartwychwstania wiêtego £azarza i do
wiêceñ kap³añskich, jakich udzielê jutro w ni¿szym seminarium.
8 marca24: W ni¿szym seminarium wiêcenia trzech prezbiterów
i jednego subdiakona. Udzieli³em sakramentu bierzmowania w Domu
Sierot po epidemii cholery. Po obiedzie wizyta w forcie Saint-Nicolas,
gdzie polski ksi¹dz przygotowa³ do sakramentu bierzmowania szeciu
polskich ¿o³nierzy, jeñców wojennych lub zbiegów z armii w wojnie
krymskiej. Pos³ugê wobec nich czyni³em z radoci¹ i wobec kilku
Tatarów, ich towarzyszy niedoli; jedni z nich to schizmatycy, drudzy
niechrzecijanie. Obecna by³a równie¿ spora grupa ¿o³nierzy francuskich wiêniów, do których przemówi³em, nie mog¹c jednak
porozumieæ siê z nieszczêliwymi cudzoziemcami. Okaza³em im,
¿e s¹ prawdziwymi braæmi nale¿¹cymi, dziêki naszej wspólnej wierze, do wielkiej rodziny katolickiej rozsianej po ca³ej ziemi.
9 marca25: Zgodnie z przyjêtym zwyczajem odprawi³em mszê
wiêt¹ w kaplicy Bractwa B³êkitnych Pokutników, którzy dzisiaj
maj¹ swoje wiêto patronalne. Wspó³braciom, którzy przygotowuj¹ siê do swego wiêta przez rekolekcje, okazuj¹c wielk¹ gorliwoæ,
nale¿y siê to wyró¿nienie. Ka¿dy rok przynosi dziêki temu jakie
nowe nawrócenie. Staram siê wiêc zawsze przed rozpoczêciem
mszy zachêciæ tych dzielnych ludzi do gorliwszej s³u¿by Bo¿ej.
Zakoñczenie oktawy wynagradzaj¹cej i nabo¿eñstw w kociele Saint-Theodore. To 27 rocznica, a udzia³ wiernych w oktawie
jest stale ten sam. Tradycyjnie nios³em w procesji Najwiêtszy Sakrament, a po hymnie Te Deum udzieli³em b³ogos³awieñstwa.
Nazajutrz na biskupstwie zebranie dyrektorów Bractwa ¯ywego Ró¿añca. Przedstawi³em rozwój wa¿nego dzie³a wiêtej Rodziny26 na rzecz powo³añ do s³u¿by Bo¿ej. W ni¿szym seminarium
mamy tylko dwóch uczniów, którzy nosz¹ sutannê.
Rey II, s. 580.
Rey II, s. 582.
26
Dzie³em wiêtej Rodziny by³o w³aciwie ni¿sze seminarium pod kierunkiem kan.
Bruchona. Inna instytucja maj¹ca tytu³ ni¿szego seminarium sta³a siê kolegium katolickim.
24
25
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[10 marca]27: Tradycyjnie ju¿ w ka¿dy poniedzia³ek przychodz¹ kandydaci, by otrzymaæ sakrament bierzmowania. Dzi rano
ich liczba dosz³a do dwudziestu jeden.
16 marca28: Przed siódm¹ rano, gdy odprawia³em mszê wiêt¹
w swej kaplicy, przyszed³ telegram z wiadomoci¹ od ministra wyznañ o narodzinach syna cesarskiego29. Urodzi³ siê o trzeciej rano,
a o pi¹tej rano dano znaæ o tym w ca³ej Francji. Uzna³em za stosowne z³o¿yæ cesarzowi gratulacje, posy³aj¹c mu nastêpuj¹cy list:
„Sire, pozwól, ¿e biskup, którego oddanie jest znane Waszej
Wysokoci, do³¹czy siê do wszystkich sk³adaj¹cych ¿yczenia Cesarzowi i Cesarzowej30 z okazji narodzin ksiêcia cesarskiego31. Gdy
dotar³a do mnie ta nowina, z ca³ego serca podzielam radoæ Waszej Cesarskiej Moci. Moja pierwsza myl to uwielbienie dla
Boga. Czêsto modli³em siê o ten dar, bo jest to dowód zamiarów
Opatrznoci, która raczy³a wybraæ Wasz¹ Wysokoæ do realizacji
swych planów.
Jutro rano udam siê do bazyliki Notre-Dame de la Garde, by
celebrowaæ dziêkczynn¹ mszê za ³askê otrzyman¹ dziêki chrzecijañskiej wierze Waszej Wysokoci, która jest niezbêdnym warunkiem Bo¿ego zmi³owania, by utrwali³o siê panowanie Waszej
Wysokoci na chwa³ê Cesarstwa.
Pragnê przes³aæ ksiêciu cesarskiemu z naszego sanktuarium
pami¹tkê specjalnie pob³ogos³awion¹ u stóp Najwiêtszej Dziewicy. Do mych ¿yczeñ do³¹cza siê duchowieñstwo mej diecezji. W najbli¿szych dniach razem ze mn¹ bêdzie sk³adaæ serdeczne dziêkczynienie w uroczystym nabo¿eñstwie.
Proszê przyj¹æ wyrazy g³êbokiego szacunku, itd.”.

27
28
29
30
31

Rey II, s. 580. Rey pisze: 9 marca, by³a to niedziela.
Rey II, s. 589.
Cesarz Napoleon III (1808-1873).
Cesarzowa Eugénie-Marie de Montijo De Guzman (1826-1920).
Eugéne-Louis-Jean-Joseph (1856-1879).
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17 marca32: Po tradycyjnym ju¿ bierzmowaniu w mej prywatnej kaplicy msza w bazylice Notre-Dame de la Garde.
21 marca33: Zawsze pragn¹³em, by Najwiêtszy Sakrament by³
adorowany przez wiernych ca³¹ noc z Wielkiego Czwartku na
Wielki Pi¹tek. W wielu kocio³ach jest ta pobo¿na praktyka, lecz
zauwa¿y³em, i¿ pod ró¿nym pretekstem miêdzy innymi zmêczenia
obrzêdami Wielkiego Tygodnia proboszczowie wszystkich parafii
zwalniaj¹ siê od tego obowi¹zku. Dowiedzia³em siê, ¿e w tym roku
nie bêdzie adoracji w bazylice la Major i natychmiast postanowi³em to naprawiæ. Zawiadomi³em proboszcza, który zosta³ wprowadzony w b³¹d, ¿e mam zamiar osobicie wzi¹æ udzia³ w tej nocnej
adoracji w jego kociele. Ksiê¿a wikarzy, którzy bez sprzeciwu
zgodzili siê, aby noc spêdziæ w ³ó¿ku, musieli zmieniæ zamiar wobec mojego postanowienia.
Zawiadomiono niewiele osób i nic nie by³o zorganizowane, by
wierni zmieniali siê na adoracjê. O dziesi¹tej poszed³em do kocio³a i zasta³em oko³o czterdziestu osób w kaplicy, gdzie by³ wystawiony Najwiêtszy Sakrament. Spêdzilimy tak piêkn¹ noc obok
dobrego Mistrza i godnego uwielbienia Zbawiciela. O pó³nocy odes³a³em proboszcza (mia³ g³osiæ kazanie pasyjne o pi¹tej trzydzieci
rano) i wikarych, których nie potrzebowa³em. Pozosta³em jedynym
kap³anem z ma³¹ grup¹ gorliwych wiernych. Od czasu do czasu
podsun¹³em im jak¹ pobo¿n¹ myl i czyta³em im piêkne medytacje de Grenade34.
Tê lekturê przeplatalimy pieniami nabo¿nymi i prze¿ywalimy
jeszcze raz stacje Drogi Krzy¿owej (Via Crucis) w obecnoci, jak
mówi³em, samego Zbawcy, który pierwszy odby³ tê bolesn¹ drogê.
Myl ta pomog³a nam prze¿yæ adoracjê z serdeczn¹ pobo¿noci¹.
Mówi³em obecnym, by szli na spoczynek, bo bez w¹tpienia nie zamierzali trwaæ ca³¹ noc przed Panem; lecz nie ustêpowali. O pi¹tej
rano otwarto koció³ i wróci³em umocniony na duchu i pocieszony.
Rey II, s. 580.
Rey II, s. 584-585. Rambert (II, s. 446-447) przepisuje ten tekst, który b³êdnie
nosi datê 11 marca 1886”.
34
Louis de Grenade (1504-1588), dominikanin; by³ jednym z najbardziej p³odnych
autorów mistycznej i ascetycznej szko³y hiszpañskiej.
32
33
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23 marca35: wiêty Dzieñ Zmartwychwstania! Co za wspania³y dzieñ dla tego, kto ma choæby odrobinê wiary! Serce ronie po
prze¿yciu Mêki Pañskiej w dniach Wielkiego Tygodnia, dni, które
poci¹gaj¹ sw¹ g³êbi¹; trudno powstrzymaæ uczucie radoci, gdy
celebruje siê uroczystoæ Zmartwychwstania, i to z takim splendorem, z jakim my dziêki ³asce Bo¿ej czynimy! Koció³, zbyt ma³y,
nie mieci t³umu wiernych, lecz wszystko odbywa siê w doskona³ym porz¹dku. Na zakoñczenie sumy pontyfikalnej tradycyjnie
udzieli³em b³ogos³awieñstwa papieskiego. Zgodnie z rozporz¹dzeniem o trzeciej odpiewalimy Te Deum z okazji narodzin cesarskiego ksiêcia.
Poleci³em odczytanie od tronu biskupiego listu pasterskiego,
jaki napisa³em na tê okazjê36. Z satysfakcj¹ asystowa³ mi w ceremonii emerytowany biskup Gwadelupy, Pierre Lacarrière37. Uczci³em go, daj¹c mu miejsce naprzeciw mego tronu; wszystkie w³adze miasta zosta³y zaproszone i by³y obecne. Gdy wybrzmia³o Te
Deum, us³yszelimy piew motetu, w koñcu b³ogos³awi³em lud
Najwiêtszym Sakramentem.
Po wyjciu przedstawicieli w³adz cywilnych i wojska koció³
wype³ni³ siê znowu na uroczyste nieszpory, którym przewodniczy³em; by³o kazanie i raz jeszcze udzieli³em b³ogos³awieñstwa Najwiêtszym Sakramentem. Po raz kolejny prze¿ywamy tak piêkne
dni, zapowied przysz³ego szczêcia. I gdybymy innych spraw nie
mieli na g³owie, wówczas ten wiat nie by³by krain¹ wygnania!
[Koniec marca]38: [List cesarza.]
Ksiê¿e biskupie, cesarzowa i ja z ¿yw¹ satysfakcj¹ przyjêlimy
wygrawerowany medal, pob³ogos³awiony przez wasz¹ Ekscelencjê
w sanktuarium Notre-Dame de la Garde z okazji narodzin naszego
Rey II, s. 585.
List pasterski z 18 marca.
37
Pierre Marie Gervais Lacarriere, biskup Gwadelupy 1851-1853.
38
Rey II, s. 590. 17 marca biskup uda³ siê do bazyliki Notre-Dame de la Garde
i powiêci³ z³oty medal, który przedstawia³ z jednej strony figurê Maryi Dziewicy,
a z drugiej sanktuarium. Biskup Menjaud, kapelan cesarski, wrêczy³ medal cesarzowi;
cesarz odpisa³ 25 marca. List ten bp de Mazenod przepisuje w swoim Dzienniku.
35
36
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syna. Jest niezwykle cennym wiadectwem twojej, Ekscelencjo,
szczególnej sympatii, dla nas to uroczyste powiêcenie, aby kolebkê
cesarskiego ksiêcia oddaæ Bogu w opiekê oraz modlitwy, by zaskarbiæ mu w ¿yciu ¿yczliwoæ niebios. Jestemy g³êboko wzruszeni
i przesy³amy Ekscelencji szczere wyrazy wdziêcznoci. Niech Bóg
zachowa Ciê, ksiê¿e biskupie, na zawsze w swej opiece”.

Maj
30 maja39: Uroczyste obchody Najwiêtszego Serca Jezusa
tego roku utrudni³ ulewny deszcz padaj¹cy od wigilii, nie daj¹c
nadziei na rozpogodzenie. Mimo wszystko odprawi³em mszê pontyfikaln¹; po po³udniu deszcz la³ z tak¹ si³¹, ¿e w¹tpilimy, czy
procesja wyruszy. Wiele pobo¿nych osób modli³o siê, aby niepogoda nie przeszkodzi³a nam oddaæ ho³d naszemu Zbawcy. Jako
pasterz nie mog³em poniechaæ b³agalnej modlitwy, aby Boski
Mistrz okaza³ nam swoj¹ wszechmoc. W czasie mszy w memento
(Pamiêtaj, Panie) prosi³em Go z ufnoci¹, obiecuj¹c odprawiæ nazajutrz mszê dziêkczynn¹ za okazane dobrodziejstwo. Ta ufnoæ
kaza³a mi zadecydowaæ, choæ wszyscy byli niepewni pogody, ¿e
procesja ruszy, jak tylko deszcz ustanie.
Istotnie, deszcz usta³ o trzeciej, ale grone chmury wisia³y nad
nami, zalegaj¹c horyzont. Niewa¿ne, licz¹c na Bo¿¹ opiekê, nie
zmieni³em decyzji. Procesja ruszy³a, a chmury nad naszymi g³owami uszanowa³y orszak Mistrza, który rozkazuje ¿ywio³om. Nie
przestawa³em sk³adaæ dziêkczynienia naszemu Panu, krocz¹c
w procesji i wzywaj¹c Jego wszechmocy ku czci Jego wiêtego
imienia, dla zbudowania i pog³êbienia wiary tylu wiernych zjednoczonych w adoracji Boga. Trudno opisaæ piêkno zebranego na ca³ej promenadzie le Cours t³umu, sk¹d procesja mia³a siê rozejæ po
przeb³agalnej modlitwie, któr¹ g³ono odmówi³em, i b³ogos³awieñstwie, jakiego udzieli³em wiernym w liczbie ponad stu tysiêcy
zgromadzonym na wielkiej promenadzie le Cours i w bocznych
ulicach. Jak nie uznaæ potêgi naszego Pana w ca³ym tym wydarze39

Rambert II, s. 448-449.
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niu? Deszcz usta³ tylko na czas procesji g³osz¹cej triumf Boga.
Podczas czterogodzinnego marszu nie spad³a ani jedna kropla, lecz
gdy nasz Pan wróci³ do wi¹tyni, a wierni ju¿ rozeszli siê, rozpada³o siê na nowo, a ulewa by³a taka, ¿e procesjê z pewnoci¹ by
zakoñczono, gdyby zaczê³o padaæ pó³ godziny wczeniej.

Czerwiec
[Pocz¹tek czerwca]40: [Podró¿ do Aix.] Udawa³em siê do kaplicy Misji na oktawê Najwiêtszego Serca Jezusa. Przynosz¹ mi
telegram z wiadomoci¹, ¿e cesarz zatrzyma siê na noc w Marsylii. Wsiadam do powozu, zamiast wracaæ do domu na spoczynek;
prefekt mi o tym pisa³, wikariusze generalni te¿ przekazali mi tê
wiadomoæ. Wyruszam o jedenastej, jestem w Marsylii po trzeciej,
gdy wszyscy spali na biskupstwie. Lecz nic nie by³o zgodnie z planem: cesarz nie przyby³, zatrzyma³ siê na noc w Arles, a nazajutrz
ruszy³ z powrotem do Pary¿a.
Rankiem udajê siê na prefekturê. Jest tu mistrz ceremonii dworu cesarskiego, Feuillet de Conches, odpowiedzialny za przyjêcie
papieskiego legata41. Ku memu zdziwieniu mówi¹ mi, ¿e eminencja bêdzie mieszkaæ u mnie z trzema pra³atami jego wity, tak¿e
nuncjusz apostolski w Pary¿u42 przybêdzie na ceremoniê powitania.
Spotykam nuncjusza, który zamierza³ przybyæ do mnie, i biegnê na
biskupstwo wydaæ stosowne polecenia, trzeba bowiem umeblowaæ
dom. Naj¹³em trzydziestu robotników, jest tyle pracy, a mamy zaledwie dwadziecia cztery godziny na to, co wymaga piêtnastu dni.
Gdyby legat przyby³ w dniu oznaczonym, nie moglibymy go przyj¹æ; na szczêcie ambasador Francji w Rzymie zawiadamia, ¿e legat wyruszy z Rzymu dopiero w czwartek 5 czerwca. Mo¿e przybyæ 6 w pi¹tek i ufam, ¿e o pónej porze, zyskamy kilka godzin
wiêcej.
Rey II, s. 592 nie daje dok³adnej daty. Biskup de Mazenod mówi, ¿e uda³ siê do
Aix na obchody oktawy Najwiêtszego Serca Jezusa, co przypada³o 6 czerwca.
41
Kardyna³ Constantino Patrizi (1798-1876) mianowany papieskim legatem a latere
mia³ ochrzciæ ksiêcia cesarskiego 14 czerwca.
42
Biskup Sacconi, wówczas nuncjusz w Pary¿u.
40
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Na razie trwaj¹ przygotowania na uroczyste przyjêcie. Dosta³em z Pary¿a ceremonia³ uroczystoci, wszystko tam przewidziano. Co do ceremonii w kociele, nuncjusz otrzyma³ instrukcje
z Rzymu i przekaza³ mi je. S¹ zgodne z rytua³em pontyfika³u.
Chcê, aby wiedziano, ¿e przyjmujê osobê Ojca wiêtego, g³owê
Kocio³a. Nim wejdziemy do kocio³a, skierujê do legata krótkie
przemówienie, uznaj¹c w nim osobê papie¿a.
8 czerwca43: Szczêliwie mogê wywiêciæ siedmiu kap³anów
Oblatów Maryi44. Niestety, sporód seminarzystów diecezjalnych
wywiêci³em tylko trzech kap³anów.
14 czerwca45: [Ceremonia chrztu ksiêcia cesarskiego.] Mam
tylko jedn¹ uwagê: zrobiono z tego piêkny spektakl, a zlekcewa¿ono w³aciwe miejsce dla biskupów — byæ w otoczeniu kardyna³a
legata w sanktuarium. Stworzylimy jakby amfiteatr w g³êbi kocio³a, tak jak na obrazie, jaki przedstawi³ Viollet-le-Duc46. Przywilej dostêpu do sanktuarium zarezerwowano kardyna³om.
Zauwa¿y³em, ¿e mistrz ceremonii pope³ni³ b³¹d, i jako dziekan
obecnych biskupów muszê zaprotestowaæ. Uzna³ on za stosowne
umieciæ wród arcybiskupów biskupa diecezji Amiens, którego
zamianowano arcybiskupem Auch47. Kiedy ten biskup usadowi³ siê
przede mn¹, za najm³odszym arcybiskupem odezwa³ siê do mnie
skromnie, i¿ posadzono go tutaj, usprawiedliwiaj¹c poniek¹d to
pominiêcie protoko³u.
Odpowiedzia³em, ¿e wszêdzie jest on na w³aciwym miejscu,
lecz to miejsce nale¿y siê tylko arcybiskupom elektom, zatwierdzoRey II, s. 595.
Diakoni: Augustin Vassal (1831-1895), Paul Marie Duclos (1831-1881), Théodore Martens (ur. 1825, opuci³ Instytut w 1872), Jean Pouzin (1831-1885), Jules Bouquillon (1824-1857), Charles Mestre (1833-1870) i Célestin Frain (ur. 1831, opuci³
Instytut w 1865).
45
Rey II, s. 596. Wszyscy biskupi Francji byli zaproszeni na chrzest ksiêcia cesarskiego. Biskup de Mazenod odby³ podró¿ do Pary¿a i by³ nieobecny w Marsylii od
9 czerwca do 17 lipca. W tym czasie odwiedzi³ oblatów w Nancy i Notre-Dame de Sion
od 9 do 12 lipca i od 12 do 16 lipca oblatów mieszkaj¹cych w Cléry od 1854.
46
Eugene Viollet-le-Duc (1814-1879), architekt i pisarz.
47
Biskup Antoine de Salinis, arcybiskup Auch od 1856 do 1861.
43
44
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nym ju¿ przez papie¿a, a nie dopiero mianowanym. Ci bowiem winni byæ traktowani jako biskupi stolic, z których nie zostali jeszcze
zwolnieni. Po tej uwadze stara³em siê byæ uprzejmy dla s¹siada po
mej prawicy. Przed ceremoni¹ biskup diecezji Ajaccio48, który przepisowo mia³ miejsce bezporednio po mnie, okaza³ wiêksz¹ stanowczoæ wobec naszego kolegi siedz¹cego przed nim. Zaj¹³ jego miejsce, nie bacz¹c na miejsce wskazane na karcie wstêpu. Biskup de
Salinis, usprawiedliwiaj¹c siê, powiedzia³, ¿e ten zwyczaj by³ zgodny z protoko³em. Kilku biskupów w rozmowie ze mn¹ wyrazi³o
przekonanie, ¿e powinienem z³o¿yæ formalny protest, by nie stosowano protoko³u, który nie jest ju¿ aktualny. Protest wkrótce napiszê.
21 czerwca49: [Pielgrzymka do Notre-Dame de Chartres.] Biskup50, który nas zaprosi³, oczekiwa³ nas, wikariusz generalny by³
na dworcu z powozem, by nas zawieæ na biskupstwo. Po przywitaniu zatrzymalimy siê i pozdrowilimy Najwiêtsz¹ Maryjê Pannê z zamiarem zwiedzania po po³udniu i podziwiania tej wspania³ej budowli o jak¿e piêknych proporcjach. Pierwszy rzut oka
wszystkich oczarowa³.
Wchodz¹c do pa³acu biskupiego, zastalimy tam zebran¹ kapitu³ê katedraln¹ z czcigodnym biskupem seniorem51. Ten wiêty biskup jest ca³kowicie niewidomy. Kiedy przedstawi³em siê, przyj¹³
mnie jak najlepszego przyjaciela. Wspomina³ czasy bardzo odleg³e,
chwile moich wiêceñ, przy których by³ obecny; mia³ wtedy czterdzieci piêæ lat.
Po obiedzie podziwialimy koció³ i ka¿dy jego szczegó³.
24 czerwca52: [Pielgrzymka do Saint-Denys.] Nie widzia³em
tej piêknej urzekaj¹cej wi¹tyni od czasu jej odnowienia. Jest zarazem wspania³a i pe³na wdziêku, powiêci³em wiêcej czasu na zwiedzanie, ni¿ planowa³em, i nie dotar³em do Saint-Ouen, gdzie mia48
49
50
51
52

Toussaint Casanelli dIstria, biskup Ajaccio od 1833 do 1869.
Rey II, s. 598.
Louis Eugéne Regnault, biskup Chartres od 1853 do 1889.
C.H. Clausel de Montals, biskup Chartres od 1824 do 1853.
Rey II, s. 599; Rambert II, s. 456.
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³em odwiedziæ kolegê, ks. Benzelina, by³ego proboszcza parafii
Assomption. Musia³em wracaæ do Pary¿a.
Po powrocie znalaz³em list od ministra spraw wewnêtrznych
z zawiadomieniem, i¿ na mocy dekretu od tego dnia cesarz podnosi mnie do godnoci senatora. Jestem mu wdziêczny tym bardziej,
i¿ nie stara³em siê o takie wzglêdy. Zamierza³em wracaæ do Marsylii, nie prosz¹c o audiencjê u cesarza. Moja pozycja w Kociele
i w Pañstwie zosta³a przez niego doceniona, bez brania pod uwagê
mej prywatnej osoby, jak¹ znaj¹ tylko moi przyjaciele, zawsze odnosz¹cy siê do mnie z uprzedzaj¹c¹ ¿yczliwoci¹.
25 czerwca53: O mej nominacji jest ju¿ wzmianka w dzienniku
„Moniteur”. Czu³em siê w obowi¹zku podziêkowaæ cesarzowi za
przyznane mi niezwyk³e wyró¿nienie. Zrobi³em to w nastêpuj¹cej
formie, prosz¹c go o osobist¹ audiencjê, o ile mo¿liwe, przed jego
wyjazdem do uzdrowiska w Plombieres:
„Sire,
Spieszê z³o¿yæ waszej Cesarskiej Wysokoci wyrazy najg³êbszej wdziêcznoci za tak wielki zaszczyt wyniesienia mnie do godnoci senatora. Czu³bym siê szczêliwy, gdybym móg³ byæ na osobistej audiencji, na której pragnê wyraziæ s³owami to, co czuje moje
serce. Obawiam siê jednak, ¿e moja proba bêdzie niestosowna,
gdy¿ Wasza Wysokoæ przygotowuje siê do wyjazdu.
Pozycja spo³eczna, do jakiej doszed³em dziêki cesarskiej ¿yczliwoci, sk³ania mnie do gorliwej obrony honoru cesarskiego panowania i odpowiedzialnoci za Pañstwo. Chcê uczestniczyæ
w wysi³kach senatu do umocnienia tronu, który m¹droæ i odwaga
waszej cesarskiej Wysokoci doprowadzi³a do pe³nej wietnoci.
Zapewniam, Sire, o moim szczerym oddaniu i najg³êbszym
szacunku dla waszej Wysokoci, jako pokorny i zawsze pos³uszny
s³uga”.
Wydaje mi siê, ¿e to z woli Bo¿ej doszed³em do kariery, o której wcale nie marzy³em. Gdy zjawiê siê w Saint-Cloud, nie bêdê
53

Rey II, s. 599-600; Rambert II, s. 456-457.
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zwracaæ na siebie uwagi, przeciwnie, bêdê sta³ na uboczu. Dlatego
na obiedzie u nuncjusza nikt nie myla³ o mnie, mówiono o nominacjach wed³ug fantazji, powtarzano dziwaczne pog³oski. Jednak to
o mnie pomyla³ cesarz, bior¹c pod uwagê takie przymioty, jak mój
wiek, starszeñstwo w episkopacie, którego jestem dziekanem, byæ
mo¿e moje nazwisko i moj¹ godnoæ biskupi¹ najwa¿niejszego
miasta Francji
26 i 27 czerwca54: Uda³em siê do gen. Hautpoula55 z prob¹, by
mnie jak najszybciej przedstawi³ senatorom. Genera³ zaproponowa³,
¿e przedstawi mnie na jutrzejszym posiedzeniu. Tak te¿ siê sta³o; bez
formalnoci zjawi³em siê w gabinecie marsza³ka senatu. Pan Troplong56 og³osi³ moj¹ nominacjê; trzej wybrani senatorowie mieli
stwierdziæ, ¿e nominacja zgadza siê z konstytucj¹, to znaczy, ¿e jestem Francuzem, ¿e ukoñczy³em trzydzieci lat, itd. O te sprawy nie
pytano mnie wcale. Sporz¹dzony raport odczytano w senacie.
Marsza³ek senatu poleci³ dwom obecnym tam kardyna³om57, by
mnie wprowadzili i byli wed³ug zwyczaju moimi chrzestnymi;
w tym momencie zjawi³ siê trzeci kardyna³58 i do³¹czy³ do tamtych.
Wielki kanclerz id¹cy przed nami wprowadzi³ nas de senatu. Stalimy zwróceni do marsza³ka, podczas gdy czytano dekret nominacyjny, a sekretarz odczyta³ formularz przysiêgi, jak¹ z³o¿y³em, podnosz¹c d³oñ. Kardyna³owie uprzedzili mnie, ¿e w³anie tak nale¿y
post¹piæ. Nastêpnie wskazano mi miejsce, które mam zaj¹æ. Tam
by³o wypisane moje nazwisko, a w szufladzie pozostawiono pude³ko z bia³ymi i niebieskimi karteczkami z moim nazwiskiem; s³u¿yæ mia³y do g³osowania. Wielu senatorów sk³ada³o mi gratulacje,
wród nich ministrowie itd.

Rey II, s. 600-601; Rambert II, s. 457-458.
Genera³ Alphonse Henri Hautpoul (1789-1865), który by³ dowódc¹ sztabu
w Marsylii w 1842 i gubernatorem Algierii w 1850-1851.
56
Raymond Théodore Troplong (1795-1869) radca prawny i dzia³acz polityczny,
mianowany marsza³kiem senatu w 1852.
57
Kardyna³owie Célestin, Dupont, bp Bourges i Thomas Gousset, arcybiskup Reims. Por. protokó³ z posiedzenia senatu, 27 czerwca.
58
Byæ mo¿e kard. François N.M. Morlot, arcybiskup Tours, obecny na posiedzeniu. Por. J. Leflon, Biskup de Mazenod III, s. 385-386.
54
55
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30 czerwca59: [List od kapitu³y katedralnej w Marsylii.] List
wyra¿a synowskie uczucia kanoników katedralnych wobec mnie.
To normalne dla mnie, ale zawsze jestem wzruszony i czujê
wdziêcznoæ.

Lipiec
[Pocz¹tek lipca]60: Udalimy siê61 do gabinetu marsza³ka i po
stwierdzeniu zgodnoci nominacji z konstytucj¹ marsza³ek wybra³
dwóch chrzestnych. Oni i nowi senatorowie weszli na salê, a tak¿e
wielki kanclerz, by odebraæ od nich przysiêgê; nazajutrz nie bra³em udzia³u w posiedzeniu, mia³em omówiæ w Ministerstwie Wyznañ nasze sprawy.
Wszyscy w ministerstwie byli uprzejmi i mam nadziejê, ¿e
nasze sprawy62 przynios¹ oczekiwany skutek.
13 lipca63: [Podró¿ do Clery.] Koció³ w Clery to piêkna gotycka budowla zbudowana przez króla Ludwika XI64, który tu
chcia³ byæ pogrzebany. Prochy w³adcy by³y sprofanowane przez
heretyków i rozrzucone. W miejscu grobu widaæ piêkn¹ statuê króla, który klêcz¹c, modli siê do Najwiêtszej Maryi Panny. Obraz Jej
znajduje siê przed statu¹. Niegdy s³awne miejsce pielgrzymek jest
dzi zupe³nie opuszczone. Biskup Orleanu65 ma nadziejê, i¿ nasi
ojcowie je o¿ywi¹.

Rey II, s. 601.
Rey II, s. 602.
61
Biskup de Mazenod zosta³ jednym z komisarzy, aby zbadaæ uprawnienia czterech nowych senatorów: genera³owie de Salles i Mac-Mahon, kontradmira³ Dubourdieu
i hrabia Octave de Barral.
62
Dwie sprawy le¿a³y szczególnie na sercu wówczas bpowi de Mazenodowi:
budowa przysz³ej katedry i nominacja kan. Jeancard na biskupa pomocniczego. Kanonik Jeancard towarzyszy³ bpowi de Mazenodowi do Pary¿a.
63
Rey II, s. 605.
64
Ludwik XI, król Francji od 1461 do 1483.
65
Biskup Philibert Dupanloup.
59
60
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18 lipca66: I to ju¿ koniec mej podró¿y. Dziêki Bogu, wróci³em pe³en ¿ywotnych si³, nie czuj¹c zmêczenia. Ale czy mo¿na
pozostaæ obojêtnym wobec tego, ¿e czeka mnie tyle pracy? £atwo
mog³oby to cz³owieka zniechêciæ. Trzeba zabraæ siê od razu do
dzie³a. Z Bo¿¹ pomoc¹ we wszystkim jako sobie poradzimy.
28 lipca67: Chcia³em daæ publiczne wiadectwo mej wdziêcznoci dla zmar³ego ministra wyznañ68. Nikt nie móg³ wiêcej zrobiæ
ni¿ on dla dobra mojej diecezji. Dla mnie nie jest czym wielkim
¿yæ w przyjani z ludmi, gdy sprawuj¹ urzêdy, a zapominaæ
o nich, gdy ju¿ nie s¹ nam przydatni. Poleci³em, by uroczyste nabo¿eñstwo ¿a³obne odprawione by³o za spokój duszy p. Fortoula.
Uczestniczy³em w nim, a potem odprawi³em sam egzekwie za
zmar³ego. Zaprosi³em na nabo¿eñstwo wydzia³ nauk przyrodniczych, rektora akademii, wydzia³ medyczny i dyrektora liceum.
Wszystko odby³o siê w nale¿ytym porz¹dku. Po zakoñczeniu nabo¿eñstwa przyszli do mnie zaproszeni tak¿e rodzice ministra, by
z³o¿yæ mi podziêkowanie.

Sierpieñ
1 sierpnia69: Wyra¿am moj¹ wdziêcznoæ Bogu, który mnie
stworzy³, sk³adam Mu dziêkczynienie, ¿e zachowuje mnie przy
¿yciu. Jednoczenie uznajê ze wstydem, ¿e tak niedoskonale wykorzysta³em czas, aby realizowaæ zamiary mego Stwórcy wzglêdem mnie.
2 sierpnia70: [Przyjazd marsza³ka Pélissiera71, zdobywcy Sewastopola.] Nie omieszka³em przypomnieæ mu, ¿e samemu Bogu
zawdziêcza swój wojskowy geniusz oraz niezwyk³y sukces akcji
Rey II, s. 606.
Rey II, s. 606.
68
H.N. Honoré Fortoul, minister wychowania publicznego i wyznañ od 1852 do
1856. urodzony w Digne w 1811, zmar³ 7 lipca 1856.
69
Rey II, s. 606-607.
70
Rey II, s. 607.
71
Aimable Pélissier (1794-1864). Zdoby³ Sewastopol w 1855. Zosta³ gubernatorem Algierii w 1860.
66
67

88

Dziennik 1856 rok

militarnej i zwyciêstwa, które przynios³o mu tak¹ s³awê. Przyj¹³
z g³êbokim zrozumieniem tê religijn¹ refleksjê i odpowiedzia³ mi
prostodusznie: Bez w¹tpienia nie posiadam cnoty czystoci jak
Joanna dArc, ale podobnie jak w jej wypadku kierowa³a mn¹ wiara w zwyciêstwo”.
12 sierpnia72: Dzi zakoñczylimy nasz¹ kapitu³ê generaln¹73.
Protoko³y ró¿nych sesji dok³adnie wyra¿aj¹ to, nad czym debatowano. Trudno wyobraziæ sobie zgromadzenie zakonne bêd¹ce razem w tak imponuj¹cym gronie. By³o tam dwudziestu jeden cz³onków, w tym trzech biskupów74 i czwarty biskup nominat, który ma
byæ konsekrowany75. Przez siedem dni, podczas d³ugich obrad,
wszystko odbywa³o siê z powag¹ i w idealnej harmonii. Jeden duch
o¿ywia³ wszystkich; ku ogólnemu zadowoleniu decyzje zapada³y
jednog³onie co do treci i formy, po dyskusji prowadzonej w harmonii i mi³oci.
Jak najbardziej odnosz¹ siê do tej kapitu³y s³owa o wspólnocie
pierwszych uczniów Ewangelii: cor unum et anima una (jedno serce, jedna dusza). Wzruszaj¹cy to widok, jak ci oblaci rozproszeni
w ró¿ne strony wiata, miêdzy obradami s¹ razem, okazuj¹c uczucia bratniego przywi¹zania. Dla mnie to wielka pociecha, tym bardziej ¿e ka¿dy z nich okazywa³ wobec starego ojca mi³oæ i szacunek, jakie wyp³ywaj¹ z najbardziej czu³ego serca, pragn¹c
odwzajemniæ siê za ojcowskie uczucia, jakich dowiadcza z mej
strony.
17 sierpnia76: W sumieniu czujê siê zobowi¹zany wszystko
uczyniæ, aby ustanowiæ w ca³ej mojej diecezji wspólnoty proboszczów i ich wikarych. Wykorzysta³em czas wakacji dla duszpasterzy parafii Saint-Theodore i przejcie na emeryturê proboszcza
Rambert II, s. 459; Rey II, s. 609-610.
Kapitu³a generalna odby³a siê w Montolivet od 5 do12 sierpnia.
74
E. de Mazenod, H. Guibert, biskup diecezji Viviers, Bruno Guigues biskup diecezji Bytown.
75
Etienne Semeria, biskup Olimpii i koadiutor bpa Bettachiniego w Jaffna. wiêcenia biskupie Semeria przyj¹³ w Montolivet 17 sierpnia.
76
Rey II, s. 614.
72
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Saint-Charles, by realizowaæ swój plan. Ustanowienie tych dwóch
wspólnot i wspólnoty parafii Saint-Martin wymaga³o ogólnego
przetasowania. Trzeba te wspólnoty uformowaæ, nale¿a³o wiêc dokonaæ stosownego wyboru.

Wrzesieñ
8 wrzenia77: [W Notre-Dame de lOsier kilka s³ów biskupa
diecezji Grenoble]78 wzbudzi³o ¿al, ¿e nie móg³ rozwin¹æ tematu.
W swej przemowie podkreli³, ¿e obecny koció³ jest za ma³y wobec nap³ywaj¹cych pielgrzymów i ¿e trzeba stanowczo rozpocz¹æ
budowê nowej wi¹tyni. S³awny Sauzet79 obecny na ceremonii powiedzia³ mi, ¿e jeszcze nie widzia³ czego bardziej wzruszaj¹cego.
Przybyli tak¿e podprefekt, prezes s¹du, prokurator cesarski bêd¹cy
protestantem oraz mer miasteczka Vinay. S¹dzê, ¿e przy piêknej
pogodzie do t³umu wiernych do³¹czy³oby wielu ciekawskich, lecz
z powodu deszczu przyszli tylko wierni kierowani pobo¿noci¹. Ta
myl da³a mi pokój serca wobec zawodu, jaki sprawi³ wszystkim
padaj¹cy bezustannie deszcz.
10 wrzenia80: [Odwiedziny u bpa Brouillarda81.] Patrz¹c na
niego, by³em wzruszony jego podobieñstwem do mego kochanego
i czcigodnego wuja, którego mielimy szczêcie zachowaæ miêdzy
nami a¿ do pónej staroci82. Poczciwy starzec by³ mocno wzruszony tymi gestami przyjani i nie móg³ powstrzymaæ siê, by nie ucaRey II, s. 612.
J.M. Achille Ginoulhiac, biskup Grenoble od 1853 do 1870 i oblaci zaprosili bpa
de Mazenoda na uroczystoæ dwusetnej rocznicy cudu krwawi¹cej wierzby i objawieñ
Matki Bo¿ej; to on by³ g³ównym celebransem jubileuszu 8 wrzenia w sanktuarium Notre-Dame de l’Osier.
79
Paul Sauzet, by³y minister wyznañ, nastêpnie przewodnicz¹cy Izby Pos³ów od
1839 do 1848.
80
Rey II, s. 612.
81
Biskup de Mazenod, zanim opuci³ departament Isere, z³o¿y³ wizytê by³emu biskupowi Grenoble; Philibert de Bruillard (1765-1860) by³ biskupem Grenoble od 1826
do 1853.
82
Biskup Fortuné de Mazenod, zmar³ w 1840 w wieku 91 lat.
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³owaæ moich r¹k, ja równie¿ uca³owa³em jego d³onie. Nie wystarcza³ mu braterski ucisk, pe³ne dobroci serce podyktowa³y mu ten
czcigodny gest, który bez wahania odwzajemni³em. Biskup de Brouillard jest w wietnej formie, wiek go nie zmêczy³, wci¹¿ ten sam,
jak go zna³em dawniej. Budz¹ podziw jego przytomnoæ umys³u,
doskona³a pamiêæ, poczucie taktu. Przy po¿egnaniu jeszcze raz pragn¹³ uca³owaæ moj¹ d³oñ, co ja równie¿ uczyni³em bez wahania,
ca³uj¹c jego rêkê.

Padziernik
1 padziernika83: S¹dzê, ¿e bêdzie uwieczniony ten historyczny synod84, zostawiaj¹c niezatarte lady w sercach tych, którzy
mieli szczêcie w nim braæ udzia³. Dlatego nie bêdê tutaj siê nad
nim rozwodzi³. Dodam, i¿ do rzadkoci nale¿y, by kap³ani zebrali
siê w tak wielkiej liczbie, by z poczuciem taktu, m¹droci¹ i umiarem dyskutowaæ, lub choæby zrobiæ parê uwag, przed ostateczn¹
redakcj¹ statutów synodalnych. Ani jednego s³owa godnego nagany,
ani jednej wypowiedzi podwa¿aj¹cej szacunek i zaufanie nale¿ne
kocielnej w³adzy. By³o to naprawdê spotkanie rodzinne. Podczas
rekreacji, posi³ków i w czasie wolnym panowa³a nieskrêpowana
radoæ. Z pobo¿noci¹ kap³ani brali udzia³ w æwiczeniach duchowych, we wspólnej recytacji brewiarzowego oficjum, w adoracji,
a zw³aszcza we mszy, któr¹ celebrowa³em, podczas gdy kap³ani
przystêpowali do komunii.
3 padziernika85: Udzieli³em sakramentu bierzmowania czterem chorym w szpitalu. Dwa dni temu zakoñczylimy synod; otó¿!,
ci kap³ani, których spotykam, s¹ jeszcze pod wra¿eniem wzruszaj¹cego i urzekaj¹cego ostatniego posiedzenia. Nieustannie wspomiRambert II, s. 461-462.
Synod diecezjalny odby³ siê w kaplicy ni¿szego seminarium od 28 wrzenia do
1 padziernika.
85
Rey II, s. 618; Dziennik od 3 do 9 padziernika. Rey nie podaje dat, które mo¿na
ustaliæ na podstawie Ordo bpa de Mazenoda.
83
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naj¹ tê b³ogos³awion¹ atmosferê, w jakiej pracowali. To by³o naprawdê cudowne!
4 padziernika: Msza w klasztorze Kapucynek w uroczystoæ
wiêtego Franciszka z Asy¿u. Co roku sp³acam d³ug wdziêcznoci
temu wielkiemu wiêtemu, okazuj¹c uznanie dla tej buduj¹cej
wspólnoty.
7 padziernika: Bierzmowanie wielu wiêniów w zak³adzie
karnym kan. Fissiaux86. Bêdê zawsze z nowym zapa³em spe³nia³ tê
pos³ugê w tym domu. Prawie wszyscy ci biedni ch³opcy przystêpuj¹ do Sto³u Pañskiego. Ojciec kapucyn, który ich przygotowa³,
mówi, ¿e w ¿adnym college lub pensjonacie nie by³ tak zbudowany przyk³adem m³odych jak tymi m³odymi wiêniami i ich wiar¹.
8 padziernika: Bierzmowanie we wspólnocie Sióstr od Rekolekcji Chrzecijañskich87. Jak zwykle przypomnia³em im, ¿e trzeba s³u¿yæ Bogu, kieruj¹c siê mi³oci¹, i nie obra¿aæ Go nie tylko
z powodu kary piek³a. Nie tylko bojañ ma nas zbli¿aæ do Boga.
W kazaniach podkrelam synowsk¹ mi³oæ do Boga i ufnoæ
w Jego mi³osierdzie.
9 padziernika: Wizyta duszpasterska w parafii Saint-Barnabé. Czcigodny kan. Audric88, którego odwiedzi³em, by³ przykuty do
³ó¿ka bez nadziei wyzdrowienia. Wzruszy³em siê na widok tego
zas³u¿onego i dowiadczonego kap³ana. Zawsze s³u¿y³ innym za
wzór cnót, a doszed³szy do koñca swego d³ugiego pos³ugiwania,
wspaniale zas³u¿y³ siê przed Bogiem, a Kocio³owi wychowa³
czterdziestu kap³anów w za³o¿onej przez siebie szkole i na w³asny

Charles J.M. Fissiaux (1806-1867), za³o¿y³ Stowarzyszenie wiêtego Piotra
w Okowach dla wychowania m³odych wiêniów.
87
Te siostry, których zgromadzenie za³o¿y³ A. Sylvestre Receveur (1750-1804),
by³y znane ze swego rygoryzmu.
88
Kanonik Jean Audric (1766-1856). Po rewolucji francuskiej przygarn¹³ wiele
dzieci na plebanii swej parafii Saint-Barnabe; zdobywali tam wykszta³cenie, formowani
do pobo¿noci wstêpowali póniej do ni¿szego lub wy¿szego seminarium.
86
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koszt. Dziewiêædziesi¹t lat ¿ycia, piêknie prze¿yte, za które czeka
go wielka nagroda w niebie.
10 padziernika: Msza w rocznicê mierci mego ojca89. Mimo
up³ywu lat wspomnienie ukochanych osób nie zatrze siê nigdy.
Szczêcie obcowania z nimi odczuwamy przy o³tarzu, przed Bogiem króluj¹cym w niebie, gdzie s¹ wybrani, oraz, mam nadziejê,
moi bliscy.
13 padziernika90: Oktawa Matki Bo¿ej Ró¿añcowej. Msza
w Saint-Cannat. Powiadomieni wierni przyszli t³umnie na moj¹
mszê, koció³ by³ pe³en. Rozdziela³em komuniê przez godzinê
i dwadziecia minut. A do Sto³u Pañskiego przyst¹pi³o wiêcej wiernych ni¿ zwykle.
14 padziernika: Rocznica mej sakry biskupiej. Up³ywa
æwieræ wieku, odk¹d jestem biskupem! Z pewnym zawstydzeniem
sk³ada³em Bogu dziêki za ten niezwyk³y dar godnoci biskupiej! Ile
dobra winno dokonaæ siê przez te lata? Do jakiej doskona³oci powinienem dojæ? Ile dni mi zosta³o, by naprawiæ wszelkie zaniedbania, jakie sumienie mi wyrzuca, i wynagrodziæ Bogu za niedoskona³oci i s³aboci? Bóg sam wie. Ufam Jego mi³osierdziu
i oczekujê koniecznej pomocy, by w miarê dobrze pe³niæ powierzone mi zadania.
Wzruszaj¹cy to widok, gdy wierni wype³nili koció³ w tê uroczystoæ; kanonicy, proboszczowie stawili siê gremialnie, by wiêtowaæ ze mn¹ ten wielki dzieñ.
15 padziernika: Msza w Karmelu z okazji uroczystoci wiêtej Teresy, choæ dzisiaj w mojej diecezji wspomina siê wiêtego
Kanata, biskupa. Przyznam, i¿ powiêcam siê wspólnocie tych
sióstr; zasmuci³bym je, nie wywiadczaj¹c im tej przys³ugi.

89
90

Charles Antoine de Mazenod, zmar³ w Marsylii 10 padziernika 1820.
Dziennik od 13 do 18 padziernika: Rey II, s. 619.
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Po mszy w Karmelu udzieli³em bierzmowania wiêniom
w ciê¿kim wiêzieniu91. Gorliwy kapelan chce, by wiêniowie,
opuszczaj¹c wiêzienie, byli ju¿ bierzmowani, i przygotowuje ich
sumiennie; obawia siê, ¿e jeli nie skorzystaj¹ teraz z okazji, czy
bêdzie to mo¿liwe kiedykolwiek? Z radoci¹ akceptujê tê decyzjê,
udaj¹c siê do wiêzienia, gdy tylko kapelan o to prosi.
17 padziernika: Kilka dni pobytu na wsi, by dokoñczyæ redakcjê Statutów Diecezjalnych, uwzglêdniaj¹c uwagi zgromadzeñ
zakonnych.
18 padziernika: List wyra¿aj¹cy aprobatê i zachêtê do wydania drukiem konferencji, jakie ks. Louis Guiol, kanonik honorowy
i rektor kocio³a Saint-Charles wyg³osi³ w bazylice la Trinité.
19 padziernika92: Przysz³a wiadomoæ, ¿e wczoraj w parafii
Saint-Barnabé zmar³ kan. Audric. Bóg uwieñczy³ to d³ugie i cenne
¿ycie kap³añskie swego s³ugi. To jego ojcowskiej trosce diecezja
Marsylii zawdziêcza wielk¹ liczbê kap³anów, którzy prawdopodobnie bez jego pomocy nie doszliby do wy¿szego seminarium. Na
swej w³asnej plebanii ks. Audric przygotowywa³ ich przez wstêpne studia.
20 padziernika93: Odpowiadaj¹c na list biskupa Chartres94,
zalecam, by nie odnawiaæ sporów miêdzy biskupami, jakie zasz³y
po wydaniu ma³o chrzecijañskiej broszury: wiat widziany przez
niego samego. Nale¿y unikaæ wzniecania sporów w episkopacie,
które nieprzyjaciele Kocio³a chc¹ sprowokowaæ, by tym bardziej
triumfowaæ.

91
Kapelanami wiêziennymi byli M. Richaud w domu poprawczym i o. Roullet w wiêzieniu ledczym i siedzibie s¹du.
92
Rey II, s. 618.
93
Rey II, s. 619.
94
Biskup L.E. Regnault.
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22 padziernika95: Bierzmowanie wielu dziewcz¹t w przytu³ku. Profesja dwóch sióstr zakonnych.
Panowie Vaudoyer i Viollet-le-Duc96 przedstawili mi do zatwierdzenia plan pa³acu biskupiego, który zamierzaj¹ zbudowaæ.
Zrobi³em tylko kilka uwag. Dla tego, który bêdzie tam mieszka³,
bêdzie to dom naprawdê wygodny. W moim wieku zajmowanie siê
tymi sprawami bêdzie tylko w interesie mego nastêpcy.
26 padziernika: Uroczycie konsekrowa³em dzi o³tarz kocio³a wiêtego Marcina. O³tarz jest ku czci Najwiêtszego Serca
Jezusa.
26 padziernika97: [Wizyta królowej Hiszpanii, Krystyny98.]
Czasy mocno siê zmieni³y. Wiadomo, ¿e królowa uda³a siê do Rzymu, by prosiæ papie¿a o zdjêcie ekskomunik, jakie na niej ci¹¿y³y.
W konsekwencji nie mog³a kierowaæ sprawami królestwa Hiszpanii i zosta³a stamt¹d wygnana. I oto dzisiaj, w ostatni¹ niedzielê
padziernika, gdy zamierza³em udaæ siê do prezbiterium katedry,
by rozpocz¹æ liturgiê niedzieln¹, mówi¹ mi, ¿e królowa jest razem
z t³umem wiernych obecnych na sumie. Natychmiast kaza³em zanieæ jej klêcznik stoj¹cy obok tronu biskupiego. Ale okaza³o siê,
¿e królowa jest w towarzystwie jednej ze swych córek oraz damy
dworu, poleci³em wiêc, by zaniesiono im dwa inne klêczniki i nie
musia³y klêczeæ na go³ej ziemi.
Królowa dziêkowa³a mi; czu³em siê szczêliwy, ¿e mogê jej
us³u¿yæ i naprawiæ surowoæ nakazan¹ obowi¹zkiem podczas jej
pierwszej wizyty99. S¹dzi³em, i¿ ten gest wystarczy, ale moi wika-

Dziennik z 22 i 26 padziernika: Rey II, s. 620.
Architekt M. Jean Vaudoyer (1803-1872), który równie¿ przygotowa³ plany katedry Marsylii.
97
Rey II, s. 620-621.
98
Marie Christine de Bourbon (1806-1878), królowa Hiszpanii przez zwi¹zek
ma³¿eñski z Ferdynandem VII; regentka od 1833 do 1843. W tym okresie stanê³a po
stronie libera³ów, którzy przeladowali Koció³. Por. J. Leflon, La crise revolutionnaire,
w Histoire de l’Eglise, Fliche i Martin, t. 20, s. 463.
99
Rey (II, s. 620) mówi, ¿e zatrzyma³a siê w Marsylii i ¿e biskup nie chcia³ z ni¹
siê spotkaæ.
95
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riusze generalni radzili, bym okaza³ wielkodusznoæ i z³o¿y³ jej
wizytê w Hotelu Cesarzy, gdzie mieszka³a. Po chwili wahania,
uznaj¹c, i¿ jest nieszczêliwa, skazana na wygnanie, zda³o mi siê
szlachetn¹ rzecz¹ okazaæ jej grzecznoæ. Udalimy siê wiêc do hotelu, przekonani, i¿ zostawimy tam tylko karty wizytowe. Ku memu
wielkiemu zdziwieniu bylimy przyjêci; królowa by³a w towarzystwie swej córki, swego mê¿a, ksiêcia de Riamero i ksiê¿nej, której imienia nie pamiêtam. Królowa ujê³a mnie za rêkê, by j¹ uca³owaæ, podobnie post¹pili inni.
Nie dziwi³ mnie ten pobo¿ny gest, król Don Carlos i królowa,
jego ma³¿onka, czynili tak zawsze, gdy mia³em zaszczyt przyjmowaæ ich podczas ich pobytu w Marsylii100. Wtedy wita³em ich inaczej ni¿ teraz królow¹ Krystynê. Przyjmowa³em ich po królewsku,
gdy uczestniczyli we mszy w katedrze, jak te¿ gdy zechcieli przyj¹æ zaproszenie i przybyæ do mnie na obiad. Tak¿e gdy odwiedza³em ich w skromnym hotelu przy placu Noailles. Co do królowej
Krystyny, moja wizyta sprawi³a jej wielk¹ przyjemnoæ i tak serdecznie rozmawia³a z nami. Przy okazji wspomnia³em czcigodnego kardyna³a arcybiskupa Toledo. Powiedzia³em, ¿e królowa jej
córka dokona³a radykalnego zwrotu w polityce Hiszpanii. Królowa
poleci³a j¹ mym mod³om i prosi³a, bym modli³ siê za ni¹. Przy
po¿egnaniu uca³owa³a jeszcze raz moj¹ d³oñ.

Listopad
2 listopada101: Ksi¹dz Pététot102, superior oratorianów w drodze do Rzymu zatrzyma³ siê w Marsylii. W Rzymie, w kociele
Saint-Louis des Francais ma g³osiæ rekolekcje adwentowe. Udzieli³em gociny jemu i jego towarzyszowi podró¿y. S³ucha³ z ¿ywym
zainteresowaniem, gdy przedstawia³em sylwetkê wiêtego biskupa
100
Don Carlos de Burbon (1788-1855) by³ w Marsylii w listopadzie 1839. Por.
Dziennik 12 listopada 1839.
101
Dziennik od 2 do 6 listopada: Rey II, s. 620.
102
Ksi¹dz Louis Pierre Pététot (1801-1887). W 1852 on i o. Gratry odnowili Instytut Oratoire de France.
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J.B. Gaulta, i ze czci¹ ogl¹da³ jego pami¹tki, szczêliwie zachowane
u mnie. Dwukrotnie nawiedzi³ grób i odprawi³ mszê w kaplicy, gdzie
spoczywaj¹ jego prochy. Ca³owa³ ze czci¹ jego krzy¿ i piercieñ
i postanowi³, ¿e kto z jego wspólnoty opisze ¿ycie biskupa103.
3 listopada: Podró¿ do Aix. Na cmentarzu odprawi³em mszê
w kaplicy, któr¹ wybudowa³em. Bylimy tam w gronie rodzinnym.
4 listopada: Zatrzyma³ siê tu ks. Dequevauviller, kanclerz patriarchatu Jerozolimy; mielimy dwie kilkugodzinne narady.
Otrzyma³em bardzo po¿yteczne informacje do ankiety, o któr¹ prosi³ jego eminencja kardyna³ prefekt Kongregacji Propagandy Wiary. Wyniki ankiety przes³a³em kard. Barnabò104.
By³ te¿ u mnie ks. Guillemin105, prefekt apostolski Kantonu.
W poufnej rozmowie da³ cenne uwagi o swej misji i na temat schizmy Goa! Odpowiadaj¹ za tê misjê kap³ani z Missions Etrangeres
de Paris. Radzi³em prefektowi, by prosi³ o audiencjê u cesarza
i z prostot¹, lecz moc¹ przedstawi³ mu sytuacjê biednych misjonarzy francuskich. W jakim ¿yj¹ opuszczeniu, nie maj¹c ¿adnego
oparcia w przedstawicielach Francji; ci skazuj¹ ich na rze bez najmniejszego protestu.
Biskup Bataillon106 zatrzyma³ siê u mnie w drodze do Rzymu.
Jest bardziej zadowolony ze swej misji ni¿ biedny prefekt Guillemin.
6 listopada: Pobyt biskupa diecezji Bayonne107 udaj¹cego siê do
Rzymu. Os¹dza on wiele spraw podobnie jak ja, nie wierzy w rzeko-

Biskup Gault nale¿a³ do Oratorium Francji.
Kardyna³ Giacomo Filippo Fransoni, prefekt od 1834 do 1856; Alessandro Barnabò, sekretarz od 1848 do 1856, prefekt Kongregacji od 20 czerwca 1856 do 24 lutego
1874.
105
Biskup Philippe Guillemin (1814-1886), apostolski prefekt Kouang Tong (Chiny) w 1853, biskup tytularny Cybistra w 1856.
106
Biskup Pierre Bataillon (1810-1877), ze zgromadzenia Marystów, w 1843 mianowany wikariuszem apostolskim Wallis na Oceanii.
107
François Lacroix, biskup diecezji Bayonne od 1838 do 1878.
103
104
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m¹ niemo¿noæ zachowania postów dzisiaj. Tym s³abym chrzecijanom potrafi przeciwstawiæ w³asny przyk³ad. Tak jak my przez ca³y
Wielki Post zachowuje wstrzemiêliwoæ od pokarmów miêsnych,
a dyspensy udziela tylko na trzy dni tygodnia tego okresu.
6 listopada108: Delegat apostolski nowej Grenady, bp Ledóchowski109, bêd¹c w Marsylii, z³o¿y³ mi wizytê i przypomnia³ gesty dobroci, jakiej dozna³ z mej strony, gdy wraca³ z Portugalii.
10 listopada110: Powiêci³em kaplicê i nowy dom, w którym
mieszkaj¹ Damy wiêtego Tomasza z Villanueva. Te Damy odst¹pi³y mi ich stary dom za cenê 110 000 franków. Osadzi³em tam
wspólnotê diecezjaln¹ wiêtej Rodziny i wychowujemy tam ch³opców, którzy siê przygotowuj¹ do stanu duchownego. Pierwotnie
dom ten by³ w³asnoci¹ brata mojego dziadka, ks. de Mazenoda111,
który by³ biskupem pomocniczym bpa de Belsunce’a, potem bpa
de Belloya, a podczas wakansu wikariuszem kapitulnym kapitu³y
katedralnej Marsylii.
16 listopada112: Uroczystoæ wiêtego Karola zosta³a przesuniêta na dzisiejsz¹ niedzielê. Celebrowa³em mszê w kociele wiêtego Karola, a wielka liczba mê¿czyzn i kobiet przyst¹pi³a do komunii. Potem uda³em siê do kocio³a wiêtego Marcina na odpust
parafialny.
17 listopada: Poniedzia³ek, dzieñ bierzmowania. Przyst¹pili:
siedemdziesiêcioczteroletni pan, profesor maj¹cy piêædziesi¹t lat,
dwóch m³odych w wieku dwudziestu piêciu lat, Murzyn w tym
samym prawie wieku i trzy inne osoby; uradowani, ¿e dost¹pili ³aski sakramentu, a ja cieszy³em siê, ¿e tej ³aski im udzieli³em.
Rey II, s. 621.
Biskup Halka Ledóchowski, który by³ prefektem Kongregacji Propagandy Wiary od 1892 do 1902.
110
Rey II, s. 621.
111
Charles-Auguste-André de Mazenod (1719-1795).
112
Dziennik od 16 do 23 listopada: Rey II, s. 622.
108
109
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23 listopada: W kociele wiêtego Karola msza koñcz¹ca
rekolekcje dla mê¿czyzn Stowarzyszenia wiêtego Wincentego
a Paulo. Frekwencja by³a bardzo dobra i przynios³a oczekiwane
owoce. Mamy wiele nawróceñ.
List do kard. Barnabò, by prosi³ Ojca wiêtego o mo¿liwoæ
konsekrowania wiêtych olejów i krzy¿ma, które siê wyczerpa³y.
Zebranie komisji Notre-Dame de la Garde dla oceny loterii
fantowej na budowê sanktuarium113. Rozdano 700 000 biletów, za
250 000 wp³ynê³y pieni¹dze, 100 000 jest w rêku depozytariuszy,
200 000 biletów zwrócono. Trzeba bêdzie prosiæ rz¹d o przed³u¿enie terminu i mo¿liwoæ zamieszczenia w prasie og³oszenia o loterii.
Pobyt biskupa diecezji Séez114 udaj¹cego siê do Rzymu; przyj¹³em go na biskupstwie. Do Rzymu udaje siê tak¿e arcybiskup Tours, kard. Morlot, i zatrzyma³ siê krótko u mnie.

Grudzieñ
5 grudnia115: Ca³e popo³udnie brodzi³em w b³ocie na wy¿ynnym terenie pomiêdzy Belle-de-Mai, Le Canet i Les Crottes, by
ustaliæ granice parafii, jak¹ zamierzam ustanowiæ pod wezwaniem
wiêtego Mauronta. Ta parafia bêdzie bardzo liczna, gdy otworz¹
nowy port.
7 grudnia116: Trzeci Zakon wiêtego Dominika otrzyma³ swoj¹ now¹ kaplicê. Cz³onkowie Bractwa nie s¹ liczni, ale starannie
dobrani, m³odzi ludzie stawiani za wzór, pochodz¹cy z wy¿szych
sfer spo³ecznych. W czasie mszy, któr¹ odprawi³em, wszyscy
przyst¹pili do komunii.
113
Pod koniec ¿ycia bp de Mazenod realizowa³ cztery projekty budowlane: pa³acu
biskupiego, katedry, sanktuarium Notre-Dame de la Garde i figury na czeæ Niepokalanego Poczêcia; rz¹d podj¹³ siê pokryæ koszt dwóch pierwszych konstrukcji; co do dwóch
innych biskup liczy³ na hojnoæ wiernych. Por. Ecrits oblats 12, s. XVII-XXI.
114
Charles Frédéric Rousselet, biskup Seez od 1844 do 1881.
115
Rey II, s. 622.
116
Rey II, s. 622-623.
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Moje zajêcia w tym dniu siê nie zakoñczy³y. Poszed³em do
p. Armanda, do wioski Sainte-Marthe. Ten uczciwy kupiec wzniós³
na swojej posesji wspania³¹ statuê na czeæ Niepokalanego Poczêcia. Na szczycie wysokiej wie¿y, zbudowanej z dobrym smakiem,
wznosi siê kamienna statua Najwiêtszej Maryi Panny. Ta wie¿a
jest widoczna z ca³ego terenu Marsylii; w ten sposób mo¿na z daleka wzywaæ B³ogos³awionej Dziewicy, czuwaj¹cej nad naszymi
wioskami i nad morzem.
15 grudnia117: Dzi poniedzia³ek. Na mszy w mojej kaplicy
osiem osób oczekiwa³o sakramentu bierzmowania. Uda³em siê do
parafii Saint-Marcel, by instalowaæ tam Siostry wiêtego Wincentego a Paulo. Maj¹ prowadziæ szko³y i opiekowaæ siê ubogimi.
Ksi¹dz Bayle wyg³osi³ kazanie, a ja odprawi³em nabo¿eñstwo.
W drodze powrotnej zatrzyma³em siê w parafii wiêtego Wincentego a Paulo, gdzie mia³em przewodniczyæ w posiedzeniu Ko³a ¯ywego Ró¿añca, udzieliæ b³ogos³awieñstwa i przyj¹æ do stowarzyszenia nowych cz³onków. Wróci³em do domu pieszo, by zas³u¿yæ
na kolacjê, która na mnie czeka³a. Trzeba, ¿ebym zawsze umia³ s³u¿yæ. Wyszed³em z domu o ósmej godzinie i dobrze wype³niaj¹c
obowi¹zki duszpasterskie, wróci³em do siebie o dziewi¹tej wieczorem. I sam nie wiem, kiedy bêdê móg³ zatrzymaæ siê i odpocz¹æ.
16 grudnia118: To nie dzi mam przyj¹æ luby Braci ze Wspólnoty Notre-Dame de Bon Secours119 i wrêczyæ habit piêciu z nich.
Tych Braci jako ludzi dobrej woli przeznaczy³em do opieki nad
chorymi. Gorliwie przyj¹³em pierwszych kandydatów, ³¹cz¹c ich
we wspólnotê. Otrzymali regu³ê zakonn¹, któr¹ wiernie zachowuj¹, by powiêciæ siê Bogu przez luby zakonne, najpierw na rok,
potem na piêæ lat i w koñcu przez luby wieczyste.
Tym to Braciom powierzê prowadzenie hospicjum z osobami
po ciê¿kiej chorobie, które zak³adam. Mój plan przyjêli ochotnie.
W tym celu odkupi³em dawny dom od Dam Adoracji Najwiêtsze117
118
119

s. 444.

Rey II, s. 624.
Rey II, s. 624.
Instytut powsta³y w 1852 dla pielêgnowania chorych w domu. Por. Rey II,
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go Sakramentu, gdzie bracia zamieszkaj¹ jak w swym domu macierzystym. Bêd¹ opiekowaæ siê rekonwalescentami, których tam
umieszczê, i dalej us³ugiwaæ biednym chorym.
Cena domu wynosi sto tysiêcy franków. By j¹ zdobyæ, sprzeda³em dwa letniskowe domy, jakie posiadam w Aix, w dzielnicy
Banon. Uwa¿am, ¿e lepiej jest zacz¹æ za ¿ycia to, czego pragn¹³em dokonaæ po mierci.
18 grudnia120: Pielgrzymka do Aix na parê godzin, by na grobie mej drogiej matki odprawiæ mszê wiêt¹ w rocznicê jej mierci121. To niewypowiedziana pociecha dla mego serca, ¿e mogê na
tym grobie wyraziæ uczucia mi³oci, szacunku, ¿alu, gorzkiego
bólu, którego os³abiæ we mnie nie zdo³a³o ¿adne dowiadczenie.
Biskup Olympii122 zechcia³ z³¹czyæ swe modlitwy z moimi, odprawi³ ofiarê mszy wiêtej na tym o³tarzu, który konsekrowa³em za
spokój dusz moich bliskich. Podró¿ tam i z powrotem odby³em
kolej¹. Mam dotrzymaæ obietnicy, ¿e 19 grudnia powiêcê pierwszy kamieñ kaplicy Panien Mi³osierdzia. Mam odprawiæ mszê
w starej kaplicy i ochrzciæ dwie nawrócone protestantki w domu
s³u¿ebniczek, który powierzy³em tej wspólnocie.
20 grudnia123: wiêcenia w katedrze la Major trzech kap³anów,
piêciu diakonów i kilku przyjmuj¹cych ni¿sze wiêcenia.
21 grudnia124: Msza w klasztorze Kapucynek na pami¹tkê
moich wiêceñ. Oby ich ¿arliwa modlitwa zespoli³a siê z moj¹
i pomog³a mi dziêkowaæ Panu, ¿e mnie niegodnego obdarzy³ ³ask¹
kap³añstwa.
22 grudnia125: Uda³em siê do kocio³a wiêtego Marcina, aby
wypiewaæ Te Deum, które zaleci³em na probê konsula generalne120
121
122
123
124
125

Rey II, s. 624-625.
Zmar³a w 1851.
Biskup Semeria.
Rey II, s. 625.
Rey II, s. 625.
Rey II, s. 625-626.
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go królestwa Neapolu jako dziêkczynienie Bogu za opatrznociow¹ opiekê nad królem Ferdynandem II, gdy grozi³a mu mieræ ze
strony mordercy. Sam król interweniowa³ w tej sprawie przez konsula. U nikogo nie szukaj¹c rady, przysta³em na tê probê bardzo
chêtnie. Konsul wys³a³ zaproszenia do przedstawicieli w³adz, którzy solidarnie przyszli do katedry bez w¹tpienia za zgod¹ rz¹du
cesarskiego. Konsul by³ mi nadzwyczaj wdziêczny, ¿e okaza³em
gotowoæ, by spe³niæ pobo¿ne ¿yczenie jego w³adcy. Czu³em siê
w obowi¹zku uczyniæ co wiêcej; z tej okazji postanowi³em napisaæ do króla taki oto list:
„Sire, opuszczamy katedrê, gdzie razem z moj¹ kapitu³¹ katedraln¹ przed o³tarzem Pañskim uroczycie i gor¹co sk³adalimy
dziêkczynienie Bogu za Jego opiekê w momencie, gdy zdradziecka rêka targnê³a siê na cenne ¿ycie Waszej Wysokoci.
Pozwól, Sire, ¿e biskup Marsylii po spe³nieniu drogiego jego
sercu aktu dziêkczynienia u twojego tronu z³o¿y ho³d osobistego,
g³êbokiego oddania. Jest bolesne widzieæ, do jakich zamachów prowadz¹ plany ludzi przewrotnych. Lecz nape³nia pociech¹ to, ¿e
szczerze mo¿emy tutaj ³¹czyæ siê z poddanymi Waszej Wysokoci,
którzy z takim oddaniem b³ogos³awi¹ Pana niebios, ¿e raczy³ ocaliæ ojca swego ludu i ksiêcia powiêcaj¹cego siê wielkim sprawom
³adu w Europie oraz szczerego obroñcê Kocio³a.
Kontakty miêdzy Marsyli¹ a królestwem Waszej Wysokoci s¹
rozliczne i wielu twych poddanych, Sire, mieszka w naszym miecie, i nieustannie s¹ przyjmowani w naszym porcie. Znamy te¿
doskonale tutaj wysi³ki, jakie podejmujesz dla dobra poddanych,
dlatego ludzie szlachetni we wszystkich krajach otaczaj¹ Ciê podziwem i mi³oci¹. W nie³atwej obecnej sytuacji spieszê z wyrazami oddania tym gorêcej, ¿e ca³a moja rodzina i ja razem z ni¹ pielêgnujemy ze czci¹ uczucie wdziêcznoci, jakie noszê od
dzieciñstwa wzglêdem czcigodnego rodu Waszej Wysokoci, bo
otoczy³ opiek¹ mnie i moich bliskich w Neapolu i w Palermo podczas naszego d³ugiego wygnania.
Sp³acaj¹c ten d³ug wdziêcznoci, staram siê otaczaæ duchow¹
opiek¹ twych poddanych, Sire, którzy mieszkaj¹ w Marsylii. Wielu do³¹cza do grupy w³oskiej w ich kociele. S³uchaj¹ kazañ
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w swym jêzyku, przyjmuj¹ sakramenty, których im udzielaj¹ kap³ani tylko do ich dyspozycji. Sam niekiedy pos³ugujê im, by pokazaæ, jak bardzo zwi¹zany jestem z ich krajem i ich umi³owanym
w³adc¹”126.
24 grudnia127: Co za niespodzianka! Biskup diecezji Saint-Boniface Alexandre Tache128 zjawi³ siê w Montolivet, gdzie uda³em siê do swych zajêæ. Przedstawi³em go wspólnocie, która przywita³a gocia bardzo radonie. ¯aden z naszych scholastyków go
nie zna³. Po obiedzie zapuci³ sieci, a by³ obecny równie¿ bp Semeria, który uczyni³ to samo. Taki sposób rekrutacji wzbudzi³ powszechn¹ radoæ ca³ej tej m³odzie¿y, która mia³a do wyboru albo
50 stopni mrozu, albo upa³y panuj¹ce na równiku. Ró¿ne zami³owania mog³y byæ spe³nione, tym bardziej ¿e zarówno po jednej, jak
i po drugiej stronie by³y dusze potrzebuj¹ce zbawienia, koniecznoæ wyrzeczeñ i okazania gorliwoci w s³u¿bie Bo¿ej.
25 grudnia129: Piêkna liturgia w noc Bo¿ego Narodzenia! Jak
co roku odprawi³em mszê pontyfikaln¹, koció³ wiêtego Marcina
by³ wype³niony po brzegi.
W dzieñ równie¿ by³a msza pontyfikalna, pe³na przepychu.
Biskupi z Saint-Boniface i Olympii zajêli miejsca w prezbiterium
naprzeciw tronu. Wzruszaj¹cy to widok dla mnie mieæ przed oczami dwóch biskupów razem u stóp o³tarza w ten dzieñ uroczysty.
Przybyli z krañców ziemi, by ³¹czyæ swe mod³y z modlitw¹ tego,
który ich konsekrowa³, i osobicie z³o¿yæ Bogu ho³d tak ró¿nych
i tak oddalonych od siebie narodów w rozmodlonej wspólnocie
Marsylii!

126
Rey dodaje (II, s. 626), ¿e król odpowiedzia³: Ksiê¿e biskupie, proszê przyj¹æ
moje podziêkowanie, ¿e zechcia³e do³¹czyæ siê do tych, którzy po tym nieszczêliwym
wydarzeniu z 8 grudnia okazali mi tak wielk¹ ¿yczliwoæ zarówno w kraju, jak i za granic¹. Pos³uga duszpasterska, jak¹ otoczeni s¹ moi poddani w twej diecezji Monseigneur,
ka¿e mi wyraziæ szczer¹ wdziêcznoæ i jednoczenie zapewniæ o moim szacunku, itd..
127
Rey II, s. 626.
128
Biskup Alexandre Taché (1823-1894), koadiutor biskupa Provenchera w 1850,
biskup diecezji Saint-Boniface w 1853.
129
Rey II, s. 626-627.
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Szczególnie me serce dziêkowa³o Panu za to, co teraz ogl¹da³y moje oczy: biskupi misyjni, obydwaj przeze mnie konsekrowani, aby ewangelizowaæ pogan dalekiej Pó³nocy i najgorêtszego Po³udnia. S¹ cz³onkami naszego Zgromadzenia i oto s¹ w asycie
dwóch oblatów tak¿e wywiêconych przeze mnie130, ja za na tronie biskupim w asycie dwóch innych oblatów. Jeden z nich wywiêcony na kap³ana przeze mnie131. By³ powód do wzruszeñ, gdy
zg³êbia³em ojcostwo duchowe w tym dniu i na tym miejscu! To
uskrzydla³o, porywa³o moj¹ duszê do Boga podczas Gloria i Credo, gdy ta cz¹stka rodziny zakonnej by³a tak blisko siebie na tym
duchowym spotkaniu.
Dziêkuj¹c Bogu, czu³em zarazem zawstydzenie, ¿e brak mi
cnót koniecznych, by wype³niæ tê wielk¹ misjê, jak¹ dobry Bóg
powierzy³ mi w Kociele! Ile dobra sprawiaj¹ w duszy te refleksje
podczas liturgii pontyfikalnej! Z³o¿yæ w³asn¹ niemoc przed majestatem Boga, swoj¹ nêdzê moraln¹ przed najwy¿sz¹ wiêtoci¹
w czasie akcji najbardziej wznios³ej, podczas uroczystej ofiary
sk³adanej z tak¹ okaza³oci¹ przez biskupa, który czuje siê tak
ma³ym, biednym i nêdznym przed Bogiem, którego reprezentuje!
Lecz nade wszystko odczuwam ogromn¹ radoæ i ufnoæ, a serce
przepe³nia szczêcie; to przedsionek raju i tylko w niebie mo¿na
byæ bardziej szczêliwym!
130
Ojcowie Achille Rey (1828-1911) i Toussaint Rambert (1828-1889), dyrektorzy wy¿szego seminarium.
131
Ojciec Joseph Fabre (1824-1892), wywiêcony przez bpa de Mazenoda,
i o. François de Paul-Henry Tempier (1788-1870), wikariusze generalni diecezji Marsylii.
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Cesarz Napoleon III

Pan Troplong,
marsza³ek senatu

Pa³ac Luksemburski, siedziba senatu od 1805 roku
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Styczeñluty 1857
14 stycznia1: Mo¿na sobie wyobraziæ, jakie myli chodzi³y mi
po g³owie w czasie konduktu pogrzebowego. By³a to d³uga medytacja o mierci; to ju¿ szósty arcybiskup Aix, który odchodzi do
wiecznoci. Arcybiskup Darcimoles2 by³ dwadziecia lat m³odszy
ode mnie. Gdy dziesiêæ lat temu obejmowa³ sw¹ stolicê biskupi¹,
mówi³em sobie: to bêdzie ten, który mnie pochowa. Bóg zrz¹dzi³
inaczej. Ceremonia pogrzebowa, której przewodniczy³em, by³a jakby echem tej, która odbêdzie siê dla mnie, kiedy spodoba siê Panu
przeci¹æ niæ mego ¿ycia. I z tym wiêksz¹ gorliwoci¹ modli³em siê
za dobrego biskupa, któremu oddawa³em ostatni¹ przys³ugê. Odmówi³em w jego intencji ró¿aniec, maszeruj¹c, odprawiê te¿ trzeci¹ mszê wiêt¹ za spokój jego duszy. Jako biskup wieci³ przyk³adem. Z czasów seminaryjnych zachowa³ zwyczaje co do rocznych
rekolekcji i duchownych æwiczeñ. Musia³ niejedno wycierpieæ
w Aix, a ostatnie zmartwienia przyspieszy³y jego mieræ. Stara³em
siê dobrym s³owem os³odziæ jego gorycz, lecz by³ zbyt zbola³y, by
móc skorzystaæ z moich rad.
13 lutego3: Tego wikariusza generalnego4 wzi¹³em za w³oskiego zakonnika, na którego wzór ubieraj¹ siê w Moulins: bez plastroRey II, s. 628, i Rambert II, s. 469.
Pierre Darcimoles (1802-1857), arcybiskup Aix od 1847 do 1857. Ojciec Rey
pisze, ¿e 6 stycznia o. Courtès zawiadomi³ bpa de Mazenoda o mierci bpa Darcimolesa
i ¿e pogrzeb odby³ siê 10. Arcybiskup Aix zmar³ 11, a w swoim Ordo 14 (lub 15) stycznia bp de Mazenod pisze: „podró¿ do Aix na ceremoniê pogrzebow¹ arcybiskupa”.
3
Rey II, s. 631.
4
13 lutego bp de Mazenod przyby³ do Pary¿a, by uczestniczyæ w posiedzeniu senatu. Z³o¿y³ wizytê nuncjuszowi, gdzie spotka³ ks. de Conny’ego, wikariusza generalnego diecezji Moulins, której bp Pierre de Dreux-Brézé „traci³ coraz bardziej autorytet
u duchownych swojej diecezji”.
1
2
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nu, p³aszcz na wzór w³oski, pas zwyczajny itd. Nuncjusz nie ukrywa³, ¿e wydarzenia w Moulins stawia³y go w przykrej i trudnej
sytuacji. Popiera autorytet, ale potrzeba zbawiennej rady, która pomog³aby biskupowi unikaæ przesady, z jak¹ boryka siê ju¿ od dawna. Nuncjusz to rozumie, doda³, i¿ chcia³by równie¿ zakoñczyæ
spory co do liturgii.
16 lutego5: Otwarcie sesji ustawodawczej odby³o siê w pa³acu
Tuileries; o ustalonej godzinie senatorowie i cz³onkowie cia³a ustawodawczego udali siê do wielkiej Sali Pokoju. Najpierw wesz³a
cesarzowa: kilka g³osów j¹ pozdrawi³o, g³osy liczniejsze pozdrowi³y cesarza, który zaj¹³ miejsce i poprosi³, by wszyscy usiedli.
Wtedy przeczyta³ g³osem spokojnym, nie zmieniaj¹c tonacji, przemówienie powitalne, które przyjêto oklaskami. Jego pocz¹tek bardzo mi siê spodoba³, bo sk³ada ho³d Bogu w takich s³owach:
„W zesz³ym roku moje przemówienie koñczy³o siê wo³aniem
o Bo¿¹ opiekê: niech Bóg tak pokieruje naszymi wysi³kami, aby
s³u¿y³y ludzkoci i umacnia³y cywilizacjê: wydaje siê, ¿e ta modlitwa zosta³a wys³uchana.
Dzi fragment odnosz¹cy siê do Neapolu zasmuci³ mnie, a wspomniany na koñcu Adolphe Thiers6 i s³owa uznania dla niego wyda³y mi siê nie na miejscu.
Ogólnie przemówienie wypad³o dobrze i zadowoli³o nas. Z pa³acu uda³em siê do ministra stanu, który przyj¹³ mnie bardzo
uprzejmie. Us³ysza³em niejedno, miêdzy innymi ¿e cesarz najpierw
zaufa³ mocno Kocio³owi, lecz niektórzy nadu¿yli tego zaufania, to
usprawiedliwia pewne och³odzenie, co te¿ mog³em zauwa¿yæ. Odpowiedzia³em mu, ¿e to niezadowolenie nie jest dla mnie oczywiste, i wydaje mi siê, i¿ z kilkoma wyj¹tkami wszystko toczy siê
normalnym torem. Niepokoj¹ ich zatargi w diecezji Moulins i walka miêdzy dziennikarzami. Ta opinia i niesmaczny komplement

Rey II, s. 631-632, i Rambert II, s. 471.
Adolphe Thiers (1797-1877), m¹¿ stanu i historyk urodzony w Marsylii. Rambert (II, s.471) pisze na ten temat: Napoleon III „z upodobaniem powtarza oskar¿enia
wnoszone przez rewolucyjny t³um przeciw królowi Ferdynandowi II, a nie szczêdzi pochlebstw wobec p. Thiersa, którego nazywa s³awnym historykiem narodowym”.
5
6
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cesarzowej wobec biskupów przyby³ych na uroczystoci pogrzebowe arcybiskupa Pary¿a7 wiadcz¹, i¿ s¹ mocno zaniepokojeni roz³amem, jaki panuje wród biskupów.

Kwiecieñ
Kwiecieñ8: Pan Troplong podczas wielkanocnych ferii9 przyby³ z madame Troplong odpocz¹æ nad morzem. Ceniê tego wybitnego urzêdnika i by³em szczêliwy, i¿ w stolicy biskupiej mogê daæ
dowód przyjani w zamian za dobroæ, jak¹ okazali mi on i jego
¿ona. Jak to siê mówi, pilotowa³em ich po naszym miecie. Co dnia
oprowadza³em ich, by mogli poznaæ miasto; Prado, pa³ac Borelli,
buduj¹c¹ siê katedrê, moj¹ wie, wielkie piece Saint-Louis. Prosi³em ich na obiad i przyszli, bêd¹c mymi przyjació³mi. Pan Troplong po przeja¿d¿ce odbytej dla zdrowia wymówi³ siê tam, gdzie
by³ ju¿ zaproszony, i wola³ przyjæ do mnie w rodê, licz¹c na postny obiad; w Lyonie, mówi pani Troplong, podano mu szczupaka
nadzianego s³onin¹.
W czasie zwiedzania przekona³em siê, o czym ju¿ wiedzia³em
w Pary¿u, ¿e czcigodny p. Troplong ¿yje istotnie duchem religijnym. Modli³ siê pobo¿nie w kaplicy Notre-Dame de la Garde; na
wsi, przed figur¹ Niepokalanej Dziewicy, uczyni³ znak krzy¿a
i modli³ siê. Przed posi³kiem czyni³ wobec wszystkich znak krzy¿a. By³em szczêliwy, ¿e mogê obserwowaæ tych dwoje ma³¿onków, pe³nych delikatnoci jedno dla drugiego, wzór cnót ma³¿eñskich; by³em oczarowany i wzruszony. Z powodu dzie³, które
wyda³, cz³owiek ten jest szanowany, powa¿any za swe zas³ugi; niezale¿nie od tego czujê dla niego nadzwyczajn¹ sympatiê. Dlatego
nie tylko go ceniê, lecz i prawdziwie mi³ujê.
Wysy³aj¹c ten oto list, nie mog³em nie napisaæ, jak bardzo by³em z niego zadowolony podczas krótkiego pobytu w Marsylii:
Pogrzeb Auguste Siboura, arcybiskupa Pary¿a zmar³ego 3 stycznia 1857. Pogrzeb
mia³ miejsce w katedrze Notre-Dame 10 stycznia.
8
Rey II, s. 637-638, i Rambert II, s. 472-473.
9
Wielkanoc przypada³a 12 kwietnia w roku 1857.
7
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Panie Marsza³ku, nie by³bym do koñca zadowolony z krótkiego pobytu Waszej Ekscelencji i Madame Troplong w Marsylii, je¿elibym tego Panu nie przekaza³. Zdaje mi siê, ¿e za s³abo s³owami wyrazi³em, jakim szczêciem by³o dla mnie spêdziæ z wami te
kilka dni. Moje serce potrzebuje w ten sposób wyraziæ swe uczucia; kiedy jest mocno wzruszone, musi siê zwierzyæ. Zna³em Pana
jako piastuj¹cego wysoki urz¹d, a w senacie sprawuj¹cego funkcjê
marsza³ka inteligentnie i m¹drze. Cieszy³em siê z zaufania, jakim
obdarza³ Pana sam cesarz. Z wdziêcznoci¹ wspominam mi³e przyjêcie, jakiego dozna³em od Pana, lecz nie by³o mi dane poznaæ
pañskiego wnêtrza, jak to by³o w Marsylii.
Zrozumia³em wtedy, sk¹d pochodzi ta sympatia, któr¹ Pana
darzy³em, zanim zacz¹³em Pana ceniæ pod ka¿dym wzglêdem. Proszê, Ekscelencjo, wybaczyæ mi te zwierzenia, ale dot¹d jeszcze jestem pod urokiem tej prostoty, ducha religijnego i dobroci charakteru, które mocno uwypuklaj¹ inne cechy, jakie wszyscy w Tobie
podziwiaj¹. Z satysfakcj¹ widzia³em, jak dwoje ma³¿onków troszczy siê wzajemnie o siebie z wielk¹ delikatnoci¹, i chêtnie stawia³em ich za wzór cnót domowych. Dziêkujê Bogu, ¿e pozna³em takich ludzi w naszej epoce, w której rzadko siê zdarza, by kto
posiada³ tyle zalet. Dodam co, choæ pañsk¹ reakcj¹ bêdzie
umiech na twarzy.
ni³o mi siê w nocy po wyjedzie Pana, ¿e bylimy jeszcze
razem, chcia³em pokazaæ cuda Marsylii, które nie istniej¹, a które
ja ogl¹da³em. Te wspania³e chwile spêdzone razem pozostawi³y
takie wra¿enia w moim sercu. Niech to bêdzie, Panie Marsza³ku,
spontanicznym wyrazem czci p³yn¹cej z serca dla Ekscelencji i dla
Madame Troplong, której proszê przekazaæ wyrazy uszanowania.
Zakoñczê ten list pe³en zwierzeñ, nie u¿ywaj¹c zwyk³ej formu³y, lecz tym, co dyktuje mi serce, ¿e pozostajê pañskim najbardziej
oddanym przyjacielem.
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Maj
11 maja10: Dzi, w poniedzia³ek, udzieli³em sakramentu
bierzmowania w swojej kaplicy, a potem uda³em siê do Estaque
z wizyt¹ duszpastersk¹11. Wszyscy wierni tej nowej parafii zgromadzili siê w kociele; korzystaj¹c z tego, przekaza³em im zbawienne
rady. Wszyscy dziwi¹ siê, ¿e mam mocny g³os od d³u¿szego czasu
i wcale go nie oszczêdzam. Dziêki za to Panu, na Jego chwa³ê u¿ywam Jego darów, a szczególnie czerstwego zdrowia w podesz³ym
wieku. Ufam, ¿e dalej bêdê móg³, jeli zajdzie potrzeba, pe³niæ sw¹
pos³ugê bez oznak s³aboci. Jedno jest pewne, ¿e nie odczuwam
wcale zmêczenia po kazaniu, które zwykle trwa ponad godzinê.
Przedtem jest msza i komunia udzielana wszystkim wiernym, którzy wype³niaj¹ koció³. Niekiedy przemawiam gwa³townie i zawsze tak, by mnie s³yszano od o³tarza.

Czerwiec
19 czerwca12: Z niczym nie da siê porównaæ piêkna, jakie daje
procesja generalna. Z radoci¹ widzê, i¿ co roku ronie eucharystyczna pobo¿noæ mego ludu dla Pana, którego uczciæ chcemy ze
wszystkich si³. Poleci³em, niech wszystkie zgromadzenia mêskie
i ¿eñskie miasta uczestnicz¹ w tej procesji wotywnej, wyraz naszej
wdziêcznoci i mi³oci do Jezusa Chrystusa. Tê ideê podjêto,
a obecnoæ nie mog³a byæ liczniejsza i bardziej buduj¹ca. Trzeba
by³o dwie dobre godziny na rozwiniêcie procesji, tak i¿ krzy¿ procesyjny by³ ju¿ w alei Le Cours, a kap³an z Najwiêtszym Sakramentem jeszcze nie wyszed³ z kocio³a. Ulice, po których mia³a
przejæ procesja, by³y wspaniale ozdobione. Oprócz dywanów zwisaj¹cych z balkonów i okien cudowne wra¿enie sprawia³y niezli-

Rey II, s. 640.
Wed³ug swego Ordo bp de Mazenod zwizytowa³ kilka parafii poza miastem od
4 do 16 maja.
12
Rey II, s. 641-642.
10
11
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czone pawilony, rodzaj zadaszenia rozwieszonego w poprzek ka¿dej z ulic, daj¹cego cieñ uczestnikom procesji.
Na krzes³ach stoj¹cych w potrójnym rzêdzie siedzieli ci, których przyci¹ga³a raczej pobo¿noæ ni¿ ciekawoæ, by widzieæ przechodz¹c¹ procesjê. Wielka liczba piêknych o³tarzy polowych nadawa³a ulicom charakter niekoñcz¹cego siê kocio³a, nawierzchnia
ulic pokryta by³a kwiatami. Wszystko zachwyca³o w tym dniu, jednym z najpiêkniejszych w moim ¿yciu. Co za szczêcie, ¿e nasz
Pan jest adorowany przez niezliczony t³um wiernych. Po skandalicznym zachowaniu, jakie mia³o miejsce w ostatni¹ niedzielê, stara³em siê zapobiec, by ono wiêcej siê nie powtórzy³o. Swoje skargi
przed³o¿y³em tym, którzy mieli iæ bezporednio za baldachimem;
z³o¿yli uroczyst¹ obietnicê, ¿e zachowaj¹ siê, jak wymaga tego religia i nakazy przyzwoitoci, i obietnicy dotrzymano. W przeciwnym razie ustawi³bym wielu chórzystów miêdzy baldachimem
a tymi, którzy profanuj¹ wiêtoci.

Lipiecsierpieñ
Pi¹tek 24 lipca13: Wizyta u wspania³ego doktora Yore, wikariusza generalnego14 i przyjaciela bpa O’Connora. Popiera³ on zamiary biskupa, któremu zawdziêczamy nasz¹ misjê w Dublinie.
roda 29 lipca15: Konsekracja i uroczyste otwarcie kocio³a,
w którym pos³uguj¹ nasi ojcowie [w Leeds]. To niespodziewane,
pogoda by³a wspania³a. Ca³y region postanowi³ wiêtowaæ. Warsztaty w katolickich domach zamkniêto, jak mo¿na by³o siê spodzieRey II, s. 644.
Pocz¹wszy od s. 643, Rey na kilku stronach kreli podró¿ bpa de Mazenoda do
Anglii, Irlandii i Szkocji. Ojciec Casimir Aubert i on wyruszyli z Pary¿a 10 lipca i powrócili tam 16 sierpnia. Ojciec Rey na pewno trzyma siê cile tekstu Dziennika, ale
dos³ownie cytuje kilka paragrafów, bior¹c w cudzys³ów, te publikujemy. Szczegó³y podró¿y znamy z listów Za³o¿yciela, które pisa³ w tym czasie, opublikowanych w Ecrits
oblats, 3, s. 132-147; tam¿e s. 208-210: wizyta w Inchicore. 24 lipca podró¿ni przybyli
do Dublina.
15
Rambert II, s. 474-475, i Rey II, s. 645.
13
14
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waæ; ale robotnicy protestanccy pragnêli tak¿e wzi¹æ urlop i pozwolono im, tak i¿ ca³a tamtejsza ludnoæ by³a poruszona. Ulice
zat³oczone tak bardzo, ¿e gdy udawa³em siê do kocio³a, by uczestniczyæ w liturgii; konie powozu p. Holdfortha, które mnie wioz³y,
nie mog³y przedrzeæ siê przez gêsty t³um; wielu pospieszy³o mi na
pomoc, i w koñcu powóz dotar³ na plac kocielny. Kto by pomyla³, ¿e jestemy w miecie, gdzie mieszka dwiecie tysiêcy protestantów! Bez obawy wiêc przywdzialimy szaty pontyfikalne
w gmachu szko³y, by stamt¹d udaæ siê w procesji do kocio³a. Jeszcze nigdy nic podobnego nie widziano w tym miecie.
Procesjê otwiera³o stu kap³anów ubranych w kom¿e, za nimi
kroczy³ biskup g³ówny celebrans pod baldachimem wspartym na
szeciu dr¹¿kach, a wokó³ s³u¿ba o³tarza. Za baldachimem szli biskup diecezjalny i biskup diecezji Henfort16 w asycie kanoników.
Wspania³y ten orszak przemierza³ plac wype³niony ogromnym t³umem. Postawa pe³na skupienia i szacunku, jaka cechowa³a zebranych, wiadczy³a, jak wielkie wra¿enie robi³ widok tej imponuj¹cej procesji. Koció³ by³ pe³en wiernych, którzy zachowywali siê
z godnoci¹ i trudno by³o odró¿niæ protestantów od katolików.
Sumê pontyfikaln¹ uwietnia³y liturgiczny piew i muzyka. Po
ewangelii kard. Wiseman17 wyg³osi³ kazanie, przyjête z wielkim
aplauzem. W czasie pontyfikalnych nieszporów kazanie, które g³osi³ wielebny doktor Manning18, równie¿ zachwyci³o s³uchaczy.
Najbardziej wzruszaj¹ca scena mia³a miejsce po sprawowanej
liturgii, gdy ubrany w rokietê i mozettê mia³em wejæ do domu
misjonarzy. Zaledwie zjawi³em siê na placu tej dzielnicy, gdy zewsz¹d odezwa³y siê okrzyki radoci i hurra sporód ogromnego t³umu. Wiwaty jeszcze siê wzmog³y, gdy gestem r¹k pozdrawia³em
t³um jako naturalny odruch podziêkowania, do którego pobudzi³a
mnie ta owacja. Jeszcze teraz kiedy mylê o tym, moje serce siê
wzrusza.
Biskup diecezjalny Jean Briggs, biskup diecezji Beverley. Biskup diecezji Henfort? Bez w¹tpienia b³¹d w pisowni. Diecezji Henfort nie by³o wtedy, mo¿e Hartford,
USA?
17
Nicholas Patrick Wiseman (1802-1865), arcybiskup Westminster od 1850 do
1865.
18
Henry Manning (1808-1892), arcybiskup Westminster od 1865 do 1892, kardyna³ w 1875.
16
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Sobota 1 sierpnia19: Przed zapadniêciem nocy udalimy siê do
Sickling-Hall20. Pobyt w tym domu zaznaczy³em, przyjmuj¹c do
nowicjatu dwóch postulantów, którzy przywdziali habit zakonny21.
Odwiedzi³em wspania³ego o. Bouquillona22 na ³o¿u boleci, który
spodziewa siê mierci nie z rezygnacj¹, lecz z radoci¹ i gor¹cym
pragnieniem. Ucisnêlimy siê pe³ni wzruszenia; gdy siê uspokoi³,
zwróci³ siê do mnie w ³agodnych, buduj¹cych s³owach, zapewniaj¹c, i¿ jest szczêliwy, ¿e mo¿e umrzeæ w Zgromadzeniu: „Jednego
tylko ¿a³ujê, mówi, ¿e nie dane mi by³o udaæ siê do biednych Indian, by g³osiæ im dobr¹ nowinê o zbawieniu; lecz dobry Bóg nie
chcia³ tego, niech siê dzieje Jego wiêta wola. Co dnia odwiedza³em tego wiêtego zakonnika, rozmowê kierowalimy ku niebu,
które wkrótce mia³ posi¹æ.
Niedziela 2 sierpnia23 [Wizyta matki piêtnaciorga dzieci24,]
wszystkie obdarzone urod¹ i zdrowe. Chwalê Boga, widz¹c rodziny wielodzietne.
Wtorek 4 sierpnia25: [W Edynburgu biskup Gillis26] przyj¹³
mnie z w³aciw¹ mu uprzejmoci¹, której zazna³em, podejmuj¹c go
kilkakrotnie w moim domu. Ten drogi biskup chcia³, bymy zwiedzili g³ówne dzielnice miasta, zanim nas wprowadzi do swego
domu.

Rambert II, s. 475-476.
Dom nowicjatu.
21
Wydaje siê ¿e da³ habit tylko bratu, którym by³ Michael Bennett. Por. Diarium
of the House of Noviciate, Lys Mary1852-1866, AGRH.
22
Jules Bouquillon (1824-1857), oblat 27 sierpnia 1854, kap³añstwo 8 czerwca
1856.
23
Rey II, s. 646.
24
Rey pisze na ten temat: Wizyta u dwóch dobrodziejek, z których jedna jest siostr¹ kard. Welda i matk¹ 16 dzieci. Jej siostrzenic¹ jest madame Maxwell, ma³¿onka
dobrodzieja, która ma ju¿ 15 dzieci, wszystkie dorodne…”.
25
Rey II, s. 646.
26
Biskup James Gillis.
19
20
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Pi¹tek 7 sierpnia27: [W Galashiels.] To tutaj otrzyma³em ten
pamiêtny list od biskupa diecezji Quimper, w którym oznajmia mi
sw¹ s³awetn¹ decyzjê odes³ania oblatów ze swojego seminarium,
zarazem nie szczêdz¹c im najwspanialszych pochwa³. Tutaj te¿
napisa³em list z moj¹ odpowiedzi¹28.
Wtorek 11 sierpnia29: [W Leeds spotyka mnie m³ody Walter
Holdforth, który] zwiedzi³ najbardziej odleg³e zak¹tki wiata i zawsze, jak zapewnia, wychodzi³ ca³y z opa³ów za wstawiennictwem wiêtego Dobrego £otra. W dowód wdziêcznoci postanowi³ ufundowaæ mu na w³asny koszt o³tarz w naszym kociele.
Jego ¿yczeniem jest, aby o³tarz by³ marmurowy i jak najwspanialszy. W gruncie rzeczy, to Chrystus osobicie kanonizowa³ tego
wiêtego; zreszt¹, nasi ojcowie odmawiaj¹ oficjum jemu powiêcone 24 kwietnia.
roda 12 sierpnia30: [Dni, które spêdzam u lorda Campden.]
W zamku mieszka pobo¿ny oratorianin, by³y duchowny protestancki, który jako kapelan pos³uguje w kaplicy zamkowej, gdzie znajduje siê Najwiêtszy Sakrament. Dla mieszkañców to wielkie
szczêcie mieæ taki skarb. Kaplicê stale nawiedzaj¹ wierni, a gorliwy wicehrabia jest stró¿em sanktuarium, pe³ni¹c z honorem urz¹d
zakrystiana; zrozumia³e, ¿e podczas mojej mszy przyj¹³ komuniê
i by³ ministrantem.
Czwartek 13 sierpnia31: [Oksford32.] Kiedy odwiedzam te
kocio³y bêd¹ce wi¹tyniami b³êdu, serce mi krwawi. W tygodniu
Rey II, s. 647.
W 1856 Nicolas Marie Sergent, biskup diecezji Quimper od 1855 do 1871, postanowi³ powierzyæ oblatom prowadzenie swego wy¿szego seminarium. Pos³ani zostali
oo. Bellon i Lagier, wspólnotê miano uzupe³niæ jesieni¹ 1857. W sierpniu bp Sergent
og³osi³, ¿e pos³uga oblatów nie jest ju¿ konieczna. Biskup de Mazenod odpowiedzia³
6 sierpnia; zobacz list zamieszczony w Ecrits oblats 13, s. 202-205.
29
Rey II, s. 647-648.
30
Rey II, s. 648.
31
Rey II, s. 648.
32
Rey dodaje taki komentarz: „Wyjazd do Londynu, krótki postój w Oksfordzie,
który Za³o¿yciel z przyjemnoci¹ zwiedza³. Chcia³ poznaæ s³ynny uniwersytet i ró¿ne
27
28
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s¹ one opustosza³e, a w niedzielê wi¹tynia wype³nia siê s³uchaj¹cymi tych, którzy utwierdzaj¹ ich w b³êdzie i w nienawici do
prawdy.
Pi¹tek 14 sierpnia33: [Londyn, wizyta u ksiêcia de Norfolk
i jego ma³¿onki.] Po¿egna³em ich ze smutkiem, ¿e chyba nie zobaczê ju¿ tych wspania³ych obroñców katolickiego Kocio³a
w Anglii.
19 sierpnia34: [W Pary¿u. Na skutek usilnych prób ks. Pillona ] zaryzykowa³em, by porozmawiaæ o wszystkim z kard. Morlotem. Zaprosi³ mnie na obiad do wy¿szego seminarium, gdzie odprawia³ rekolekcje razem z duchownymi Pary¿a. Kardyna³, który
nie ufa planom ks. Pillona, da³ wymijaj¹c¹ odpowied, nie chcia³em wiêc nalegaæ, by nie spotkaæ siê ze zdecydowan¹ odmow¹.
Biskup Sibour, który bardzo chcia³ nas zaprosiæ do Pary¿a, by³by
bardziej uprzejmy.
Ojciec Vincens przekaza³ mi, i¿ niepowodzeniem skoñczy³a siê
jego misja u biskupa diecezji Quimper. Biskup nie chce przyj¹æ
racji rozumowych i podtrzymuje sw¹ niesprawiedliw¹ decyzjê, której nie potrafi uzasadniæ. Trudno, ¿ebym nie odpowiedzia³ w najbli¿szym licie, obna¿aj¹c jego prawdziwe intencje36.
35

22 sierpnia37: [W Tours38, u biskupa Guiberta.] Z radoci¹ odwiedzam tego zacnego biskupa, ¿a³uj¹c bardzo, ¿e jego siedziba
kolegia wchodz¹ce w jego sk³ad; wszystkie by³y zamkniête oprócz tego, który za³o¿y³
kard. Wolsey (1473-1530); chcia³ te¿ zobaczyæ koció³ uniwersytecki. Wprowadzi³ go
duchowny, który mu pokaza³ groby wiêtych szanowanych a¿ dot¹d przez rzekom¹ reformê.
33
Rey II, s. 648.
34
Rey II, s. 649.
35
Fundator dziennika „Le Rosier de Marie”, ks. Pillon chcia³ ufundowaæ w Pary¿u
koció³ na czeæ Niepokalanego Poczêcia; Oblaci MN zostaliby jego kapelanami.
36
Ten list bêdzie napisany w Viviers, 25 sierpnia. Zob. Ecrits oblats 13, s. 205-209.
37
Rey II, s. 649.
38
Biskup de Mazenod przyby³ do Tours w sobotê 22 sierpnia i wyruszy³ do Bordeaux 27. Powróci³ do Marsylii 2 wrzenia, st¹d jego podró¿ zaczê³a siê 28 czerwca.
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jest tak oddalona od mojej. Lecz Opatrznoæ Boska tak zrz¹dzi³a
dla wiêkszego dobra Kocio³a39.
[Msza przy o³tarzu wiêtego Marcina] sprawowana ze wzruszeniem w obecnoci relikwii, które o¿ywia³a dusza wielka i wspania³a, choæ sam czujê siê nêdzny.
26 sierpnia40: Ojciec Vincens jako prowincja³ zwizytowa³ dom
w Cléry, nastêpnie przyby³ do nas i razem z o. Aubertem i biskupem z Tours dyskutowalimy o sprawach zgromadzenia. Ksi¹dz
Noailles41, za³o¿yciel wielu ga³êzi zakonnych pe³ni¹cych dzie³a
mi³osierdzia, chcia³, aby bp Guibert zaproponowa³ mi afiliacjê tych
wspólnot do Zgromadzenia Oblatów. Superior Generalny oblatów
po mierci za³o¿yciela, ks. Noaillesa, by³by prze³o¿onym tych
wspólnot, podobnie jak Superior Generalny ³azarzystów jest prze³o¿onym Sióstr Mi³osierdzia wiêtego Wincentego a Paulo. Uznalimy za korzystn¹ tê propozycjê; biskup Tours mia³ daæ odpowied
ks. Noaillesowi, ¿e podczas mego pobytu w Bordeaux omówiê
z nim tê sprawê.
28 sierpnia42: Msza w kociele Talence43, skromnym, lecz bardzo ³adnym, jakim go o. Martin44 wybudowa³ i urz¹dzi³. By³em
39
Biskup Guibert by³ przeniesiony z Viviers do Tours dekretem cesarskim z 4 lutego 1857. Rey (II, s. 640) podaje inn¹ refleksjê bpa de Mazenoda w zwi¹zku z t¹ nominacj¹. Nie mówi, czy ten tekst pochodzi z Dziennika, nie wskazuje te¿ daty, któr¹ trudno
jest ustaliæ. Pisze: „Wspomnijmy pobyt arcybiskupa z Tours, Guiberta, który spêdzi³ kilka dni u boku swego ojca. Nie wydaje siê, aby bp Guibert przyby³ do Marsylii w 1857.
Tekst brzmi tak: Jest dla mnie wielkim wyrzeczeniem godziæ siê, aby oddali³ siê ode
mnie, jak to ma nast¹piæ, a odleg³oæ ca³ej Francji bêdzie nas odt¹d dzieliæ. Zgadzam siê
jednak, bo wola Bo¿a objawi³a siê w ten sposób. Moim ¿yczeniem by³o, by zosta³ w Aix,
ale Bóg chcia³ go mieæ w Tours; niech dzieje siê Jego wola, oby nowy arcybiskup pracowa³ w tej diecezji z t¹ gorliwoci¹, jak¹ okaza³ w Viviers. Bêd¹c bli¿ej stolicy, przys³u¿y siê lepiej Kocio³owi, skoro minister wyznañ darzy go zaufaniem, na które
w pe³ni zas³uguje.
40
Rey II, s. 651 i Rambert II, s. 484.
41
Pierre Bienvenu Noailles (1793-1861) za³o¿yciel rodziny zakonnej wiêtej Rodziny w 1820.
42
Rey II, s. 651.
43
Talence obok Bordeaux, gdzie oblaci za³o¿yli dom w 1853. W diecezji Bordeaux, w Saint-Delphin byli ju¿ w 1851.
44
Ojciec Joseph Martin (1803-1900), oblat 9 lutego 1823, kap³añstwo 30 lipca
1826, drugi superior oblat w diecezji Bordeaux.
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naprawdê zadowolony. Nie jestemy u siebie, to prawda, lecz to nie
gra roli, je¿eli ofiarnie pe³nimy s³u¿bê. Mój pobyt tutaj sprawi³ mi
tyle przyjemnoci, jak równie¿ ta okolica i sytuacja ojców. Mieszkañcy Bordeaux pielgrzymuj¹ do tego sanktuarium, aby Najwiêtszej Maryi Pannie oddaæ nale¿n¹ czeæ.
31 sierpnia45: [Wizyta we wspólnotach wiêtej Rodziny razem
z ks. Noaillesem.] Podziwia³em, jak schludne s¹ domy tych wspólnot, i w g³êbi duszy przyznajê, ¿e Bordeaux wyprzedza w tej dziedzinie Marsyliê. Jednak w ogóle do tego siê nie chcia³em przyznaæ,
by nawet nie podejrzewano, ¿e taka ocena kryje siê w mym sercu.

Wrzesieñgrudzieñ
2 wrzenia46: [O 7 godzinie przyby³em do Marsylii.] By³ to
dzieñ powrotu, po rannej mszy w kaplicy uda³em siê do Montolivet, sprawiaj¹c niespodziankê oblatom naszej wspólnoty, z którymi postanowi³em zjeæ obiad.
4 wrzenia47: [Pogrzeb o. Andrieux48.] To wielka strata dla
naszego Zgromadzenia. By³ on cz³owiekiem utalentowanym, wypróbowanym w cnocie, o tylu wspania³ych zaletach. Postanowi³em,
¿e odprawiê mszê pogrzebow¹ pontyfikaln¹.
5 wrzenia49: Mo¿e trzeba by dla uzupe³nienia luk podaæ tutaj
sprawozdanie z tej pierwszej misji w Grans [11 lutego — 17 marca
1816]. Cudów, jakie siê wtedy tam dokona³y moc¹ Bo¿¹, nie sposób tutaj opisaæ. Up³ynê³o ju¿ oko³o czterdziestu lat (piszê to

Rey II, s. 652.
Rey II, s. 652.
47
Rey II, s. 652.
48
Jean François Andrieux (1828-2 wrzenia 1857), oblat 15 padziernika 1848,
kap³añstwo 27 czerwca 1852.
49
Rambert I, s. 179-180, 182-183.
45
46
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5 wrzenia 1857) od czasu, gdy misja ta mia³a miejsce. Powodzenie by³o ca³kowite. Dobry Bóg zachêca³ nas, dodaj¹c odwagi.
W listach mamy szczegó³y, które opisuj¹ niedoskonale tamto wydarzenie. Czasu nie by³o na pisanie, tak mocno poch³oniêci bylimy
nasz¹ pos³ug¹. Wystarczy fakt, ¿e ludzie zupe³nie zastarzali w grzechach i najbardziej zaciekli, ci nawet, którzy witali nas przekleñstwami i tysi¹cem blunierstw, stali siê barankami i wszyscy siê
nawrócili. Ci, którzy nawet przez piêæ minut nie uczestniczyliby we
mszy w Wielkanoc, czekali dwanacie godzin bez przerwy, by
ostatniego dnia wyspowiadaæ siê i otrzymaæ rozgrzeszenie [ ].
Pe³ni ¿aru i szczeroci w swym powrocie do wiary mieszkañcy Grans dawali do zrozumienia wonicom mieszkaj¹cym w Salon, aby zawracali, je¿eli nie chc¹ porzuciæ przekleñstw, i dochowali s³owa. Kobieta z Saint-Chamas, która sprzedawa³a ryby,
otrzyma³a potê¿ny policzek od mieszkanki Grans za zniewa¿anie
imienia Boga przekleñstwem. Pewien cz³owiek, który po spowiedzi u mnie obieca³, podobnie jak inni, ¿e nie bêdzie bluni³, przyszed³ kiedy do mnie zmartwiony tak, ¿e by³o go ¿al. „Co siê sta³o,
przyjacielu, pytam, ¿e taki smutny?”. „Ojcze, niestety, odpowiada
w jêzyku prowansalskim, m’en a esquia un”. Mia³ na myli przekleñstwo, które wyrwa³o mu siê mimo woli. „Ale, doda³, odp³aci³em sobie w dwójnasób”. A jak?
„Otó¿ nasz bohater szed³ na pole, a przed nim osio³ ci¹gn¹³
wóz z gnojem. Nagle zwierzê staje dêba, zrzucaj¹c na ziemiê ciê¿ar. Biedak, nie spodziewaj¹c siê tego w odruchu gniewu, wyrzuci³
z siebie jedno z tych s³ów, które mia³ na jêzyku codziennie przed
swym nawróceniem; lecz zaledwie je wypowiedzia³, uwiadomi³
sobie to ciê¿kie przewinienie. Chwyci³ bat, najpierw wych³osta³
os³a, przyczynê ca³ego tego nieszczêcia, a nastêpnie siebie, tak
jakby wiedzia³, co to znaczy samobiczowanie. To by³o, mówi³,
ukaranie siebie, aby lepiej panowaæ nad jêzykiem na przysz³y raz.
Uspokoi³em tego odwa¿nego cz³owieka, tak ¿e odszed³ zadowolony, a ja zdumiewa³em siê, wielce zbudowany”.
[Ojciec Tempier pozosta³ w Aix], lecz nie po to, by tylko odpoczywaæ. Potrzeba tam pos³ugi duszpasterskiej, bo wprowadzi³em
w kociele zwyczaj modlitw wspólnych dla wiernych. Modlitwê
zawsze poprzedza lub po niej nastêpuje medytacja na dany temat.
Codziennie m³odzie¿ (ponad trzysta osób) z krêgu mego Zgroma-
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dzenia zbiera³a siê w prezbiterium lub spêdza³a czas na grach w sali
naszego domu. W niedzielê uczestniczyli oni we mszy i s³uchali
kazania. Po po³udniu przed lub po nieszporach uczyli siê katechizmu; niezale¿nie g³oszono kazanie do wiernych. Wprowadzi³em
zwyczaj towarzyszenia m³odym z krêgu naszego Zgromadzenia do
mej posiad³oci na przedmieciu, by mogli siê wyhasaæ do woli.
Trzeba by³o tak¿e spowiadaæ tê ca³¹ ma³¹ trzódkê ; pracy by³o a¿
za wiele.
8 listopada50: Biskup diecezji Autun51 przez dwa dni goci³
w moim domu. Proponowa³, bym za³o¿y³ dom misyjny w jego miecie Autun, gdzie chce zaprosiæ naszych misjonarzy. Mo¿na by
zgodziæ siê na tê propozycjê52. Bêdzie tam wiele pracy, w diecezji
oddanej pod opiekê naszego wiêtego £azarza, którego cia³o tam
spoczywa. Do tej sprawy powrócimy po Wielkanocy. W planach
biskupa jest po³¹czenie domu misjonarzy z s¹siaduj¹c¹ plebani¹.
19 listopada53: [Msza w kaplicy Trzeciego Zakonu wiêtego
Franciszka z okazji wiêta wiêtej El¿biety.] By³o prawie czterysta
pañ i panien, ubranych w strój kapucynek, które piewa³y w chórze tercjê. Na ofiarowanie wszystkie przysz³y uca³owaæ biskupi
piercieñ, symbolizuj¹cy poca³unek pokoju; wszystkie przyst¹pi³y
do komunii.
8 grudnia54: [Powiêcenie figury z okazji og³oszenia dogmatu
o Niepokalanym Poczêciu.] Czy ludzki jêzyk wyrazi to, co wydarzy³o siê dzisiaj w Marsylii! Bo jak opisaæ miasto licz¹ce trzysta
tysiêcy dusz, które sta³o siê jedn¹ chrzecijañsk¹ rodzin¹! Wierni
odziani w wi¹teczne stroje, by s³awiæ chwa³ê Maryi, pe³ni wzruszaj¹cego entuzjazmu. Sk¹d ten niezwyk³y zryw, ta potê¿na manifestacja religijna? Potêga religii w tej Francji, której obraz niektó50
51
52
53
54

Rey II, s. 657.
Frédéric de Marguerye, biskup diecezji Autun od 1852 do 1872.
Oblaci za³o¿yli dom w Saint-Jean dAutun w marcu 1858.
Rey II, s. 657.
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rzy przywo³uj¹ jako pogr¹¿onej w religijnej obojêtnoci! Wystarczy³o s³owo zachêty biskupa, który w licie pasterskim wzywa
wszystkich wiernych, by w tym dniu przy³¹czyli siê do swego pasterza na powiêcenie figury, któr¹ on wzniós³ dla Maryi, i na uroczyst¹ mszê wiêt¹ celebrowan¹ u jej stóp. Opis tej piêknej uroczystoci znaleæ mo¿na w dziennikach lokalnych.
Brakowa³oby mi czasu, gdybym sam chcia³ to uczyniæ; nie
potrafiê te¿ wyraziæ wzruszenia i g³êbi uczuæ, jakie przenika³y
moj¹ duszê. Przez dwie godziny sz³a procesja z kocio³a Saint-Joseph do figury, ludzie stali w trzech czy czterech rzêdach, by zobaczyæ przechodz¹c¹ procesjê i elitê chrzecijan w liczbie od piêciu
do szeciu tysiêcy. Z szacunkiem chylili g³owy na b³ogos³awieñstwo, którego udziela³em. Bulwar pe³en wiernych przypomina³
ogromn¹ trójnawow¹ wi¹tyniê, t³um sta³ jeszcze dalej poza fontann¹, gdzie jest ³uk triumfalny, który s³u¿y³ za wejcie do tej improwizowanej wi¹tyni. Pogodne niebo bez jednej chmurki; s³oñce
w pe³nym blasku ciska³o promienie na z³ocon¹ figurê Dziewicy
Maryi i na ca³¹ nieogarnion¹ rzeszê pe³n¹ skupienia, uwagi; msza
wiêta celebrowana wród milcz¹cego t³umu!
Kto opisze wzruszenie, radoæ, szczêcie celebruj¹cego biskupa! Msza, jak¹ trudno sobie wyobraziæ! W podnios³ej chwili konsekracji unosi³em wiêt¹ hostiê, ukazuj¹c Chrystusa Jego ogromnej rodzinie adoruj¹cej Go, i tylko z wielkim trudem mog³em
z³o¿yæ wiêt¹ hostiê na o³tarzu! Zapewne ponad minutê trzyma³em
j¹ uniesion¹ pomiêdzy niebem a ziemi¹! Ogarnia³a ona swym królewskim panowaniem wszystkie serca, rozpala³a i moje serce gor¹c¹ mi³oci¹, pragnieniem adoracji i uczuciem wdziêcznoci; jak
i przy podniesieniu kielicha, wtedy gdy nasuwa siê myl o ekspiacji przez krew Jezusa Chrystusa. Przedstawia³em j¹ niebu i zarazem ziemi, na ogromnej przestrzeni wype³nionej ludmi odkupionymi t¹ drogocenn¹ Krwi¹.
Dzienniki podaj¹ sprawozdanie z wieczornej iluminacji, jaka
spontanicznie ogarnê³a ca³e miasto. Wszyscy mieszkañcy byli na
ulicach w tê piêkn¹ noc; t³umy widzia³o siê wszêdzie, we wszystkich dzielnicach na placach, alejach zewsz¹d cisnêli jedni drugich.
Co by³o cudowne, to porz¹dek i spokój panuj¹cy w ka¿dym zak¹tku miasta.
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15 grudnia55: [Trwa budowa u Braci od wiêtego Jana Bo¿ego i u Ma³ych Sióstr od Ubogich.] Nigdy za du¿o nie czynimy,
wspomagaj¹c ubogich, zw³aszcza tych w podesz³ym wieku, udrêczonych chorob¹.
29 grudnia56: Pan Rozan, cz³onek rady miejskiej, zaprosi³
mnie na obiad, na wie i bez w¹tpienia chcia³ doprowadziæ do
mojego spokania z p. Mirèsem57. By³em oczarowany charakterem
i umys³em tego cz³owieka, s³ynnego finansisty, któremu zawdziêczamy realizacjê naszych najwa¿niejszych prac budowlanych. Dyskutowa³ on z radnymi miasta w sprawie kupna terenu le Lazaret.
I nie zawaha³ siê daæ piêædziesi¹t franków za metr, ku wielkiemu
zdziwieniu wszystkich, którzy cenê trzydziestu piêciu franków za
metr uznali za bajeczn¹ ustalon¹ przez p. de Suleau. To da³o okr¹g³¹ sumê dwudziestu milionów. Z dwudziestu milionów przyznano
nam trzy miliony na katedrê, z której budowy musielibymy zrezygnowaæ, nie maj¹c tej dotacji. I choæby to by³ jedyny powód, by
sympatyzowaæ z p. Mirèsem, chêtnie korzystam z okazji, by poznaæ go bli¿ej.
Lecz teraz interesuj¹ nas wielkie projekty budowlane dla miasta, których plany p. Mirès ju¿ posiada. Jest gotów je realizowaæ,
jeli otrzyma na to zgodê. £atwo to przyjdzie, poniewa¿ jest cz³owiekiem przystêpnym, obdarzonym inteligencj¹ i niez³¹ fortun¹.
Pan Mirès jest bardzo hojny, daj¹c tego dowody, gdy bez problemu
odpowiada na wszelkie nierozwa¿ne sk³adane mu proby. Kto
mia³ odwagê prosiæ go, by ufundowa³ marmurowy o³tarz do kaplicy zakonnej i p. Mirès nie odmówi³, wydaj¹c na ten cel pokan¹
sumê. Wieæ o tym rozesz³a siê i zasypano go probami. Nie wiem,
co o tym s¹dzi³, lecz dawa³ pe³nymi garciami, jednym na dwie
kolumny w kociele Saint-Julien, innym na pomoc w budowie
klasztoru lub kaplicy.
By³em wiadkiem, jak kto prosi³ go o pomoc w budowie organów kocio³a Saint-Charles; by³em niemal oburzony, bo proba
Rey II, s. 660.
Rey II, s. 661.
57
Jules Isaac Mirés (1809-1871), ¿yd. Dziêki pomylnym operacjom gie³dowym
móg³ zrealizowaæ wa¿ne dzie³a dobroczynne.
55
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wyda³a mi siê nierozwa¿na, a on, nie oci¹gaj¹c siê, przyzna³ mu
sumê tysi¹ca franków. Nie dziwi mnie to teraz, skoro s³ysza³em, jak
mówi³ przy stole, ¿e jedyne szczêcie bogacza to czyniæ dobro
i uszczêliwiaæ innych. Cz³owiek, mówi³, który dorobi³ siê fortuny, w pewnym okresie ¿ycia czuje niesmak do wszystkiego. Obfitoæ dóbr udzielana tym, którzy ich potrzebuj¹, to przecie¿ najlepszy sposób u¿ywania tych dóbr. Skoro tylko us³ysza³, ¿e proboszcz
parafii Saint-Louis musia³ zap³aciæ czynsz, by wierni mogli dalej
posy³aæ dzieci do sióstr zakonnych, mówi do proboszcza: „Zobowi¹zujê siê uiciæ tê nale¿noæ”, a przecie¿ przes³a³ ju¿ siostrom
cztery tysi¹ce franków.
Nie spodziewa³em siê, ¿e ja sam bêdê poczuwaæ siê do
wdziêcznoci za jego dobrodziejstwa nam wywiadczone. Opowiedzia³em mu, ¿e mamy trudnoci z zap³aceniem za figurê ku czci
Dziewicy Maryi, wtedy zareagowa³: „Pomogê sp³aciæ ten d³ug,
ofiaruj¹c trzy tysi¹ce franków”. Plany, które zamierza realizowaæ,
s¹ gigantyczne, chce zbudowaæ nowe miasto w miejsce miasta
obecnego, starego.
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Strona z Ordo bpa Mazenoda

Kolumna Niepokalanego
Poczêcia 8 grudnia 1854
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Styczeñ 1858
15 stycznia1: [Podró¿ z Marsylii do Pary¿a.] Powiêcilimy
tylko dwadziecia godzin na przebycie tej d³ugiej trasy2. Nie czu³em zbytniego zmêczenia, wiêc od razu celebrowa³em mszê. Najwiêtsz¹ Ofiarê chcia³em z³o¿yæ, dziêkuj¹c za opiekê nad cesarzem, na którego ¿ycie w przeddzieñ dokonano zamachu3.
Dziêkuj¹c Bogu, ¿e cudownie uchroni³ cesarza od mierci, tak¿e
dziêkowa³em, i¿ ocali³ Francjê, Europê i wiat od powszechnego
chaosu, jaki zapanowa³by po tym strasznym morderstwie. Wieæ
o tym okropnym zdarzeniu dosz³a do mnie, gdy przyby³em do hotelu Le Bon La Fontaine. Le Moniteur w parê chwil póniej poda³
okolicznoci zamachu dokonanego przez Orsiniego.
Czu³em siê zobowi¹zany przes³aæ cesarzowi stosowny list;
a oto jego kopia:
„Sire, gdy tylko przyjecha³em dzi do Pary¿a wczesnym rankiem, dosz³a do mnie wiadomoæ o odra¿aj¹cym zamachu na ¿ycie
Waszej Wysokoci i Jej Wysokoci cesarzowej. By³em przejêty
groz¹ i jednoczenie silnym uczuciem wdziêcznoci wobec Boga,
który os³oni³ Ciê, Sire, sw¹ tarcz¹ w sposób tak niezwyk³y. Dlatego nie czekaj¹c d³u¿ej, pospieszy³em do o³tarza, by celebrowaæ
mszê dziêkczynn¹ za ³askê, dziêki której unikn¹³e, Sire, przera¿aRey II, s. 667; Rambert II, s. 490.
Biskup de Mazenod wyruszy³ z Marsylii z o. Jeancardem 14 stycznia i przyby³
do Pary¿a wczenie rano 15 stycznia. Pierwsze posiedzenie parlamentu mia³o mieæ miejsce 18 stycznia.
3
14 stycznia F. Orsini, w³oski spiskowiec dokona³ zamachu na ¿ycie Napoleona III.
Wyrokiem s¹du skazano go na mieræ i zg³adzono.
1
2
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j¹cego nieszczêcia. Byæ mo¿e by³em pierwszym, który modli³ siê
we mszy w tej intencji, i myl ta bardzo mnie cieszy. Moi diecezjanie pospiesz¹, aby zjednoczyæ siê z moimi mod³ami. Ufam, ¿e
Bóg wys³ucha ich prób, aby wielka misja, jak¹ On powierzy³
Waszej Wysokoci dla chwa³y swego imienia i ocalenia ludów spe³nia³a siê, i by Bóg pozwoli³ Ci, Sire, zatriumfowaæ nad zakusami
piek³a i podczas d³ugiego panowania doprowadziæ Francjê do
wspania³oci i dobrobytu. Jestem, itd.”4.
18 stycznia5: [Przemowa cesarza na posiedzeniu senatu.]
Osobicie by³em zadowolony z przemowy, pewne fragmenty bardzo mnie poruszy³y; pomijaj¹c s³owa o okolicznociach zamachu,
by³a lepsza od zesz³orocznej na czeæ Thiersa, co przyjêlimy
z dezaprobat¹.
28 stycznia6: Pan Mirès zaprosi³ mnie na obiad. Przyj¹³em
zaproszenie, by tym ³atwiej zdobyæ jego i jego ¿ony zaufanie i porozmawiaæ z nim o tym, co dotyczy sumienia. Ta sprawa to nic
innego ni¿ uznanie za wa¿ne wobec Kocio³a ich ma³¿eñstwa. Chcê
ich nak³oniæ, aby zawarli ma³¿eñstwo w Kociele. Omieli³em siê
szczerze o tym porozmawiaæ z p. Mirès, zak³adaj¹c, ¿e w tej tak
wa¿nej materii nie kierowa³a siê norm¹ prawn¹. Ta niewiasta zrozumia³a bardzo dobrze to, co jej przedstawi³em na ten temat jako
biskup. Wyrazi³a wiêc zgodê, abym podj¹³ odpowiednie kroki
w kongregacji Stolicy wiêtej. Chcê zaj¹æ siê t¹ spraw¹ jak najsumienniej.
31 stycznia7: [W kociele Notre-Dame de Lorette w Pary¿u
chrzest dziecka rodziny z Marsylii.] Wiedzia³em, ¿e s¹ tam tak¿e
protestanci. Chcia³em, aby zrozumieli, jak piêkne i wzruszaj¹ce s¹
nasze obrzêdy liturgiczne. Matka dziecka i jego ciotka, któr¹ wykluczy³em z funkcji chrzestnej8, obie chc¹c nie chc¹c, musia³y za4
5
6
7
8

List z 15 stycznia. Cesarz odpowiedzia³ 25. Por. Rey II, s. 667.
Rey II, s. 669.
Rey II, s. 668; Rambert II, s. 493-494.
Rey II, s. 672.
Biskup de Mazenod nie uzna³ za matkê chrzestn¹ ciotki protestantki
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dowoliæ siê, i¿ bêd¹ wiadkami ceremonii. Oby Bóg sprawi³, ¿e
otworz¹ siê ich oczy na wiat³o wiary, ciesz¹ siê bowiem t¹ wielk¹
Jego ³ask¹, ¿e ojciec, katolik obdarzony rozumieniem sytuacji, pomóg³ im przejæ z nêdzy niewiary do stanu wspania³oci, czego
zazdroci im wielu.

Luty
3 lutego9: Oto proba, któr¹ skierowa³em do Ojca wiêtego:
Ojcze wiêty,
Bêd¹c w Pary¿u na posiedzeniu Senatu, upraszam Wasz¹ wi¹tobliwoæ o pos³uchanie w sprawie, któr¹ uznasz za godn¹ omówienia.
Proszê o ³askawe zrozumienie sprawy p. Mirèsa, izraelity
mieszkaj¹cego w Pary¿u. Bankier ten, który uzyska³ koncesjê na
budowê kolei w Pañstwie Kocielnym, naby³ od miasta Marsylii
olbrzymie tereny, których wartoæ dwudziestu milionów franków
bêdzie u¿yta na wielkie prace budowlane, zw³aszcza na budowê
mojej katedry. Jest bardzo hojny na rzecz dzie³ mi³osierdzia. Ufam,
i¿ operacje finansowe i jego zdolnoci w domenie finansów przyczyni¹ siê do dobra religii. O Waszej wi¹tobliwoci wyra¿a siê
z dum¹ i szacunkiem godnym dobrego katolika.
Jego uznanie dla rz¹dów Waszej wi¹tobliwoci oraz bliskie
stosunki, jakie nas ³¹cz¹, sk³oni³y mnie do zbadania, czy jego lub
z katoliczk¹ zosta³ zawarty w Kociele. Jego ma³¿onka wyzna³a, i¿
ona i pan Mirès zawarli kontrakt cywilny uznawany jedynie przez
prawodawstwo francuskie; wyrazi³a pragnienie usuniêcia przeszkody do wa¿noci ich zwi¹zku.
Tym bardziej proszê dla niej o tê ³askê, udzielon¹ innym, ¿e ta
kobieta mia³a zaszczyt spotkaæ Wasz¹ wi¹tobliwoæ i nie mówi³a
nic o swej sytuacji.
9

Rey II, s. 668-669; Rambert II, s. 494-495.
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Ojcze wiêty, wiadomoæ, ¿e p. Mirès zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski
w Kociele, przynios³aby zbawienny skutek. Dlatego proszê wprost
Wasz¹ wi¹tobliwoæ o udzielenie mi w³adzy przyjêcia w mojej
diecezji lub poza ni¹ przysiêgi ma³¿eñskiej ma³¿onków w obecnoci wiadków wed³ug zaleceñ soboru trydenckiego.
Tê przysiêgê bêdê móg³ przyj¹æ w domu przysz³ych ma³¿onków; nastêpnie do ¿ony i córki nale¿y, jako dobrych chrzecijanek,
za ³ask¹ Bo¿¹ doprowadziæ pewnego dnia p. Mirèsa do chrztu wiêtego”.
8 lutego10: Wizyta u ministra do spraw wyznañ. Nie czeka³, a¿
udam siê do cesarza i we w³asnym imieniu poproszê o zgodê, aby
Jeancard zosta³ biskupem pomocniczym. Cesarz bowiem uprzejmie
odpowiedzia³, i¿ darzy mnie serdecznym uczuciem i jest gotów
spe³niæ moje ¿yczenia. Zapyta³ o ewentualnych moich kandydatów;
minister doskonale pamiêta³, jakie racje przemawiaj¹, aby Jeancard11 by³ do mej dyspozycji, wiêc cesarz kandydaturê zaaprobowa³. Trzeba uznaæ, ¿e sprawê za³atwiono szybko i bez trudnoci.
Cieszy mnie, ¿e Jeancard otrzyma³ tak wspania³y dowód mej przyjani i szacunku i ¿e Koció³ Bo¿y ma biskupa, który rozumie jego
misjê i w ka¿dej sytuacji bêdzie broniæ wiary i honoru Kocio³a we
Francji.
12 lutego12 [List do papie¿a w sprawie „kanonicznego ustanowienia biskupem” kan. Jeancarda:]
Ojcze wiêty,
Otrzyma³em w³anie zgodê Rz¹du, aby w sprawach zarz¹dzania diecezj¹ wspiera³ mnie biskup pomocniczy. Ta pomoc jest mi
konieczna z podwójnej racji: najpierw z powodu mojego zaawan-

Rambert II, s. 497-498; Rey II, s. 670671.
Od d³u¿szego czasu Jacques Jeancard (1799-1875) by³ osobistym sekretarzem
biskupa Marsylii i uczestnikiem jego sto³u. Oblatem by³ od 1822 do 1834. Wikariuszem
generalnym by³ od 1844. Wywiêcony na biskupa Ceramo i pomocniczego Marsylii
28 padziernika 1858. Por. Jean Leflon, Mgr de Mazenod III, s. 395-396.
10
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sowanego wieku siedemdziesiêciu szeciu lat i wielu zajêæ w miecie licz¹cym trzysta tysiêcy dusz; nastêpnie ze wzglêdu na obowi¹zki p³yn¹ce z urzêdu senatora, gdy¿ co roku muszê opuszczaæ
diecezjê na szeæ tygodni lub dwa miesi¹ce.
Rz¹d przychyli³ siê do mej proby z wielk¹ ¿yczliwoci¹, aprobuj¹c kandydata, jakiego proponowa³em, by odci¹¿y³ mnie w moich funkcjach. Kap³an ten wyró¿nia siê ¿yciem cnotliwym, wiedz¹
i obrotnoci¹ w za³atwianiu spraw bie¿¹cych. Jest kanonikiem katedralnym, ma piêædziesi¹t osiem lat, od pewnego czasu pe³ni funkcjê wikariusza generalnego. Mia³em zaszczyt podczas mej podró¿y do Rzymu przedstawiæ go Waszej wi¹tobliwoci, wskazuj¹c,
i¿ zosta³ uformowany w mojej szkole; w konsekwencji broni nauczania i honoru Stolicy Apostolskiej. Spisa³ on ¿ywot wiêtego
Alfonsa de Liguori (wysoko oceniony) pod moim kierownictwem,
z czego papie¿ Pius VIII w breve z listopada 1829 wyrazi³ zadowolenie we wzruszaj¹cych s³owach.
Po tym wstêpie mam nadziejê, i¿ Wasza wi¹tobliwoæ, przychylaj¹c siê do mej proby, zaakceptuje tê kandydaturê i zezwoli
na wprowadzenie kanoniczne do biskupiego urzêdu in partibus infidelium Jacques’a Jeancarda, kanonika archidiakona kapitu³y katedralnej Marsylii i mego generalnego wikariusza, aby zosta³ biskupem pomocniczym w mojej diecezji.
Ufaj¹c, ¿e uzyskam u Waszej wi¹tobliwoci tê wielk¹ ³askê,
która mnie wspomo¿e, proszê o apostolskie b³ogos³awieñstwo i jestem, itd.
Pary¿, 12 lutego 1858”.
16 lutego13: Proboszcz parafii Saint-Louis zaprosi³ mnie na
zakoñczenie czterdziestogodzinnego nabo¿eñstwa, z wielkim ¿alem
musia³em odmówiæ z powodu pos³ugi w parafii Saint-Séverin.
Wys³ucha³em kazania, które g³osi³ o. Vidal14 ze zgromadzenia Ma-

12
13
14

Rey II, s. 671-672; Rambert II, s. 498.
Rey II, s. 673.
P. Vidal, ze zgromadzenia Marystów.
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rystów. Nios³em w procesji Najwiêtszy Sakrament, zatrzymalimy
siê przy o³tarzu Najwiêtszej Maryi Panny, gdzie g³ono odczyta³em publiczne wyznanie win. Zakoñczy³em nabo¿eñstwo b³ogos³awieñstwem przy g³ównym o³tarzu. Podczas ceremonii w duchu
by³em w naszym umi³owanym miecie i ³¹czy³em siê z aktami
uwielbienia, jakie oddawano naszemu Zbawcy Jezusowi Chrystusowi w tym samym czasie15, gdy ja nios³em Go w uroczystej procesji w Pary¿u.
Moje serce potrzebowa³o tego rodzaju pociechy, pragn¹³em
z g³êbi duszy pe³niæ pewne pos³ugi, bo by³a to okazja publicznej
manifestacji uczuæ mi³oci, wdziêcznoci, adoracji, jakie noszê
w sercu dziêki mi³osierdziu Boga. By³ to wspania³y wieczór i ¿a³owa³em, ¿e nie mog³em go jeszcze raz prze¿yæ w parafii Saint-Louis.
16 lutego16: Markiz Cito, charge daffaires królestwa Neapolu
w Belgii zjawia siê, ofiaruj¹c mi insygnia Wielkiego Krzy¿a Orderu Konstantyna w imieniu króla Neapolu. Nie spodziewa³em siê,
¿e bêdê uhonorowany tym wybitnym Orderem Konstantyna. Zapewne by³ to dowód wdziêcznoci za oznaki solidarnoci po zamachu na osobê tego wspania³ego króla Neapolu. Poleci³em uroczysty piew Te Deum i przewodniczy³em ceremonii. Napisa³em do
króla, który w odpowiedzi natychmiast przys³a³ w³asnorêcznie napisany list. S¹dzi³em, i¿ sprawa jest zamkniêta, tymczasem otrzymujê niezwyk³y dowód ¿yczliwoci ze strony tego dobrego króla
tak haniebnie poniewieranego przez rewolucjonistów, a tym, którzy powinni go broniæ, zabrak³o potrzebnej odwagi. Uzna³em za
stosowne napisaæ do króla, aby mu podziêkowaæ.
„Sire, honoruj¹c mnie Wielkim Krzy¿em Orderu Konstantyna,
Wasza Wysokoæ wywiadczy³a mi ³askê, której wartoæ doceniam
w g³êbi serca, zw³aszcza ze wzglêdu na czcigodn¹ rêkê, sk¹d pochodzi. Noszê poczucie wdziêcznoci wzglêdem Twojej, Sire, ro-

15
16

To by³ wtorek przed rod¹ popielcow¹.
Rey II, s. 678.
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dziny królewskiej, która wiadczy³a dobro mej rodzinie bêd¹cej na
emigracji w Neapolu i w Palermo. Podziwia³em niezwyk³e zalety
wnuka króla Ferdynanda i królowej Karoliny, jakimi w krytycznej
sytuacji umia³ on wykazaæ siê, bêd¹c na tronie. Z ka¿dym dniem
odkrywa³em, jak umiesz ³¹czyæ, Sire, chrzecijañsk¹ wiarê z heroiczn¹ nieugiêt¹ postaw¹ monarchy, a mi³oæ do religii z mi³oci¹
do poddanych. Gorliwie wiêc wykorzystywa³em okazje, by wyraziæ wdziêcznoæ, lecz nie spodziewa³em siê wyró¿nienia, ¿e bêdê
móg³ nosiæ na sobie wspania³y dowód twej niezwyk³ej ¿yczliwoci. Jestem g³êboko wzruszony tym królewskim odznaczeniem
i sk³adam ho³d mojej wdziêcznoci”.
17 lutego17: Jak przykre uczucie osamotnienia w tym piêknym
dniu, gdy wszystkie moje dzieci gromadz¹ siê w tylu miejscach
u wiêtych o³tarzy, by wiêtowaæ rocznicê zatwierdzenia naszego
Instytutu! Dzi rano by³em sam w mej smutnej kaplicy z ministrantem, a o tej samej godzinie zewsz¹d rozbrzmiewa³ z serc naszych
oblatów hymn dziêkczynny. Z³¹czy³em swój milcz¹cy g³os z tym
radosnym piewem i Bogu odda³em wyrzeczenie na³o¿one przez
obowi¹zki. Cieszy³em siê na myl, i¿ pójdê uczciæ to wzruszaj¹ce
wiêto z naszymi ojcami w Nancy w ich pe³nym entuzjazmu nowicjacie. Ale musia³em zrezygnowaæ, jestem uwiêziony w Pary¿u
przez okolicznoci ode mnie niezale¿ne. Mój Wielki Post rozpocz¹³
siê aktem wielkiego umartwienia.
21 lutego18: Wieczorem tej niedzieli uda³em siê do kocio³a
Saint-Germain-des-Pres wys³uchaæ konferencji ksiêdza Bautaina19.
Mówiê, konferencji raczej ni¿ kazania, i wierni odnieli z niej
wiêksz¹ korzyæ. Ksi¹dz Bautain mówi³ jêzykiem zrozumia³ym dla
wszystkich s³uchaczy i przekaza³ im wiele wartociowych rzeczy;
chcia³bym, aby w taki sposób g³oszono kazania i nauki dla wiernych. Liczni wierni z uwag¹ przyjmowali pouczenie. Taka atmosRey II, s. 676.
Rey II, s. 673.
19
Ksi¹dz Louis E.M. Bautain (1796-1867), filozof i profesor teologii moralnej na
Sorbonie.
17
18
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fera panuje w kocio³ach Pary¿a, jestem zbudowany pobo¿noci¹
mieszkañców stolicy.
22 lutego20: Zapewne, cesarz okaza³ siê uprzejmy wobec
mnie21, lecz nie da³ jasnej odpowiedzi, tylko odebra³ notatkê, któr¹
sporz¹dzi³em w tym celu.
23 lutego22: W mojej sytuacji niemo¿liwe jest, bêd¹c w Pary¿u, nie przyj¹æ niekiedy zaproszenia. Gdyby wiedziano, jak¹ pokut¹ jest dla mnie przyj¹æ zaproszenie na obiad w czasie Wielkiego
Postu, bez w¹tpienia oszczêdzono by mi tego23. Posi³ek zaczyna siê
dopiero o szóstej trzydzieci lub o siódmej wieczorem. Nie lubuj¹c niczego, postanowi³em zawsze ograniczyæ siê do lekkiej przek¹ski z kromki chleba, maj¹c powa¿ne powody. By³a to praktyka
pierwotnego Kocio³a, który wprost od Jezusa Chrystusa i Aposto³ów nauczy³ siê, jak pe³niæ czyny pokutne. Dotycz¹ce pokuty przepisy pierwotnego Kocio³a by³y zgodne z nauk¹ naszego Pana
i wiêtych Aposto³ów, którzy wykazali koniecznoæ pokuty, a nastêpnie pouczyli, i¿ sposobem pe³nienia tej pokuty jest w³anie post
i wstrzemiêliwoæ od pokarmów miêsnych.
Kto wciela w czyn to pouczenie, jest pewien, ¿e idzie za rad¹,
jeli nie za rozkazem Mistrza i tych, których On ustanowi³, by nas
pouczyli. Koció³ zrozumia³ to w pe³ni, bo wszystkie modlitwy
wielkopostnego okresu zak³adaj¹, i¿ wierni zachowuj¹ post i wstrzemiêliwoæ i ¿e pokuta jest o tyle skuteczna, o ile cia³o podda siê
umartwieniu. Gdybym postêpowa³ inaczej, ni¿ to czyniê, odczuwa³bym niesmak, odprawiaj¹c codzienn¹ mszê wiêt¹ i wymawiaj¹c
s³owa piêknych modlitw mszalnych oraz prefacji tego wiêtego
okresu. Zreszt¹, czy nie wypada, aby biskup czyni³ pokutê za siebie i za innych, za tych swoich diecezjan, którzy nie pokutuj¹?
Rey II, s. 670.
Biskup de Mazenod zosta³ przyjêty na audiencji 22 lutego. Miêdzy innymi rozmawiali o loterii dla sanktuarium Notre-Dame de la Garde.
22
Rey II, s. 675-676.
23
Wed³ug zapisków Ordo, podczas pobytu w Pary¿u w 1858 bp de Mazenod
uczestniczy³ w dwudziestu czterech obiadach; z tego w dwunastu w okresie Wielkiego
Postu.
20
21
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Zgadza siê to doskonale z duchem pokuty; poniewa¿ Pan daje mi
jego zrozumienie i wolê praktykowania, zachowuj¹c w zdrowiu bez
nara¿ania go, mam to czyniæ z radoci¹ i pociech¹.
Ta dygresja wyjania motywy mego postêpowania. Gdyby
wiedziano, ¿e poprzestajê na kawa³ku chleba i szklance wody, nie
zapraszano by mnie na obiad wieczorem. Na przyjêcie zaprosi³
mnie dzi hrabia Siméon; zgromadzi³ wszystkich Prowansalczyków
pe³ni¹cych funkcjê w Pary¿u. Przyjêcie wypad³o w jednym z tych
dni, w których mo¿na jeæ miêso podczas wielkiego postu. Oczywicie gospodarze domu nie znali mych zwyczajów; wiedzia³em,
¿e nie umrê z g³odu, bo zawsze jest choæ jedna ryba na tych wystawnych obiadach. Gospodyni zorientowa³a siê, ¿e nie jem; uspokoi³em j¹, mówi¹c, ¿e zaraz zacznê jeæ. Podano mi jedyn¹ rybê,
jaka by³a na stole, i wzi¹³em j¹.
Pani Siméon, rozumiej¹c powód mej powci¹gliwoci, przeprasza³a; uspokoi³em j¹, przecie¿ nie pope³ni³a ¿adnego b³êdu.
Poleci³a, by podano mi drugi raz rybê oraz jajecznicê, co doskonale uzupe³ni³o mój posi³ek. Oto, jak mo¿na wybawiæ siê z k³opotów.
Mog³oby to przydarzyæ siê chwiejnym chrzecijanom, którzy bêd¹c przy stole z daniami miêsnymi, nawet w pi¹tek nie potrafi¹
zrezygnowaæ z miêsa lub brak im odwagi, aby zachowaæ siê jak ja
dzi, lub bêd¹c w podró¿y i jedz¹c w gospodach albo jako zaproszony do domu goæ.

Marzec
5 marca24: Znak b³ogos³awieñstwa i wielkiej ³aski Boga, jakiej
dost¹pi³em z Jego dobroci. Dzisiaj otrzyma³em pismo od Stolicy
Apostolskiej, które upowa¿nia mnie jako delegata apostolskiego do
zwolnienia od przeszkody do zawarcia ma³¿eñstwa i uznania jako
wa¿ny zwi¹zek ma³¿eñski katoliczki madame Mirès z Izraelit¹ panem Mirèsem.

24

Rey II, s. 669.
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14 marca25: Bogu chwa³a! Piêkny dzieñ dla mnie! Dope³ni³em
wa¿nego aktu, który zakoñczy³ niewa¿noæ zwi¹zku pana i madame Mirès. Pozycja spo³eczna tych osób sprawia, i¿ to wydarzenie
staje siê bardziej donios³e, godne upamiêtnienia.
Maj¹c wszystkie uprawnienia papieskie, przyj¹³em jako delegat apostolski wzajemn¹ przysiêgê pana i madame Mirès, w obecnoci mego wikariusza generalnego i jeszcze jednego wiadka.
Wszystko odby³o siê zgodnie z ustalonym prawem. Siedz¹c w fotelu przy stole z ró¿nymi papierami, z których treci¹ chcia³em oficjalnie zapoznaæ obydwie strony i wiadków, czyta³em g³ono: 1. List,
który skierowa³em do papie¿a z prob¹ o dyspensê; 2. List arcybiskupa Kolosów, Marcottiego, sêdziego wiêtego Oficjum; 3. Pismo
od Stolicy Apostolskiej.
Po przemowie zacytowa³em warunek w dokumencie papieskim
i wezwa³em p. Mirèsa, by przyrzek³, ¿e wychowa w religii katolickiej dzieci zrodzone lub te, które przyjd¹ na wiat. Pan Mirès
przyrzek³ to szczerze. Przyj¹³em wzajemn¹ przysiêgê ma³¿onków,
którzy ku memu zadowoleniu serdecznie ucisnêli siê w mej obecnoci.
18 marca26: [Projekt ustawy dotycz¹cej katedry Marsylii27.]
Kiedy cesarz, wtedy jako prezydent Republiki, przyby³ do Marsylii, w sposób uroczysty podj¹³ inicjatywê dla dobra tego miasta.
Docenia³ ¿yczenia i potrzeby mieszkañców Marsylii, wykazuj¹c
wielk¹ przenikliwoæ umys³u, jak¹ siê wyró¿nia, i jeszcze bardziej
chrzecijañskie sumienie. Zaskoczy³ i uradowa³ mieszkañców, gdy
zapowiedzia³, nim biskup zdo³a³ wyraziæ jak¹kolwiek probê, ¿e
pragnie zostawiæ trwa³y lad swego pobytu w miecie, k³ad¹c
pierwszy kamieñ pod przysz³¹ katedrê. Trudno oddaæ entuzjazm
powsta³y na skutek niespodziewanej wieci o tej wa¿kiej decyzji.
Rey II, s. 669.
Rey II, s. 669-670.
27
Biskup de Mazenod by³ sprawozdawc¹ tego projektu, wówczas poddanemu g³osowaniu. W Dzienniku opisuje po³o¿enie kamienia wêgielnego pod przysz³¹ katedrê
w czasie wizyty Ludwika-Napoleona w dniach 26-27 wrzenia 1852 (Por. J. Leflon, Mgr
de Mazenod III, s. 311-312). Tekst tu cytowany to prawdopodobnie fragment sprawozdania z posiedzenia senatu. Por. J. Leflon, op. cit. III, s. 395.
25
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Pocz¹tek s³awnego panowania og³asza³ cudownie poryw wdziêcznoci.
W dniu nastêpnym ceremoniê uwietni³o przemówienie prezydenta Republiki, jego orêdzie nale¿a³o do tych, które historia Kocio³a umieci³a w kronikach dla zbudowania potomnych. Budowla, która siê wznosi, uwieczni wspaniale pamiêæ o postawie
religijnej monarchy, a jednoczenie na brzegu Morza ródziemnego przypomni autentyczny styl chrzecijañski, podobnie jak Bazylika wiêtej M¹droci (Hagia Sophia) okaza³oci¹ i piêknem stylu
króluje nad brzegami Bosforu. Cesarz, okazuj¹c religijnoæ, wyda³
dekret, który z bud¿etu pañstwa przyznaje na katedrê sumê dwóch
milionów piêciuset tysiêcy franków.
20 marca28: Nie wspomnia³em o ró¿nych ceremoniach religijnych, którym przewodniczy³em albo w Saint-Laurent, albo u sióstr
zakonnych przy ulicy du Regard. Muszê zaznaczyæ, ¿e bardzo uderzy³o mnie uczestnictwo wiernych i ich pobo¿noæ. Trudno nie
uznaæ, ¿e wzrost wiary zale¿y od gorliwoci duszpasterzy, którzy
pobo¿noæ wiernych stale podtrzymuj¹ duchowym pokarmem.
Praktyki pobo¿ne nastêpuj¹ jedna po drugiej, koñcz¹ siê dopiero
o dziewi¹tej wieczorem. S¹ to nauki katechetyczne, wspólna modlitwa, droga krzy¿owa, nabo¿eñstwa. Codzienna adoracja Najwiêtszego Sakramentu kolejno w poszczególnych kocio³ach przyci¹ga wiernych do Zbawiciela. Trwa ona trzy dni29 i wszêdzie jest
praktykowana ze wspania³oci¹, co mnie ogromnie buduje i przynosi pociechê.
22 marca30: [Wizyta u kardyna³a de Bonald w Lyonie.]31 Przyjaciel od lat piêædziesiêciu ma prawo domagaæ siê wizyty. Nigdy,
Rey II, s. 673.
Nabo¿eñstwo czterdziestogodzinne; bp de Mazenod ustanowi³ je w Marsylii
dopiero w 1859.
30
Rey II, s. 678-679.
31
Biskup de Mazenod opuci³ Pary¿ 21 marca. W drodze zatrzyma³ siê w Lyonie.
Kardyna³ Maurice de Bonald, jego kolega z seminarium Saint-Sulpice i arcybiskup
Lyonu od 1840 do 1870 napisa³ mu, ¿e pogniewa siê na niego, jeli nie z³o¿y mu choæby
kilkugodzinnej wizyty.
28
29
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przeje¿d¿aj¹c przez Lyon, nie znalaz³em czasu, aby siê tam zatrzymaæ32. Z przyjemnoci¹ wiêc przyj¹³em jego uprzejme zaproszenie.
Odwiedzi³em go w poniedzia³ek rano; chc¹c odprawiæ mszê wiêt¹, pierwsze kroki skierowa³em do kaplicy arcybiskupiej. Kaplica,
jak¹ on zbudowa³, ustawiaj¹c piêkne kolumny, które kard. Fesch33
przywióz³ z Rzymu, ³adna, lecz zbyt ciemna. Spêdzi³em dwie doby
ze swym dawnym przyjacielem; przyj¹³ mnie z ca³¹ serdecznoci¹,
czego siê mog³em spodziewaæ, wiedz¹c, jak¹ sympati¹ mnie darzy.
W dzieñ mego przybycia z³o¿ylimy wizytê czcigodnemu arcybiskupowi Turynu34, który Lyon obra³ na miejsce swego wygnania.
Wtorek 2335: Uda³em siê do Fourvieres, aby odprawiæ mszê
wiêt¹ w kaplicy Matki Bo¿ej. Ze wzglêdu na gêst¹ mg³ê nie mog³em podziwiaæ panoramy miasta, które widz odkrywa z tej wiêtej
góry. S¹ plany budowy piêknego kocio³a w miejsce obecnej, ubogiej kaplicy.
roda 24: Spieszno mi by³o wracaæ do Marsylii, chcia³em
wyruszyæ dzisiaj, lecz kardyna³ nalega³, bym zosta³ i, skoro w tych
dniach w Lyonie jest wyj¹tkowo piêkna pogoda, skorzysta³ z wyjazdu na wie. Jego posiad³oæ wiejska jest oddalona o pó³torej
godziny (jazdy) od miasta. Dom jest zbudowany na wzgórzu, sk¹d
mo¿na ogl¹daæ znaczn¹ przestrzeñ tego regionu. Poni¿ej rezydencji arcybiskupiej zbudowano wielki dom wypoczynkowy dla chorych ksiê¿y, którymi opiekuj¹ siê siostry zakonne ze Zgromadzenia wiêtego Józefa. Wydatki w du¿ej czêci zosta³y pokryte z ofiar
wspania³ej kanoniczki, która wzbogaci³a diecezjê Lyonu sw¹ wielk¹ ofiarnoci¹.

32
Zapomina, ¿e zatrzyma³ siê tam z o. Tempierem od 10 do 12 czerwca 1837,
w drodze do Szwajcarii. Por. Ecrits oblats 18, s. 188-194.
33
Joseph Fesch, arcybiskup Lyonu od 1802 do 1839.
34
Luigi Fransoni, arcybiskup Turynu od 1832 do 1862, na wygnaniu spêdzi³
12 lat, zmar³ w Lyonie w 1862.
35
Rey II, s. 679.
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25 i 26 marca36: Wreszcie 25 marca po¿egna³em mego s³awnego przyjaciela. W drodze spotka³em biskupa Hetalonii37 i zabra³em go do swej rezydencji, dok¹d wróci³em po ponaddwumiesiêcznej nieobecnoci.
Nazajutrz pierwsz¹ czynnoci¹ by³o nawiedzenie sanktuarium
Notre-Dame de la Garde, aby z³o¿yæ Bogu dziêkczynienie, ¿e zachowa³ mnie w zdrowiu. W pielgrzymce towarzyszy³ mi biskup
elekt z Ceramo38, który chcia³ dzieliæ moje uczucia wdziêcznoci.
Trudno wyraziæ, jak bardzo jestem zbudowany g³êbokim zmys³em
religijnym nowego biskupa i wzruszony okazanymi mi gestami
przyjani.

Kwiecieñ
8 kwietnia39: [Konsekracja olejów. Co roku moi asystenci
korzystaj¹ z olejów wiêtych, by namaciæ umieraj¹cych.] Czyniê
tê refleksjê ka¿dego roku, gdy konsekrujê oleje wiête w Wielki
Czwartek.
11 kwietnia40: W sobotê wieczorem 10 kwietnia pojecha³em do
Cuges, by spêdziæ tam noc, a w niedzielê 11 celebrowa³em mszê
wiêt¹ o szóstej rano i wszyscy ludzie, którzy wype³niali koció³,
przyst¹pili do komunii. Nim rozpocz¹³em mszê, przemówi³em do
nich, wiedz¹c, i¿ w wiêkszoci nie przyst¹pili do o³tarza Pañskiego
od czasu ich pierwszej komunii, a nawet niektórzy jeszcze nigdy
jej nie przyjêli; zanim zacz¹³em rozdawaæ komuniê wiêt¹, znowu
skierowa³em do nich s³owo zachêty, by pobudziæ w nich wiarê
i uwiadomiæ ich, z jakim nastawieniem nale¿y zbli¿aæ siê do tego
wielkiego misterium. Podobnie stosowne pouczenie skierowa³em,

36
37
38
39
40

Rey II, s. 679.
Jean Sarrebayrouze, biskup pomocniczy biskupa Casanelli d’Istria w Ajaccio.
Biskup Jacques Jeancard.
Rey II, s. 680.
Rey II, s. 680.
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zanim udzieli³em sakramentu bierzmowania niemal stu mê¿czyznom starszym i m³odszym. Szczerze muszê wyznaæ, i¿ to, co wydarzy³o siê w Cuges, jest cudem. Zanim opuci³em parafiê po nieszporach i nabo¿eñstwie, przemówi³em do wiernych na po¿egnanie
i zachêca³em do wytrwania.
Wtorek 13 kwietnia41: Z³o¿y³em oficjaln¹ wizytê marsza³kowi [de Castellane]42 wraz z moim duchowieñstwem, to znaczy
z kanonikami i proboszczami miasta. Marsza³ek przyj¹³ nas, trzymaj¹c w rêku laskê marsza³kowsk¹, w mundurze ozdobionym
wszystkimi orderami, po prawej i lewej stronie.
Wieczorem urz¹dzi³ wielki oficjalny bankiet, na który zosta³em
zaproszony. Marsza³ek zechcia³ mnie uprzedziæ, ¿e zajmê honorowe miejsce po jego prawej stronie. Zabawne w tej decyzji ministra
wojny jest to, ¿e biskupów nale¿y traktowaæ z najwiêkszymi honorami i odnosiæ siê do nich jak do dam dworu, nie bior¹c pod uwagê
przywileju pierwszeñstwa biskupa i senatora.
Decyzja ta, sprzeczna z tym, co by³o postanowione przez tego
samego ministra, gdy goci³ marsza³ka Pelissiera43, stanowi³a rozwi¹zanie porednie. Takie rozwi¹zanie proponowa³em marsza³kowi, bêd¹c w Lyonie i zaznaczaj¹c, i¿ nie mogê przyj¹æ jego zaproszenia na oficjalny obiad w Marsylii. Mianowicie, jako piastuj¹cy
godnoæ biskupa i senatora, nie móg³bym zaj¹æ miejsca nieodpowiedniego dla tej godnoci, jak cile przewidywa³ protokó³ obowi¹zuj¹cy w Marsylii od czasu, gdy prefektem by³ de Crevecoeur44.
Biskupom wskazywano miejsce po genera³ach, prefektach i innych
urzêdnikach. Marsza³ek, który ma du¿e wyczucie form towarzyskich, uzna³ ten proceder za niew³aciwy i postanowi³, ¿e nie bêdzie przestrzega³ tego nieuczciwego zwyczaju.
Uspokoi³em go, sugeruj¹c, ¿e na takich spotkaniach doskona³ym rozwi¹zaniem bêdzie wy³¹czenie biskupów z obowi¹zuj¹cego
Rey II, s. 681.
Marsza³ek Boniface de Castellane (1788-1862), mianowany jako dowodz¹cy
armi¹ w Marsylii.
43
Genera³ Pélissier zatrzyma³ siê w Marsylii 2 sierpnia 1856; zobacz Dziennik pod
t¹ dat¹.
44
De Crèvecoeur, prefekt departamentu Bouches-du-Rhône od 1853 do 1857.
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protoko³u i traktowanie ich na równi z damami obecnymi na obiedzie. Wydaje siê, ¿e myl ta spodoba³a siê marsza³kowi, napisa³
wiêc w tej sprawie do ministra, który w pe³ni zaakceptowa³ tak¹
interpretacjê. Marsza³ek zapozna³ mnie z treci¹ listu od ministra,
lecz nie czeka³, a¿ bêdzie móg³ przybyæ do Marsylii, zaraz uda³ siê
do kardyna³a Lyonu, aby ten zechcia³ powiadomiæ mnie o treci
swej korespondencji. Nie poprzestaj¹c na tym, napisa³ do mnie
wprost z Lyonu, zapraszaj¹c mnie na swój bankiet i zapewniaj¹c,
¿e zajmê honorowe miejsce po jego prawicy. Tak siê te¿ sta³o. S¹dzê, ¿e bêdzie to regu³¹ na przysz³oæ.
15 kwietnia45: Dzisiejszy dzieñ powiêci³em wiêniom. Prosto
z zak³adu karnego dla m³odocianych46 poszed³em do wiêzienia
maj¹cego cele wiêzienne, gdzie ks. Michaud przygotowa³ dla mnie
do bierzmowania omiu wiêniów. Stwierdzi³em ogromn¹ przewagê zak³adów karnych z celami nad innymi.
18 kwietnia47: O godzinie drugiej uda³em siê do zak³adu m³odych czeladników, których kaplica zosta³a powiêcona 5 kwietnia.
To zebranie rozpocz¹³ dosyæ d³ugim sprawozdaniem por. Lyon,
za³o¿yciel tego dzie³a48. Nastêpnie jakie dziecko zapiewa³o piosenkê, a potem dwaj mê¿czyni przedstawili dialog w jêzyku prowansalskim.
Ale tutaj wydarzy³o siê co, co zm¹ci³o nastrój wiêta. Niczym
siê nie krêpuj¹c, og³oszono sprzeda¿ wyrobów pochodz¹cych od
czeladników. Na widok pierwszego oferowanego przedmiotu ¿ywo
zaprotestowa³em, dowodz¹c, ¿e nie mo¿na tolerowaæ, by w mojej
obecnoci odbywa³a siê sprzeda¿ czegokolwiek w wiêtym dniu
niedzieli. Zrozumiano mój protest, zwiniêto towar, ustalaj¹c sprzeda¿ na przysz³y czwartek.

Rey II, s. 683.
Ten zak³ad ufundowa³ ks. Charles Fissiaux.
47
Rey II, s. 683.
48
Rey pisze, ¿e 5 kwietnia wieczorem bp de Mazenod powiêci³ kaplicê i izbê
dzie³a m³odych robotników i patronat czeladników. To dzie³o za³o¿y³ w 1856 wielmo¿ny p Lyon, porucznik, odznaczaj¹cy siê wiar¹, odwag¹ i energi¹.
45
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Tego wieczoru wzi¹³em udzia³ w zebraniu ogólnym konferencji wiêtego Wincentego a Paulo, na które przysz³o mnóstwo cz³onków ku memu zbudowaniu.
19 kwietnia49: Jak zwykle udzieli³em bierzmowania w kaplicy
i poszed³em do Montolivet zobaczyæ wspó³braci i zjeæ z nimi
obiad. Wróci³em do Marsylii na zebranie wikariuszy ¯ywego Ró¿añca; ofiary pieniê¿ne cz³onków przeznaczam na Instytut wiêtej
Rodziny.
23 kwietnia50: Msza dla Córek Maryi w kaplicy Pañ od Serca
Jezusowego w Marsylii. Msza by³a na zakoñczenie ich rocznych
rekolekcji. Skorzysta³em z okazji, ¿e zgromadzi³o siê tak wiele
dziewcz¹t, by wpoiæ im pewne prawdy w dzisiejszym spo³eczeñstwie zanikaj¹ce: mianowicie, ¿e nie mo¿na byæ jednoczenie dla
Jezusa Chrystusa i dla Belial, a jest nim wiat przeklêty przez Jezusa Chrystusa, wiat, za którym nie chcia³ On wstawiaæ siê do
Ojca. Ten przeklêty wiat, którego ka¿dy z nas wyrzek³ siê w sakramencie chrztu, znajduje siê w teatrach, gdzie wychwalane s¹
wszelkie twierdzenia sprzeczne z Ewangeli¹, na wieckich zebraniach, gdzie poczucie wstydu nie istnieje, nieobyczajnoæ jest
w cenie, a rozwi¹z³oæ posuniêta do ostatnich granic.
25 kwietnia51: Zbie¿noæ trzech uroczystoci w tym samym
dniu sk³ania mnie do refleksji, i¿ nie by³bym bez winy, gdybym
chcia³ oszczêdzaæ swe si³y. W tym dniu koñcz¹ siê rekolekcje dla
mê¿czyzn w Mission de France; 25 kwietnia to wiêto wiêtego
Marka, a zatem procesja generalna; wreszcie stacja w kociele Saint-Cannat, ostatni dzieñ oktawy przeniesienia relikwii tego wiêtego. W ka¿dej uroczystoci mia³em uczestniczyæ, przywi¹zywano
do tego wagê i nikt nie zamierza³ mnie dyspensowaæ.
Oto, w jaki sposób poradzi³em sobie z tym problemem, aby
zadowoliæ wszystkich. O pó³ godziny przyspieszy³em zebranie
49
50
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u jezuitów i o pó³ godziny opóni³em pocz¹tek procesji. Tak mog³em przybyæ o szóstej trzydzieci do jezuitów, zacz¹³em od bierzmowania czterdziestu tych, którzy byli opónieni; odprawi³em
mszê, a nastêpnie udzieli³em komunii w przeci¹gu pó³ godziny;
wyszed³em do powozu, by udaæ siê do kocio³a Saint-Cannat, gdzie
procesja powinna dotrzeæ na godzinê ósm¹. Uczestniczy³em
w g³ównej mszy stacji procesyjnej i z procesj¹ uda³em siê do kocio³a Saint-Martin, gdzie uczestniczy³em w uroczystej mszy. Trzeba by³o te¿ zaspokoiæ oczekiwania parafian Saint-Cannat i jezuitów; bezporednio po obiedzie uda³em siê do Saint-Cannat, by
uczestniczyæ w nieszporach i kazaniu, które g³osi³ nasz o. Rey52.
Nastêpnie udzieli³em b³ogos³awieñstwa Najwiêtszym Sakramentem, a o szóstej mog³em ju¿ byæ na spotkaniu wieczornym
u jezuitów. Tam tak¿e wys³ucha³em kazania i b³ogos³awi³em Najwiêtszym Sakramentem na zakoñczenie rekolekcji, które g³osi³
o. Bouffier. By³oby nieprawd¹, gdybym twierdzi³, ¿e te pobo¿ne
ca³odniowe praktyki wymêczy³y mnie; przeciwnie, odczuwa³em
pociechê i prawdziwe zadowolenie, spe³niaj¹c te obowi¹zki; wiek
siedemdziesiêciu szeciu lat nie ma tutaj znaczenia gdy nie ma siê
dolegliwoci, a cz³owiek cieszy siê czerstwym zdrowiem, prawie
m³odzieñczym zapa³em. Trzeba wiêc przynajmniej to wykorzystaæ,
by wype³niæ sw¹ duszpastersk¹ pos³ugê.
28 kwietnia53: Msza w kaplicy Dam z Nazaretu, bierzmowanie wychowanków. Wizyta w przytu³ku. Zawiadczam, ¿e nie mo¿na byæ zadowolonym wiêcej ni¿ ja z naszej wspólnoty sióstr Notre-Dame de la Charite54. Wród nich panuje najlepszy duch. Ich
styl móg³by s³u¿yæ za wzór dla innych ze wzglêdu na odnoszenie
siê, uprzejmoæ, itd.

Achille Rey (1828-1911).
Rey II, s. 684.
54
Siostry Mi³osierdzia (Notre-Dame de la Charité) za³o¿y³ wiêty Jan Eudes.
Przyby³y do Marsylii w 1838 dla opieki nad bezdomnymi, w ich przytu³ku (Oeuvre
du Refuge) by³o 500 biednych stworzeñ uratowanych z zepsutego wiata (zob. poni¿ej: maj).
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29 kwietnia55: Zakup parceli na budowê kaplicy. Stanie ona
przy drodze de Mazargues, naprzeciw zamku p. Luce’a.
30 kwietnia i 1 maja56: Podró¿ do Saint-Julien, aby nieæ pociechê moim kuzynom Dedons57, którzy stracili najstarszego syna
w wieku czterdziestu trzech lat. Ten drogi siostrzeniec, mój chrzeniak, którego ochrzci³em, zmar³ po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie; jestemy zupe³nie spokojni o jego zbawienie. Moja wizyta przynios³a ulgê temu biednemu ojcu i tej biednej matce, pogr¹¿onym
w g³êbokim smutku.

Maj58
2 maja59: Uroczyste b³ogos³awieñstwo trzech dzwonów, które
miasto ofiarowa³o parafii wiêtego £azarza. Jeden z oblatów wyg³osi³ kazanie; wierni wype³nili koció³ po brzegi.
7 maja60: Moi nastêpcy bêd¹ mnie zawdziêczaæ ten przywilej,
który uzyska³em u rz¹du61. Ta sprawa by³a bardzo aktualna, wiêc
o ni¹ zabiega³em. Wystarczy³aby mi cela klasztorna; wspaniale
siê czujê, gdy od czasu do czasu idê do Montolivet, by w niej pomieszkaæ.
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57
Rodzina Emile Dedons, kuzyna bpa de Mazenoda, z którym on ¿y³ w Aix od
1802 do 1808.
58
Wed³ug notatek Ordo biskup by³ bardzo czêsto nieobecny w maju z powodu
wizytacji parafii i bierzmowania poza Marsyli¹.
59
Rey II, s. 684.
60
Rey II, s. 685.
61
Tego dnia po wizytacji duszpasterskiej parafii Mazargues, gdzie oblaci niedawno g³osili misjê, bp de Mazenod odebra³ od ministra wyznañ zatwierdzenie g³ównego
kosztorysu dla remontu i rozbudowy pa³acu biskupiego. Kosztorys ten opiewa³ na sumê
408 741 franków.
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Maj62: Odwiedzi³em p. Mirèsa, zawsze pe³nego dobrej woli dla
naszych planów budowlanych. Obieca³ otworzyæ kredyt na sumê
stu tysiêcy franków dla sanktuarium Notre-Dame de la Garde.
Bra³em udzia³ w procesji dni krzy¿owych. Odwiedzi³em Ma³e
Siostry Ubogich pracuj¹ce w sierociñcu i szko³ach wiêtego Wiktora.
Uczestniczy³em w naukach katechizmowych parafii Saint-Charles.
Wizyta w nowym szpitalu, którym bêd¹ zarz¹dzaæ siostry. By³o
oko³o dwadziestu sióstr, co za radoæ dla nich!
Powiêcenie nowego domu przytu³ku. Niestety! Nigdy nie ma
wystarczaj¹co miejsca, aby przygarn¹æ te biedne stworzenia, które
staramy siê uchroniæ przed moralnym upadkiem. Odt¹d mo¿na
przyj¹æ do piêciuset osób.
Powiêcenie pierwszego kamienia pod koció³ wiêtego Bart³omieja; s¹dz¹c po wielkiej liczbie obecnych na ceremonii, przyznam, ¿e wszyscy czuj¹ potrzebê budowy wi¹tyni dla Pana w parafii, która dot¹d do nabo¿eñstw mia³a zaledwie ma³y salon.
[21 maja]63: Zakoñczy³em wizytê duszpastersk¹ w La Ciotat,
Aubagne, Auriol, Roquevaire i w s¹siednich miejscowociach64.
Wniosek, jaki nasuwa siê z tej pracy, to nie oszczêdzaæ swych si³,
je¿eli nie chcê byæ niewdziêcznikiem przed Bogiem. Wracam do
domu z t¹ sam¹ doz¹ energii, z jak¹ dom opuci³em. A niekiedy
wizytowa³em dwie parafie dziennie; zale¿nie od podró¿y, przybywa³em wieczorem do t³umnie zebranych wiernych, których nazajutrz rano nie by³oby mo¿liwe spotkaæ. Czêsto g³osi³em kazania
trzy razy dziennie, nigdy krócej ni¿ godzinê i, zale¿nie od tematu,
z wielk¹ pasj¹. Z prostot¹ i, szczerze teraz wyznajê, nie odczuwa³em ¿adnego zmêczenia. Mam za co dziêkowaæ Bogu! Jak wielk¹
misjê spe³nia biskup podczas wizytacji duszpasterskich! Bóg daje

Rey II, s. 685.
Rambert II, s. 502-503; Rey II, s. 686.
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Wed³ug Ordo bp de Mazenod wizytowa³ nastêpuj¹ce parafie: La Ciotat 16 maja,
Aubagne 17, Auriol 18, Gréasque i Cadolive 19, Roquevaire 20.
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mi poznaæ, jak wa¿na jest ta pos³uga, i swym natchnieniem poucza,
jak mam wywi¹zaæ siê z tej misji.
Rozumiem, i¿ spe³nia³bym j¹ bardzo niedoskonale, gdybym
ograniczy³ siê do krótkiej przemowy, pos³uguj¹c siê jêzykiem g³adkim, w stylu kazañ francuskich, jêzykiem niezrozumia³ym dla
mieszkañców mych wiejskich parafii. Jaki mieliby z tego po¿ytek
ci biedacy, których trzeba przyuczyæ do praktyk religijnych i wyrwaæ z obojêtnoci, w jakiej s¹ pogr¹¿eni! Pewne prawdy religijne
wymagaj¹ objanienia na sposób bardziej dobitny i mocny, by obudziæ zapa³ w tych poczciwych duszach; jak to, ¿e winnimy mi³oci¹ odp³acaæ siê Bogu i Jezusowi Chrystusowi, naszemu Zbawcy,
najpierw jako znak wdziêcznoci za dary, które otrzymujemy, bardziej ze wzglêdu na Jego nieskoñczone doskona³oci itd.
Mogê te¿ stwierdziæ, ¿e moja metoda jest dobra, poniewa¿ stale i wszêdzie zarówno doroli, jak i dzieci s³uchaj¹ mych kazañ
z napiêt¹ uwag¹, a wszyscy bez przerwy wpatrzeni s¹ we mnie, jak
d³ugo przemawiam. W¹tpiê, czy taki by³by skutek, gdybym nie da³
im po¿ywienia odpowiedniego do ich potrzeb.
27 maja65: Có¿ piêkniejszego od grupy dzieci bierzmowanych
w kociele wiêtego Józefa. Przed po³udniem udzieli³em tego sakramentu tylko ch³opcom, a by³o ich a¿ siedmiuset. Bóg podda³ mi
s³owa, jakie do nich skierowa³em; zauwa¿ono, ¿e chyba ani jedno
dziecko nie rozgl¹da³o siê woko³o. Wszystkie oczy zwrócone by³y
w moj¹ stronê, uszy wszystkich pilnie s³ucha³y mych s³ów, jakby
te dzieci kto urzek³. Kiedy obchodzi³em szeregi, bierzmuj¹c, nie
by³o nikogo, kto nie oczekiwa³by pobo¿nie i w skupieniu. Zdaje
siê, i¿ pojêli prawdê, jak¹ im wpaja³em, ¿e ka¿dy dozna wielkiego
cudu Bo¿ej wszechmocy, gdy na czole uczyniê mu znak krzy¿a
olejem krzy¿ma i w³o¿ê na niego rêce, wywo³uj¹c go po imieniu.
Mówi³em, ¿e przenikniêty wznios³ym dzia³aniem ³aski i sprawowan¹ pos³ug¹ bêdê spe³nia³ ten obrzêd z t¹ sam¹ uwag¹, szacunkiem
i pobo¿noci¹ tak jak wtedy, gdy na o³tarzu dokonujê konsekracji
Cia³a Chrystusowego podczas wiêtej Ofiary.
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Jest to bowiem ³aska, jak¹ Bóg mnie obdarza, bym przekazywa³ Ducha wiêtego. Mimo mej niegodnoci uznajê siê za cudotwórcê, poniewa¿ wszechmoc¹ Boga czyniê tyle cudów, ile bierzmujê dzieci. To w³anie trzyma mnie w skupieniu i rozpala duszê
podczas d³ugich godzin tej zachwycaj¹cej ceremonii bierzmowania.
Ponowi³a siê ona jeszcze tego dnia o trzeciej po po³udniu, dla dziewiêciuset dziewcz¹t, które bierzmowa³em. Tysiêczne dziêkczynienie sk³adam Bogu Ojcu i Jego Synowi Jezusowi, sprawcy tych
wszystkich cudów, i Duchowi wiêtemu udzielaj¹cemu siê duszom
dla ich wiêkszego uwiêcenia. Bóg daje mi tyle si³y dla sprawowania tych wspania³ych obrzêdów, mimo mego podesz³ego wieku, i¿
wywi¹zujê siê z tego bez zmêczenia. Po ostatniej, prawie trzygodzinnej ceremonii i po porannej trwaj¹cej ponad dwie godziny
udzieli³em bierzmowania dwom chorym w ich domach w samym
miecie i nie czu³em zmêczenia.
29 maja66: wiêcenia kap³añskie w Montolivet. Jaka to pociecha znaleæ siê porodku tych czterdziestu oblatów, którzy tworz¹
wspólnotê scholastykatu! Jaka piêkna wspólnota nie tylko ze
wzglêdu na liczbê, lecz co do wzorowej postawy i dyscypliny.
Trzeba naprawdê dziêkowaæ Bogu, widz¹c, jak ta wspania³a m³odzie¿ przygotowuje siê do pe³nienia wielkiej misji przez studium
i modlitwê. Czu³em siê tak dobrze w tej wspólnocie, któr¹ siê budowa³em, i¿ móg³bym powiedzieæ za wiêtym Piotrem na Taborze:
dobrze nam tu byæ. Lecz trzeba by³o zejæ na równinê, by dalej
toczyæ walkê, to jest wype³niaæ obowi¹zki biskupa w realizowaniu
swej trudnej misji.
30 maja67: [Msza pierwszej komunii w kociele Saint-Martin
dla uroczystego uczczenia miesi¹ca Maryi.] Jak zwykle uczestniczy³em w g³ównej mszy, lecz nie zosta³em na nieszporach, którym
normalnie przewodniczê, poszed³em na posiedzenie akademii, do
której mia³ byæ przyjêty nasz o. Dassy68. Moja obecnoæ z tej okaRey II, s. 687.
Rey II, s. 687.
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Toussaint Dassy (1808-1888), oblat 7 czerwca 1830, kap³añstwo 17 grudnia
1831, opuci³ Zgromadzenie w 1865.
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zji by³a jak najbardziej na miejscu; uda³em siê tam z biskupem de
Cerame i cz³onkami mojej administracji. Po posiedzeniu wróci³em
do kocio³a Saint-Martin odprawiæ nabo¿eñstwo i przyj¹æ nowych
cz³onków do Bractwa ¯ywego Ró¿añca. Stamt¹d uda³em siê do
dzielnicy la Plaine bierzmowaæ biednego ma³ego chorego z Instytutu Enfants de la Providence.

Czerwiec
5 czerwca69: Mademoiselle Baillet przyjê³a z mych r¹k zakonny habit we wspólnocie sióstr prowadz¹cych przytu³ek. Pod ka¿dym wzglêdem jest to wspania³e powo³anie do wspólnoty sióstr
zakonnych Notre-Dame de la Charité.
Odwiedzi³em ma³y pensjonat Sacré-Coeur. S¹ tam bardzo ma³e
dzieci cudownie prowadzone w dziedzinie moralnej i zadbane
w swym rozwoju fizycznym. Kilku kap³anów, nie szczêdz¹c czasu,
pieszy z pos³ug¹, siostry powiêcaj¹ siê tym maleñstwom z macierzyñsk¹ mi³oci¹, tak cenion¹ przez rodziców.
6 czerwca70: [Niedziela uroczystoci Bo¿ego Cia³a. Msza pontyfikalna w katedrze.] Nim uda³em siê do katedry, Bóg da³ mi wielk¹ pociechê. Wezwano mnie, abym udzieli³ sakramentu bierzmowania p. Consolatowi71, dawnemu merowi Marsylii, którego stan
zdrowia by³ bardzo niepokoj¹cy. Pan Consolat wróci³ do praktyk
religijnych i to by³ prawdziwy triumf ³aski, nagroda za chrzecijañskie powiêcenie i synowsk¹ mi³oæ jego syna i jego ziêcia. Zreszt¹, by³ on przyk³adnym ojcem rodziny i m¹drym administratorem.
Jego powrót do wiary jest wiêc powodem wielkiej radoci dla rodziny i dla mnie, jego pasterza, a nadto powodem wielkiego zbudowania dla miasta.
Procesja generalna, gdzie mia³em szczêcie nieæ Najwiêtszy
Sakrament.
69
70

Rey II, s. 688.
Rey II, s. 688.

Czerwiec

147

7 czerwca72: Msza na Kalwarii, gdzie ustawiono od wczoraj
figurê Notre-Dame de la Garde. Bez przerwy pe³ni³em duszpastersk¹ pos³ugê. Udzieli³em sakramentu bierzmowania licznym wiernym i korzysta³em z okazji, by nauczaæ lud, t³umnie zgromadzony.
8 czerwca73: [Wyjazd do Aix. Uczestniczy³em w radzie akademickiej.] Radoæ, ¿e znowu zobaczy³em moj¹ siostrê i siostrzeñca,
którzy powrócili z Cirey74 i Pary¿a.
11 czerwca75: 10 czerwca wróci³em z Aix, by przygotowaæ siê
do mszy pontyfikalnej, któr¹ bêdê celebrowa³ z okaza³oci¹ w uroczystoæ Serca Pana Jezusa. [Procesja. Powód do] manifestacji religijnej niew¹tpliwie najbardziej uroczystej w ca³ym Kociele
chrzecijañskim.
14 czerwca76: Jak zwykle udzieli³em sakramentu bierzmowania w prywatnej kaplicy doæ du¿ej liczbie doros³ych, lecz tym razem, wyj¹tkowo udzieli³em tego czcigodnego sakramentu ma³ym
dzieciom nale¿¹cym do rodziny zamieszkuj¹cej ten region Rosji,
gdzie nie ma ¿adnego biskupa katolickiego. Najstarsze z tych dzieci mia³o piêæ lat, inne trzy lata, najm³odsze tylko osiem dni ¿ycia.
Istniej¹ przypadki, gdzie samemu trzeba podj¹æ decyzjê, by
wznieæ siê ponad obowi¹zuj¹ce przepisy i jestem bardzo zadowolony, i¿ dzi rano nadarzy³a siê okazja, by spe³niæ to dobre dzie³o.
Tak zosta³a nagrodzona wiara ojca i babci tych dzieci.
24 czerwca77: [O 6 godzinie rano, bierzmowanie w ni¿szym
seminarium; o 8 godzinie msza w Montolivet, gdzie dwaj oblaci

Maxime Dominique Consolat, mer Marsylii od 1832 do 1843.
Rey II, s. 688.
73
Rey II, s. 688.
74
Madame de Boisgelin wraz z synem Eugeniuszem pojecha³a odwiedziæ sw¹ córkê, madame de Damas w Cirey-sur-Blaise (Haute Marne).
75
Rey II, s. 688.
76
Rey II, s. 688.
77
Rey II, s. 689.
71
72
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z³o¿yli luby zakonne. Obiad we wspólnocie, rozmowy z ró¿nymi
cz³onkami wspólnoty. O 5 bierzmowanie w pensjonacie sióstr zakonnych Najwiêtszego Sakramentu. Szósta trzydzieci, bierzmowanie w pensjonacie sióstr zakonnych wiêtego Tomasza.] Kto
móg³by s¹dziæ, ¿e to zbyt wiele w ci¹gu jednego dnia. Lecz skoro
z pomoc¹ Bo¿¹ nie odczuwam w ogóle zmêczenia, dlaczego mam
rezygnowaæ, je¿eli nadarza siê okazja do pos³ugi duszpasterskiej.
27 i 28 czerwca78: [wiêcenia kap³añskie w parafii Saint-Martin trwa³y cztery i pó³ godziny. Wspania³e chwile. By³o siedemdziesiêciu czterech kandydatów, z których czterdziestu do wy¿szych
wiêceñ kap³añskich.] Poszed³em na obiad do wy¿szego seminarium, by dzieliæ radoæ moich seminarzystów; oczywicie, nie po
to zasiad³em z nimi do sto³u, by czyniæ pokutê; to dobre w Wielki
Pi¹tek. Lecz dzisiaj chcê szczerze radowaæ siê z nimi.
Nazajutrz poszed³em do Montolivet79.

Sierpieñ
1 sierpnia80: I znowu 1 sierpnia. Kilka lat temu dzieñ ten wita³em z radoci¹, bo przypomina³ po prostu dzieñ moich urodzin;
sk³ania³ mnie do dziêkowania Bogu, ¿e istniejê na tym wiecie
i cieszy³em siê, gdy przyjaciele sk³adali mi ¿yczenia. Wdziêczn¹
pamiêci¹ otacza³em wtedy moj¹ drog¹, ukochan¹ matkê, natchniony przez ten szczególny dzieñ; lecz dzi wszystko jest inaczej. Bo
tej dobrej matki, której zawdziêczam ¿ycie i która karmi³a mnie
swym mlekiem, nie ma ju¿ tu na ziemi. Odt¹d dzieñ urodzin tym
dotkliwiej daje mi odczuæ roz³¹kê i smutek po jej stracie. Zw³aszcza gdy wspominam przesz³oæ, gdy by³a ona tak szczêliwa, ¿e
da³a syna mojej rodzinie i wiêtowa³a ze mn¹ ka¿de urodziny a¿
do swej pónej staroci.
Rey, s. 689.
Rey dodaje: „Przy g³ównym stole siedzia³o 25 kap³anów, wszyscy oblaci
i z wyj¹tkiem dwóch, wszyscy wywiêceni przez Za³o¿yciela.
80
Rey II, s. 690-691; Rambert II, s. 504-505.
78
79
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Mog³em wtedy przywo³ywaæ s³odkie imiê kochanej matki a¿
do siedemdziesiêciu lat mego ¿ycia; mia³a dziewiêædziesi¹t dwa
lata, gdy odesz³a z tego wiata; poza tym obchodziæ siedemdziesi¹t¹ siódm¹ rocznicê urodzin, po ludzku mówi¹c, nie jest zbyt radosne! Bo kto przed³u¿a swe urzêdowanie a¿ do osiemdziesiêciu
lat? Trzy lata ¿ycia, mo¿e nawet mniej, oto perspektywa przysz³oci81. Oczywicie, nie smucê siê z tego powodu, ale niezale¿nie od
tego jest to bardziej przypomnienie o mierci ni¿ pamiêæ o urodzinach. Czy nie dla nieba zostalimy stworzeni, które jest nasz¹
prawdziw¹ ojczyzn¹? To nie myl o mierci winna nas zasmucaæ,
lecz ciê¿ar naszych grzechów.
W bie¿¹cym roku w tym samym dniu nasze sprzedawczynie
ryb albo damy z hal targowych maj¹ swe wiêto patronalne wiêtej
Anny. Co roku idê, by im odprawiæ mszê i udzieliæ komunii. Krótko w kazaniu w jêzyku prowansalskim przypomnia³em im o mych
urodzinach w tym samym dniu, ¿e to s¹ siedemdziesi¹te siódme
urodziny, które bêdê z nimi obchodziæ. Te dzielne kobiety powiedzia³y g³ono, jedne longue mai, czyli zostañ jeszcze d³ugo; inne:
bouen Dieou vous conservo: niech dobry Bóg ciê zachowa; pourqu’es vivro cent ans: sto lat ¿ycia; ca³¹ godzinê rozdawa³em komuniê. Po obiedzie powiêcenie dzwonu parafii Saint-Jérôme. Kazanie wyg³osi³ rasowy misjonarz nasz o. Roque82.
2 sierpnia83: Nim uda³em siê do kapucynek, by wiêtowaæ
rocznicê mojego chrztu, udzieli³em sakramentu bierzmowania dzieciom chóru parafialnego w mej kaplicy. Po b³ogos³awieñstwie
u kapucynek poszed³em do pensjonatu Dam wiêtego Józefa bierzmowaæ pensjonariuszki; stamt¹d do ciê¿kiego wiêzienia dla kobiet,
niektóre przyjê³y bierzmowanie, a do nich do³¹czy³y dziewczêta
z Instytutu Opatrznoci, w sumie oko³o szeædziesiêciu osób z tych
dwóch instytucji.

81
Rambert (II, s. 505) notuje: Uderzaj¹ce to s³owa; sugeruj¹, ¿e Za³o¿yciel otrzyma³ nadprzyrodzon¹ wiedzê co do godziny swej mierci. Rzeczywicie, nie dane mu
by³o do¿yæ osiemdziesiêciu lat, lecz blisko by³o. Jak sam siê wyra¿a, czas jego ¿ycia
ograniczy³ siê do zaledwie trzech lat, a mo¿e mniej.
82
Theodore Roque (1826-1890) kap³an 1849, oblat 8 grudnia 1853.
83
Rey II, s. 691.
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To jeszcze nie koniec zajêæ. Poszed³em do ni¿szego seminarium, by tam przewodniczyæ rozdaniu nagród; wieczorem mia³em
rozmowê z p. Hav¹ w sprawie projektu budowy kocio³a i plebanii
na terenie jego posesji Saint-Tronc. Szukalimy sposobu, jak sp³aciæ nale¿noæ za postawienie figury na czeæ Niepokalanego Poczêcia Maryi.
8 sierpnia84: [Powiêcenie kamienia wêgielnego pod przysz³y
koció³ nowej parafii Saint-Mauront.] Przysz³o mnóstwo wiernych
na tê uroczystoæ, ale nie s¹dzê, by wielu mog³o obiecaæ finansow¹ pomoc na jego budowê, chyba tylko ofiaruj¹c wota na ten cel.
10 sierpnia85: [Msza u Sióstr Mi³osierdzia Saint-Just.] Przyj¹³em luby zakonne od piêciu sióstr i na³o¿y³em zakonny habit szeciu siostrom. Wiele sióstr u³atwi nam pos³ugê chorym w dwóch
szpitalach; administratorzy z podziwem mówi¹ o powiêceniu naszych sióstr.
16 sierpnia86: Jak zwykle bierzmowanie w mej kaplicy i w domach chorych. Rozdanie nagród w pensjonacie Sacré-Coeur w parafii wiêtego Józefa.
Wikariusze generalni Aix w telegramie prosz¹ mnie, bym przewodniczy³ ceremonii pogrzebowej bpa Reya87, by³ego biskupa diecezji Dijon, skoro nieobecny jest arcybiskup Aix; tego wieczoru
przyzwoli³em na to zaproszenie. Jak s¹dzê, to ju¿ szósty raz jestem
wzywany do Aix, by pe³niæ tak¹ funkcjê. Pewnego dnia biskup
z Aix odbêdzie podró¿ do Marsylii, by pe³niæ tak¹ pos³ugê wobec
mnie.
17 i 18 sierpnia88: Odprawi³em uroczyst¹ mszê Requiem oraz
nabo¿eñstwo pogrzebowe. Razem z kapitu³¹ katedraln¹ uda³em siê

84
85
86
87
88

Rey II, s. 691-692.
Rey II, s. 692.
Rey II, s. 693.
Claude Rey, pochodz¹cy z Aix, biskup Dijon od 1832 do 1838.
Rey II, s. 693-694.
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do domu ¿a³oby, gdzie spoczywa³o cia³o zmar³ego. Tego jeszcze
dnia powróci³em do Marsylii, by nazajutrz, w czwartek 19 sierpnia, w oktawie Wniebowziêcia móc celebrowaæ mszê w sanktuarium Notre-Dame de la Garde. By³ tam bp Guillemin, wikariusz
apostolski Kantonu, który udawa³ siê do Rzymu. To wiêty biskup.
22 sierpnia89: [Niedziela. Uroczyste powiêcenie kaplicy.
Wybudowa³ j¹ p. Armand u stóp monumentalnej wie¿y, na której
zosta³a wzniesiona figura Maryi Niepokalanej.] Oto jeszcze jedno
wspania³e wiêto ku czci Najwiêtszej Dziewicy.

Wrzesieñ
8 wrzenia90: [W kaplicy Montolivet wiêcenia piêciu kap³anów91.] Gor¹ce mod³y czterdziestu scholastyków ³¹cz¹ siê z wielkim b³aganiem Kocio³a, które ma dokonaæ najwiêkszego cudu
wszechmocy Bo¿ej. Jakie to wznios³e! Jakie to zachwycaj¹ce! Nigdzie na ziemi nie napotkamy czego podobnego. Ale jak wyraziæ
uczucie przenikaj¹ce tego, który jest tylko biednym narzêdziem
tych cudów? Trwajmy w uwielbieniu i dziêkczynieniu!
26 wrzenia92: [Uczestnictwo we mszy dla wojska z okazji
wiêta wiêtego Maurycego.] S¹dzi³em, ¿e by³oby stosowne dorzuciæ kilka s³ów do kazania oblata Maryi. Te kilka s³ów chyba pozostawi³o dobre wra¿enie zw³aszcza na generale93, który nie móg³

Rey II, s. 694.
Rey II, s. 694.
91
Ojcowie Jean S. Gallo (1835-1918); François Joseph Bonnefoy (1836-) opuci³
zgromadzenie w 1863, biskup diecezji La Rochelle od 1893 do 1901, arcybiskup Aix od
1901 do; Jean Marie Eugène Pian (1833-1915); Yvon Jean Marie Piraud, opuci³ zgromadzenie w 1869; Basile Jean Dedebant (1833-1884).
92
Rey II, s. 694.
93
Genera³ de Courtigis, szef 9 dywizji wojskowej w 1857-1858.
89
90
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powstrzymaæ ³ez, gdy mówi³em, ¿e powinnimy mu byæ wdziêczni
za ustanowienie tej mszy dla wojska, i gdy wyrazi³em ¿al, ¿e odchodzi od nas.

Padziernik
Padziernik94: Proszono, bym wróci³ do Marsylii z powodu
b³ahej sprawy, jaka mog³aby nabraæ rozg³osu. By³em na wsi, gdy
nowy genera³ dywizji95 oficjalnym listem poda³ do wiadomoci, i¿
zaprasza do swego hotelu tych, którzy sk³adaj¹ mu urzêdow¹ wizytê. Moi wikariusze generalni nie s¹dzili, ¿e godnie mnie zast¹pi¹, przyjmuj¹c zaproszenie. Ten list, dla mnie zbyt szorstki, przechowali z zamiarem, ¿e mi przeka¿¹ go w Saint-Louis. Tymczasem
wizyta oficjalna odby³a siê i jedynymi nieobecnymi byli duchowni, fakt wystarczaj¹cy, by zaszokowaæ z natury dra¿liwego genera³a. Postanawia daæ mi nauczkê. W odwiêtnym mundurze, ze swym
adiutantem zjawia siê na biskupstwie. By³em nieobecny, poniewa¿
postanowi³em pójæ go odwiedziæ, uznaj¹c za b³¹d, ¿e nie z³o¿y³em mu wizyty, gdy by³em w podró¿y.
Zjawi³em siê w jego hotelu wtedy, gdy on szed³ na biskupstwo.
Nie zasta³em go, wiêc chcia³em rozmawiaæ z jego ¿on¹, która przyjê³a nas jak najserdeczniej, wzruszona moj¹ wizyt¹. Genera³ tymczasem dotar³ do pa³acu biskupiego. Chc¹c za wszelk¹ cenê zrealizowaæ swój plan, okaza³ ¿al, i¿ nie spotka³ ¿adnego wikariusza
generalnego, z którym chcia³ koniecznie rozmawiaæ. Odwierna ze
wszystkich si³ próbowa³a wyjaniæ, ¿e w tym samym czasie powinienem byæ razem z wikariuszami w jego hotelu. Nie bêd¹c przekonany, chcia³, by przekaza³a wiadomoæ, a w koñcu uzna³, ¿e
mog³aby niedok³adnie powtórzyæ jego s³owa. Tak bardzo nalega³,
¿e przyrzek³a, i¿ pójdzie do wy¿szego seminarium po superiora,
który tak¿e by³ wikariuszem generalnym.
Superiora nie zasta³a, przyszed³ wiêc za niego o. Rey i otrzyma³, jakby z salwy armatniej, polecenie: Proszê przekazaæ eksce94
95

Rey II, s. 682-683; Rambert II, s. 505-507.
Genera³ La Font de Villiers, szef 9 dywizji w 1858-1859.
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lencji, ¿e nie mog¹c siê z nim widzieæ, jestem przekonany, i¿ nie
dosta³ mego listu, zawiadamiaj¹cego o mym przybyciu, jak równie¿ ¿e przyszed³em z³o¿yæ mu moje uszanowanie. Proszê koniecznie mu powiedzieæ, ksiê¿e, ¿e jestem przekonany, i¿ nie otrzyma³
mego listu”. Biedny o. Rey zbity z tropu tym rozkazem tylko obieca³ przekazaæ wiadomoæ.
O tym ca³ym zdarzeniu opowiada mi odwierna po moim powrocie. Wiedzia³em, co genera³ zdzia³a³ w X, gdzie mia³ zatarg
z prefektem i jego radnym; ca³a ta scena mówi³a o jego dra¿liwym
charakterze. Uzna³em, ¿e pouczenie, jakie chcia³ mi daæ, jest przesadzone i nie na miejscu, i nie mogê tego puciæ p³azem. Napisa³em do niego list:
„Panie Generale, gdybym wiedzia³, ¿e Pan nie zachowuje form
towarzyskich do tego stopnia, i¿ przychodzi Pan do mnie, by mnie
pouczaæ przez zwyk³ego duchownego i przez odwiern¹, zdecydowa³bym, ¿e nie przystoi ani memu wiekowi, ani mej godnoci
pójæ, by z³o¿yæ Panu wizytê. Jednak tê wizytê z³o¿y³em, gdy powróci³em do Marsylii. Proszê przyj¹æ, Panie Generale, wyrazy najwy¿szego szacunku”.
Z kolei to ja da³em ambitn¹ lekcjê genera³owi. Wydaje siê, ¿e
j¹ poj¹³, bo zaraz przys³a³ list przepraszaj¹cy, zapewniaj¹c, ¿e nie
kierowa³ siê intencjami, jakie mu przypisywa³em. Prosi usilnie,
bym go przyj¹³ o wpó³ do czwartej, by móg³ lepiej wyjaniæ itd.
Wtedy zrozumia³em, ¿e to do mnie nale¿y najpierw okazaæ gest
uprzejmoci, powróciwszy wiêc do Marsylii, ubra³em siê i ruszy³em w drogê do genera³a, zanim zjawi siê u mnie. Lecz gdy wsiada³em do powozu, genera³ zjawia siê ubrany w odwiêtny mundur
i próbuje gorliwie mnie przekonaæ, ¿e nie mia³ zamiaru ³amaæ form
towarzyskich, o co go pos¹dzam. Wysiad³em z powozu, by go
przyj¹æ, i wtedy da³ dowód, ¿e staæ go na gesty uprzejmoci i oznaki szacunku. Potraktowa³em je powa¿nie. Ucisn¹³em mu d³oñ i
rozstalimy siê jak najlepsi przyjaciele.
28 padziernika96: Sakrê biskupi¹ otrzyma³ o. Jeancard. Bóg
pob³ogos³awi³ nam wspania³¹ pogod¹, po deszczowych dniach
96

Rambert II, s. 508; Rey II, s. 696.
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i przed strasznymi burzami. Dziêki za to Panu, bo nic tak nie
uwietnia uroczystoci jak pogodny dzieñ, gdy s³oñce wieci pe³nym blaskiem. Miejscowe dzienniki opisa³y uroczystoæ i ogólne
wra¿enie, jakie wywar³a ta wspania³a ceremonia. Sam by³em wzruszony, widz¹c, w jakim skupieniu i milczeniu uczestniczy³ ten
ogromny t³um wype³niaj¹cy koció³ Saint-Cannat wybrany na ceremoniê sakry. Niezliczona rzesza cisnê³a siê, gdy orszak wyrusza³
z biskupstwa, by udaæ siê do kocio³a.
Ten orszak sk³ada³ siê z ponad trzystu duchownych ubranych
w kom¿ê z kapitu³y katedralnej, do której do³¹czy³a wielka liczba
kanoników spoza diecezji. Na koñcu tego licznego orszaku szli
wspólnie trzej arcybiskupi z Aix, Awinionu i Tours97, a przed nimi
niesiono krzy¿ metropolitalny. Za nimi szed³ biskup nominat w towarzystwie dwóch innych biskupów98, wszyscy trzej maj¹c pelerynkê  mozettê. Orszak zamyka³em ja ubrany w cappa magna,
w asycie mych dwóch wikariuszy generalnych99, bezporednio
przede mn¹ niesiono wysoko w górze mój pastora³.

Listopad
Listopad100: Jaka gorycz i smutek nape³nia nas, gdy wspominamy stratê tylu oblatów tak potrzebnych dla dzie³a, jakie mamy do
spe³nienia w Kociele! To misja w Teksasie zabra³a nam naszych
najlepszych misjonarzy. Ojciec Baudrand, o. Verder101, obydwaj tak
zas³u¿eni, odeszli z tego wiata. Jak¿e! Ojciec de Lustrac102 tak gorliwie pracuj¹cy na misjach w Meksyku zmar³ wkrótce po innym,

97
Georges Chalandon, arcybiskup Aix, Jean M. Debelay, arcybiskup Awinionu
i H. Guibert, arcybiskup Tours.
98
Joseph Jordany, biskup Fréjus i A. Ginoulhiac biskup Grenoble.
99
Marsylia mia³a czterech wikariuszy generalnych: kan. Jeancard, nowy biskup
pomocniczy, kan. Caihol, archidiakon od wiêtego Wiktora, o. Tempier, dziekan kapitu³y katedralnej, i o. Fabre, superior wy¿szego seminarium.
100
Rambert II, s. 508-509.
101
Jean M.P. Baudrand (1811-1 padziernika 1853); Jean M.C. Verdet (1825-10
sierpnia 1856).
102
H. de Lustrac (1822-8 padziernika 1858).
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wybitnym wspó³bracie, który tak jak on wst¹pi³ do Zgromadzenia
w tym samym kraju, który ich poch³on¹³103. Nadto zacny brat konwers104, tak u¿yteczny dla wspólnoty, zmar³ tak¿e na skutek ¿ó³tej
febry, podczas gdy o. Gaudet105, miertelnie chory, walczy wci¹¿ ze
mierci¹ i lêkam siê o jego ¿ycie. Takie s¹ moje strapienia, a pewnoæ, ¿e ci drodzy synowie ciesz¹ siê szczêciem w niebie, tylko
w pewnym stopniu ³agodzi mój ból, ¿e pozbawieni jestemy tych
wspania³ych zakonników. A niezale¿nie od tego pustka, jaka po nich
zosta³a, jest nie do naprawienia przy obecnym stanie Zgromadzenia.
20 listopada106: [Msza dla Trzeciego Zakonu wiêtego Franciszka. Wys³ucha³em kazania, jakie g³osi³ bp Mermillod107 na zakoñczenie rekolekcji cz³onkom Konferencji wiêtego Wincentego
a Paulo.] Tak ma czyniæ biskup wielkich skupisk miejskich jak
Marsylia.
22 listopada108: Dzisiaj kolej na Zgromadzenie Córek Maryi
w parafii la Major. Nie mog³em opuciæ tej pos³ugi duszpasterskiej.
25 listopada109: Biskup de Besi z diecezji Canope110, bêd¹c w drodze do Rzymu, zatrzyma³ siê w Marsylii po wyprawie do Egiptu,
itd. Spêdzi u mnie kilka dni, jakie przeznaczy³ na pobyt w Marsylii. Jest z tubylcem z Indii, którego przedstawi Kongregacji Propagandy.
28 listopada111: Powiêcenie dzwonu u Panien Sacré-Coeur; zale¿a³o im bardzo na mej obecnoci i nie mog³em im tego odmówiæ.
Ojciec Barthélemy Duperray (1828-9 stycznia 1855).
Brat Joseph Marie Garcia (zmar³ 26 wrzenia 1858).
105
Augustin Gaudet (1821-1895), wtedy superior oblatów Teksasu.
106
Rey II, s. 697.
107
Gaspard Mermillod (1824-1892), kaznodzieja i pisarz biskup pomocniczy Lozanny i Genewy w 1864, kardyna³ w 1890.
108
Rey II, s. 697.
109
Rey II, s. 698.
110
Biskup Louis Besi, by³y wikariusz apostolski w Chantong w Chinach, potem
delegat apostolski w Ameryce Po³udniowej.
111
Rey II, s. 698.
103
104
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29 i 30 listopada, 1 grudnia112: Egzaminowanie m³odych kap³anów. Gorliwie w tym uczestniczê. Nie staram siê byæ surowszy
ni¿ inni, lecz posiedzenie jest bardziej uroczyste przez moj¹ obecnoæ.

Grudzieñ
6 grudnia113: [Niedziela.] Zakoñczenie misji, które ojcowie
oblaci Viala i Sardou114 g³osili w parafii Aygalades. Rozda³em komuniê wiêt¹ ponad trzystu mê¿czyznom, których postawa pe³na
skupienia i szacunku wzruszy³a mnie g³êboko.
10 grudnia115: Zebranie u mnie rady nadzorczej i komisji do
budowy sanktuarium Notre-Dame de la Garde. S³uchalimy raportu organizatorów loterii; wed³ug nich do kasy skarbnika wp³ynê³a
suma czterysta tysiêcy franków. Jest to bardzo dobry rezultat, maj¹c na uwadze niepopularnoæ loterii i ma³y dochód, jaki mielimy
z loterii poprzednich.
13 grudnia116: Pilny list do biskupa diecezji Nancy117 wraz
z prob¹ proboszcza parafii Saint-Laurent, by biskup uzyska³ u cesarza sumê tysi¹ca piêciuset franków na dokoñczenie budowy kocio³a parafialnego. Przypominam biskupowi, ¿e cesarz bez trudu
mo¿e udzieliæ pomocy tysi¹ca piêciuset franków na budowê, na
któr¹ wyda³em ju¿ cztery tysi¹ce osiemset franków.
18 grudnia118: Ka¿dego dnia bez wyj¹tku przy o³tarzu wspominam m¹ ukochan¹ matkê. Specjalnie za ni¹ ofiarujê odpusty
Rey II, s. 698.
Rey II, s. 698.
114
Jean Viala (1808-1869) i Marc Antoine Sardou (1828-1898).
115
Rey II, s. 698.
116
Rey II, s. 698.
117
Alexix B. Menjaud, biskup Nancy od 1844 do 1859 i pierwszy kapelan cesarza.
118
Rambert II, s. 641-642.
112
113
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ofiary mszy wiêtej, pragn¹c j¹ wynieæ coraz to wy¿ej w chwale
niebieskiej. Takie jest moje przekonanie co do modlitw zanoszonych na ziemi za dusze ju¿ nagrodzone w niebie. Nie, dla Boga nie
wystarczy, by dusze, które wezwa³ do siebie, pozosta³y przez ca³¹
wiecznoæ tam, gdzie Jego mi³osierdzie i obietnica im przeznaczy³y; lecz kieruj¹c siê nieskoñczon¹ hojnoci¹ i wszechmoc¹ oraz
ojcowsk¹ i bosk¹ wielkodusznoci¹, nieustannie uzdalnia je do
zg³êbiania swych nieskoñczonych doskona³oci, a tym samym
do wiêkszego szczêcia. Tê ³askê Bóg wywiadcza jedynie z mi³oci do stworzeñ, które uzdolni³ do wiêtoci i chwa³y w niebie, oraz
ze wzglêdu na sw¹ wszechmoc i hojnoæ.
Bêdzie to czyni³, okazuj¹c przedziwne zmi³owanie, które zostawi³ Kocio³owi, gdy da³ mu tajemnicê wiêtych obcowania; rzeczywistoæ ta przewy¿sza i zawiera wszelkie dobra pokoleñ wielkiej rodziny, której On jest Ojcem. wiêci w niebie wstawiaj¹ siê
za nami i dlatego Koció³ pragnie, bymy szukali ich pomocy. Na
ziemi uznajemy za wielkie dobro ich zmi³owanie i jednoczenie
b³agamy majestat Boga, by zechcia³ udzieliæ im z ³aski tego, na co
nie zas³uguj¹ ze sprawiedliwoci. By wywy¿sza³ ich zawsze
w chwale, by spe³ni³o siê to s³owo: Exultabunt sancti in gloria
(niech wiêci ciesz¹ siê w chwale)119. Ten porz¹dek rzeczy wydaje
mi siê tak zgodny z ide¹, jak¹ mam o dobroci i potêdze Boga,
o mi³oci, jak¹ darzy wybranych, o udzielaniu siê Jego wszechmocy im samym, i¿ nie w¹tpiê, ¿e jest tak, a nie inaczej.
21 grudnia120: [Msza u kapucynek z okazji rocznicy moich
wiêceñ kap³añskich.] To czterdziesta siódma rocznica, a obchodzê
j¹ co roku. Pytanie, które wci¹¿ powraca, czy nie bêdzie to ostatnia rocznica.
119
120

Psalm 149, 5.
Rey II, s. 699.
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Styczeñ 1859
Styczeñ1: Lapsus est annus, redit alter annus. Min¹³ rok, rozpoczyna siê nastêpny. Powtarzamy to co roku, a¿ nadejdzie dzieñ,
gdy inni powiedz¹ to za mnie, a bieg lat skoñczy siê dla mnie. Myl
ta zaprz¹ta mi g³owê z ka¿dym nowym rokiem, podobnie jak
w Wielki Czwartek, konsekruj¹c oleje, zastanawiam siê, czy nie
pracujê dla siebie, i pobudza do lepszej s³u¿by Bogu i zas³ugiwania na ¿ycie wieczne.
1 stycznia2: [Przyjêcie w pa³acu biskupim.] Nie mogê siê skar¿yæ na gorliwoæ, jak¹ mi inni okazuj¹. W mym ogromnym salonie
jest miejsce nie tylko na oficjalne wizyty Wiêc czasami to staje
siê po prostu spotkaniem rodzinnym Co za wspania³e listy nadesz³y z naszych domów! Tak ró¿ne od tych subtelnych ¿yczeñ, jakie
sk³ada siê w tym dniu, lecz najbardziej czu³y wyraz synowskiej
mi³oci. Dowód, ¿e moi synowie wczuwaj¹ siê w serce ojca, które
jest dla nich darem Boga. Listy tak autentyczne, ¿e zachowam je
jak bezcenn¹ rzecz.
3 stycznia3: Mój Bo¿e, co za straszny cios! Trzeba wiêc, aby
wesele i s³odycz ¿ycia tak nagle zosta³y zniweczone, a radoæ przemieni³a siê w najbardziej gorzki ból!? Dzi otrzymalimy wiadomoæ o niespodziewanej mierci o. Luigiego4, cz³owieka anielskiej

Rey II, s. 708-709.
Rey II, s. 707.
3
Rey II, s. 708; Rambert II, s. 510-511.
4
Dominique Luigi (1817-28 grudnia 1858). O tej mierci zawiadomi³ bp Casanelii
dIstria w licie, który bp de Mazenod otrzyma³ 3 stycznia.
1
2
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dobroci, przyk³ad wszelkich zakonnych cnót, anio³a pokoju, którego sama tylko obecnoæ sprawia³a, ¿e ci fanatyczni i nieposkromieni Korsykanie stawali siê ³agodni, a sta³e b³ogos³awieñstwo ubogaca³o jego misjê. Jestem przygnêbiony tym faktem, serce ciska
mnie w niewymownym bólu, a dusza tak pogr¹¿ona w smutku, ¿e
ukojenie znajdujê jedynie w modlitwie i b³aganiu, bym to dowiadczenie przyj¹³ z rezygnacj¹.
Korsyka!, jak odp³aca siê ten kraj naszej rodzinie zakonnej!
Kraj, który kolejno nas po¿era: Albini, Moreau, Richaud, Gibelli,
Pasqualini5, itd., a teraz Luigi! Jak wielka to strata, jaka boleæ serca! Zacny Luigi, tak bardzo go mi³owa³em od pierwszych lat jego
pobytu w Zgromadzeniu. Mój Bo¿e!, poddajê siê twej woli, padam
na twarz przed Tob¹, korzê siê w proch wobec twych surowych
wyroków. Bêdê to powtarza³, mobilizuj¹c wszystkie si³y, wzdychaj¹c i zalewaj¹c siê ³zami: fiat, fiat voluntas tua!
Pogrzeb tego wiêtego misjonarza by³ prawdziwym triumfem.
Modlitwy przy trumnie zmar³ego odmówiono wród p³aczu, jêków,
okrzyków bólu wiernych z Vico i okolic. Proboszcz wyg³osi³ mowê
pogrzebow¹, wspominaj¹c jego cnoty i sukcesy misjonarskie. Za
wszystko, co nas spotyka, niech Bóg bêdzie b³ogos³awiony i niech
wype³nia siê Jego wola! Ka¿dego dnia powtarzam te s³owa z g³êbokim namys³em, z ufnoci¹ wielk¹ i poddaniem siê Jego woli,
cokolwiek mog³oby siê zdarzyæ.
4 stycznia6: [Odwiedziny u Matki Marii od wiêtego Augustyna .] Ta wiêta zakonnica jest w op³akanym po³o¿eniu i cierpi
straszliwie. Moja wizyta mia³a j¹ pocieszyæ; uradowa³a siê ogromnie na mój widok, co mnie bardzo zbudowa³o Piêkn¹ jest rzecz¹
widzieæ, jak dusze wybrane krocz¹ prost¹ droga do nieba!
7

5
Charles Dominique Albini (1790-1839); Noel Fraançois Moreau (1794-1846);
Joseph Laurent Richaud (1804-1837); Antoine Gibelli (1813-1846); Paul Jean Pasqualini (1825-1855).
6
Rey II, s. 708.
7
Marie Catherine Ruel w zakonie Matka Marie de Saint-Augustin de Jesus (1801-1874) za³o¿ycielka i prze³o¿ona Sióstr od wiêtych Imion Jezusa i Maryi.
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6 i 7 stycznia8: Dwukrotnie poszed³em, by pos³uchaæ, jak g³osi kazania o. Hermann9, karmelita bosy nawrócony z judaizmu,
podobnie jak wiêty Pawe³. S³owa tego wspania³ego zakonnika,
przenikniête ogniem mi³oci do Pana Jezusa Chrystusa i eucharystii sprawiaj¹ mi szczególn¹ przyjemnoæ. Zatrzyma³em go u siebie na obiedzie, aby mieæ okazjê porozmawiaæ z nim na poruszony
temat i o innych pobo¿nych rzeczach.
Z³o¿y³ mi wizytê Louis Veuillot10. By³em bardzo zadowolony
z jego postawy i jego przekonañ. Wydaje siê, ¿e on te¿ czu³ siê
doskonale u mnie, bo przed³u¿y³ sw¹ wizytê niemal do dwóch godzin. Spêdzilimy czas po¿ytecznie, prowadz¹c interesuj¹c¹ dyskusjê.
8 stycznia11: Wracam z ulicy de l’Echelle12, gdzie udzieli³em
sakramentu bierzmowania chorej osobie. Wprawdzie przyzwyczai³em siê do serdecznego przyjêcia, z jakim spotykam siê wszêdzie
co dnia, gdy spe³niam pos³ugê duszpastersk¹ przy chorych. Lecz
tym razem wyrazy wdziêcznoci by³y tak wzruszaj¹ce, okazane
z takim taktem, ¿e trudno o tym nie wspomnieæ. Tak bardzo starano siê, bym nie upad³ z powodu lizgawicy. Przed domem gospodarze prosz¹ o b³ogos³awieñstwo, g³ono wyra¿aj¹ podziw, zadowolenie i wdziêcznoæ, ¿e w tak nêdznej dzielnicy maj¹ szczêcie
mnie przyj¹æ. W domu chorej najbli¿si s¹siedzi chc¹ mnie powitaæ, a chora okazuje szczery zachwyt, ¿e biskup nie wzgardzi³ jej
nêdznym domostwem i raczy³ przyjæ do niej. Ta kobieta nie wiedzia³a, ¿e czu³em siê równie szczêliwy jak ona, i¿ mogê w ten
sposób byæ blisko mych najbiedniejszych dzieci i pe³niæ pos³ugi
duszpasterskie wobec ludzi ¿yj¹cych w nêdznych warunkach, lecz
w moich oczach bardziej interesuj¹cych ni¿ ci, którzy op³ywaj¹
w bogactwa i ciesz¹ siê wiatowym uznaniem.

Rey II, s. 709; Rambert II, s. 513-514.
Hermann Cohen (1820-1871), ochrzczony w 1847. Kaznodzieja.
10
Louis Veuillot (1813-1883), pisarz katolicki i redaktor dziennika „l’Univers”.
11
Rey II, s. 709; Rambert II, s. 514.
12
Ulica de lEchelle po³o¿ona w najubo¿szej dzielnicy Marsylii, niedaleko kocio³a Notre-Dame du Mont Carmel.
8
9
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21 stycznia13: W moich oczach klasa biedaków jest bardziej
interesuj¹ca ni¿ bogacze i dzier¿¹cy w³adzê, niezale¿nie od tego,
jakimi zaletami mog¹ siê pochwaliæ. Sami bowiem dowodz¹ sw¹
postaw¹, ¿e wcale nie zas³uguj¹ na ludzkie wzglêdy, jakimi siê ciesz¹ z Bo¿ego upowa¿nienia. Skierowa³em list do oko³o stu chrzecijañskich rodzin, prosz¹c o skromny ho³d nale¿ny Matce Bo¿ej,
o pomoc w sp³acie figury, któr¹ wznielimy przy aklamacji ludu.
Odpowiedzia³o tylko dziesiêæ rodzin. Jaka plama na honorze naszego miasta, jeli nie uda siê doprowadziæ do koñca sprawy figury ufundowanej ku czci Maryi Niepokalanej…! Te s³owa notujê
21 stycznia, czyli miesi¹c po moim okólniku.
30 stycznia14: Ju¿ od dawna obieca³em kardyna³owi biskupowi diecezji Bourges15, ¿e z³o¿ê mu wizytê, udaj¹c siê do Pary¿a lub
wracaj¹c stamt¹d. W tym roku zdecydowa³em siê wreszcie, czuj¹c
zawstydzenie z powodu wymówek, jakie czyni³em, zwlekaj¹c
z dotrzymaniem obietnicy. Dzi rano udzieli³em wiêceñ kap³añskich jednemu z naszych misjonarzy16. Wieczorem wyruszy³em
w drogê razem ze s³u¿¹cym o dziesi¹tej trzydzieci, by celebrowaæ
mszê wiêt¹ nazajutrz w Saint-Etienne.

Luty
7 lutego17: [Uroczyste otwarcie sesji senatu.] Ju¿ od kilku dni
kr¹¿y³y pog³oski o wojnie18, wiêc niecierpliwie oczekiwalimy na
przemowê cesarza. Naszym ¿yczeniem by³o, aby mówca wyra¿a³ siê
bardziej stanowczo i jasno: w rzeczywistoci nie zadowoli³ wszystRey II, s. 710.
Rey II, s. 711.
15
Kardyna³ Jacques Dupont, arcybiskup Bourges od 1842 do 1859, bp de Mazenod pozna³ go w 1837 podczas fundacji Notre-Dame de Lumieres w diecezji Avignon,
gdzie Dupont by³ biskupem od 1835 do 1842.
16
Augustin Rolland, ur. w 1836, oblat 8 padziernika 1854, opuci³ Zgromadzenie
w 1870.
17
Rey II, s. 712.
18
Wojna o zjednoczenie W³och.
13
14

Luty
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kich s³uchaczy. Jednak kilka fragmentów przemowy spotka³o siê
z ogóln¹ aprobat¹. Wród cz³onków senatu odezwa³y siê g³osy,
szczególnie jednego senatora, które bardzo chcia³y byæ s³yszane.
Aby z³o¿yæ wizytê kilku ministrom, skorzysta³em z oficjalnego stroju, przyj¹³ mnie tylko p. Rouland19, jak zwykle bardzo serdecznie.
12 lutego20: [Wizyta biskupa Trypolisu21.] Ten biskup wyrazi³
¿yczenie, bym pewnego dnia celebrowa³ mszê przy o³tarzu ustawionym w jego pokoju. Dzi, 12 lutego, uda³em siê tam i poda³em
mu komuniê do jego ³ó¿ka. Tê pos³ugê spe³ni³em z prawdziwym
zadowoleniem. Przykro patrzeæ, jak ten m³ody jeszcze biskup, tak
inteligentny, jest z³o¿ony ciê¿k¹ chorob¹, dotkniêty jednostronnym
parali¿em cia³a, robi zaledwie kilka kroków, ci¹gn¹c jedn¹ nogê
i opieraj¹c siê o kogo. Dla biskupa ma du¿e znaczenie nasz dom
misyjny w Pary¿u. Proponuje, bym napisa³ do kardyna³a, i zrobi³
to sam z wielk¹ gorliwoci¹.
Luty22: Kardyna³23 wreszcie siê odezwa³: odpowied jest pozytywna. Tak oto wielka sprawa jak obecnoæ Zgromadzenia
w Pary¿u jest ju¿ na dobrej drodze. Bêdziemy posuwaæ siê ma³ymi
krokami, lecz je¿eli Bóg b³ogos³awi temu przedsiêwziêciu, nasi
ojcowie bêd¹ mogli przybli¿yæ Boga ca³ej tej spogania³ej ludnoci
zamieszka³ej wokó³ Pary¿a. Pozwólmy siê prowadziæ Opatrznoci.
22 lutego24: [Podró¿ do Tours i wizyta u bpa Guiberta25.] Mia³em szczêcie spêdziæ trzy pe³ne dni z drogim biskupem i cieszyæ

Gustave Rouland, minister do spraw wyznañ.
Rey II, s. 712.
21
Biskup Leon François Sibour (1807-1864), od 1855 biskup Tripolisu i biskup
pomocniczy arcybiskupa Pary¿a.
22
Rey II, s. 712; Rambert II, s. 514-515.
23
Kardyna³ Morlot.
24
Rey II, s. 713.
25
Wed³ug Ordo bp de Mazenod wyruszy³ 18 w pi¹tek i powróci³ do Pary¿a we
wtorek 22 lutego.
19
20
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siê wspania³¹ pogod¹, mog¹c odwiedziæ Instytut Bia³ych Dam (Dames Blanches), seminarium po³o¿one na wsi i piêkny koció³
Saint-Julien. Poszed³em odprawiæ mszê w kaplicy sióstr Matki
Bo¿ej Mi³osierdzia. Prze³o¿on¹ klasztoru pos³a³em tam na trzy lata
w dowód wdziêcznoci, ¿e w Marsylii mamy fundacjê tej wspólnoty. Wizytê z³o¿y³em tak¿e marsza³kowi Baraguay-dHilliers,
z którym rozmawia³em o jego ojcu, generale. Genera³ by³ bardzo
dobry dla mego ojca i dla nas, w tamtym czasie przebywaj¹cych
na wygnaniu w Wenecji, dok¹d przyby³ genera³ Baraguay obj¹æ
dowództwo armii26. Wspomnienie to ucieszy³o go i stwierdzi³em,
i¿ jest on dobrym synem, co dla mnie ma wielk¹ wartoæ.

Marzec
Marzec27: Mam tyle listów do napisania co w Marsylii i mam
zaleg³oci w za³atwieniu koniecznych spraw i sk³adaniu wizyt.
5 marca28: [Podró¿ do Nancy29.] Superior, o. Guinet30, da³ mi
znaæ, ¿e to najlepszy czas, gdy mogê zastaæ wszystkich ojców
w domu; dla nas wszystkich spotkanie to by³o wielkim wiêtem.
Tamtejszy niewielki nowicjat jest bardzo gorliwy, a niestrudzeni
misjonarze dokonali ju¿ wielkiego dzie³a misyjnego w diecezji
i maj¹ przed sob¹ olbrzymie pole do dzia³ania. Spotka³em wiêc
wszystkich ojców i braci w ci¹gu tych trzech dni, jakie spêdzi³em
w naszym domu. Powiêci³em kamieñ wêgielny pod kaplicê, któr¹
nasi oblaci buduj¹ z niezachwian¹ ufnoci¹ w pomoc Bo¿¹. Ojcowie licz¹ na dochód ze sprzeda¿y wiec po pó³tora franka za sztukê. Trzeba wiele zainwestowaæ, aby osi¹gn¹æ sumê czterdziestu
tysiêcy franków, jak podaje kosztorys architekta.
26
Eugeniusz pisze o generale w swoim Dzienniku z wygnania. Por. Ecrits oblats
16, s. 65 i 75. Zobacz te¿ J. Leflon, Mgr de Mazenod I, s. 154-155, 160.
27
Rey II, s. 716.
28
Rey II, s. 721.
29
Wed³ug Ordo, bp de Mazenod by³ w Nancy od 2 do 4 marca; powróci³ do Pary¿a 5 marca.
30
François Xavier Guinet (1824-1863), kap³añstwo 19 sierpnia 1849, oblat 8 wrzenia tego¿ roku.
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8 marca31: [Funkcje liturgiczne w Pary¿u.] Przyjmujê je z najwiêksz¹ przyjemnoci¹. Inaczej nasza wiêta pos³uga by³aby dla
mnie zbyt obca. W tym roku, podobnie jak w roku poprzednim,
proboszcz parafii Saint-Severin zaprosi³ mnie, bym niós³ Najwiêtszy Sakrament w procesji wynagradzaj¹cej, tradycyjnej w tej parafii. Mam wiêc przewodniczyæ nabo¿eñstwu, a po kazaniu nieæ
Najwiêtszy Sakrament i odprawiæ mod³y przeb³agalne. Pragnê
i ³aknê naszych piêknych ceremonii liturgicznych! Skoro obieca³em proboszczowi Saint-Severin, ¿e bêdê tam obecny, musia³em
zrezygnowaæ z propozycji proboszcza parafii Saint-Nicolas du
Chardonnet, by przewodniczyæ nabo¿eñstwu. ¯a³owa³em, ten kap³an by³ moim penitentem, gdy w latach 1811, 1812 181332 powierzono mi funkcjê spowiednika uczniów ni¿szego seminarium Saint-Nicolas. Te wspomnienia z przyjemnoci¹ przywo³ujê.
9 marca33: Postanowi³em dzi opuciæ kaplicê domow¹, gdzie
w ciszy odprawiam mszê, i uczestniczyæ w uroczystej mszy w kociele Saint-Sulpice, i przyj¹æ popió³ z okazji rody popielcowej.
Usiad³em w prezbiterium, tu wielokrotnie spotyka³em kard. Dugnaniego34, uczestnicz¹cego w nabo¿eñstwach, gdy by³em zwyczajnym
alumnem. Nie bez wzruszenia znalaz³em siê w tym prezbiterium,
które tak czêsto przemierza³em przez piêæ lat mego pobytu. Niestety! Ju¿ nie by³o tam czcigodnych prze³o¿onych i tylu kolegów
seminaryjnych, którzy wyprzedzili mnie do wiecznoci! Wokó³
mnie siedzia³o nowe pokolenie duchownych, sporód nich zostan¹
wybrani nasi nastêpcy! Oby mogli czerpaæ w wiêtym domu te
same zasady, jakie nam zosta³y wpojone!
11 marca35: I oto jeszcze dzieñ, w którym zici³y siê wiête
pragnienia! Wspólnota sióstr Rekolekcji wiêtego Franciszka Regis prosi³a, bym b³ogos³awi³ Najwiêtszym Sakramentem w ostatRey II, s. 716; Rambert II, s. 515.
Pamiêæ bpa de Mazenoda nieco tu zawodzi. Przyj¹³ wiêcenia kap³añskie 21grudnia 1811, opuci³ Pary¿ w koñcu padziernika 1812. Spowiada³ wiêc w ni¿szym seminarium tylko kilka miesiêcy w 1812.
33
Rey II, s. 716.
34
Antonio Dugnani (1748-1818), mianowany kardyna³em w 1794.
35
Rey II, s. 716.
31
32
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nim dniu Czterdziestogodzinnego Nabo¿eñstwa. Chêtnie przyj¹³em
to zaproszenie. O czwartej rano zacny o. Petetot g³osi pierwsze
kazanie. O ósmej kazanie g³osi wikary parafii Saint-Sulpice, po
czym s³yszy siê piêkny, melodyjny piew, na koniec udzielam b³ogos³awieñstwa Najwiêtszym Sakramentem. Nabo¿eñstwo trwa³o
ponad godzinê, lecz w obecnoci naszego Pana, którego uwielbialimy, chwile te wyda³y siê bardzo krótkie. Przyznajê, i¿ wystawienie Najwiêtszego Sakramentu w Pary¿u to wspania³e chwile,
a piew we wspólnotach zakonnych, który doskonale oddaje ducha
pobo¿noci, jest wprost zachwycaj¹cy.
13 marca36: W koñcu uda³o mi siê zastaæ nuncjusza u niego
w domu. By³em mocno zmartwiony, gdy nie znalaz³em go, ilekroæ
puka³em do jego drzwi. Biskup ten zawsze okazywa³ mi wielk¹
¿yczliwoæ i tym razem odbylimy bardzo poufn¹ rozmowê; odczu³em w ten wieczór prawdziw¹ satysfakcjê.
By³o ju¿ póno, bym móg³ udaæ siê na codzienn¹ adoracjê do
kocio³a. Jednak byæ pozbawionym tej pobo¿nej praktyki, tak drogiej naszemu Panu, kosztowa³oby mnie zbyt wiele. Postanowi³em
próbowaæ mimo wszystko dostaæ siê do kocio³a Saint-Sulpice
przez boczne drzwi. Tak uczyni³em; a by³o ju¿ po ósmej wieczorem. Jakie by³o me zdziwienie, gdy zasta³em wspaniale owietlony
koció³ wype³niony wiernymi! Liczne melodyjne g³osy, przy akompaniamencie harmonium wypiewywa³y kantyki z refrenem, na
które ogromne zgromadzenie wiernych odpowiada³o z wielkim zapa³em. Zdumiony, niemal porwany tym niespodziewanym widokiem, zacz¹³em piewaæ z innymi i usadowi³em siê w stallach prezbiterium najbli¿ej o³tarza, gdzie wobec wystawionego wiêtego
cyborium klêczeli kap³an i akolici. piew przybiera³ coraz to inne
formy, a¿ do b³ogos³awieñstwa Najwiêtszego Sakramentu. Czym¿e wiêc by³o to póne zgromadzenie? By³o to Stowarzyszenie Arcybractwa. Takie spotkanie ma miejsce co niedzielê o tej samej
godzinie. I chyba tylko, gdy bêdê bardzo zajêty, nie pójdê, by jeszcze raz tam byæ obecny.

36

Rey II, s. 716-717; Rambert II, s. 516.
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17 marca37: Obiad38 w pa³acu Tuileries. Notujê to, by przekazaæ dwie rzeczy: 1) szacunek dla sakralnego charakteru mojej osoby, wyznaczaj¹c mi honorowe miejsce, to znaczy po lewej stronie
cesarzowej, cesarz mia³ miejsce po jej prawicy; 2) szacunek i nadzwyczajna uprzejmoæ cesarzowej, bo widz¹c, i¿ nie chcê tkn¹æ
zupy, domyli³a siê, ¿e nie korzystam z dyspensy od wstrzemiêliwoci od pokarmów miêsnych danej wszystkim w tym dniu, i zaczê³a siê usprawiedliwiaæ, i¿ tego nie przewidzia³a, okazuj¹c zatroskanie o mnie. Prosi³em, aby nie zwraca³a na to uwagi, bo znajdzie
siê na stole ryba, co mi w zupe³noci wystarczy. Cesarzowa nie
us³ucha³a i da³a polecenia odnonie do mojej osoby. Cesarz, widz¹c
tak¹ uprzejmoæ cesarzowej, zapyta³ mnie, czy ca³y Wielki Post
unikam miêsa. Umiechaj¹c siê, odpowiedzia³em, ¿e to stary zwyczaj, jaki zachowujê, bo pozwala mi na to dobre zdrowie.
19 marca39: [Uroczystoæ wiêtego Józefa.] Chcê wyraziæ m¹
wdziêcznoæ Braciom Szkó³ Chrzecijañskich, którzy zaprosili mnie,
bym uroczycie celebrowa³ eucharystiê w ich pensjonacie Passy.
Uda³em siê tam rano, aby odprawiæ sumê pontyfikaln¹. Przewodniczy³em te¿ nieszporom, a po kazaniu b³ogos³awi³em Najwiêtszym
Sakramentem. Niezale¿nie od tego, ¿e z wielk¹ satysfakcj¹ celebrujê uroczystoæ naszego wielkiego patrona, z prawdziw¹ radoci¹
pe³niê funkcje zwi¹zane z moim urzêdem, bez tego moje wygnanie
ci¹¿y³oby mi bardzo. By³by to rodzaj kary kocielnej, czyli interdyktu, co zbyt wiele by mnie kosztowa³o. Dobry mi³osierny Bóg
troszczy siê o to, daj¹c mi od czasu do czasu okazjê do zaspokojenia
mojej pobo¿noci.
20 marca40: W dzisiejsz¹ niedzielê poszed³em uczestniczyæ we
mszy w pa³acu Tuileries i s³uchaæ kazania, które g³osi³ wikariusz
generalny Darboy41. Strój mia³em odpowiedni do prezbiterium,
Rey II, s. 717.
Wed³ug Ordo, bp de Mazenod, przebywaj¹c w Pary¿u od pocz¹tku lutego do
po³owy kwietnia 1859, przyj¹³ dwadziecia piêæ razy zaproszenie na obiad: u arcybiskupa, u ministrów, u rodziny Mirès i u kilku rodzin arystokracji.
39
Rey II, s. 717; Rambert II, s. 515-516.
40
Rey II, s. 717-718. Pocz¹tek tekstu zosta³ napisany 20 marca; dalsza czêæ kilka
dni póniej.
41
Georges Darboy (1813-1871), arcybiskup Pary¿a od 1862 do 1871.
37
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dlatego wskazano mi miejsce w sanktuarium obok cesarza i cesarzowej. Czy¿ mo¿na z wiêksz¹ pobo¿noci¹ i skupieniem s³uchaæ
mszy? Oczy ich stale utkwione w ksiêdze do modlitwy i ani jednego spojrzenia, które wiadczy³oby o rozproszeniu, zatopieni
w modlitwie na kolanach lub w postawie stoj¹cej. Podobnie z szacunkiem i uwag¹ s³uchaj¹ kazania. Cesarz czyni znak krzy¿a powoli i z namaszczeniem! To bardzo buduj¹ce. Cesarz i cesarzowa
nie omieszkali mnie pozdrowiæ, opuszczaj¹c wi¹tyniê, a genera³
Niel42, bêd¹cy do dyspozycji cesarza, zbli¿y³ siê do mnie, by wyraziæ, jak bardzo jest zadowolony z kazania.
Cesarzowa okaza³a siê tak mi³a dla mnie w dniu, gdy by³em
w pa³acu na obiedzie, i¿ postanowi³em odwzajemniæ siê jakim gestem uprzejmoci. By³a bardzo zaziêbiona i mocno kaszla³a. Postanowi³em pos³aæ jej te tabletki, które siostry zakonne mnie przysy³aj¹ w Marsylii, gdy wiedz¹, ¿e jestem zaziêbiony. Napisa³em, aby
przys³a³y mi zaraz kilka pude³ek, co te¿ ³askawie uczyni³y. Wys³a³em je cesarzowej z nastêpuj¹cym listem:
„Madame, by³em bardzo poruszony, ¿e Wasza Wysokoæ cierpia³a ataki gwa³townego kaszlu w dniu, w którym mia³em zaszczyt
znaleæ siê przy stole tu¿ obok niej. Dlatego postanowi³em postaraæ siê o jaki rodek ³agodz¹cy ten kaszel. Jak ju¿ wspomina³em,
mamy w Marsylii siostry zakonne, wspania³e aptekarki, które mi³osiernie dostarcza³y mi tabletki, jakie same bardzo pieczo³owicie
sporz¹dza³y. Tabletki doskonale ³agodz¹ podra¿nienie krtani, przez
co kaszel ustêpuje.
Napisa³em do nich, aby bezzw³ocznie przys³a³y mi kilka pude³ek tych tabletek. Otrzyma³em je i omielam siê je ofiarowaæ Waszej Wysokoci, ufaj¹c, ¿e ich dzia³anie bêdzie skuteczne. Spostrzeg³em w ostatni¹ niedzielê, ¿e cesarzowa by³a jeszcze bardzo wyczerpana z powodu zaziêbienia. Dodam te¿, ¿e nale¿y rozpuciæ te pastylki w ustach, aby delikatnie zwil¿y³y krtañ.
Madame, z najg³êbszym szacunkiem jestem pokornym i bardzo oddanym s³ug¹ waszej wysokoci”43.
Genera³ Adolphe Niel (1802-1869).
Rey (II, s. 719) pisze: „W niedzielê po otrzymaniu pude³ka pastylek na dany
znak cesarza, wyszed³szy z kaplicy, cesarzowa podesz³a do biskupa Marsylii i bardzo
uprzejmie podziêkowa³a mu za przesy³kê. Ta niezwyk³a grzecznoæ wywar³a na nim
du¿e wra¿enie: »Bardzo mnie poruszy³a ta dobroæ cesarzowej oraz postawa cesarza, za
którego rad¹ cesarzowa podziêkowa³a mi«”.
42
43
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26 marca44: [Otrzyma³em protokó³ z kapitu³y katedralnej
w Marsylii, gdzie przedstawiono probê o ustanowienie arcybiskupstwa w miejsce biskupstwa.] Zanios³em dokument ministrowi,
p. Rouland powiedzia³, ¿e skieruje mnie bezporednio do cesarza.
Uczyni³em to dzisiaj, potwierdzaj¹c autentycznoæ podpisów. Minister niezmiennie okazuje sympatiê dla tego projektu, lecz nalega,
bym omówi³ sprawê bezporednio z cesarzem. Usi³ujê prze³amaæ
siê, bo nic tak bardzo mi nie ci¹¿y jak ubiegaæ siê o to, co dotyczy
bezporednio mej osoby.
27 marca45: [Spotkanie u kard. Morlota z p. Cousinem46.] Nie
znaj¹c go, zachwyci³em siê jego wypowiedziami o Bossuecie47; tak
mogliby siê wypowiadaæ nasi biskupi. Wydaje siê, ¿e studiowa³
dog³êbnie ¿ycie i dzie³a tego pisarza, wiêc porusza³ najbardziej interesuj¹ce szczegó³y, nie kryj¹c dla niego podziwu i najwy¿szej
czci. Jego wypowiedzi by³y wszystkie w dobrym tonie i s¹dzi³em,
¿e jest to zupe³nie inny Cousin, ni¿ ten, jak s³ysza³em, ciesz¹cy siê
s³aw¹, którego szko³a nie by³a ortodoksyjna, a ksi¹¿ki niezbyt
chrzecijañskie. A przecie¿ to by³ on, a kardyna³ wyjania³, ¿e to
jest ca³y Cousin, i nie przeszkadza³o mu pozostaæ nadal na czele
swojej szko³y. Jednak nie potêpiamy tego cz³owieka, maj¹c nadziejê, ¿e kiedy powróci do prawdy. Dlatego nawet w Rzymie nie by³o
oficjalnego potêpienia kilku jego ksi¹¿ek.
28 marca48: [Obecnoæ na spotkaniu pielgrzymów Jerozolimy.]
Nigdy jeszcze to spotkanie nie by³o tak liczne. Apartamenty barona de Tavelt wype³ni³y siê tymi ludmi wiary, którzy z g³êbi serca
zwi¹zani s¹ z tym dzie³em. Oko³o piêædziesiêciu z nich ma zamiar
wzi¹æ udzia³ w pielgrzymce. Nuncjusz apostolski otworzy³ sesjê
Zgromadzenia, nim zd¹¿y³em przybyæ, a potem siê wycofa³. Ojciec

Rey II, s. 718.
Rey II, s. 720.
46
Victor Cousin (1792-1867), filozof i pisarz. Biskup de Mazenod o nim wspomina w Dzienniku 20 kwietnia1845. Ecrits oblats 21, s. 223.
47
Jacques Benigne Bossuet (1627-1704), pisarz katolicki i kaznodzieja, biskup diecezji Meaux.
48
Rey II, s. 720.
44
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Amedee de Damas49 wyg³osi³ przemówienie o sensie pielgrzymowania. Sekretarz odczyta³ sprawozdanie o stanie aktualnym Dzie³a. Teraz przysz³a na mnie kolej, by przemówiæ, nadszed³ jednak
kard. Donnet50, wiêc usun¹³em siê, bo to jemu wypada³o zabraæ
g³os. Porusza³ wiele spraw, miêdzy innymi mówi³ o naszej podró¿y do Algierii51 i o uroczystej koronacji figury Matki Bo¿ej w sanktuarium Notre-Dame du Laus52. Pielgrzymi jad¹ jutro do Marsylii,
tam zwykle ich przyjmujê, gdy jestem na miejscu. Za ka¿dym razem id¹ do sanktuarium Notre-Dame de la Garde.

Kwiecieñ
3 kwietnia53: [Spotkanie robotników w kaplicy szkolnej parafii Saint-Sulpice.] Podziwia³em cierpliwoæ licznie zebranych robotników, którzy do dziesi¹tej s³uchali ró¿nych mówców poruszaj¹cych ciekawe tematy, ale w mym odczuciu przemawiali zbyt
d³ugo. Moja przemowa koñcz¹ca to spotkanie nie by³a d³uga,
w przeciwnym razie mia³bym wyrzut sumienia. Wyrazi³em jednak
moje uznanie robotnikom, na które zas³u¿yli za ich wytrwa³oæ
i skupienie, a poniewa¿ zbli¿a³ siê czas wielkanocny, zachêci³em
ich, by korzystali z sakramentów pokuty i eucharystii.
[Komisja hospicjów w Marsylii pragnie odkupiæ pomieszczenie zostawione przez zakon wiêtego Franciszka z Pauli (Minimes).] Cz³onkom komisji odpowiedzia³em, ¿e to pomieszczenie
przeznaczy³em dla wspólnoty Najwiêtszego Sakramentu, któr¹
za³o¿y³ o. Eymard54. Ta sprzeda¿ pomieszczenia wspólnoty mieszcz¹cej siê przy ulicy Nau zamyka sprawê zniesionego zakoAmedee de Damas (1821-1903), jezuita.
Kardyna³ Ferdinand Donnet, arcybiskup Bordeaux w 1837-1882.
51
W 1842 razem z bpem de Mazenodem i paroma biskupami odby³ krótk¹ podró¿
do Algierii, by zawieæ tam relikwie wiêtego Augustyna. Por. Dziennik de Mazenoda
w Ecrits oblats, t. 21, s. 55-89.
52
Uroczystoæ koronacji Notre-Dame du Laus 23 maja 1855. Biskup de Mazenod
nie by³ tam obecny.
53
Rey II, s. 720.
54
Pierre Julien Eymard (1811-1868); nowicjusz oblat w 1829; kanonizowany
9 grudnia 1962.
49
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nu55, która to sprawa przysporzy³a mi k³opotu. Kongregacja do
spraw biskupów i zakonów w Rzymie przekaza³a mi decyzje papie¿a, który zatwierdza wszystkie moje rozporz¹dzenia wydane
na mocy uprawnieñ, jakie otrzyma³em od Ojca wiêtego.
[Kwiecieñ]56: [Ostatnia audiencja u cesarza57. Projekt ustanowienia arcybiskupstwa w Marsylii w miejsce biskupstwa.] Z wielk¹ niechêci¹ realizujê ten plan, bo wydaje siê, ¿e przemawiam
w swojej sprawie, tymczasem osobicie jestem zupe³nie dla niej obojêtny, a zajmujê siê ni¹ tylko dla uhonorowania mego biskupstwa,
któremu mam obowi¹zek przywróciæ nale¿ne mu godne miejsce.
Z cesarzem zawsze tak uprzejmym dla mnie rozmawia³em równie¿
o petycji, jak¹ przed³o¿y³em senatowi w imieniu pracodawców rybaków wybrze¿a Morza ródziemnego, a szczególnie pochodz¹cych
z mojej diecezji, bo obrona ich interesów by³a moim obowi¹zkiem.
Pracodawcy ci domagaj¹ siê, by by³y przestrzegane prawa odnosz¹ce siê do rybo³ówstwa i nie bêd¹ tolerowaæ rybaków faworyzowanych, którzy wbrew prawu u¿ywaj¹ sieci czyni¹cych spustoszenie wród ryb na naszym wybrze¿u. Dowiedzia³em siê, ¿e petycjê
wziêto pod uwagê, a komisja przez swego sprawozdawcê postanowi³a odes³aæ j¹ do ministra marynarki. To wszystko, co moglimy
zrobiæ, nie licz¹c rekomendacji, któr¹ skierowa³em do ministra.
10 kwietnia58: Ostatni raz poszed³em uczestniczyæ we mszy
i wys³uchaæ kazania w kaplicy pa³acu Tuileries. Na audiencji u cesarza prosi³em, by pozwoli³ mi po¿egnaæ cesarzow¹ po wyjciu
z kaplicy, o czym cesarz nie zapomnia³ i uprzedzi³, jak siê zorientowa³em, ksiêcia de Bassano, gdy szed³em za cesarzem po mszy.
Zapyta³em cesarzow¹, jakie osobiste intencje chce poleciæ Bogu
w sanktuarium Notre-Dame de la Garde. Odpowiedzia³a z w³aciw¹ jej ¿yczliwoci¹ i wdziêkiem.
Ojciec Pierre Etienne Boeuf (1807-1862) chcia³ odnowiæ zakon minimów we
Francji; bez skutku. Biskup de Mazenod zosta³ zamianowany wizytatorem apostolskim
tej wspólnoty, która zosta³a rozwi¹zana w 1859.
56
Rey II, s. 719.
57
W swoim Ordo, które s³u¿y mu za agendê, bp de Mazenod nie zaznacza daty tej
audiencji.
58
Rey II, s. 722.
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14 kwietnia59: Pozosta³o mi tylko po¿egnaæ w Pary¿u te osoby, od których dozna³em tyle ¿yczliwoci; powiêci³em na to ostatnie dni. Da³em nawet dowód dobrej woli, uczestnicz¹c w posiedzeniu senatu w dniu mego wyjazdu. A skoro nie mia³em zamiaru
wracaæ do Pary¿a w czasie obecnej sesji, by³o to minimum, co
mog³em uczyniæ.
A wiêc 13 kwietnia, w rodê o 9 wieczorem wyruszy³em
z Pary¿a i przyby³em do Marsylii nazajutrz o 3 godzinie. Razem
ze mn¹ podró¿owa³ o. Ratisbonne60, ¿yd, kilka lat temu cudownie
nawrócony w Rzymie. W Marsylii mia³ zamiar zorganizowaæ kwestê, na któr¹ zezwoli³em, by wspomóc wiête Miejsca w Jerozolimie, a szczególnie by nabyæ Pretorium, cenne resztki budowli, sk¹d
nasz Boski Zbawca zosta³ ukazany ludowi, który bêd¹c bogobójc¹,
domaga³ siê Jego mierci.
Wyrzucam sobie, ¿e przez zbytni¹ dyskrecjê nie poprosi³em
tego wiêtego kap³ana, by opowiedzia³ mi historiê swego cudownego nawrócenia. Cierpia³ na zapalenie krtani, dlatego chcia³em
oszczêdziæ mu trudu.
24 kwietnia61: [wiêty Dzieñ Zmartwychwstania. O wpó³ do
siódmej uda³em siê do Saint-Cannat na zakoñczenie misji parafialnych, jakie nasi ojcowie g³osili w tym kociele w czasie wielkopostnym pod kierownictwem o. Vincensa. Wyda³y one wielkie i zbawienne owoce. Nie odprawia³em mszy, skoro przewidziano mszê
pontyfikaln¹, ale po krótkiej nauce udziela³em komunii przez ponad trzy kwadranse mê¿czyznom i przesta³em udzielaæ komunii
niewiastom, gdy nadszed³ czas, bym uda³ siê do kocio³a wiêtego
Marcina. Jeszcze przedtem udzieli³em sakramentu bierzmowania
znacznej liczbie mê¿czyzn i kobiet. Do wiêtego Marcina poszed³em bez zw³oki, by celebrowaæ mszê pontyfikaln¹ i udzieliæ b³ogos³awieñstwa papieskiego.]
Rey II, s. 722.
Alphonse Ratisbonne (1814-1884) mia³ widzenie Dziewicy Maryi w kociele
SantAndrea delle Fratte w Rzymie 1842. Póniej przyj¹³ chrzest, by³ jezuit¹ od 1848
do 1852, opuci³ zgromadzenie i zaj¹³ siê wspólnot¹ Soeurs de Notre-Dame de Sion. Za³o¿y³ j¹ jego brat Teodor (1802-1884), który te¿ siê nawróci³, ochrzczony w 1827, kap³an 1830.
61
Rey II, s. 723; Rambert II, s. 517.
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Jaki wspania³y dzieñ! Oby takie dni czêsto mi by³y darowane
ze zmi³owania Bo¿ego! Cz³owiek czuje siê o wiele m³odszy. Czy
mo¿na siê dziwiæ, ¿e w ogóle nie czujê zmêczenia, gdy serce przepe³nione jest radoci¹! I tylko z wielkim trudem powstrzymywa³em wzruszenie, gdy piewa³em tê wspania³¹ prefacjê! Wzruszenie
to by³o tak g³êbokie, ¿e utrzymywa³o siê do koñca mszy. Sk³adam
dziêki Bogu, który daj¹c s³odycz duszy, nape³nia nas moc¹ w naszej s³aboci.

Maj
Niedziela 1 maja62: Powiêcenie kamienia wêgielnego pod
dom ubogich niewidomych, który ufundowa³ nasz o. Dassy.
2 maja63: Sakrament bierzmowania doros³ych w mojej kaplicy. Wród nich s¹ dwie protestantki, córka, wnuczka i prawnuczka
przypuszczalnie pastorów.
3 maja64: Udzieli³em sakramentu bierzmowania jednemu choremu, czekaj¹c na przyjazd kard. Bonalda, przyjaciela od piêædziesiêciu
lat. Przyjañ ta to wspomnienie tylu naszych kolegów seminaryjnych, ju¿ biskupów i naszych czcigodnych profesorów z Saint-Sulpice. Okrutna choroba dotknê³a kardyna³a, kilkakrotnie zostawiaj¹c go martwego na bruku. Zosta³ pos³any do Rzymu, by zapomnia³
o swych obowi¹zkach i za¿ywa³ wypoczynku. Wróci³ stamt¹d
w dobrej formie i by³ u mnie zaledwie dwa dni. Chcia³ jak najszybciej zjawiæ siê w swej diecezji, by³ nieobecny bowiem od pocz¹tku
zimy. Przyj¹³em go z zadowoleniem.
11 maja65: Wizytê cesarza zapowiedziano nam na godzinê
pierwsz¹ po po³udniu. Chocia¿ nie przewidziano spotkania, bo ce62
63
64
65
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sarz nie chcia³ zatrzymywaæ siê w Marsylii, moja obecnoæ na
dworcu kolejowym by³a po¿¹dana, poniewa¿ prefekt i genera³ mieli
siê tam udaæ. Cesarz okaza³ mi jak zawsze ¿yczliwoæ, przedstawi³em mu biskupa z Ceramo i wsiad³em do powozu prefekta wraz
z prefektem, genera³em Fleury66 i innym genera³em ze wity cesarza. Nasz wóz posuwa³ siê za wozem cesarskim, na naszych oczach
pe³en entuzjazmu wielki t³um wita³ cesarza przeje¿d¿aj¹cego
z dworca do Canebière.
Lecz ten wspania³y widok nie przes³ania³ mi prawdziwego
motywu cesarza, dla którego chcia³ on byæ pozdrawiany z tak¹ akceptacj¹. Nie mog³em st³umiæ w sobie tajemnego bólu, bo odrzucam wszelk¹ myl o wojnie, zw³aszcza o tej fatalnej wojnie, do
jakiej mielimy przyst¹piæ. Towarzyszylimy cesarzowi a¿ do portu, sk¹d okrêtem mia³ pop³yn¹æ do Genui. Cesarz zaprosi³ mnie na
obiad. Obecni byli jedynie genera³owie ze wity i ksi¹¿ê Napoleon, genera³ naszej dywizji, prefekt i admira³. Nie usz³o niczyjej
uwagi, ¿e cesarz kilkakrotnie zwraca³ siê do mnie w rozmowie
i ucisn¹³ mi rêkê. Poleci³ siê moim modlitwom, gdy opuszcza³em
pok³ad okrêtu. Odrzek³em tylko, ¿e ¿yczê mu szczêcia. Niestety!
Ta wojna sprawia mi udrêkê!

Czerwiec
Czerwiec67: Ksiê¿a zwani Kap³anami od Najwiêtszego Sakramentu wziêli w posiadanie dom opuszczony przez zgromadzenie Minimów. Bardzo chcia³em zatwierdziæ to nowo powsta³e zgromadzenie; dziêki niemu bêdê móg³ zaprowadziæ nieustaj¹c¹
adoracjê, o czym marzy³em od dawna, lecz nie mog³em, bo nie
mamy odpowiedniej liczby kocio³ów. Podczas tego lata powiêcê
czas dla tej wielkiej sprawy. Z pomoc¹ Ojców od Najwiêtszego
Sakramentu bêdê móg³ wype³niæ pustkê powsta³¹ z powodu zbyt
ma³ej liczby kocio³ów. Ten cenny instytut bêdzie dzia³a³ w diecezji dla wiêkszej czci Boskiej Eucharystii i dla niezmiernych korzyci duchowych wiernych mojej diecezji.
66
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Emile F. Fleury (1815-1884).
Rambert II, s. 546.
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Czerwiec68: Pan [Bosq]69 nalega, bym zarz¹dzi³ uroczyste Te
Deum w kocio³ach z powodu zwyciêstwa odniesionego przez nasze oddzia³y w bitwie pod Magent¹70. Sam z w³asnej inicjatywy nie
wyrazi³em na to zgody, wystarczy, ¿e tê zgodê dam, gdy minister
poprosi o to wszystkich biskupów Francji. Codziennie modlimy siê
o powodzenie naszych ¿o³nierzy i o pokój, i to zadanie spe³niamy
sumiennie. Lecz wyprzedzaæ rozporz¹dzenia, które wczeniej czy
póniej nadejd¹, i poniek¹d cieszyæ siê ze strasznego rozlewu krwi
w tej wojnie, która nape³nia mnie wielkim smutkiem, na to nigdy
siê nie zgodzê. Los tylu tysiêcy ludzi i nieunikniona szkoda, jaka
dotyka tak wielk¹ liczbê dusz, nape³nia mnie gorycz¹ i bólem.
Wszyscy s¹ katolikami i nie zdo³aj¹ pojednaæ siê z Bogiem w ogniu
zaciek³ej walki.
To przekonanie noszê od pocz¹tku tej wojny, nie mogê jej nie
potêpiæ jako niesprawiedliw¹ i w konsekwencji zbrodnicz¹. Takie
jest moje osobiste przekonanie. Jednak nie uczestnicz¹c w Radzie
Pañstwa i nie znaj¹c ukrytych racji, jakie mog³y doprowadziæ do
tych zbrodniczych planów, okazujê uleg³oæ. Skoro z samej zasady
nale¿y okazaæ pos³uszeñstwo w³adcy, gdy nie mamy absolutnej
pewnoci, i¿ jego rozporz¹dzenia s¹ niesprawiedliwe, nie sprzeciwiê siê, by odpiewano Te Deum, gdy bêd¹ tego ¿¹daæ.
Te Deum bêdziemy wiêc piewaæ71, ale te¿ pamiêtamy o niezliczonych ofiarach tej wojny, które zginê³y dla tak haniebnej sprawy. Specjalne wspomnienie tych biednych dusz bêdzie podczas
uroczystej ofiary mszy wiêtej. Odprawiê j¹ w Dzieñ Zes³ania Ducha wiêtego, zanim odpiewamy Te Deum.
12 czerwca72: [Uroczystoæ Zes³ania Ducha wiêtego.] Odprawi³em mszê pontyfikaln¹. Po sumie smêtnie odpiewalimy Te
Deum, o które proszono. Jak tu siê cieszyæ z widoku piêtrz¹cych
siê trupów, na myl, ¿e tyle krwi przelano dla haniebnej sprawy!
Rey 727; Rambert II, s. 520.
Redaktor naczelny dziennika prefektury.
70
Bitwa rozegrana 4 czerwca.
71
Wkrótce po 4 czerwca pismem ministra wysz³o rozporz¹dzenie dla wszystkich
biskupów, by odpiewano Te Deum.
72
Rey II, s. 727-728; Rambert II, s. 521-522.
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Dlatego doda³em do Te Deum mod³y o pokój i g³ono odmawiane
Fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace (Dusze wiernych przez mi³osierdzie Bo¿e niech odpoczywaj¹ w pokoju). Poprzednio powzi¹³em zamiar przeznaczyæ odpust zupe³ny
mszy przeze mnie celebrowanej dla zbawienia biednych dusz Francuzów i Austriaków poleg³ych na polu bitwy. Z sercem udrêczonym z powodu masakry tylu ofiar postanowi³em szukaæ ulgi, otaczaj¹c ojcowsk¹ mi³oci¹ rannych sporód dwóch narodów
w naszym szpitalu wojskowym.
Szczêliwe natchnienie; wszyscy ci wspaniali m³odzi ludzie
byli ogromnie wzruszeni moj¹ wizyt¹. Podchodzi³em do ³ó¿ka ka¿dego rannego, okazuj¹c mu ¿ywe zainteresowanie. Austriacy o pobo¿noci uczuciowej ciskali moj¹ d³oñ, aby j¹ uca³owaæ. Chêtnie
ca³owa³bym ich twarze, dobitnie czyta³em w nich ducha katolickiego, który czyni³ z nich najdro¿sze dla mnie istoty. Widok rannego,
którego mia³em przed sob¹, nape³ni³ mnie wspó³czuciem i smutkiem. Wszyscy z wyj¹tkiem jednego s¹ tylko lekko ranni, przynajmniej nie zagra¿a im niebezpieczeñstwo mierci. Straszny musi byæ
widok tysiêcy ciê¿ko okaleczonych ¿o³nierzy rzuconych na stosy
trupów! Przera¿aj¹cy obraz!
Czy to nie wystarcza, by przekl¹æ wszelkie wojny, zw³aszcza
gdy tocz¹ siê pod b³ahym pretekstem i dla celów tak nikczemnych
jak ta obecna! By triumfowa³y rewolucje, by wzniecaæ bunty i doprowadziæ do upadku najbardziej spokojne pañstwa, by uczciwi
ludzie krajów, gdzie przesz³a nasza armia, poczuli siê uciskani
przez kanaliê! To jest szyderstwem upozorowana wolnoæ ludów,
dot¹d szczêliwych pod ojcowsk¹ piecz¹ takich w³adców jak wielki ksi¹¿ê Toskanii, ksiê¿na Parmy i g³owa Kocio³a! I teraz chce
siê te ludy poddaæ uzurpatorskiej w³adzy króla Sardynii, który jest
kierowany przez hrabiego de Cavoura.
De Cavour jest typem, uosobieniem wszelkich tajemnych stowarzyszeñ potêpionych przez tylu papie¿y, s³usznie odrzucanych przez
prawych chrzecijan i ka¿dego maj¹cego poczucie sprawiedliwoci,
prawdy i uczciwoci! Jestem zasmucony i przera¿ony tym chaosem.
Jak ju¿ mówi³em, najbardziej siê lêkam tego, ¿e wydarzenia obecne
mog¹ potwierdzaæ duchowe zalepienie i zapowiadaæ upadek monarchii. Co wtedy stanie siê z Francj¹? Jaki los przypadnie Kocio³owi?
Ten, którego Bóg powo³a³, by kraj ochrania³ i broni³ Kocio³a, mia³by
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sprzeniewierzyæ siê tej misji? Oby Pan ustrzeg³ nas od tego nieszczêcia, bo kto przewidzi jego fatalne skutki? B³agajmy mi³osiernego Boga, niech oka¿e litoæ nad nami i nad swym ludem!
22 czerwca73: [Msza z bierzmowaniem w klasztorze Grandes-Maries z udzia³em dzieci pensjonatu Sióstr wiêtego Józefa.] Tego
dnia bierzmowanie m³odych ubogich niewidomych z instytutu
o. Dassy’ego.
23 czerwca74: [wiêcenia w kociele wiêtego Marcina; wiêcenia piêkne i wspania³e.] Uroczyste powiêcenie nowego baldachimu nad tronem biskupim w katedrze. Kazanie wyg³osi³ oblat
Maryi. Na baldachim og³oszono zbiórkê i subskrypcjê, zapraszaj¹c
wszystkich, i dziêki niej miasto ofiarowa³o tysi¹c piêæset franków,
biskup piêæset franków.
30 czerwca75: [Genera³ Niel mianowany marsza³kiem Francji.]
Zawsze odnosi³em siê do niego z wielk¹ wdziêcznoci¹ za ten niezwyk³y przywilej76, ilekroæ mia³em okazjê spotykaæ go w Pary¿u. S¹dzê,
¿e jest stosowne z³o¿yæ mu gratulacje z powodu tego wyró¿nienia77.

Lipiec
Lipiec78: Bierzmowanie wielu wiêniów narodowoci austriackiej i polskiej. Nic bardziej wzruszaj¹cego ni¿ widok tych dzielnych mê¿czyzn z tak¹ wiar¹ i pobo¿noci¹ przyjmuj¹cych ten sakrament.
Rey II, s. 729.
Rey II, s. 729.
75
Rey II, s. 729.
76
Rey (II, s. 729) pisze: „Otrzymawszy wiadomoæ, ¿e genera³ Niel zosta³ podniesiony do godnoci marsza³ka Francji, przypomnia³ sobie, ¿e to jemu zawdziêcza wszystkie u³atwienia, z jakich korzysta³ przy budowie sanktuarium Notre-Dame de la Garde.
Genera³ by³ wówczas dyrektorem wojsk in¿ynieryjnych w Ministerstwie Wojny. Biskup
de Mazenod dziêki jego poparciu mia³ wszelkie mo¿liwoci, by wznieæ wi¹tyniê, któr¹ projektowa³.
77
Rey (II, s. 729) daje odpis listu bpa de Mazenoda i odpowied genera³a 17 lipca.
78
Rey II, s. 730.
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17 lipca79: Powiêcenie nowej kaplicy Pokutników wiêtego
£azarza. Ceremonia o wielkim przepychu.
Tego¿ dnia jeszcze raz odpiewalimy Te Deum za zwyciêstwo
pod Solferino80. Oby Bóg wys³ucha³ naszych mod³ów o pokój
i odpoczynek dusz tylu ofiar tej straszliwej wojny! Po mszy pontyfikalnej sprawowanej przez biskupa z Ceramo odczytano z ambony mój list pasterski skierowany do proboszczów i zaintonowa³em
Te Deum. Przedstawiciele wszystkich w³adz pañstwowych obecni
byli w kociele z tej okazji.
Koniec lipca81: [Wizyta w Autun.]82. Jak wyraziæ oznaki czci,
jakimi otoczyli moj¹ skromn¹ osobê biskup i kapitu³a katedralna!
Kanonicy kapitu³y solidarnie przyszli z³o¿yæ mi wyrazy czci. Postanowili, ¿e relikwiarz wiêtego £azarza zostanie wystawiony,
bym móg³ uczciæ wiête szcz¹tki. Z tej okazji odprawiono uroczyst¹ mszê wotywn¹ ku czci wiêtego, przedtem ja celebrowa³em
mszê przy g³ównym o³tarzu katedry. Relikwiarz z cia³em wiêtego
£azarza by³ przykryty wielk¹ jedwabn¹ tkanin¹ w kolorze fioletu,
któr¹ zdjêto, gdy przyby³em. Przed relikwiarzem ustawiono klêcznik wy³o¿ony tkanin¹ i poduszeczk¹, abym móg³ uwa¿niej przyjrzeæ siê cennym relikwiom podczas mod³ów. Przyznajê, ¿e pierwszym moim odczuciem nie by³a ciekawoæ. Kiedy tylko znalaz³em
siê w obecnoci wiêtego cia³a, ogarnê³o mnie g³êbokie uczucie
czci, dlatego ca³y czas, gdy doznawa³em wzruszenia, trwa³em
w postawie uni¿onej, nie widz¹c niczego wokó³ siebie, a ³zy same
p³ynê³y z mych oczu. Potem wyprostowa³em siê i wzrok utkwi³em
w te wiête szcz¹tki; wiêc to by³o cia³o wskrzeszone przez naszego Pana Jezusa Chrystusa! Patrzy³em na te szcz¹tki, dwukrotnie
ocalone od rozk³adu, cenne szcz¹tki rówienika i przyjaciela Jezusa! To aposto³ mego ludu Marsylii, mój wiêty poprzednik sprzed
dziewiêtnastu wieków! By³em pierwszym sporód jego nastêpców,
Rey II, s. 730.
Zwyciêstwo Francuzów nad Austriakami, 24 czerwca.
81
Rambert II, s. 527-529; Rey II, s. 735.
82
Biskup de Mazenod by³ nieobecny w Marsylii od 21 lipca do 14 sierpnia. Biskup
François de Marguerye zaprosi³ go, by uczciæ relikwie wiêtego £azarza. By³ w Lyonie 22
i 23, w Macon 23 i 24, w Chalons 25, w Autun od 25 lub 26 do 30, w Notre-Dame de
l’Osier od 31 lipca do 8 sierpnia, w Notre-Dame de Lumieres od 9 do 13 sierpnia.
79
80
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który przyby³, by go uczciæ i na widok cia³a niegdy o¿ywionego
przez tak wiêt¹ duszê przej¹æ siê ¿arliw¹ wiar¹.
To uczucie winno o¿ywiaæ wszystkich, którzy zawdziêczaj¹ sw¹
wiarê temu wielkiemu aposto³owi i przekazali nastêpnym pokoleniom wiêty depozyt wiary! Jak wyraziæ uczucia mej duszy w tak
szczêliwej chwili, której nie da³o siê przed³u¿yæ, by nie spóniæ siê
do s³u¿by Bo¿ej! Najpierw mia³em odprawiæ mszê wiêt¹, potem byæ
obecny na sumie. Kapitu³a okaza³a wiele taktu, powierzaj¹c czterem
kap³anom oblatom Maryi83 z³o¿enie relikwiarza do skarbca zamykanego na trzy klucze. Za te gesty uprzejmoci czu³em siê zobowi¹zany z³o¿yæ podziêkowanie. Poprosi³em ordynariusza, by zebra³ cz³onków kapitu³y. Kanonicy stawili siê wszyscy na wezwanie biskupa.
Wyrazi³em wdziêcznoæ za gocinne przyjêcie, jakiego dozna³em, i zakoñczy³em mowê prob¹, która wystawi³a ich wielkodusznoæ na próbê. Mówi³em, i¿ wielk¹ wagê przywi¹zujê do tego, by
w przysz³oci obie kapitu³y katedralne Autun i Marsylii nawi¹za³y
cis³¹ ³¹cznoæ. Zaproponowa³em wspólnotê modlitwy, zw³aszcza
w oficjum brewiarzowym. Odwa¿nie i ufnie przed³o¿y³em probê,
aby mój pobyt w ich katedrze zostawi³ lad, je¿eli otrzymam to,
o co proszê; s³owem, moja usilna proba do biskupa i kapitu³y mia³a na celu, by odst¹pili mi znaczn¹ cz¹stkê wiêtego cia³a, jakie jest
w ich szczêliwym posiadaniu.
Biskup i cz³onkowie kapitu³y wprawdzie zazdronie czuwali,
by tak cenna relikwia pozosta³a nienaruszona, lecz jednomylnie
przychylili siê do mej proby. Biskup doda³ bardzo uprzejmie, ¿e
zechce osobicie przywieæ do Marsylii ramiê wiêtego, które teraz przyznaje mi ze wzruszaj¹c¹ ¿yczliwoci¹. Prosi³, bym przyj¹³
tytu³ honorowego kanonika jego czcigodnej kapitu³y; zaakceptowa³em to gorliwie.
31 lipca84: [W Notre-Dame de l’Osier85], zasta³em wspólnotê
bardzo ¿ywotn¹ i nowicjat dobrze zarz¹dzany; z osobna rozmawia³em z ka¿dym z cz³onków i jestem bardzo zadowolony.
Oblaci osiedlili siê w Autun w 1858 (dom misjonarzy i parafia w. Jana).
Rey II, s. 736.
85
Rey (II, s. 736) pisze: W sobotê wieczorem [30 lipca] wyruszy³ do Notre-Dame
de lOsier, noc¹ podró¿owa³ kolej¹, odprawi³ mszê w po³udnie w kociele de Renage,
83
84
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Sierpieñ
1 sierpnia86: Tutaj, w l’Osier, obchodzi³em swe urodziny i rocznicê chrztu. Rozpocz¹³em siedemdziesi¹ty ósmy rok ¿ycia i chcê
podziêkowaæ Bogu nie tylko za hojnie udzielone mi ³aski, ale tak¿e za wymienite zdrowie, bo dziêki temu mogê wype³niæ nawet to
wszystko, co nakazuje Regu³a.
Nasza wspania³a wspólnota przeciga³a siê w gestach przywi¹zania, jakimi darzy³a mnie z okazji mych urodzin: ³uk triumfalny
wzniesiony w ogrodzie, iluminacja ogrodu i domu, czaruj¹cy koncert pieni przygotowanych na tê okazjê, które chwyta³y za serce.
Ten dzieñ uczczono tak wspaniale, i¿ niepodobna by³o nie pomin¹æ ustalonego zwyczaju. Dlatego ogród udostêpniono mieszkañcom wioski i zakonne siostry przysz³y pos³uchaæ koncertu, a piêkne g³osy odda³y g³êbiê synowskich uczuæ. Ze smutkiem i ¿alem
po¿egna³em drogie mi dzieci.
14 sierpnia87: Odwiedzi³em tê wspólnotê [Notre-Dame de Lumieres88], gdzie pozosta³em tylko trzy dni, zamierzaj¹c powróciæ do
Marsylii jeszcze przed wiêtem Wniebowziêcia, by ustaliæ porz¹dek
co do Te Deum na okazjê nastania po wojnie czasu pokoju89.
15 sierpnia90: Minimum, co winienem zrobiæ, to okazaæ
wdziêcznoæ za ³askê z powodu wielkiego zamys³u i inicjatywy
cesarza91.
miasteczka niedaleko Rives, stacji, gdzie oczekiwa³ na niego pojazd. Oko³o godziny trzeciej przyby³ do wspólnoty, gdzie mia³ spêdziæ dziesiêæ dni.
86
Rey II, s. 736.
87
Rey II, s. 736.
88
Wed³ug Ordo bp de Mazenod opuci³ Notre-Dame de lOsier 8 sierpnia; zatrzyma³ siê w Viviers, w Avignon, pozosta³ trzy dni w Notre-Dame de Lumieres i wróci³ do
Marsylii 14 sierpnia.
89
Pokój zwany Villa Franca. Por. Rey II, s. 736.
90
Rey II, s. 738.
91
15 sierpnia bp de Mazenod otrzyma³ od ministra spraw wewnêtrznych Roulanda
listowne zawiadomienie, ¿e cesarz zaproponowa³ Stolicy wiêtej nazwisko biskupa
Marsylii do godnoci kardyna³a. Po mierci kard. Duponta, arcybiskupa Bourges, we
Francji nast¹pi³ wakat co do stanowisk kardynalskich.
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Wrzesieñ
23 wrzenia92: [Bierzmowanie, komunia w domu poprawczym.] Wszyscy tak dobrze siê przygotowali, ¿e móg³bym ich
wzi¹æ za seminarzystów. Wobec nich udzieli³em wiêceñ diakonatu i subdiakonatu.
25 wrzenia93: Potrzebowa³em jako przygotowania do rozpoczynaj¹cych siê wieczorem rekolekcji94 aktu konsekracji kocio³a
La Penne, co zrobi³em dzi rano. Co mam powiedzieæ o rekolekcjach? Wspania³y o. Chaignon, jezuita, g³osi rekolekcyjne nauki.
To s¹ jego sto szeædziesi¹te rekolekcje… By³y doskona³e! Okaza³em siê tylko nieco surowy, by zbyt ³atwo nie akceptowaæ usprawiedliwieñ nieobecnoci.
28 wrzenia95: Genera³ markiz de la Place, inspektor wojsk
in¿ynieryjnych, przyby³ na inspekcjê. Sk³adaj¹c mu wizytê, bardzo
nalega³em, aby w swoim raporcie zaznaczy³ koniecznoæ budowy
wielkiej grobli (molo), która chroni³aby nas przed bombardowaniem Anglików na wypadek wojny. Genera³ przyznaje, ¿e ta sprawa jest konieczna, lecz wyznaje, ¿e to przedsiêwziêcie bêdzie kosztowaæ trzysta milionów. Sw¹ opiniê popar³ porównaniem;
wiadomo, ile kosztowa³a budowa molo w porcie Cherbourg.
W Cherbourgu jest tylko dwanacie metrów g³êbokoci, podczas
gdy nasza reda ma czterdzieci metrów. Pewnego dnia postulat ten
zostanie spe³niony si³¹ rzeczy.

Padziernik
5 padziernika96: Udzieli³em pierwszej komunii i sakramentu
bierzmowania dzieciom madame Léonce Dedons. Ich dziadek,
92
93
94
95
96

Rey II, s. 742.
Rey II, s. 742.
Rekolekcje kap³añskie w diecezji.
Rey II, s. 742.
Rey II, s. 742-743.
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markiz Dedons de Pierrefeu97, i ja jestemy ciotecznymi braæmi.
Wzruszaj¹ca ceremonia. To pocieszaj¹ce widzieæ rodzinê zebran¹
tak licznie przed o³tarzem, by uczestniczyæ w tych wznios³ych obrzêdach.
15 padziernika98: Msza u karmelitanek. Stamt¹d uda³em siê
kolej¹ do miejscowoci La Ciotat. Oczekiwano mnie, bym powiêci³ niezwykle okaza³y statek La Guyenne, z przeznaczeniem na rejsy do Brazylii. Na tê podnios³¹ uroczystoæ zostali zaproszeni prefekt, genera³, admira³ prefekt marynarki Tulonu i wiele innych
osobistoci. Po obiedzie przygotowanym dla stu piêædziesiêciu
osób zwiedzalimy biura kompanii. Wszyscy podziwiali ich piêkno. Wróci³em do domu kolej¹, nie chc¹c korzystaæ z parowca, który by³ do dyspozycji zaproszonych goci.
16 padziernika99: Dzisiejszego niedzielnego ranka konsekrowa³em o³tarz w kaplicy Zgromadzenia Córek Krzy¿a wiêtego.
Jego dyrektorem jest mój Wikariusz Generalny, ks. Cailhol.
Wszystkie siostry zgromadzenia by³y obecne na ceremonii, wiêkszoæ przyst¹pi³a do komunii.
O godzinie trzeciej powróci³em do Saint-Andre, gdzie ju¿ zesz³ej niedzieli powiêci³em kamieñ wêgielny i fundamenty nowego buduj¹cego siê kocio³a. Tym razem pogoda by³a wspania³a
i mog³em z³o¿yæ kamieñ wêgielny. Powiêci³em go w aktualnym
kociele z powodu burzy, która nie pozwoli³a nam udaæ siê na teren budowy przysz³ego kocio³a; ten symboliczny gest zawdziêczam gorliwoci mieszkañców Saint-Andre, zw³aszcza komisarzy,
którym patronuje wybitny de Foresta.
List od biskupa diecezji Saint-Brieuc, który proponuje mi, by
Zgromadzenie Oblatów objê³o kierownictwo nad jego wy¿szym
seminarium. Bóg natchnie nas, bymy dali w³aciw¹ odpowied100.
Emile Dedons. Jego matka by³a siostr¹ madame de Mazenod.
Rey II, s. 743.
99
Rey II, s. 743.
100
Guillaume Elise Martial by³ biskupem diecezji Saint-Brieuc. Projekt nie zosta³
urzeczywistniony.
97
98
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22 padziernika101: Ten list [do cesarza]102 niech zawiadczy,
i¿ na swój sposób domaga³em siê, aby cesarz pospieszy³ z pomoc¹
papie¿owi. List zredagowa³em w uprzejmym tonie, lecz wydaje mi
siê, ¿e poprzez zwroty pe³ne szacunku i uprzejmoci przekazujê to,
co jest istotne. Nie pomijam faktu, ¿e nie jestemy zadowoleni
z odpowiedzi, jak¹ da³ arcybiskupowi Bordeaux, jak równie¿, ¿e
móg³by lepiej wykorzystaæ swoje zwyciêstwa, by zaprowadziæ porz¹dek we W³oszech.

Listopad
1 listopada103: Jak¿e nie dziêkowaæ Panu za to, ¿e w siedemdziesi¹tym ósmym roku mego ¿ycia daje mi tyle si³! Oto dzieñ,
w którym z powodu zajêæ nie odczu³em zmêczenia. Wczoraj wieczorem poszed³em, by spêdziæ noc w Montolivet. Chcia³em ju¿
rano byæ na miejscu i tradycyjnie obchodziæ nasz¹ uroczystoæ;
w przeddzieñ wypi³em fili¿ankê kawy jako wieczorny posi³ek.
W poranek tego wi¹tecznego dnia po oracji udalimy siê do kocio³a. Mszê, na której by³em obecny, celebrowa³ o. Tempier;
cz³onkowie wspólnoty przyst¹pili do komunii. Potem wystawiono
Najwiêtszy Sakrament i wyg³osi³em S³owo Bo¿e do licznie zebranych wiernych oraz przyj¹³em odnowienie lubów zakonnych.
Odpiewalimy Te Deum, pob³ogos³awi³em wiernych Najwiêtszym Sakramentem i tradycyjnie odmówilimy Litaniê do
Wszystkich wiêtych. Ja odmawia³em litaniê, cz³onkowie wspólnoty odpowiadali. Wychodz¹c z kocio³a, zgromadzi³em wspólnotê
w sali studiów, by pogratulowaæ wspó³braciom. Uciska³em
wszystkich drogich mi synów oraz ojców; za mym przyk³adem
cz³onkowie tej gorliwej wspólnoty przekazali sobie poca³unek pokoju pe³ni radosnego uniesienia. Towarzyszy³em im a¿ do refekta-

Rey II, s. 747; Rambert II, s. 535-536.
List z 22 padziernika do cesarza, w którym biskup prosi go, by broni³ Pañstwa
Kocielnego. Napoleon III odpowiedzia³ 14 listopada. Kopie listów znajduj¹ siê w zbiorach: Rey (II, s. 746-747) i Rambert (II, s. 535-536).
103
Rey II, s. 747-748.
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102
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rza, a po po¿egnaniu uda³em siê do katedry, by celebrowaæ mszê
pontyfikaln¹ i daæ papieskie b³ogos³awieñstwo.
Potem spiesznie uda³em siê na biskupstwo, by zjeæ obiad
z zaproszonymi goæmi; wród nich wielebny ks. Noailles za³o¿yciel Zgromadzenia wiêtej Rodziny, p. Mirès, p. Vaudoyer, architekt, p. Saure z prefektury. Po posi³ku udalimy siê spiesznie do
katedry, by piewaæ podwójne nieszpory: z uroczystoci Wszystkich wiêtych i Wiernych Zmar³ych, odmówiæ egzekwie, s³uchaæ
kazania i otrzymaæ b³ogos³awieñstwo Najwiêtszym Sakramentem.
[W ci¹gu dnia przyniesiono piêkny relikwiarz, zamówiony
w atelier m. Pousssielgue na relikwie wiêtego £azarza. Wszyscy
byli nim zachwyceni.]
2 listopada104: [Tradycyjne nawiedzenie cmentarza. Jakie duchowe umocnienie emanuje z tego wiêtego miejsca! Gromadzimy
siê wokó³ biskupa i zanosimy do Boga nasze ¿arliwe modlitwy.]
3 listopada105: [Przyjazd biskupa diecezji Autun.] Na jego
powitanie poszed³em na dworzec kolejowy. Przywozi mi cenn¹ relikwiê naszego patrona; towarzysz¹ mu jego sekretarz i ks. Muller,
wielki kantor kapitu³y, jako delegat swych wspó³braci. Ramiê wiêtego i g³owa bêd¹ce w naszym posiadaniu i relikwie innych wiêtych diecezji Autun zamkniêto w relikwiarzu, jaki ofiarowa³em
katedrze ku czci mego wiêtego poprzednika. Relikwiarz z³o¿ono
na o³tarzu kocio³a la Major i wystawiono, by wierni mogli go
uczciæ. Poczyta³em sobie za obowi¹zek celebrowaæ ofiarê mszy
wiêtej na tym o³tarzu i zosta³em nagrodzony ³askami, które poniek¹d p³yn¹ z relikwii wiêtych.
Na pró¿no próbowa³em opanowaæ wzruszenie, daremny wysi³ek, by je ukryæ; bo jak siê broniæ, celebruj¹c mszê wiêt¹ przed
tym cia³em, które wskrzesi³ Jezus Chrystus, który mu siê ukaza³ po
swym zmartwychwstaniu? Jeszcze przed konsekracj¹ dusza ma
dozna³a nadprzyrodzonej mocy p³yn¹cej ze wiêtych relikwii,

104
105

Rey II, s. 748.
Rey II, s. 748; Rambert II, s. 531-532.
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przenikniêta wiêtym ogniem, który jakby pochodzi³ z tych szcz¹tków i by³a porwana uczuciem podziwu, wdziêcznoci i mi³oci. Tê
³askê, niezas³u¿on¹ przez takiego biednego grzesznika jak ja, uwa¿a³em za nagrodê za gorliwe szerzenie chwa³y wiêtego przyjaciela Jezusa wielkiego patrona mojej diecezji.
Nie bêdê opisywaæ, jak piêkna by³a procesja, jak¹ zarz¹dzi³em
listem pasterskim106; wspomnê, ¿e Bóg da³ nam wspania³¹ pogodê
i ¿e odzew i postawa wiernych by³y takie, jakich bym sobie ¿yczy³.
24 listopada107: [List z Rzymu, od bpa de Belleya.] Z tego listu wnioskujê, ¿e papie¿ rozmawia³ z bpem de Belleyem o tej sprawie i ¿e byæ mo¿e ¿a³owa³, i¿ rzekomo nie by³o listu pasterskiego
w tej sprawie. Bardzo powa¿nie niepokojono siê mym rzekomym
milczeniem. Odt¹d nie waha³em siê zadoæuczyniæ ¿yczeniu g³owy Kocio³a i zaraz zaj¹³em siê og³oszeniem listu pasterskiego108,
w którym jednak zaznaczê, i¿ nie omieszka³em zadoæuczyniæ
temu, co tak jak inni uwa¿a³em za obowi¹zek, wyprzedzaj¹c innych. Tymczasem postanowi³em odpowiedzieæ bezzw³ocznie na
list bpa de Belleya.
27 listopada109: List pasterski zosta³ odczytany we wszystkich
kocio³ach diecezji.
30 listopada110: [wiêcenia biskupie o. Grandina111.] I oto cieszy³em siê jeszcze jednym piêknym dniem mego ¿ycia. Wraz z biskupem diecezji Frejus i biskupem z Ceramo112 udzieli³em sakry
naszemu zacnemu, dzielnemu i wspania³emu o. Grandinowi. Zanim

106
List pasterski z 24 padziernika z okazji przeniesienia chwalebnej relikwii wiêtego £azarza.
107
Rey II, s. 750.
108
List pasterski polecaj¹cy ponownie modlitwy za naszego Ojca wiêtego papie¿a, 24 listopada 1859.
109
Rey II, s. 751.
110
Rey II, s. 751; Rambert II, s. 532-533.
111
Vital Grandin (1829-1902), czcigodny s³uga.
112
Henry Jordany, biskup diecezji Frejus, i J. Jeancard, biskup pomocniczy Marsylii.
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otrzyma³ sakrê, odby³ piêcioletni nowicjat na misji nies³ychanie
trudnej, w bezkresnym lodowatym regionie w diecezji Saint-Boniface, ponosz¹c trudy ponad ludzkie mo¿liwoci. Przed dwoma laty
wybrany, zatwierdzony na biskupa Satala in partibus infidelium
(w krajach niechrzecijañskich) i koadiutora diecezji Saint-Boniface. Czeka³em wiêc, a¿ nadarzy siê sposobnoæ, gdy zjawi siê
u mnie i bêdê móg³ go wywiêciæ przez w³o¿enie moich r¹k. Ten
przywilej zarezerwowa³em sobie, a nasz drogi bp Taché z Saint-Boniface nie wyrazi³ sprzeciwu.
Jak¹¿ radoæ sprawi³ mi swoim przybyciem ten drogi syn, który z moich r¹k przyj¹³ tonsurê, ni¿sze wiêcenia, subdiakonat, diakonat i prezbiterat. Jeszcze bardziej pozna³em zalety tego wybitnego biskupa, gdy spêdza³ czas ze mn¹ od chwili przyjazdu do
Marsylii. Cieszê siê, i¿ dokonalimy takiego wyboru, biskup
z Saint-Boniface i ja. Jaki dobry duch nim rz¹dzi, zdrowy rozs¹dek, prostolinijnoæ i przywi¹zanie do Zgromadzenia, swej matki!
I zdolnoæ wyzucia siê z wszelkich rzeczy tego wiata! Ile ofiary,
by wyrzec siê bliskoci drogich sobie osób! Jak wielkie serce! Jakie powiêcenie w pe³nym znaczeniu tego s³owa! Trudno nie mi³owaæ takiego cz³owieka i z radoci¹ stwierdzam, i¿ wszyscy, którzy
go znali, otaczali go szacunkiem i przywi¹zaniem.
Co do mnie, nie wspominam o mym szczêciu i radoci, gdy
udziela³em sakry temu anielskiemu biskupowi. Nigdy nie zatrze siê
pamiêæ o nim, gdy przebywa³ w naszych wspólnotach. Zawsze dawa³ przyk³ad wiernego przestrzegania regu³y zakonnej. Bêd¹c ju¿
elektem biskupem, prosi³ o najdrobniejsze pozwolenie; w przeddzieñ sakry pragn¹³ uca³owaæ stopy wszystkich cz³onków wspólnoty Montolivet, na co, ku memu wielkiemu rozczarowaniu, miejscowy superior nie wyrazi³ zgody. Nawet dzi, bêd¹c ju¿ biskupem,
w niczym nie zmieni³ swej postawy, nawet nie omiela siê otworzyæ listu, zanim nie przeczyta go prze³o¿ony. Oby dobry Bóg zes³a³ nam wielu, jak ten wiêty biskup!
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4 grudnia113: [Egzamin m³odych kap³anów.] Trzy godziny rano
i wieczorem by³y dobrze wype³nione. Jestemy zadowoleni z naszych m³odych ksiê¿y, którzy solidnie przygotowali siê do egzaminu.
5 grudnia114: [Egzamin z katechizmu w parafii wiêtego
Teodora przed rozdaniem nagród. Dzieci wspaniale wywi¹za³y siê
z uroczego dialogu.] Po mojej przemowie poprosi³em biskupa
z Satala, by przedstawi³ dzieciom pewne szczegó³y ze swej ciê¿kiej misji Rivière-Rouge. Chêtnie opowiedzia³ im sw¹ historiê, prosi³em, by potwierdzi³, ¿e wszelki jêzyk wyznaje imiê Jezusa Chrystusa: wyrecytowa³ Ojcze nasz w jêzyku Indian, co rozbawi³o
dzieci i zbudowa³o doros³ych.
11 grudnia115: [Uroczystoæ w parafii Allauch.] Uda³em siê
tam, by celebrowaæ mszê i powiêciæ figurê, któr¹ umieszczono na
szczycie wie¿y kaplicy Notre-Dame du Chateau. Na tê okazjê mer
miasteczka wyg³osi³ wybitnie chrzecijañskie przemówienie. Jeden
z siedemnastu kap³anów urodzonych w Allauch i obecnych na uroczystoci, ks. Pinatel, mia³ kazanie o Matce Bo¿ej. Po obiedzie niesiono triumfalnie w procesji krzy¿, który mia³ zast¹piæ ten umieszczony z okazji misji z 1824, a okaza³ siê zniszczony up³ywem
czasu. Pod krzy¿em wspania³e s³owo Bo¿e g³osi³ o. Ricard116, który powróci³ z Oregonu. Mo¿na powiedzieæ, ¿e uroczystoæ by³a
wspania³a i bardzo buduj¹ca.
12 grudnia117: Powiêcenia kaplicy szpitalnej Niepokalanego
Poczêcia w obecnoci zastêpcy mera. Odwiedzi³em klaryski i widzia³em siê z matk¹ ksieni¹, która wróci³a z Nantes. Za³o¿y³a tam
113
114
115
116
117

Rey II, s. 755.
Rey II, s. 755.
Rey II, s. 755.
Pascal Ricard (1805-1862), superior oblatów Oregonu 1847-1857.
Rey II, s. 755-756.
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fundacjê swego zakonu, co przyjête zosta³o w miecie z wielkim
entuzjazmem. Wizyta w hospicjum psychiatrycznym. By³em zadowolony z czystych i dobrze utrzymanych sal, jak jest w szpitalu
Niepokalanego Poczêcia.
15 grudnia118: Wys³ucha³em kazania w parafii Saint-Charles,
gdzie ojcowie kapucyni g³osz¹ misje parafialne.
17 grudnia119: [W Montolivet wiêcenia diakonatu dwunastu
kandydatów.] Przed wiêceniami luby wieczyste dwóch przysz³ych subdiakonów120.
19 grudnia121: Na biskupstwie posiedzenie komisji powo³anej
przeze mnie dla ustalenia dat uroczystego wystawienia Najwiêtszego Sakramentu. Z mojego rozporz¹dzenia zostanie ono wprowadzone w ca³ej diecezji i rozpocznie siê pierwszego stycznia przysz³ego roku.
20 grudnia122: Msza w Przytu³ku, gdzie na³o¿y³em habit trzem
siostrom.
21 grudnia123: [Msza u kapucynek z okazji rocznicy moich
wiêceñ kap³añskich. Dzi przypada czterdziesta ósma rocznica
tego wielkiego i cennego dla mnie dnia, dzi równie¿ wydajê list
pasterski ustanawiaj¹cy uroczyst¹, wieczyst¹ adoracjê Najwiêtszego Sakramentu. Dziêkujê Bogu, i¿ bez trudu mog³em wprowadziæ
to nabo¿eñstwo, zanim umrê.]

Rey II, s. 756.
Rey II, s. 756.
120
Wykaz lubów zakonnych w archiwum generalnym wspomina tylko o jednej
profesji w tym dniu: Jean-Marie Caer urodzony w 1836, oblat w Montolivet 17 grudnia
1859, kap³an w 1860, opuci³ Zgromadzenie w 1870.
121
Rey II, s. 756.
122
Rey II, s. 756.
123
Rey II, s. 756, i Rambert II, s. 547.
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22 grudnia124: [Msza w kaplicy Sióstr Mi³osierdzia.] Przez ten
dom, odk¹d powo³a³em to dzie³o, przewinê³o siê ponad tysi¹c piêæset s³u¿ebnic, których znaczna liczba zawdziêcza swe uczciwe ¿ycie tej opiece, jak¹ roztoczono nad nimi.
23 grudnia125: [List do kard. Antonellego126.]
24 grudnia127: [List z Rzymu, od bpa de Belleya: Papie¿ jest
zadowolony z ostatniego listu pasterskiego biskupa Marsylii. Nie
bêdzie w najbli¿szym czasie konsystorza dla mianowania nowych
kardyna³ów.] Wiem wiêc, jak uk³adaæ swe sprawy.
28 grudnia128 [Powiêcenie prywatnej kaplicy rodziny Deluil-Martiny.] Udzielam odpustu 40 dni.
[List od arcybiskupa Pary¿a129.]
Rey II, s. 756.
Rey II, s. 756.
126
Dzienniki pisa³y, i¿ kardyna³ sekretarz stanu przybêdzie, by broniæ spraw Stolicy wiêtej na kongresie w Pary¿u. Biskup de Mazenod zaprasza kardyna³a, aby zatrzyma³ siê w Marsylii. Kardyna³ odpowiedzia³ 30 grudnia, lecz nie przyjecha³ do Francji.
127
Rey II, s. 758.
128
Rey II, s. 758.
129
List z 27 grudnia kard. Morlota. Prosi, aby napisa³ do cesarza osobicie i bezporednio na temat sytuacji papie¿a i „wielkich, smutnych wydarzeñ w Italii i Rzymie”.
Biskup de Mazenod odpowiedzia³ zaraz kardyna³owi oraz 31 grudnia cesarzowi. Por.
Rey II, s. 759-760.
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Styczeñ 1860
9 stycznia1: Dziêkujê Bogu, ¿e ³askawie da³ nam kilka pocieszaj¹cych spraw poród smutków, jakie nas przygnêbiaj¹. To cudowne widzieæ, z jak¹ gotowoci¹, nawet zapa³em, nasi wierni odpowiedzieli na
moje zaproszenie do uroczystej wieczystej adoracji Najwiêtszego
Sakramentu. Zobowi¹za³em siê daæ przyk³ad, udaj¹c siê na wieczorne
nabo¿eñstwo przez trzy dni adoracji do wiêtego Marcina2. O³tarz
wspaniale ozdobiony, wierni zmieniali siê przez ca³y dzieñ i wzruszaj¹cy to widok, jak wieczorem gromadzili siê t³umnie rozmodleni,
pe³ni skupienia. W ostatnim dniu adoracja trwa³a ca³¹ noc.
Kiedy na trzeci dzieñ przysz³a kolej na jezuitów, przecigano
siê3 w ozdabianiu kocio³a, a o³tarz by³ specjalnie owietlony na tê
okazjê. I tu uda³em siê na wieczorne nabo¿eñstwo i tak jak u wiêtego Marcina szed³em w procesji, trzymaj¹c w rêce wiecê; tu tak¿e adoracja trwa³a ca³¹ noc.
Ufam, ¿e moje zaproszenie w tej materii zostanie zrozumiane.
Mam wiêc wszelkie powody byæ zadowolony i nie dziwi, ¿e ³zy
p³yn¹ mi z oczu, podczas gdy serce wype³nia radoæ, widz¹c, ¿e
nasz Boski Zbawiciel jest tak uwielbiany przez moje zaproszenie.
16 stycznia4: Poszed³em na nabo¿eñstwo trzydniowej adoracji
do wiêtego Wawrzyñca. Z radosnym okrzykiem ujrza³em wspania³e owietlenie o³tarza, gdzie ustawiono tron dla naszego Pana.
Rey II, s. 762-763.
Wed³ug Ordo biskup de Mazenod uda³ siê do wiêtego Marcina w trzy pierwsze
dni stycznia, lecz tak¿e 6 stycznia.
3
7 stycznia, biskup notuje w Ordo: Adoracja w kaplicy Mission de France. Nabo¿eñstwo i procesja.
4
Rey II, s. 763; Rambert II, s. 547-548. Rambert podaje 6 stycznia, wed³ug Ordo
bp de Mazenod by³ w Saint-Laurent 10 i 11 stycznia
1
2
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Parafialny bud¿et w niczym przez to nie ucierpia³; ten pobo¿ny lud
ofiarowa³ a¿ osiemset wiec na dowód swej gorliwoci. Bardziej
godne podziwu jest to, ¿e koció³ przez te trzy dni by³ wype³niony
wiernymi. Wieczorem, gdy przyby³em na nabo¿eñstwo, w kociele
by³o tak t³oczno, ¿e tylko z wielkim trudem mog³em przejæ do
wewn¹trz. By spe³niæ gorliwe ¿yczenie pobo¿nego ludu, trzeba
by³o, ku memu wielkiemu zadowoleniu, zostawiæ Najwiêtszy Sakrament wystawiony przez trzy noce, a ponad czterystu ochotników
zapisa³o siê, aby spêdziæ noc na adoracji.
Ta cudowna praktyka mia³a miejsce tak¿e w kaplicy Nieustaj¹cego Katechizmu, gdzie poszed³em na adoracjê. Wierni przychodzili ca³y dzieñ, a drzwi kaplicy pozosta³y otwarte i na noc. Aby
dotrzymaæ towarzystwa naszemu Panu i przed³u¿yæ adoracjê, wielu mê¿czyzn i kobiet zapisa³o siê na nocne czuwanie. I dzi wieczorem udam siê, by z³¹czyæ moje uwielbienie i moje mod³y
z modlitw¹ tych ¿arliwych dusz. Te nawiedzenia maj¹ podwójn¹
korzyæ: w ten sposób spe³niam obowi¹zek bêd¹cy niewypowiedzianym szczêciem i dajê buduj¹cy przyk³ad swym wiernym, zachêcaj¹c ich do sk³adania naszemu Panu ho³du, mi³osnej daniny dla
Jezusa Chrystusa w boskiej eucharystii.
17 stycznia5: Nasz wiêty, niezrównany o. Casimir Aubert6
zmar³ nagle! Zas³aniam twarz, korzê siê przed Bogiem, uwielbiam.
Nescio loqui! (Mówiæ nie potrafiê.) Strumienie ³ez niech p³yn¹
z mych oczu, do niczego nie jestem zdolny7.
Po skoñczonej adoracji u wiêtego Micha³a, przy obiedzie
u prezesa Luce’a8 niedyskretny g³os szepn¹³ mi do ucha, ¿e o. Aubert
otrzyma³ ostatnie namaszczenie. By³o to jakby uderzenie pioruna!
Wstajê od sto³u przygnêbiony, zostawiaj¹c wszystkich wspó³biesiadników w os³upieniu. Biegnê na Kalwariê, nie maj¹c jednak
Rambert II, s. 542-543; Rey II, s. 766-767.
Casimir Aubert (1810-1860) za³o¿yciel prowincji anglo-irlandzkiej, równie¿ sekretarz osobisty Za³o¿yciela do jego kontaktu z oblatami.
7
Rambert dodaje: „Tutaj Dziennik siê urywa. Biskup nie mia³ si³, by pisaæ dalej.
Chwyci³ za pióro dopiero kilka dni póniej.
8
Lazare Luce, biznesman z Marsylii, zarz¹dza³ hospicjami i biurem opieki spo³ecznej, itd.
5
6
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nadziei zastaæ przy ¿yciu tego drogiego syna. Mylê, to musia³ byæ
miertelny cios, skoro udzielono ostatniego namaszczenia temu,
który kilka godzin wczeniej by³ pe³en ¿ycia.
Niestety, to przeczucie by³o jak najbardziej prawdziwe! Kiedy
przyby³em na Kalwariê, wprowadzaj¹ mnie do sali, gdzie spotyka
siê wspólnota: naszego ukochanego syna nie ma ju¿ tam! Wchodzê na górê, klêkam przed tym wiêtym cia³em, które zdawa³o siê,
¿e pi w pokoju swej piêknej duszy. Chcia³em rzec: Nie ha³asujcie,
by go nie obudziæ! Rzeczywicie, ta wiêta dusza od³¹czy³a siê od
cia³a bez najmniejszego wysi³ku, nie daj¹c ¿adnego znaku swego
odejcia; przyjaciel Boga, wybrany i b³ogos³awiony zasn¹³ w Panu
w dos³ownym tego s³owa znaczeniu. S¹dzi³by kto, ¿e ja ockn¹³em
siê jakby z ekstazy, w jak¹ wpad³em na widok cia³a, które przyci¹gaj¹c uwagê, sprawia, ¿e w mojej duszy rodzi siê tyle ró¿nych
uczuæ i nie potrafiê ich rozró¿niæ, nie odmówiwszy choæby jednej
modlitwy.
By³em przekonany, i¿ stojê przed cenn¹ relikwi¹, wiêtym cia³em. Odszed³em, nie roni¹c ani jednej ³zy; ze smutkiem w duszy
wróci³em tam, gdzie zeszli siê wszyscy nasi ojcowie z Kalwarii
i ci z wy¿szego seminarium. Pod ciê¿arem bólu opad³em ca³kiem
z si³, czu³em, ¿e ten ból mnie d³awi; chc¹c wróciæ na biskupstwo
wsta³em, ale nogi odmówi³y mi pos³uszeñstwa. Zawrót g³owy by³
taki, i¿ musia³em oprzeæ siê o cianê, by nie upaæ. Z pomoc¹ kogo wróci³em do sali i usiad³em; nieznony ból rozp³yn¹³ siê we
³zach i g³onym p³aczu. Wtedy me serce dozna³o ulgi; mog³em
wnet wróciæ na biskupstwo. £zy ³agodnie sp³ywa³y mi po twarzy,
p³yn¹ do tej pory doæ czêsto i bez goryczy, gdy trzeba, bym mówi³ o osobie lub dzie³ach tego ukochanego syna. Cenny cz³owiek
tak nagle i niespodziewanie oddali³ siê od mego serca i serca
wszystkich swych braci.
19 stycznia9: Na trzeci dzieñ po jego mierci odprawi³em pontyfikaln¹ mszê pogrzebow¹. £zy przystoj¹ majestatowi wiêtej
Ofiary, bo czy¿ nie zosta³y uwiêcone tymi ³zami, które chcia³
wylewaæ nad £azarzem sam Boski Zbawca? Dlatego z przekona9

Tam¿e.
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niem potwierdzi³em tê prawdê w wielu bolesnych sytuacjach, jak
te¿ przy pogrzebie mego ojca i wuja, którego kocha³em jak drugiego ojca.
Miejscowe dzienniki opisywa³y wzruszaj¹cy widok, jakim by³a
ta wielka ceremonia pogrzebowa. Koció³ Kalwarii wype³niony
duchowieñstwem przyby³ym ze wszystkich parafii, kapitu³a katedralna w pe³nym sk³adzie, wy¿sze seminarium duchowne, oblaci
z Montolivet, wszyscy proboszczowie, delegaci wikarych, zakony
mêskie i ¿eñskie, wreszcie t³um wiernych, wszyscy w postawie g³êbokiego skupienia, a wielu zap³akanych, tak mocno odczuli tê stratê. By³ to prawdziwy triumf potêgi ducha!
20 stycznia10: Adoracja w kaplicy szwalni katolickiej. Kolejno
trzej nasi ojcowie, dyrektorzy wy¿szego seminarium g³osili tam
nauki11. Nadzwyczajna frekwencja.
21 stycznia12 Adoracja w kaplicy Pokutników Jezusa Mi³ociwego. Wysoka frekwencja. Ci bracia mówili, ¿e od stu dwudziestu dwóch lat biskup nie pokaza³ siê w ich kaplicy, to znaczy kiedy
by³ tam bp de Belsunce.
23 stycznia13: Adoracja w kociele wiêtego £azarza. Jak mam
wyraziæ piêkno tego cudownego wystawienia, jak nie zachwyciæ
siê tym, ¿e wierni t³umnie przybywaj¹ przez ca³y dzieñ i gorliwie
czuwaj¹ w czasie nocnej adoracji? Mo¿na umrzeæ z radoci! Och!
Jak wielkim uwielbieniem otoczony jest nasz Pan! Pewna zacna
dama zachwycona piêknem tej adoracji podesz³a do jednego z naszych oblatów w chwili, gdy wspólnota rozpoczyna³a sw¹ adoracjê: Czy jest ksi¹dz oblatem?, zapyta³a. Tak, madame, Bóg da³ mi
tê ³askê. W takim razie ¿yczê, aby nasz biskup ¿y³ a¿ do skoñczenia wiata w dowód wdziêcznoci za to rozporz¹dzenie, które wy-

Rey II, s. 763.
Ojcowie: A. Rey, Toussaint Rambert (1828-1889) i Aime Martinet (1829-1894).
12
Rey II, s. 763.
13
Rey II, s. 763-764; Rambert II, s. 548.
10
11
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da³”. Dziêkujê zacnej damie za to ¿yczenie, które mnie wcale nie
urz¹dza, potwierdza jednak, jak wielkim echem odbi³a siê u wiernych diecezji decyzja, jak¹ powzi¹³em. Kocio³y, gdzie Najwiêtszy Sakrament jest publicznie adorowany, s¹ pe³ne. Stale kilkaset
osób chce spêdziæ noc, adoruj¹c wiêtego wiêtych.

Luty
1 lutego14: Martwi mnie, ¿e w codziennych gazetach nie znalaz³em nekrologów, by³bym chêtnie je tu skopiowa³. Nie jestem
w stanie odpisaæ na wszystkie listy nadsy³ane zewsz¹d, zw³aszcza
od ojców naszego Zgromadzenia, zdecydowa³em wiêc wys³aæ list
okólny15.
3 i 4 lutego16: Adoracja zachwyca coraz bardziej! Chwa³a
niech bêdzie Jezusowi, Maryi i wiêtemu Józefowi! Nie ma nic
piêkniejszego pod s³oñcem i nic bardziej wzruszaj¹cego! Taki koció³ jak ten wiêtego Józefa okazuje siê zbyt ma³y, aby pomieciæ
t³umy gorliwych wiernych! Lecz jest to prawdziwy triumf naszego
Boskiego Zbawcy! Niemo¿liwe oprzeæ siê wzruszeniu, jakie wywo³uje widok tej modlitwy. Dlatego s³odkie ³zy pop³ynê³y z moich
oczu! Je¿eli to mia³oby trwaæ, by³oby dla mnie zbyt wielkim szczêciem na ziemi. Nieustanne dziêki Panu za tych kilka chwil, które
s¹ przedsmakiem raju! Wystarcz¹, by wzbudziæ we mnie ¿yw¹
wdziêcznoæ i niezmiern¹ radoæ, ¿e nasze ho³dy s¹ mile przyjête,
poniewa¿ Zbawiciel tak zachwycaj¹co sankcjonuje ustawê, do
og³oszenia której mnie natchn¹³.
18 lutego17: [Zakoñczenie misji w parafii Auriol.] Nigdy bym
nie uwierzy³, ¿e ta misja wyda tak szczêliwy plon; mo¿na mówiæ,
¿e sukces by³ ca³kowity. Wszyscy mieszkañcy skorzystali z wyj¹t14
15
16
17

Rey II, s. 769.
Okólnik z 1 lutego umieszczony w Ecrits oblats 12, s. 201-202.
Rey II, s. 764; Rambert II, s. 548-549.
Rey II, s. 774-775.
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kowej ³aski i tysi¹c stu mê¿czyzn przyjê³o komuniê podczas mszy,
któr¹ celebrowa³em. Serce moje nabra³o otuchy, widz¹c liczne
zgromadzenie nawróconych mê¿czyzn, którym ofiarowa³em s³owa
zachêty i pociechy. Wród tych, którzy przyjêli komuniê, by³ mer
miasta i jego asystent. Ponad czterdziestu starszym mê¿czyznom
udzieli³em bierzmowania. Zanim powróci³em do Marsylii, uroczycie powiêci³em krzy¿ w obecnoci ogromnego t³umu widzów
przyby³ych ze wszystkich s¹siednich regionów. Wszyscy mê¿czyni rywalizowali, by dost¹piæ zaszczytu i szczêcia niesienia krzy¿a, który le¿a³ na pos³aniu weselnym.
27 lutego18: Maj¹c wiêcej szczêcia ni¿ wczoraj, spotka³em
kardyna³a arcybiskupa i mia³em z nim d³ug¹ rozmowê19. W zaufaniu wyra¿a³em szczerze swoje opinie, on z równym zaufaniem
zwraca³ siê do mnie; doszlimy do wniosku, i¿ nie ma nadziei na
poprawê obecnej sytuacji. Pokaza³ mi list, jaki napisa³ do niego
z Rzymu cz³owiek wiat³y, doskonale poinformowany, ¿e papie¿
jest rozgoryczony stanowiskiem Francji i straci³ wszelkie zaufanie
do cesarza oraz zdecydowanie odrzuca wszelk¹ mo¿liwoæ porozumienia, dopóki nie odzyska w³adzy nad zbuntowanymi prowincjami. Jak mo¿na polegaæ na piêknych s³owach, gdy depesze i pisma ministrów s¹ naznaczone z³¹ wol¹?
List ministra Thouvenela20, pismo ministra wyznañ, zw³aszcza
pismo ministra spraw wewnêtrznych ods³aniaj¹, ¿e rz¹d kieruje siê
z³¹ wol¹ wobec Kocio³a. Dodajmy jeszcze rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci do wszystkich w³adz s¹downiczych Francji
jak te¿ zarz¹dzenia Ministra Wojny. Te ostatnie nie daj¹ ¿o³nierzom
mo¿liwoci korzystania ze mszy odprawianych w koszarach z wielkim duchowym po¿ytkiem dla nich. Z powodu tego zakazu ¿o³nierze nie mog¹ s³uchaæ nauk kap³anów, cz³onków Zgromadzenia
wiêtego Wincentego a Paulo, a nawet korzystaæ z lekcji matematyki udzielanych im przez Braci Szkó³ Chrzecijañskich. SprzeciRambert II, s. 556; Rey II, s. 775.
Rozmowa z kard. Morlotem. Biskup de Mazenod wyjecha³ z Marsylii 25 lutego
i przyby³ do Pary¿a 26 lutego, aby wzi¹æ udzia³ w sesji senatu 1 marca.
20
Edouard Thouvenel (1818-1866), minister spraw zagranicznych od stycznia 1860
do padziernika 1862.
18
19
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wi³em siê bardzo energicznie tym próbom zamachu i twierdzê, ¿e
znalaz³em zrozumienie u wysoko postawionych osób, przed którymi siê wy¿ala³em.

Marzec
1 marca21: Pierwszego marca mia³a miejsce sesja inauguracyjna. Wielka sala stanów by³a dos³ownie wype³niona, podobnie jak
trybuny. Mój kardynalat by³ kwesti¹ przysz³oci, wiêc zmiesza³em
siê z wieloma innymi senatorami, chocia¿ proponowano mi zaj¹æ
miejsce bli¿ej cesarskiego tronu. Przemowa cesarza wypad³a niezbyt szczêliwie dla obrony interesów papie¿a; nie by³o oklasków
przy tej okazji, podczas gdy na ca³ej sali rozleg³y siê okrzyki aprobaty, kiedy by³a mowa o ksiêstwach Piemontu i Sabaudii22. List
ministra Thouvenela traktowa³ sprawê jasno, bez ogródek wyznaczaj¹c Wikariusza Apostolskiego dla prowincji Emilia-Romania.
Wybór dokonany przez króla Sardynii dla tego niezale¿nego wikariatu by³ wstrz¹sem dla ogó³u. To by³o zniewag¹ uczynion¹ papie¿owi, który s³usznie wyrazi sprzeciw.
To wszystko, mocno komplikuj¹c sytuacjê, mo¿e spowodowaæ
katastrofalne skutki. Nie idzie przecie¿ o nic innego jak o przygotowan¹ ju¿ Bullê, w której papie¿ zamierza potêpiæ wszystkie
wspó³czesne b³êdy. Któ¿ przewidzi, jak daleko bêdzie siêgaæ to
potêpienie? Je¿eli papie¿ poruszy w Bulli cztery artyku³y23, rz¹d
prawdopodobnie powo³a siê z moc¹ na nieszczêsne artyku³y konstytucyjne24, które wisz¹ nieustannie nad naszymi g³owami jak
miecz Damoklesa. Wobec takiego stanu rzeczy postanowilimy,
kardyna³owie i ja, spotkaæ siê w siedzibie arcybiskupa Pary¿a i rozwa¿yæ, jakie kroki nale¿a³oby podj¹æ.
Rey II, s. 775-777; Rambert II, s. 556-557.
Francja wspomog³a króla Sardynii w uwolnieniu czêci Italii spod panowania
Austrii. W nagrodê za te us³ugi Francja otrzyma³a w marcu 1860 Sabaudiê i czêæ Piemontu (hrabstwo Nicei).
23
Zarz¹dzenia uzupe³niaj¹ce wydane przez Napoleona bez wiedzy papie¿a, aby
uregulowaæ wprowadzenie w ¿ycie konkordatu z 1801.
24
Artyku³y organiczne lub Cztery Artyku³y: deklaracja gallikañska, zredagowa³ j¹
Bossuet, a przyjê³o zgromadzenie biskupów i ksiê¿y 12 maja 1682 na probê Ludwika XIV.
21
22
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Niepokoi nas sytuacja powsta³a wskutek pism i rozporz¹dzeñ
ró¿nych ministrów. Wed³ug mnie powinnimy w tej sprawie wystosowaæ petycjê do Rz¹du, zaznaczaj¹c, ¿e jego postêpowanie jest
bezprawne. Wyrz¹dza siê krzywdê duchowieñstwu, poniewa¿ jest
ono pod kontrol¹ wy¿szych urzêdników policji, aby przypominaæ
o surowoci kodeksu karnego, jak to dzieje siê z galernikami wychodz¹cymi na wolnoæ. Wprawdzie list okólny ministra spraw
wewnêtrznych nie dotyczy³ nas, biskupów, jednak wydaje mi siê,
i¿ petycja do Rz¹du winna broniæ czci naszego duchowieñstwa,
które mo¿e nas oskar¿yæ, ¿e z naszej winy zdani s¹ na samowolê
i niesprawiedliwoæ wy¿szych urzêdników pañstwowych.
Kardyna³owie nie podzielali mej opinii, bardziej zatroskani o to,
co nale¿a³oby uczyniæ dla sprawy Rzymu. Kardyna³ de Bonald by³
szczególnie zatrwo¿ony t¹ Bull¹, obawia³ siê, by nie spad³a ona na
nas jak bomba. Mówiono, i¿ czêæ biskupów francuskich silnie
naciska³a na Rzym, by zareagowa³ gwa³townie. Nie wiem, czy
s³usznie przypuszczano, ¿e biskup diecezji Poitiers nale¿a³ do tej
grupy25. W naszej opinii kard. Gousset26 z pewnoci¹ zna³ bezporednio projekt tej Bulli oraz poszczególne problemy w niej poruszone.
Wspomnê te¿, ¿e minister wyznañ mówi³ mi o tym; o wszystkim, co dzieje siê w Rzymie, jest doskonale poinformowany. Wie,
¿e niektórzy biskupi postanowili stworzyæ rodzaj komisji dla omówienia spraw Kocio³a i ¿e przedstawiono propozycjê pewnemu
biskupowi, który jednak nie chcia³ uczestniczyæ w tej tajemnej organizacji; wed³ug ministra s¹ w opozycji do rz¹du. Czy mo¿na
dopatrywaæ siê z³ych zamiarów u biskupów, którzy spotykaj¹ siê,
by rozwa¿yæ, co nale¿a³oby czyniæ w momencie, gdy piêtrz¹ siê
trudnoci?
Niestety, jak zawsze rz¹dy sk³onne s¹ uznaæ za polityczne zebrania organizowane w sytuacji przeladowañ religijnych. Ci, którzy ¿¹dali interwencji cesarza w obronie interesów papie¿a, czynili
25
Desire Pie, biskup Poitiers od 1849 do 1880, wys³a³ do Rzymu traktat przeciwko naturalizmowi.
26
Joseph Gousset, arcybiskup Reims od 1840 do 1866, zdecydowany ultramontanista; w 1852 oskar¿y³ bpa de Mazenod o przekonania semigallikañskie, por. Rey II,
s. 420-427.
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to w imiê religii i wolnoci niezbêdnej dla Namiestnika Chrystusowego. Jako g³owa Kocio³a jest on ponad wszelk¹ w³adz¹ ziemsk¹,
a tym samym przys³uguje mu absolutna niezale¿noæ terytorialna.
W koñcu jednomylnie postanowilimy napisaæ zbiorowy list do
papie¿a27, by z³o¿yæ mu ho³d naszego oddania i pos³uszeñstwa.
Przede wszystkim jednak chcielimy mu zasugerowaæ, aby gdy
zajdzie koniecznoæ, raczy³ nas konsultowaæ we wszystkim, o czym
pragn¹³by siê dowiedzieæ, poniewa¿ jestemy tu, na miejscu.
Chcielimy tym samym unikn¹æ ryzyka podjêcia decyzji bez zbadania naszego stanowiska.
3 marca28: Damy od Rekolekcji, przy ulicy du Regard, zaprosi³y mnie, bym udzieli³ b³ogos³awieñstwa z okazji czterdziestogodzinnego nabo¿eñstwa; chêtnie przyj¹³em to zaproszenie. W duchu
by³em obecny w kocio³ach mojej diecezji, gdzie ma miejsce to
nabo¿eñstwo. To natchnienie sk³ania mnie do g³êbszej pobo¿noci.
Dla kochaj¹cego serca odleg³oci nie istniej¹. Adorowa³em Pana
Jezusa Chrystusa w tej ma³ej i wiêtej kaplicy, a jednoczenie Jezusa Chrystusa adorowa³ mój lud. Trwalimy wiêc razem w obecnoci naszego Boskiego Mistrza.
Minister stanu napisa³ do mnie, posy³aj¹c mi w imieniu cesarza trzeci tom Listów Napoleona Pierwszego. Potwierdzi³em odbiór, sk³adaj¹c podziêkowanie; korespondencja jak zawsze zabiera
mi czas. Trzy listy wys³ane dzisiaj do kard. Barnabò poród tych,
które mia³em napisaæ; jeden z tych trzech by³ listem poufnym29.
14 marca30: Jak¿e mi³a rozmowa z tym wspania³ym przyjacielem choæby kilka godzin co roku; chêtnie tu pielgrzymujê, ile razy
31

27
List z 5 marca, podpisany przez kardyna³ów: de Bonalda, Gousseta, Donneta,
Morlota i przez bpa de Mazenoda. Papie¿ odpowiedzia³ 28 marca; kopie listów w kronice Rey II, s. 777.
28
Rey II, s. 778.
29
Listy te, podobnie jak inne listy osobiste bpa de Mazenoda do kard. Barnabò nie
zosta³y odnalezione w archiwum zgromadzenia Kongregacji Propagandy w Rzymie.
30
Rey II, s. 779.
31
Biskup de Mazenod spêdzi³ kilka dni (12-14 marca) w Tours, gdzie przyj¹³ go
bp Guibert.
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podró¿ujê do Pary¿a. Przede wszystkim rozmawialimy o sprawach
Kocio³a i, jak zwykle, mielimy ten sam pogl¹d na obecny stan
rzeczy zarówno dotycz¹cy Rzymu, jak i Francji.
29 marca32: Od³o¿y³em mój wyjazd z Pary¿a, by uczestniczyæ
w posiedzeniach senatu, gdy bêdzie omawiana sprawa petycji33.
Pan de Royer34 by³ odpowiedzialny za przedstawienie raportu, który zosta³ umieszczony we wszystkich dziennikach, rzecz, jak s¹dzê,
nies³ychana! Pierwszy, który da³ przyk³ad, by³ dziennik „Monitor”.
Oczywicie by³o to z polecenia rz¹du, w przekonaniu, ¿e bêdzie
mo¿na zjednaæ sobie opiniê publiczn¹.
Z pewnoci¹ rz¹d musi przywi¹zywaæ wielk¹ wagê, aby ten
raport odniós³ sukces, bo senat swoje obrady zaczyna od porz¹dku
dnia, a przewodnicz¹cy Rady Pañstwa przyby³ dzisiaj, by uczestniczyæ w debacie i zabraæ g³os w imieniu Rz¹du. Jego zadaniem by³o
tylko zg³osiæ wniosek zgodny z treci¹ raportu. Debatê rozpocz¹³
markiz de Gabriac35 swym bardzo katolickim przemówieniem.
Kardyna³ arcybiskup Bordeaux36 przemawia³ bardzo d³ugo,
podobnie jak p. de Gabriac, wnioskuj¹c za przekazaniem petycji
ministrowi spraw zagranicznych. Pan de Thourangin, po bardzo
obszernym wstêpie, w którym wyrazi³ swe katolickie przekonania,
popar³ treæ raportu, twierdz¹c, i¿ decyzja w sprawie petycji nie
le¿y w kompetencji senatu. Kardyna³ Mathieu37 przemawia³ dosyæ
d³ugo; zdecydowanie potêpi³ wszelkie poni¿aj¹ce metody stosowane od pewnego czasu, wymieniaj¹c imiennie pisma okólne ministrów i wnioskuj¹c za odes³aniem petycji do ministrów spraw zagranicznych i wyznañ. Kardyna³ Gousset w swym przemówieniu
doszed³ do tych samych wniosków.

Rey II, s. 779-782; Rambert II, s. 557-560.
Liczni katolicy Francji pos³ali do senatu petycje w sprawie jego interwencji do
rz¹du, aby ten os³ania³ Pañstwo Kocielne papie¿a.
34
Ernest de Royer (1808-1877), urzêdnik pañstwowy i polityk, wicemarsza³ek senatu.
35
Ernest de Cadoine, markiz de Gabriac (1792-1865).
36
Kardyna³ Ferdinand Donnet.
37
Césaire Mathieu, arcybiskup Besancon od 1834 do 1875.
32
33
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Wtedy g³os zabra³ p. Dupin i w niekoñcz¹cej siê przemowie
wykaza³ ca³¹ sw¹ z³¹ wolê wobec Kocio³a, cytuj¹c zmylone fakty, fa³szywe oceny, zaciekle krytykuj¹c rzymskich kardyna³ów.
Okaza³ te¿ brak szacunku dla osoby papie¿a i pozwoli³ sobie na
grubiañski ¿art na temat papieskich uroczystych deklaracji. Jego
przemówienie nafaszerowane cytatami z Pisma wiêtego, bez
zwi¹zku z tematem i od dawna gotowymi, zas³ugiwa³o na odrzucenie ju¿ wtedy, gdy chwyci³ za pióro. Kardyna³ Morlot nie chcia³
zbijaæ jego zarzutów, lecz po kilku krótkich uwagach doszed³ do
innego wniosku. Nastêpnie g³os zabra³ baron de Crouzeilles. Tekst
przemówienia by³ napisany w dobrym smaku, opatrzony cytatami
z Bossueta.
Cz³onkowie senatu zaczêli siê ju¿ niecierpliwiæ i ¿¹dano zakoñczenia sesji, gdy wsta³em, prosz¹c o g³os. Jednoczenie wsta³
przewodnicz¹cy Rady Pañstwa, bez w¹tpienia by wnioskowaæ po
myli rz¹du. Lecz marsza³ek senatu uzna³ moje prawo do g³osu
i senatorowie zamilkli, by wys³uchaæ mego krótkiego przemówienia po tak d³ugiej dyskusji. Na wstêpie zapowiedzia³em, ¿e bêdê
mówi³ krótko, ¿e nie dodam nic do genialnej dyskusji naszych wybitnych kolegów, lecz pragnê, by wiedziano, ¿e sercem i dusz¹ popieram w pe³ni zasady, które wyznaj¹. Takie s¹ moje przekonania,
mówi³em, oraz przekonania oddanych Kocio³owi mych diecezjan.
Oskar¿yliby mnie o tchórzostwo, gdybym milcza³ w tej sprawie;
chc¹c uspokoiæ niecierpliwych senatorów, czyniê tylko uwagê, ¿e
dyskutowane przez nas petycje to wyraz gor¹cych pragnieñ wszystkich katolików Francji. Wniosek o odrzucenie porz¹dku obrad by³by dla nich zniewag¹, to jakby im powiedziano, i¿ brakuje im zdrowego rozs¹dku, skoro zwracaj¹ siê do was.
Jak mo¿na by ich przekonaæ, ¿e nie le¿y w kompetencji senatu
przekazanie rz¹dowi wiadomych g³osów trzydziestu czterech milionów naszych obywateli, podczas gdy senat na porz¹dku dziennym kieruje do ministrów petycje dotycz¹ce ca³kiem drobnych
spraw? By³by to nie lada powód, by wzbudziæ w nich ogromne niezadowolenie. Panowie, doda³em, nie jest daleko od niezadowolenia do utraty zaufania, a bêdzie to wielkim nieszczêciem, bo rz¹dowi zale¿y, by obywatele darzyli go sympati¹. By³aby to,
panowie, piêkna karta historii naszego kraju i zaszczyt dla senatu,
gdyby jednog³onie przy³¹czy³ siê on do postulatów wszystkich
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katolików Francji! Czego macie siê obawiaæ, ¿e narazicie siê rz¹dowi? Przeciwnie, s¹dzê, ¿e oddacie mu przys³ugê, daj¹c okazjê
oparcia siê na waszym g³osowaniu, gdy bêdzie w stanie podj¹æ
odpowiedni¹ decyzjê.
G³osujê wiêc za odes³aniem porz¹dku obrad do ministra spraw
zagranicznych. Dodam probê do Pana Marsza³ka, aby zarz¹dzi³
g³osowanie i podliczy³ g³osy. Przypuszczam, ¿e bêdzie rzecz¹ stosown¹, aby nasze wypowiedzi i oceny zosta³y z³o¿one w archiwach
senatu. Na to marsza³ek odrzek³, i¿ wymaga siê, by proba by³a
z³o¿ona przez dziesiêciu cz³onków senatu. Przewodnicz¹cy Rady
Pañstwa mówi³, niech senat nie obawia siê niezadowolenia, o którym wspomnia³ czcigodny biskup; w kilku s³owach umotywowa³,
dlaczego jest spokojny; znana jest przecie¿ dobra wola cesarza, itd.
W koñcu zgodzi³ siê, aby senat przeszed³ do porz¹dku dnia, a marsza³ek zaproponowa³ zamkniêcie posiedzenia, na co wyra¿ono zgodê przez aklamacjê.
Markiz de Boissy38 wyrazi³ sprzeciw, s³usznie twierdz¹c, i¿
wypada³oby wys³uchaæ jeszcze opinii genera³ów dowodz¹cych
wojskami w Rzymie. Nalegano, by zakoñczyæ obrady, co zosta³o
definitywnie przyjête. Przeszlimy do g³osowania, czego domaga³o siê dziesiêciu cz³onków. Na stu trzydziestu dwóch g³osuj¹cych
by³o nas tylko szesnastu za przekazaniem sprawy do ministra. Sala
posiedzeñ przypomina³a pospolite ruszenie, nie brakowa³o nikogo.
Godne po¿a³owania, ¿e w takim zgromadzeniu tylko szesnastu senatorów okaza³o dobr¹ wolê oraz odwagê opowiedzenia siê przeciwko zbyt dobrze znanej opinii rz¹du. Wbrew przyjêtej tradycji
zdecydowano, i¿ dyskusja w sprawie petycji bêdzie podana do publicznej wiadomoci. Wydaje siê, ¿e niewiele s³ów, jakie wypowiedzia³em, odnios³y pozytywny skutek, ze wszystkich stron otrzyma³em bowiem gratulacje. Dziêkujê Bogu, ¿e natchn¹³ mnie i da³
odwagê.
30 marca39: Marsza³ek Magnan40, przewodnicz¹cy biura, którego jestem wiceprzewodnicz¹cym, napisa³ do mnie, prosz¹c, bym
38
39
40

Octave Rouille, markiz de Boissy (1765-1866).
Rey II, s. 781.
Bernard Pierre Magnan (1791-1865).
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przewodniczy³ posiedzeniu naszego biura, to mia³o wspomóc cesarza w przygotowaniu lustracji. Nie mia³em zamiaru udaæ siê dzi
do gmachu senatu przy Ogrodzie Luksemburskim; ale nie wype³ni³bym swego obowi¹zku, gdybym by³ nieobecny w tej okolicznoci.
Poszed³em wiêc przewodniczyæ posiedzeniu naszego biura, gdzie
mielimy mianowaæ cz³onków ró¿nych komisji. Zebrani zaczêli
ode mnie, mianuj¹c mnie cz³onkiem komisji, która mia³a zatwierdziæ darowiznê terenu, jak¹ Pañstwo przyzna³o w Departamencie
¯yrondy (la Gironde) na budowê kocio³a i plebanii. Przewodniczy³em tej komisji, w sk³ad której weszli: markiz dHautpoul, markiz de La Grange, hrabia de Béarn i marsza³ek Saint-Arnaud. Pan
de La Grange zosta³ mianowany sprawozdawc¹, a p. de Béarn sekretarzem. Koñcz¹c posiedzenie, po¿egna³em swych kolegów
i uda³em siê z³o¿yæ kilka po¿egnalnych wizyt41.

Kwiecieñ
4 kwietnia42: Od jutra rozpoczynamy wiête i wznios³e ceremonie ostatnich dni Wielkiego Tygodnia.
Kwiecieñ43: [Uroczyste adoracje.] Mam satysfakcjê, ¿e mogê
codziennie w nich uczestniczyæ. Trudno w s³owach wyraziæ, jak
wspania³e jest to z powodu piêknego owietlenia i t³umów wiernych.
21 i 22 kwietnia44: Na noc uda³em siê do Aix, by udzieliæ
pierwszej komunii wnuczce mojej siostry Marii de Boisgelin45.
Ceremonia mia³a miejsce nazajutrz w niedzielê w kaplicy Sióstr
Sacré-Coeur. Dla mnie jaka¿ radoæ udzieliæ komunii tej dziew-

41
42
43
44
45

Za³o¿yciel powróci³ do Marsylii w Wielki Wtorek, 3 kwietnia.
Rey II, s. 783.
Rey II, s. 783.
Rey II, s. 784.
Córka Eugène de Boisgelin.
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czynce, jej ojcu, matce i babce, a mej drogiej ukochanej siostrze.
W tym dniu wróci³em do Marsylii, by³em na adoracji Najwiêtszego Sakramentu w kaplicy Pokutników od Ducha wiêtego, gdzie
Jezus by³ uroczycie wystawiony.
25 kwietnia46: [Fundacja Domu Oblatów w Pary¿u. Trzeba
bêdzie zbudowaæ kaplicê i dom.] Rzecz zatrwa¿aj¹ca! Ale czy
kiedykolwiek brakowa³o nam odwagi i ufnoci w Opatrznoæ?
28 i 29 kwietnia47: Uczestniczy³em w adoracji w parafii Saint-Genest, nastêpnie uda³em siê na nocleg do Montolivet, by przygotowaæ siê do jutrzejszych wiêceñ. W niedzielê 29 kwietnia,
w uroczystoæ patronaln¹ wiêtego Józefa nasz brat Hamonic48
z mych r¹k przyj¹³ wiêcenia kap³añskie. Po po³udniu przyby³em
do parafii Saint-Cannat, by powiêciæ krzy¿ misyjny ustawiony
w kociele. Ku memu zadowoleniu, kazanie wyg³osi³ nasz oblat,
o. Sardou.
30 kwietnia49 Spotkanie wszystkich proboszczów miasta. Dyskusja dotyczy³a ubocznych dochodów pochodz¹cych z ofiar wiernych.

Maj
13 maja50: [Wizytacja duszpasterska w parafiach: Accattes,
Mazargues, Roquefort, La Ciotat, Ceyreste.] W Ceyreste powiêci³em figurê wiêtego B³a¿eja, któr¹ ofiarowa³a kocio³owi cesarzowa. Nigdy przedtem Ceyreste nie widzia³o takiej uroczystoci. By³
Rey II, s. 784.
Rey II, s. 784.
48
Aristide Jean-Marie Hamonic (1834-1906), oblat 19 stycznia 1859, kap³an
29 kwietnia 1860.
49
Rey II, s. 785.
50
Rey II, s. 786-787.
46
47
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to naprawdê piêkny dzieñ i wspania³e wiêto. Przyznam, ¿e t³umnie zgromadzeni wierni zalegaj¹cy plac zachowywali stale postawê pe³n¹ godnoci. Zosta³em tam przyjêty jak ojciec rodziny.
A przecie¿ ten region nie uchodzi za zbyt religijny. Wskazane jest
g³osiæ tam misje parafialne.
20 maja51: [Uroczystoæ w parafii Saint-Maximin ku uczczeniu relikwii wiêtej Marii Magdaleny. Kaznodziej¹ by³ bp Plantier52, w miejsce o. Lacordairea, który zachorowa³.] Okazuj¹c
przez to sw¹ dobr¹ wolê, g³osi³ S³owo Bo¿e zarówno ze skromnoci¹, jak i talentem. W przeddzieñ wiêta pada³o nieustannie,
pada³o ca³y nastêpny dzieñ, ale to nie przeszkodzi³o, aby wierni
wype³nili ogromn¹ bazylikê. Obecni biskupi godnie uczcili wiêt¹ relikwiê. Ordynariusz diecezji Frejus53 ukaza³ czcigodn¹ g³owê
wiêtej wszystkim wiernym, którzy wzywaj¹c jej wstawiennictwa, jednog³onie powtarzali: Sancta Maria Magdalena, ora pro
nobis.
Koniec maja54: [Zaproszenie przyjazdu do Pary¿a, by b³ogos³awiæ lub mademoiselle Mirés z ksiêciem de Polignac55.] Podró¿,
by wzi¹æ udzia³ w tej ceremonii, pocz¹tkowo nie by³a mym zamiarem. Lecz wszyscy moi wspó³pracownicy radzili mi, bym przyj¹³
to zaproszenie. Przewa¿y³y ich argumenty. Przyj¹³em wiêc propozycjê i napisa³em list do p. Mirésa, wyjaniaj¹c moj¹ decyzjê:
„Mój drogi Panie Mirés, nie móg³by Pan mi przes³aæ milszej
wiadomoci jak zapowied ma³¿eñstwa pañskiej wspania³ej córki. Znane s¹ panu duchowe ojcowskie wiêzy, które mnie ³¹cz¹
z ni¹. Sta³o siê to wtedy, gdy z natchnienia Bo¿ego mog³em upo-

Rey II, s. 787.
Augustin Plantier, biskup diecezji Nimes od 1855 do 1875.
53
Henry Jordany, biskup diecezji Frejus od 1856 do 1876.
54
Rey II, s. 786.
55
Drugi syn ksiêcia Jules’a Armanda de Polignaca (1780-1847), przewodnicz¹cego rady i ministra spraw zagranicznych pod koniec panowania Karola X. Rozpocz¹³
ekspedycjê do Algierii w 1831.
51
52
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rz¹dkowaæ jej sytuacjê wobec Kocio³a i wasz zwi¹zek ma³¿eñski podnieæ do godnoci, która jest chlub¹ ca³ej rodziny katolickiej, a pañska ma³¿onka i jej córka do niej nale¿a³y. Ilekroæ mylê o tym, dziêkujê gor¹co dobremu Bogu, ¿e wybra³ mnie wród
tylu innych, którzy o tym nie pomyleli i nie wierzyli w szczêliwe
rozwi¹zanie, abym zrealizowa³ duchowe dobro, ogromne z katolickiego punktu widzenia, zarówno samo w sobie, jak i w swych skutkach.
Drogi Panie Mirés, to wyjania moje nadzwyczajne przywi¹zanie do Pana, pañskiej ¿ony i córki i nikt nie mi³uje was tak jak
ja, bo nikt inny nie otrzyma³ od Boga misji, która zla³a na wasz¹
rodzinê tak wielkie b³ogos³awieñstwo. Codziennie dziêkujê za to,
nie jakoby to by³o mym dzie³em, bo jest to dzie³o Wszechmocnego, ale i¿ wybra³ mnie On na swe narzêdzie, aby wasza ukochana
rodzina by³a bardziej bogata w sferze duchowej, ni¿ pañski geniusz
uczyni³ j¹ w sferze doczesnej. To z powodu tej gor¹cej przyjani,
jak¹ Pana darzê, ¿yczy³em z g³êbi serca waszej drogiej córce ma³¿eñstwa wiêtego i szczêliwego. Jak wnioskujê z pañskich s³ów,
Bóg udzieli³ jej tej ³aski.
Wprawdzie wymienia pan tylko naturalne zalety przysz³ego ziêcia. Lecz niemo¿liwe jest, by syn tak wybitnej osobistoci, jakim by³
mocny duchem ojciec ksiêcia de Polignaca, nie przej¹³ jego zasad
wiary. One s¹ niezachwian¹ gwarancj¹ rozwagi i uczciwoci, co
zapewni szczêcie pañskiemu dziecku. Dziêkuj¹c za z³o¿on¹ mi propozycjê, zapewniam, i¿ gor¹co upraszam przysz³ym ma³¿onkom obfitoæ darów z nieba. Zapominaj¹c o mych siedemdziesiêciu omiu
latach, o odleg³oci miêdzy nami i o tym, i¿ zostawiæ muszê swe
obowi¹zki, przybêdê z sercem ufnym i rêkami pe³nymi Bo¿ego b³ogos³awieñstwa”.
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Czerwiec
4 czerwca56: [Msza w Pary¿u57, w kociele, gdzie urzêduje
ks. Leblanc58.] To nie jest koció³. Trudno uwierzyæ, i¿ kto odwa¿y³by siê sprawowaæ kult religijny w tak obskurnym pomieszczeniu.
[Wizyta u kard. Morlota i u p. Troplonga, marsza³ka senatu. Spotkanie z biskupami Sabaudii, rezyduj¹cymi w Tarentaise
i w Saint-Jean-de-Maurienne59.] Ci dwaj biskupi byli bardzo zadowoleni z cesarza, który zapewni³, ¿e nie zrezygnuje z ¿adnej
diecezji tej prowincji, jest przekonany, ¿e s¹ po¿yteczne, choæ
ma³o zaludnione.
Wtorek 5 czerwca60: Nigdy dot¹d lub nie mia³ tak wielkiego
rozg³osu. W czasie ceremonii lubnej t³um nie tylko wype³ni³ tê
ogromn¹ wi¹tyniê, lecz cisn¹³ siê równie¿ u jej wejcia i na zewn¹trz. Wed³ug rytu diecezji Pary¿a ceremonia rozpoczê³a siê ju¿
w momencie przybycia nowo¿eñców. Swoje przemówienie61 wyg³osi³em dosyæ mocnym g³osem, by zmusiæ do milczenia to ogromne zgromadzenie. To, co by³o najbardziej osobliwe, to ³zy sp³ywaj¹ce z oczu p. Mirésa, którego zawsze cechowa³o godne i poprawne
zachowanie.
Ku ogromnemu zdziwieniu wiernych odprawi³em mszê wiêt¹, gdy pob³ogos³awi³em ich ma³¿eñstwo. Nikt nie przypuszcza³, ¿e
biskup w moim wieku mo¿e mieæ tak silny g³os, bêd¹c na czczo
o pierwszej po po³udniu. Ludzie naszego pokroju wykazuj¹ siê
jeszcze wiêkszym hartem ducha.

Rey II, s. 789.
Biskup de Mazenod wyruszy³ z Marsylii 2 czerwca razem z o. J. Fabre. Przebywa³ w Pary¿u od niedzieli 3 do pi¹tku 8 czerwca, wróci³ do Marsylii 9 czerwca.
58
Ksi¹dz H.J. Leblanc, opuci³ Zgromadzenie w Aix. Zachowa³o siê jego 31 listów do Eugeniusza de Mazenoda.
59
Marcellin Turinaz, biskup diecezji Tarentaise od 1838 do 1866, i François Marie
Vibert, biskup diecezji Saint-Jean-de-Maurienne od 1841 do 1876.
60
Rey II, s. 789; Rambert II, s. 561-562.
61
D³ugie przemówienie, które publikuje Rey II, s. 789-791; urywek podaje Rambert II, 561-562.
56
57
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Dzieñ spêdzilimy w gronie rodzinnym, wed³ug nienagannych
form towarzyskich. Na przyjêciu weselnym byli obecni tylko najbli¿si krewni, trzej bracia ksiêcia de Polignaca, ich mama ksiê¿na
de Polignac, brat pradziadka pana m³odego, genera³ de Polignac
wraz z synem (ten to genera³ by³ szwagrem madame de Polignac,
przyjació³ki królowej Marie-Antoinette), pañstwo Mirés i bêd¹cy
ze mn¹ oblat, o. Fabre. Przyznam, ¿e gdyby wszystkie przyjêcia
weselne odbywa³yby siê tak jak to, usun¹³bym ze statutów synodalnych zakaz obecnoci na nich kap³anów; ca³a atmosfera i zachowanie by³y doskona³e i nienaganne.
W przemowie skierowa³em do ksiêcia de Polignaca zas³u¿one
pochwa³y, okaza³ siê cz³owiekiem wartociowym, wyró¿niany sporód innych studentów, ukoñczy³ politechnikê z najlepszymi wynikami, a jego dyplom z politechniki w Metz by³ celuj¹cy. W kampanii na Krymie i w Italii zosta³ odznaczony. Jego wzorowe
zachowanie i wiedza techniczna daj¹ nadziejê, ¿e zdobêdzie karierê w ¿yciu politycznym.
6 czerwca62: [Posiedzenie w senacie. Obiad u p. Troplonga
wraz z biskupami Sabaudii.] Wed³ug nich to nie przesada mówiæ,
jaki entuzjazm opanowa³ mieszkañców Sabaudii z powodu jej
aneksji do Francji. T³umy maszerowa³y ze piewem na ustach, proboszczowie na czele, z rozwiniêtymi sztandarami, solidarnie g³osuj¹c za aneksj¹63.
7 czerwca64: [Wizyta w Wersalu z o. Fabre.] Zostalimy zaproszeni na obiad u ksiê¿niczki de Polignac. To ju¿ drugie przyjêcie
weselne, równie buduj¹ce jak pierwsze. Z powodu podró¿y do
Wersalu nie mog³em po¿egnaæ kardyna³a i nuncjusza. W pi¹tek
o jedenastej ruszy³em z powrotem do Marsylii, gdzie przyby³em
nazajutrz w sobotê o szóstej trzydzieci rano, ku wielkiemu zaskoczeniu wszystkich, którzy oczekiwali mnie dopiero o trzeciej; natychmiast podj¹³em swe obowi¹zki.
Rey II, s. 792.
Referendum w sprawie przy³¹czenia do Francji. By³o 131 744 g³osów za i 233
przeciw.
64
Rey II, s. 792.
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Pi¹tek 15 czerwca65: [Uroczystoæ Serca Jezusowego.] Wieczorem nios³em w procesji Najwiêtszy Sakrament i z³o¿y³em publiczne wyznanie win, wed³ug zwyczaju przy o³tarzu ustawionym
na placu Le Cours, mocnym g³osem, jaki dziêki Bogu jeszcze
mam. Opisywaæ tê wspania³¹ uroczystoæ nie nale¿y do mnie. Jest
ona zwyczajem, lecz zawsze coraz piêkniejsza i coraz bardziej
buduj¹ca.
Niedziela 24 czerwca66: [Uroczystoæ wiêtego Jana Chrzciciela, wiêcenia kap³añskie, powiêcenie figury Matki Bo¿ej w kaplicy katolickiej szwalni, bierzmowanie w pensjonacie mademoiselle Duranty.] Trzy pos³ugi wymagaj¹ mej osobistej ofiary w tym
wielkim miecie.
Wtorek 26 czerwca67: Uczestniczy³em w nabo¿eñstwie ¿a³obnym za ¿o³nierzy poleg³ych pod Solferino68. Prosili o nie oficerowie pu³ku. Odmówi³em egzekwie; pu³kownik podziêkowa³ mi³ym
listem, na który od razu odpisa³em.
27 czerwca69: Adoracja u wiêtego Wiktora. Trudno mi opisaæ, jak piêkne, wspania³e pe³ne ¿aru i pobo¿noci mnóstwa wiernych by³y te nabo¿eñstwa; wszyscy byli zachwyceni i zbudowani.
To nasz o. Bonnefoy70 g³osi³ nauki w czasie Triduum (trzy dni), jak
zapewnia³ proboszcz, cudownie. Mog³em siê o tym wczoraj przekonaæ. Jeszcze dot¹d nie s³ysza³em czego bardziej wzruszaj¹cego
na temat wielkiego misterium Eucharystii; ju¿ w pierwszej czêci
tej nauki ³zy same p³ynê³y mi z oczu. Wpad³em w zachwyt i widzia³em, ¿e proboszcz siedz¹cy obok ociera równie¿ ³zy. Druga
czêæ kazania bêdzie potrzebowaæ poprawek, ojciec, któremu przekaza³em moje uwagi, gdy odwozi³em go w swym powozie, przyRey II, s. 792.
Rey II, s. 793.
67
Rey II, s. 793.
68
Miasteczko we W³oszech, prowincja Mantua. Zwyciêstwo Francuzów nad Austriakami 24 czerwca 1859.
69
Rey II, s. 793.
70
François J.E. Bonnefoy.
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zna³, ¿e nie napisa³ tej czêci i nie nauczy³ siê jej na pamiêæ. To
wyjania ró¿nicê.
28 czerwca71: Przyby³em na wie72 uzupe³niæ bardzo zaleg³¹
korespondencjê. Udzieli³em sakramentu bierzmowania dwom nawróconym protestantkom, ich ojciec nie wie nic o decyzji swoich
córek.

Lipiec
1 lipca73: Pewien amerykañski biskup wracaj¹cy z Rzymu, który otwarcie mówi o swych potrzebach, prosi³ mnie o pozwolenie
na przeprowadzenie kwesty w Marsylii dla poprawy swych dochodów. Odpowiedzia³em, i¿ mogê tylko przymkn¹æ oko, udaj¹c, i¿
o niczym nie wiem. Pomylmy, czy nie jest to udrêk¹ mieæ do czynienia z ludmi, którzy zjawiaj¹ siê, by wy³udziæ od nas ostatnie
nasze oszczêdnoci, podczas gdy ja sam nie mam z czego zap³aciæ
za figurê wzniesion¹ na czeæ Matki Bo¿ej i jestem zmuszony
wstrzymaæ prace przy budowie sanktuarium Notre-Dame de la
Garde.
Bierzmowanie w liceum. Udzieli³em sakramentu bierzmowania prawie osiemdziesiêciu uczniom. Duszpasterze s¹ zadowoleni;
wierzê, i¿ jest lepiej. Ale nie wiedzia³em, ¿e zaledwie rok temu
uczniowie trzech oddzia³ów tego¿ liceum, spotkawszy naszych oblatów w alei Prado, powitali ich, kracz¹c bezczelnie z okrzykami
„czarne kruki!”, podczas gdy nauczyciele, ¿a³oni opiekunowie tej
bezbo¿nej m³odzie¿y, nawet nie zareagowali, by przeszkodziæ
w zniewa¿aniu oblatów. Gdyby dosz³a do mnie wieæ o tym skandalicznym zachowaniu, dyrektor szko³y nie dosta³by pochwa³y,
lecz nie czekaj¹c, skierowa³bym tam ostry protest.

71
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Rey II, s. 793.
Posiad³oæ biskupstwa w Saint-Louis obok Marsylii.
Rey II, s. 793-794 i 795.
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4 lipca74: Wczoraj, podró¿uj¹c do Aix, dowiedzia³em siê, ¿e
uczniowie tamtejszego collegeu s¹ jeszcze gorsi od naszych licealistów. Bo zaledwie dwóch uczniów przyst¹pi³o do wielkanocnej
spowiedzi i komunii, i to jeszcze w ukryciu. W Szkole Rzemios³
nikt nie ma zamiaru spe³niæ ten obowi¹zek. Co gorsza, odrzucono
propozycjê arcybiskupa, który osobicie gotów by³ przeprowadziæ
rekolekcje dla tej uczelni. W miejscu arcybiskupa nie zatrzyma³bym siê na tej szokuj¹cej odmowie.
23 lipca75: Powiêci³em kaplicê p. Grandvala i dope³ni³em obrzêdu chrztu jego wnuka. Wszystko odby³o siê bardzo uroczycie.
Nadu¿y³em dobrych manier, skar¿¹c siê na tego dzielnego cz³owieka, odmówi³ z³o¿enia ofiary piêciuset franków, o co prosi³em mo¿nych ludzi Marsylii, na sp³acenie figury Matki Bo¿ej.
Jeszcze jedna subskrypcja wartoci tysi¹ca czterystu franków
na szko³ê Braci wiêtego Ludwika.
26 lipca76: S¹dzê, ¿e stosown¹ rzecz¹ bêdzie uprzedziæ ministra Roulanda o niebezpieczeñstwie, jakiego siê dopatrujê w postêpowaniu Rz¹du. Dlatego postanowi³em do niego napisaæ77.
Niedziela 29 lipca78: Uczestniczy³em w uroczystoci ku czci
wiêtej Anny razem z niewiastami z Hal Targowych; ¿yczy³y mi
jeszcze dziesiêciu lat ¿ycia. Obiad by³ pod „Cienistymi Drzewami”,
u p. Laforêta. Pan Tissier zebra³ tam stu piêædziesiêciu cz³onków
Katolickiego Ko³a, którzy chcieli, bym obiadowa³ z nimi. Towarzystwo liczne i bardzo sympatyczne. Wys³uchiwa³em wiele komplementów, co dla mnie jest nadzwyczaj przykre. Odpowiedzia³em

Rey II, s. 794.
Rey II, s. 821.
76
Rey II, s. 796.
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D³ugi list z 26 lipca publikuje go Rey II, s. 796-800. Biskup bierze w obronê
stowarzyszenie zwane Denier de Saint-Pierre (Denar wiêtego Piotra). Twierdzi, ¿e stowarzyszenie nie jest niebezpieczne, nawet jeli jego statuty zosta³y zdefiniowane w terminach absolutnie niedopuszczalnych. Rz¹d powinien go wspomagaæ i broniæ papie¿a.
78
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w kilku s³owach, co zosta³o dobrze przyjête. Dzieñ zakoñczy³ siê
b³ogos³awieñstwem Najwiêtszego Sakramentu w kociele parafialnym wiêtego Piotra.

Sierpieñ
1 sierpnia79: Po có¿ wspominaæ, ¿e dzi zaczynam siedemdziesi¹ty dziewi¹ty rok ¿ycia? Za natchnieniem Bo¿ym poszed³em do
kocio³a Saint-Eugène d’Endoume adorowaæ uroczycie wystawiony Najwiêtszy Sakrament, dok³adnie o godzinie, gdy koñczy³em
siedemdziesi¹t osiem lat, a zaczyna³em siedemdziesi¹ty dziewi¹ty
rok ¿ycia. Zawstydzenie i ufnoæ! Zawstydzenie z powodu przesz³oci, ufnoæ z powodu przysz³oci.
10 sierpnia80: Jak to mo¿liwe, ¿e prefekt usun¹³ z odezwy
mera81 w sprawie uroczystoci 15 sierpnia artyku³ tycz¹cy porozumienia82 ze mn¹ odnonie do religijnej czêci tego wiêta. Nie bêdê
tolerowa³ tej niezrozumia³ej decyzji i absolutnie nie mam zamiaru
do niej siê zastosowaæ. Poniewa¿ to od mera dowiedzia³em siê
o tym ca³ym ba³aganie, do niego te¿ kierujê mój protest:
„Szanowny Panie, powiadomiono mnie, ¿e w og³oszeniu, jakie
Pan przygotowa³ dla publicznoci, podaj¹c program wiêta 15 sierpnia, nie bêdzie ¿adnej wzmianki o uzgodnieniu ze mn¹ tego, co
dotyczy kocielnych obchodów tej uroczystoci.
Zarz¹dzam ju¿ trzydzieci osiem lat diecezj¹ i nigdy podobne
zaniedbanie nie mia³o miejsca. By³o dot¹d oczywiste, ¿e zapowied
wspólnego uzgodnienia programu z genera³em i prefektem to dowód, i¿ nie mo¿na traktowaæ biskupa w taki sposób, by publicznoæ uzna³a, ¿e musi on poddaæ siê decyzjom w³adzy wieckiej co
Rey II, s. 821.
Rey II, s. 810-811.
81
Jean Charles Brisson, prefekt od czerwca 1857 do wrzenia 1860; Louis Philippe Lagarde, mer od 31 grudnia 1859 do 29 stycznia 1861.
82
Le concert: porozumienie.
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do porz¹dku nabo¿eñstw bêd¹cego tylko w jego kompetencji; przecie¿ najwy¿sze w³adze rz¹dowe pytaj¹ go, a nie rozkazuj¹ mu.
Mam wiêc zaszczyt, Panie Merze, usilnie prosiæ pana, by zmieni³ Pan swoj¹ decyzjê w tej sprawie; w przeciwnym razie bêdê
zmuszony zmodyfikowaæ program religijnych uroczystoci, choæby to wymaga³o wys³ania powtórnego zaproszenia, uwzglêdniaj¹cego planowan¹ zmianê. Taka decyzja wyp³ywa z poczucia obowi¹zku sk³aniaj¹cego mnie do obrony godnoci i niezale¿noci
Kocio³a w sprawach religijnych. Nie proszê, aby podano, i¿
uzgodni³em (program) z t¹ czy inn¹ w³adz¹. Jest rzecz¹ nieodzown¹, ¿eby jasno wyra¿ono, ¿e wszystko zosta³o uprzednio uzgodnione ze mn¹. Proszê przyj¹æ…, itd.”.
Ten list by³ na tyle skuteczny, ¿e powrócono do lepszych zasad. Nazajutrz prefekt zjawi³ siê u mnie na wsi, by wyjaniæ, jaka
by³a jego rzeczywista intencja, i ¿e tylko przez szacunek dla mojej
godnoci nie chcia³, by mer przypisa³ sobie prawo uzgadniania programu ze mn¹, podczas gdy misja nale¿y do niego, prefekta. Sprawê wiêc za³atwi tak, jak to bêdzie uzgodnione (ze mn¹) w przysz³ym roku, byleby tylko sta³o siê oczywiste, ¿e nie otrzymujê
rozkazów od jakichkolwiek w³adz cywilnych, administracyjnych
czy wojskowych.
15 sierpnia83: Msza pontyfikalna u wiêtego Marcina ze piewem Te Deum. Z wizyt¹ do mnie przyby³ pewien biskup irlandzki;
zaprosi³em go, by uczestniczy³ w tej uroczystej mszy, na co chêtnie wyrazi³ zgodê. Po mszy przyj¹³ zaproszenie na obiad, który zjedlimy w wy¿szym seminarium. Nazajutrz spotkalimy siê ponownie w sanktuarium Notre-Dame de la Garde, zaprosi³em go do
siebie na niadanie. Ten zacny biskup, który nie mówi w ogóle po
francusku i po w³osku, by³ mi tak wdziêczny za ciep³e przyjêcie,
¿e uzna³ za swój obowi¹zek w samym dniu wyjazdu skierowaæ do
mnie dziêkczynny list po ³acinie. Niezale¿nie od obowi¹zku gocinnoci ci¹¿¹cego na biskupie, z radoci¹ podejmujê biskupów
tych krajów, w których g³osz¹ Ewangeliê nasi ojcowie.
83

Rey II, s. 821 i 811.
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Tym razem sprzeciwi³em siê, by nie ulec kaprysom genera³a.
Wystarczy, i¿ zaprosi³em go na uroczystoæ. Do niego nale¿a³o zaproszenie przyj¹æ lub nie. Lecz nie pos³a³em nikogo, by dowiedzieæ
siê, o której godzinie zechcia³by przybyæ.
16 sierpnia84: Mer Marsylii da³ mi do zrozumienia, i¿ z rozmowy z ministrem Roulandem wywnioskowa³, ¿e „na górze” patrz¹ na mnie nieco ch³odniej. Powiedzia³ wiêcej o tym w Pary¿u
w rozmowie z jednym z naszych ojców, jak go poinformowano, cesarz gniewa³ siê, i¿ nie z³o¿y³em mu wizyty podczas mego pobytu
w Pary¿u. Szczerze mówi¹c, nie by³em przekonany, by prosiæ
o audiencjê u cesarza, nie maj¹c mu nic szczególnego do powiedzenia, i nie chcia³em w takiej okolicznoci niepotrzebnie okazywaæ bólu i niezadowolenia. Gdybym móg³ spodziewaæ siê, ¿e moje
uwagi przynios¹ jaki zbawienny skutek, nie waha³bym siê prosiæ
cesarza o pos³uchanie.
Lecz czy pojawi³ siê chocia¿ promyk nadziei, ¿e to przyniesie
owoc? Zrezygnowa³em wiêc z myli, by prosiæ o audiencjê. Uwa¿a³em za stosowne wyjaniæ swe zachowanie ministrowi, by nie
s¹dzono, i¿ tworzymy opozycjê, bolej¹c nad obecn¹ sytuacj¹ Kocio³a, co by³oby bardziej szkodliwe ni¿ po¿yteczne i ca³kowicie
sprzeczne z mymi przekonaniami. Je¿eli uwa¿aj¹ nas za wrogów,
to jak mo¿emy przekonaæ o prawdzie tych, którzy s¹ do nas uprzedzeni! Wystarczy fakt, i¿ arcybiskup diecezji Tours nadu¿y³ zaufania, jakim cieszy³ siê z powodu swej m¹droci85.
Rey II, s. 800.
Biskup Guibert wyda³ list pasterski, w którym wyra¿a swe niezadowolenie, poniewa¿ rz¹d domaga³ siê piewania Te Deum z okazji aneksji Sabaudii. Pisa³ do bpa de
Mazenoda 29 czerwca: „Uznali, ¿e bêdzie to zabawne, je¿eli przed o³tarzem wyrazimy
poredni¹ zgodê na ograbienie papie¿a, któremu zabrano prowincjê Romania.
Biskup de Mazenod napisa³ wiêc do min. Roulanda, wyjaniaj¹c swoje stanowisko; ten odpisa³ 21 sierpnia: Ekscelencjo, cesarz jest cz³owiekiem zbyt szlachetnego
charakteru, ma zbyt ¿yczliwe serce, by chowaæ jak¹kolwiek urazê wobec Ekscelencji.
Nie ukrywam, ¿e Jego Majestat móg³ zauwa¿yæ brak wizyt biskupów od piêciu, szeciu
miesiêcy, ale uzna³, ¿e to nie powód do och³odzenia wzajemnych relacji. Szczególnie
gdy chodzi o Ekscelencjê, cesarz poleci³ mi przekazaæ, jak bardzo ceni ciê, Ekscelencjo,
otacza serdecznoci¹ i bêdzie szczêliwy z wzajemnego spotkania w Marsylii…”, Rey
II, s. 881-882.
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31 sierpnia86: Oznajmiono mi, ¿e figury ozdabiaj¹ce fontanny
zbudowane z okazji przyjazdu cesarza ra¿¹ nagoci¹. Ojciec Tissier, donosz¹c mi o tym, stawia sprawê zdecydowanie i liczy na
moj¹ duszpastersk¹ zapobiegliwoæ. Nie mogê okazaæ niezdecydowania, wysy³am list do architekta i mera, by zaprotestowaæ przeciw zgorszeniu87.
[List ten spowodowa³ niezadowolenie mera i cz³onków rady,]
co udowodni³o, w jakim stopniu ci poczciwcy potrafi¹ zrozumieæ
problem. Czterej sporód nich zdecydowali siê przyjæ, by mi
oznajmiæ, ¿e mer jest mocno zak³opotany i szczególnie dotkniêty
tym, co uznaje jako grobê88. Nie wiem, czy ci zacni panowie
chcieli prosiæ, bym wycofa³ siê z zajêtego stanowiska. Nie odwa¿yli siê jednak, widz¹c moj¹ nieugiêt¹ postawê. Zapewnili mnie
tylko, ¿e by³o wielk¹ przesad¹ mówiæ, jak nieprzyzwoite s¹ figury,
ponad miarê bezwstydne.
Mimo wszystko same ich wypowiedzi wystarcza³y, bym uzna³
swój protest za konieczny. Niepokoje zosta³y za¿egnane przez zapewnienie przekazane merowi, ¿e nie mia³em zamiaru go obra¿aæ,
o czym wiadczy³ mój list. Spotkalimy siê, i we wzruszaj¹cych
s³owach okaza³ mi swe przywi¹zanie. To ono by³o powodem jego
zmartwienia, gdy poczu³ siê zagro¿ony, bêd¹c niezmiennie gotowy
czyniæ wszystko, co mog³oby sprawiæ mi przyjemnoæ. Moj¹ troskê o wiernych nie tylko zrozumia³, ale doceni³ i pochwali³. Wyda³
te¿ stosowne polecenia, by zakryto to, co razi³o poczucie wstydu,
a co by³o przedmiotem mego protestu. Powiedzia³ do przedsiêbiorcy: Nale¿y podwoiæ opaski przykrywaj¹ce zbyt ra¿¹c¹ nagoæ.
Poleci³em to samo wykonawcy, doda³.

86
87

mera.

Rey II, 811 i 813.
Rey publikuje (II, s. 811-812) listy z tego dnia do p. Condamina, in¿yniera, i do

W licie do mera bp de Mazenod napisa³ miêdzy innymi Jeli odwa¿am siê
skierowaæ do pana ten protest, to tylko by byæ w zgodzie z w³asnym sumieniem. Jestem
winien to Bogu i moim diecezjanom. Moje milczenie by³oby zgorszeniem, jestem wiêc
zdecydowany uprzedziæ, ¿e je¿eli w sposób zadowalaj¹cy nie zadoæuczyni siê temu
¿¹daniu, bêdê zmuszony z bólem og³osiæ uroczysty protest przeciwko z³u, zagra¿aj¹cemu dobru dusz mi powierzonych”.
88
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Wrzesieñ
8 wrzenia89: Co do przejazdu cesarza wspomnê tylko to, co
mnie osobicie dotyczy. Proszono mnie, bym razem z przedstawicielami w³adzy wita³ go na dworcu, uda³em siê tam z bpem de
Ceramo i mymi wikariuszami generalnymi.
Cesarz, witaj¹c siê, ucisn¹³ mi d³oñ, a cesarzowa odpowiedzia³a na moje pozdrowienie równie uprzejmie jak cesarz.
Z orszakiem cesarskim uda³em siê na prefekturê, aby przedstawiæ duchownych i wyraziæ dla nich swe uznanie; cesarz odpowiedzia³ bardzo ³askawie, kieruj¹c komplement pod mym adresem.
Gdy duchowieñstwo wycofywa³o siê, poprosi³em cesarza o osobist¹ rozmowê, nim uda siê do sanktuarium Notre-Dame de la Garde. Obieca³, ¿e spotka siê ze mn¹ wieczorem. I obietnicy dotrzyma³.
Podczas bankietu posadzono mnie po prawej stronie cesarzowej, a po lewej arcybiskupa z Aix; potem prefekt przedstawia³ cesarzowi wszystkich obecnych. Zbyteczne by³o mnie przedstawiaæ,
wiêc usun¹³em siê na bok, a wtedy cesarz zwróci³ siê do mnie i na
osobnoci pyta³, co chcia³em mu powiedzieæ. Przedstawi³em mu
dwie sprawy. Pierwszej nie zrozumia³, pod pretekstem, ¿e wymaga
ona g³êbszego namys³u. Przeszed³em wiêc do sprawy drugiej, która tyczy³a sanktuarium Notre-Dame de la Garde. Zaznaczy³em, ¿e
bêdzie zwiedza³ budowlê jeszcze nieukoñczon¹, ¿e dla wiernych
by³oby to rzecz¹ chlubn¹, gdyby zechcia³ z³o¿yæ darowiznê na
ukoñczenie budowy, wstrzymanej z powodu braku funduszy. Zapyta³, ile mog³oby to kosztowaæ. Nie ukrywa³em, i¿ konieczne jest
dwiecie tysiêcy franków na dokoñczenie budowy. Cesarz da³ do
zrozumienia, ¿e suma jest niema³a i ¿e powinienem wiedzieæ, ¿e
ma tyle innych wydatków. Nie przypuszczam, odpowiedzia³em,
¿e cesarz musi wydaæ z prywatnych dochodów. Zobaczymy, co bêdziemy mogli zrobiæ, odrzek³. Nastêpnie ustalilimy program
w sanktuarium, gdzie zamierza³em celebrowaæ mszê wiêt¹.

Rey II, s. 804-805; Rambert II, s. 569-570. Rey podaje 1 wrzenia; cesarz przyby³ w sobotê 8 wrzenia.
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9 wrzenia90: Niedziela. Przewidywa³em, ¿e na wzgórzu bêdzie mnóstwo ludzi, i obawia³em siê, i¿ wielu przybêdzie tylko
z ciekawoci, nie myl¹c nawet o wys³uchaniu niedzielnej mszy.
Kaza³em wiêc zbudowaæ o³tarz dobrze widoczny przez t³um.
Z chwil¹ gdy weszlimy do sanktuarium, zacz¹³em odprawiaæ mszê
wiêt¹. W tym samym czasie celebrowano mszê na zewn¹trz, gdzie
gêsty t³um tworzy³ ogromne zgromadzenie maj¹ce sposobnoæ skorzystaæ z niedzielnej mszy, o co zabiega³em. W ten sposób ci, którzy chcieli wys³uchaæ mszy, mogli to uczyniæ. Unikn¹³em odpowiedzialnoci, chocia¿, cile mówi¹c, nie czu³em siê odpowiedzialny
za grzech tych, którzy z w³asnej winy nie uczestniczyliby we mszy
niedzielnej.
Po mszy91, gdy cesarz i cesarzowa weszli do nowej kaplicy,
owiadczy³em, ¿e budowa kosztowa³a nas ju¿ milion franków
i daleko jeszcze do jej ukoñczenia. Przy okazji prefekt wyjani³ cesarzowi, ¿e mam na myli po¿yczkê z kredytów ziemskich, oddaj¹c na hipotekê swe dobra. Cesarz skin¹³ g³ow¹ na znak aprobaty
i obieca³, ¿e zbada swój bud¿et, i zobaczy, co mo¿na zrobiæ. Przyjêlimy to zapewnienie z wdziêcznoci¹ i nadziej¹, i¿ otrzymamy
odpowiedni¹ pomoc.
10 wrzenia92: Powróci³em z miasteczka La Ciotat, gdzie
10 wrzenia powiêci³em statek wyruszaj¹cy w rejs w obecnoci
ich wysokoci cesarza i cesarzowej. Mia³em wtedy okazjê wejæ na
jacht cesarski. Podczas podró¿y jachtem cesarz, podszed³szy do
mnie, prosi³ o notê odnonie do potrzeb dla Notre-Dame de la Garde. Mile zaskoczony t¹ oznak¹ pamiêci odpowiedzia³em, ¿e nie
przewidzia³em tego i postaram siê przekazaæ tê notê, co te¿ uczyniê po powrocie do Pary¿a.
90
Rey II, s. 805 i 807; Rambert II, s. 570-571. Rey podaje 2 wrzenia; wed³ug Ordo
biskupiego msza i przemowa w Notre-Dame de la Garde mia³y miejsce w niedzielê
9 wrzenia. Przemówienie og³oszone drukiem nosi datê 9 wrzenia.
91
Rey podaje, ¿e bp de Mazenod wyg³osi³ przemówienie poprzedzaj¹ce mszê sprawowan¹ przed cesarzem. Wszyscy obecni byli poruszeni, s³uchaj¹c tych s³ów. Rey
(s. 805-807) zamieszcza tê d³ug¹ przemowê i dodaje: Postawa cesarza i cesarzowej
w czasie mszy by³a bez zarzutu; wiadczy³a ona o g³êbokiej wiadomoci religijnej”.
92
Rey II, s. 807; Rambert II, s. 571.
93
Rey II, s. 811 i 816.
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Czu³em siê szczêliwy, ¿e w rozmowie z cesarzem uzyska³em
jego opiekê nad komisarzem marynarki wojennej, którego przedstawi³em. Cesarz zapyta³, jak daleko w Rzymie posunê³a siê sprawa mojego kapelusza kardynalskiego. Wyzna³em, ¿e papie¿ napisa³ mi, i¿ zatwierdza moj¹ kandydaturê przedstawion¹ przez Jego
Wysokoæ, lecz oficjalne og³oszenie tej godnoci zostawia na czas
stosowny, Koció³ jest w ¿a³obie, nie czas na wiêtowanie. Cesarz
bez s³owa przyj¹³ to zwierzenie.
25 wrzenia93: Nie bêdê siê rozpisywa³ na temat bankietu w siedzibie Gie³dy Paryskiej94; genera³ okaza³ niezadowolenie, widz¹c, ¿e
przy stole dano mi honorowe miejsce przy cesarzu, a nie jemu95. Nie
wiem, czy jedna, potem druga lekcja, jakie otrzyma³, wylecz¹ go
z tej choroby. Siedzia³ po mej lewej stronie, okaza³em mu serdecznoæ, a on by³ bardzo uprzejmy dla mnie w czasie posi³ku.
Wiem, ¿e niektórzy z cz³onków Izby Handlowej chêtnie przyjêliby poprawki, których siê domaga³em96. Jakiekolwiek s¹ odczucia innych, mój protest nie pozostanie bez echa, poniewa¿ postanowiono
umieciæ moje przemówienie w kronikach Izby i przes³aæ do gazet.
[Koniec wrzenia]97: Bieg wydarzeñ nabiera tempa98; niemo¿liwe pod¹¿aæ za nimi. Wspomnê jednak, ¿e kard. Riario Sforza99,
94
Zaproszony przez Izbê Handlow¹ do powiêcenia nowego gmachu Gie³dy Paryskiej 25 wrzenia z okazji pobytu cesarza, który wróci³ z Algierii bp de Mazenod uda³
siê równie¿ na obiad po ceremonii.
95
Rey (II, s. 811) podaje, ¿e wynik³ problem pierwszeñstwa (nie wiadomo kiedy)
miêdzy biskupem i genera³em dywizji, który dowodzi³ wojskiem stacjonuj¹cym w Marsylii. Biskup de Mazenod wspomnia³ o tym w tekcie cytowanym 15 sierpnia.
96
Podczas powiêcenia Gie³dy Paryskiej 25 wrzenia bp de Mazenod wyg³osi³ d³ug¹ przemowê (któr¹ zamieszcza Rey II, s. 814-816), gdzie wystêpowa³ przeciwko nieprzyzwoitej nagoci figur umieszczonych na frontonie budynku.
97
Rey II, s. 816-817.
98
Wydarzenia wojny o zjednoczenie W³och. Król Neapolu opuci³ swoj¹ stolicê
6 wrzenia, nazajutrz wkroczy³ tam Garibaldi. 8 wrzenia p³k Mori z Piemontu przekroczy³ granicê Pañstwa Kocielnego, aby zaj¹æ prowincjê Marche. 18 wrzenia w bitwie
pod Castelfidardo ochotnicze wojska papieskie zosta³y pokonane. 28 wrzenia, przemówienie Piusa IX na tajnym konsystorzu. Papie¿ protestuje przeciw inwazji wojsk piemonckich, skar¿y siê, i¿ okaza³y siê puste obietnice, które sk³ada³ mu jeden z najpotê¿niejszych ksi¹¿¹t Europy”.
99
Sixte Riario Sforza, arcybiskup Neapolu od 1846 do 1878.
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arcybiskup Neapolu, zjawi³ siê u mnie w samym dniu zakoñczenia
naszych duszpasterskich rekolekcji100. Usiad³em do sto³u we wspólnym refektarzu ni¿szego seminarium, gdy zawiadomiono mnie, ¿e
kardyna³ oczekuje mnie na biskupstwie. Wsta³em natychmiast od
sto³u i pierwszym powozem, jaki siê nadarzy³, uda³em siê na biskupstwo. Zacny kardyna³ bardzo siê ucieszy³, ¿e mo¿e mnie zobaczyæ. Pozna³em go w Neapolu101, potem spotka³em w Rzymie
w 1854 z okazji og³oszenia dogmatu Niepokalanego Poczêcia. Kardyna³ by³ u mnie zaledwie kilka godzin, zapowiedzia³ siê u swej
rodziny mieszkaj¹cej w Hyères. Zjad³ ze mn¹ obiad, potem odprowadzi³em go na dworzec. W miêdzyczasie opowiedzia³, jak Garibaldi wypêdzi³ go z Neapolu. Ten flibustier pos³a³ do kardyna³a
pu³kownika, by uzyskaæ jego aprobatê aktualnego stanu rzeczy;
kardyna³ odrzek³, i¿ takiej aprobaty nie mo¿e udzieliæ i zdaje siê
na wolê Bo¿¹, bo tylko to mu pozostaje. Dano mu do zrozumienia,
¿e jego pobyt w Neapolu nie bêdzie tolerowany i musi miasto opuciæ. Kardyna³ odrzek³ ze spokojem, ¿e nie porzuci diecezji i tylko
si³¹ od³¹czy siê od swych owieczek. Wobec tego!, mówi pu³kownik, za dwie godziny tu bêdê i zabiorê eminencjê na statek, który
pop³ynie tam gdzie eminencja sobie ¿yczy.  Skoro nie mogê zostaæ w diecezji chcê byæ w Rzymie, blisko papie¿a.  Na to nigdy
siê nie zgodzimy.  W takim razie udam siê do Francji. I tak siê
sta³o.
Zjawi³o siê kilku innych biskupów neapolitañskich: arcybiskupa
Sorrento102 wypêdzono po szeciodniowym pobycie w wiêzieniu;
proponowa³em, by zamieszka³ u mnie, ale propozycji nie przyj¹³;
wszystko by³o przygotowane na jego przyjêcie. Stary biskup in partibus infidelium (bez konkretnej diecezji), który powróci³ z misji, zamieszka³ u kapucynów. Biskup diecezji Castellamare103 prosi³, by
móg³ mieszkaæ w jednym z naszych domów oblackich. Polê go do
Montolivet. Nie mo¿na odmówiæ gociny przeladowanym biskupom.
100
Wed³ug Ordo, roczne rekolekcje duchowieñstwa rozpoczê³y siê w niedzielê
wieczorem, 23 wrzenia.
101
Podczas podró¿y do Rzymu w 1851 z o. Tempierem, by uzyskaæ aprobatê zmian
w Regule, dwaj podró¿ni ruszyli do Neapolu i Pompei.
102
Francesco Saverio Apuzzo, arcybiskup Sorrento od 1855 do 1871.
103
Francesco Petagna, biskup Castellammare od 1850 do 1878.
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Padziernik
11 padziernika104: Biskupi neapolitañscy wci¹¿ przybywaj¹
do Marsylii. Zebra³em ich na obiedzie, gdy by³ tu biskup diecezji
La Rochelle, Jean Baptiste Landriot105, który udaje siê do Rzymu.
Przy stole by³o nas omiu biskupów; gdybym wczeniej pomyla³,
zaprosi³bym starego biskupa in partibus infidelium, który zamieszka³ u kapucynów, biskupa Damaszku106 i biskupa z Australii Josepha
Serrê107, który od dwóch miesiêcy przebywa w Marsylii, a ja o tym
nie wiedzia³em.
Tego dnia w Marsylii by³o nas przynajmniej dwunastu biskupów. Jeszcze jeden biskup wygnaniec, Meksykanin, jest to biskup
diecezji Palmella108. Zaledwie osiem miesiêcy rezydowa³ w swej
diecezji, a jest biskupem od czternastu miesiêcy. Biedny Koció³
Chrystusowy! Uciskany i t³amszony ze wszystkich stron! Biskup
Landriot zobowi¹za³ siê zawieæ ¿yczenia duchowieñstwa mojej
diecezji dla papie¿a i mój osobisty list do Jego wi¹tobliwoci109.
14 padziernika110: [Dwudziesta ósma rocznica wiêceñ biskupich.] Mimo niedzieli wszyscy proboszczowie do³¹czyli do kapitu³y katedralnej, by uczestniczyæ w g³ównej mszy z uroczyst¹ opraw¹. To taka mi³a niespodzianka, jak¹ mi zgotowano; by³o równie¿
oko³o piêædziesiêciu oblatów i liczne wspólnoty zakonne mêskie
i ¿eñskie.
21 padziernika111: Sakrament bierzmowania w Przytu³ku.
Komuniê przyjmuj¹ wszystkie obecne dziewczêta, tak bardzo ceni¹ sobie opiekê, jakiej tam doznaj¹. Po nieszporach powiêcenie
Rey II, s. 817.
Jean Baptiste Landriot, biskup La Rochelle od 1856 do 1866.
106
Luigi Clementi, biskup Damaszku, wówczas delegat apostolski w Ameryce
rodkowej i Meksyku.
107
Joseph Marie Benoit Serra, biskup diecezji Port Victoria.
108
Nazwa ta nie figuruje w Meksyku.
109
Nie odnaleziono tych dwóch dokumentów.
110
Rey II, s. 817.
111
Rey II, s. 822. Data zaznaczona w Ordo.
104
105
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dzwonu w parafii wiêtego Marcina, mówi¹ bowiem, ¿e dla biskupa Marsylii jedna pos³uga duszpasterska w ci¹gu dnia to za ma³o.
29 padziernika112: Jak w ka¿dy poniedzia³ek sakrament
bierzmowania w mej prywatnej kaplicy, miêdzy innymi przyj¹³ go
m³ody protestant.
O trzeciej przyje¿d¿a nuncjusz, bp Sacconi; powita³em go na
dworcu i przyj¹³em u siebie, gdzie zjad³ obiad z o. Bonawentur¹,
kapelanem bohaterów spod Spoleto. Opowiedzia³ nam niezwyk³¹
historiê brawurowej akcji czterystu ¿o³nierzy broni¹cych cytadeli
przed atakiem szeciu tysiêcy ¿o³nierzy Piemontu. Garnizon mia³
do dyspozycji jedynie stare dzia³o i energicznie stawia³ czo³o najedcy, trac¹c tylko czterech ludzi, podczas gdy wrogowie utracili
dwiecie piêædziesi¹t poza polem walki. Przejdzie do historii bohaterstwo w tej pamiêtnej wojnie!
[Spotkanie nuncjusza z bpem Landriotem wracaj¹cym z Rzymu.] Landriot nie by³ zachwycony tym, co widzia³, i niezbyt zbudowany tym, co s³ysza³.

Listopad
4 listopada113: Msza w parafii wiêtego Karola. Uczestniczê
na sumie, nieszporach, s³ucham kazania; bierzmowanie Murzyna.
9 listopada114: [Genera³ de La Moricière115 przebywa w Marsylii.] Postanowi³em publicznie wyraziæ swój podziw i sympatiê
dla niego. Uda³em siê do niego ostentacyjnie. Nie podda³ siê przygnêbieniu, przeciwnie zasta³em go pe³nego odwagi i otuchy. Sk¹d
bierze siê jego optymizm, tego nie wiem, ja ufam w pomoc Boga,
Rey II, s. 818.
Rey II, s. 822.
114
Rey II, s. 818.
115
Louis de La Moricière (1806-1865), komendant oddzia³ów papieskich (¯uawi)
w 1860. Zosta³ pobity w Castelfidardo.
112
113
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który w koñcu zlituje siê nad swym Kocio³em. Nie by³o nikogo,
kto by okaza³ najmniejsze zdziwienie czy niezadowolenie wzglêdem mnie. A nawet gdyby by³, nie zmartwi³oby mnie to wcale.
Ta maleñka istota (przyniesiona do chrztu)116 ma zaledwie kilka dni, wystarczy, by otrzymaæ nale¿ne przywileje i wejæ do
Królestwa Niebieskiego.
15 listopada117: Na³o¿y³em habit siostrze ze wspólnoty Najwiêtszego Sakramentu.
17 listopada118: Zebranie komisji egzaminuj¹cej m³odych kap³anów.
18 listopada119: Msza dla Trzeciego Zakonu Trynitarzy, przemówienie i zebranie cz³onków wspólnoty.
19 listopada120: Msza dla Trzeciego Zakonu wiêtego Franciszka, przemówienie i zebranie cz³onków wspólnoty.
21 listopada121: Msza w wy¿szym seminarium z odnowieniem
przyrzeczeñ stanu duchownego. Przemówienie.
22 listopada122: Msza w bazylice Sacré-Coeur, u wiêtego Józefa z na³o¿eniem habitu dwom zakonnicom.
23 listopada123: Msza u karmelitanek w kaplicy Belle-de-Mai.
Mademoiselle Le Maître de Beaumont przyjêta do nowicjatu. Grupa chorych otrzymuje sakrament bierzmowania.
116
Wed³ug Ordo bp de Mazenod pojecha³ do Aix 6 listopada, by udzieliæ chrztu
wnuczce swej siostry, córce Eugène de Boisgelin.
117
Rey II, s. 822.
118
Rey II, s. 822.
119
Rey II, s. 822.
120
Rey II, s. 822.
121
Rey II, s. 822.
122
Rey II, s. 822.
123
Rey II, s. 823.
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24 listopada124: Rozmawia³em z senatorem125, t³umacz¹c mu,
¿e ta kolekta jest nieodzowna. Nie ukrywa³em, jak bardzo okólnik
ministra spraw wewnêtrznych jest nie na miejscu i krzywdz¹cy126.
Powiedzia³em mu, by napisa³ do Pary¿a, jeli trzeba, ¿e wygl¹da
na to, i¿ minister chce zrewidowaæ moj¹ hipotezê, któr¹ przedstawi³em w senacie: utrata zaufania do cesarza; powiedzia³em mu, ¿e
to z³e traktowanie pe³ne docinków bulwersuje wszystkich.
Poruszy³em sprawê poprzednich okólników, by przekonaæ rozmówcê, jak z³e s¹ metody postêpowania rz¹du. Po co zak³adaæ
z góry, ¿e duchowieñstwo jest wrogo nastawione do rz¹du i ¿e trzeba podj¹æ poni¿aj¹ce kroki ostro¿noci przeciwko niemu! Czy nie
wiadomo, ¿e we Francji jest ponad piêædziesi¹t cztery tysi¹ce ksiê¿y, a ka¿dy ksi¹dz ma za sob¹ przynajmniej dwadziecia osób ¿yczliwych mu, gotowych uj¹æ siê za nim? Bez trudu udowodni³em, ¿e
obecny system jest obrzydliwy i szkodzi interesom rz¹du.
25 listopada127: Msza dla Stowarzyszenia M³odzie¿y Robotniczej, zakoñczenie ich rekolekcji. M³odzi ¿uawi s³u¿¹cy w armii
papieskiej s¹ ju¿ gotowi tam wracaæ, chocia¿ niektórzy s¹ ranni.
[Koniec listopada]128: Musia³em znowu sk³adaæ wyjanienia
przed senatorem, p. Maupas, w sprawie tego krzywdz¹cego rozporz¹dzenia, które wyj¹tkowo toleruje plakaty. Ale ja nie og³aszam
mych listów pasterskich na plakatach. Czy naprawdê chcecie mnie
pozbawiæ przywileju zwi¹zanego z nauczaniem biskupa? Tekst na
jednej kartce, na przyk³ad, który dzisiaj dajê do druku, czy bêdzie
to broszura potêpiona dekretem ministra? By³by to wielki absurd.

124
125

Rey II, s. 819; Rambert II, s. 572-573.
Senator C. Emile Maupas, od niedawna prefekt departamentu Bouches-du-

-Rhône.
126
18 listopada Moniteur zamieci³ notê z deklaracj¹, ¿e ofiara indywidualna wiêtopietrza jest dowolna, ¿e proboszczowie i biskupi mog¹ j¹ zbieraæ, lecz rz¹d nie daje
pozwolenia na dzia³alnoæ komitetów, grup dziesiêciu czy grup stu itd.
127
Rey II, s. 823.
128
Rey II, s. 819-820; Rambert II, s. 572-573. Ministerstwo wyda³o nowy okólnik
z zarz¹dzeniem, ¿e listy pasterskie biskupów podlegaj¹ obowi¹zkowi rejestracji i op³aty
skarbowej.
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Wprawdzie senator nie potraktowa³ na serio tego potêpienia,
ale w³aciciel drukarni okaza³ wahanie; mia³em nadto iæ do cesarskiego prokuratora, sprawê przedyskutowaæ i przekonaæ go, podobnie jak przekona³em senatora, ¿e mój list pasterski nie podlega obowi¹zkowi rejestracji i op³aty skarbowej.
Przed kilkoma dniami senator przys³a³ mi sekretarza swego
gabinetu z zawiadomieniem, ¿e otrzyma³ od ministra spraw wewnêtrznych list, w którym wspomina, i¿ dokona³em powiêcenia
kaplicy dla krêgu religijnego. Minister Billault129 zapytuje, czy
dope³ni³em formalnoci przewidzianych ustaw¹ republikañsk¹.
Przeciwko tego typu roszczeniom zareagowa³em gwa³townie. Nigdy nie dope³ni³em ¿adnej z tych formalnoci, których celem jest
krêpowaæ moj¹ pos³ugê duszpastersk¹, i takiej ustawie nigdy siê
nie poddam; oto moja odpowied. Zreszt¹, czy mo¿na uznaæ tê
ustawê powo³uj¹c¹ siê wprost na artyku³y ustawy zasadniczej, bêd¹cej w tylu punktach zaprzeczeniem niezbywalnych praw Kocio³a, przeciw której protestowa³ papie¿ Pius VII!
W tej niesprawiedliwej ustawie, któr¹ siê teraz odgrzebuje,
chodzi³o jedynie o otwarcie kocio³a czy kaplicy, a nie o obrzêd
religijny powiêcenia; dlatego odmówi³em wyjanieñ, lecz mog³em
powiedzieæ, ¿e kaplica, któr¹ powiêci³em, by³a ju¿ otwarta w tym
budynku. Wyjania³em te sprawy senatorowi bardzo energicznie,
by zrozumiano, ¿e mimo mych siedemdziesiêciu dziewiêciu lat
poczucie godnoci jest u mnie wci¹¿ ¿ywe i nie zgas³a odwaga, by
dochodziæ swych praw.

Grudzieñ
Grudzieñ130: Z³e wiadomoci z Neapolu! Pomimo z³o¿onych
mu obietnic kardyna³ po swym powrocie by³ nara¿ony na najwiêksze niebezpieczeñstwa i zmuszony czyniæ to, czego wcale nie
chcia³. Kto nawet chcia³ pod³o¿yæ ogieñ pod arcybiskupstwo. ¯o³-

129
130

Adolphe Billault (1805-1863), wtedy minister bez teki.
Rey II, s. 818-819.
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dactwo Garibaldiego zniewa¿a³o go, nadto banda ksiê¿y ekskomunikowanych wdar³a siê si³¹ do jego mieszkania. Kardyna³ odmówi³
powiêcenia sztandaru trójkolorowego, czego ¿¹dano, lecz by uspokoiæ rozwcieczon¹ zgrajê, musia³ b³ogos³awiæ lud jedn¹ rêk¹, trzymaj¹c sztandar w drugiej. Czy nie nale¿y ubolewaæ, ¿e temu zacnemu biskupowi poradzono, by wróci³ do Neapolu?
Przebywaj¹cy w Marsylii biskupi neapolitañscy gotowali siê
do wyjazdu. Po ostatnich wydarzeniach rozmylili siê.
1 grudnia131: Msza w sanktuarium Sacré-Coeur w Marsylii na
zakoñczenie rekolekcji dla Córek Maryi. Egzamin m³odych ksiê¿y.
Przekona³em siê, jak bardzo ten egzamin jest potrzebny, bo mimo
koniecznego przygotowania niewielu zdawa³o w sposób zadowalaj¹cy.
8 grudnia132: Msza z uroczystoci w Przytu³ku. Damy sprawuj¹ce patronat nad nim maj¹ g³ówne zebranie. Dzie³o rozwija siê
stale, ale ronie wci¹¿ liczba osób w tym domu! Niestety! Zepsucie obyczajów jest proporcjonalne do liczby mieszkañców w wielkim miecie!
9 grudnia133: Tradycyjnie msza dla Stowarzyszenia Etoile. To
dzie³o otacza opiek¹ sto osiemdziesiêcioro dzieci.
10 grudnia134: Z okazji wieczystej adoracji msza w kaplicy
pensjonatu Sióstr wiêtego Józefa z Belley. Uczestniczê w uroczystej sumie, a wieczorem w procesji i nabo¿eñstwie, podobnie jest
w dniu nastêpnym.
Rosn¹ emocje w Marsylii z okazji wyborów do rady miejskiej.
Musia³em zag³osowaæ z listy senatorskiej, czego wymaga dobro
religii w mej diecezji, tym bardziej ¿e wiêkszoæ obywateli na tej
131
132
133
134
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licie to zacni ludzie, wielu nawet to praktykuj¹cy chrzecijanie.
W zwi¹zku z tym wyda³em nowy list pasterski, podobnie jak
z okazji poprzednich wyborów. Niemo¿liwe by³oby dla mnie przed
tym siê wzbraniaæ bez wydania wojny w³adzom wieckim, co nie
przystoi memu stanowisku.
Po tym ukaza³a siê lista kandydatów opozycji, których mog³em
poznaæ dopiero, gdy listê tê wywieszono. Powsta³a koalicja miêdzy zwolennikami monarchii Burbonów (legitymici), zwolennikami monarchii orleañskiej i republikanami. Ka¿de ugrupowanie
wystawi³o w³asny kontyngent, to znaczy trzeci¹ czêæ kandydatów.
Wród tych kandydatów dostrzegam wielu godnych polecenia ludzi i niewielk¹ tylko liczbê chrzecijan. Liga ta powsta³a, by usun¹æ mera135, którego oni nie mog¹ cierpieæ. W razie zwyciêstwa
jak bêdzie reagowaæ ta partia stworzona z republikanów i niektórych orleanistów, wrogo nastawionych do Kocio³a. Legitymici nie
poszli a¿ tak daleko. W swej namiêtnej walce, wraz z republikanami i orleanistami mieli za cel przede wszystkim pozbyæ siê mera.
16 grudnia136 Msza dla Stowarzyszenia M³odzie¿y Katolickiej.
Bardzo pragnêli, bym powiêci³ im jeden dzieñ. Po nieszporach
wyg³osi³em dla nich naukê katechizmow¹.
Mamy szczêcie do nawracania protestantów; jest ich ju¿ piêciu czy szeciu; udzieli³em bierzmowania jednej z tych owieczek,
które powróci³y do owczarni; jest umieraj¹ca.
18 grudnia137: Msza dla wspólnoty Sióstr Dobrej Nadziei na
koniec rekolekcji dla pañ wspieraj¹cych je w opiece nad ubogimi
chorymi. Rekolekcje g³osi³ o. Rey138, dyrektor stowarzyszenia.

135
Od roku merem by³ Louis Philippe Lagarde. Po nim nast¹pi³ Théodore Onfroy,
mer od 30 stycznia 1861 do 21 lutego 1862.
136
Rey II, s. 824.
137
Rey II, s. 824.
138
Ojciec Achille Rey, OMI.
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19 grudnia139: Msza z powiêceniem kaplicy sierociñca parafii Saint-Vincent de Paul. Gorliwoæ po³¹czona z inteligencj¹ jest
zdolna przynieæ wielkie dobro.
21 grudnia140: Msza jak zwykle u kapucynek w rocznicê mych
wiêceñ kap³añskich. W tym roku przypada czterdziesta dziewi¹ta
rocznica. Nasz brat Maurel141 przyj¹³ z mych r¹k wiêcenia subdiakonatu. Wywiêcê go na diakona jutro, a wiêceñ kap³añskich
udzielê mu w rodê 26 grudnia.
22 grudnia142: [Sobota Dni Kwartalnych.] wiêcenia ni¿sze,
nie wywiêci³em nikogo na kap³ana.
Dosz³a do nas smutna wiadomoæ, ¿e zmar³ nasz o. Genin143.
Dzisiaj superior wspólnoty Talence przys³a³ wiadomoæ o jego
wi¹tobliwej mierci, a w poprzednim licie zawiadamia³, i¿ stan
ojca jest beznadziejny. Wszyscy obecni wspó³bracia nie mogli powstrzymaæ ³ez, s³ysz¹c, jak odnawiaj¹c zakonne luby, cieszy siê,
¿e mo¿e umieraæ w Zgromadzeniu i odnowiæ swe luby poniek¹d
w mojej obecnoci, przed moim portretem bêd¹cym przy jego ³ó¿ku. Jego heroizm objawia³ siê przez cierpliwoæ i s³odycz, z jak¹
znosi³ okrutne bóle przez dwa ostatnie tygodnie swego ¿ycia.
I w ten sposób nasza skromna rodzina zakonna walcz¹ca tu na
ziemi zasila nasz¹ ju¿ liczn¹ wspólnotê w niebie. Oby ci drodzy
bracia, których Bóg kolejno wzywa do siebie, nie zapominali o nas,
ciesz¹c siê tam pe³ni¹ szczêcia. Bardzo potrzebujemy ich opieki,
bymy rosn¹c w liczbê, mogli wykonaæ dzie³a zlecone nam z ró¿nych stron. My za nie zapominamy o nich, gdy odchodz¹ od nas.
Pragn¹c, by mogli jak najszybciej i bez przeszkód wejæ do nieba,
bez w¹tpienia okazujemy ¿al, ale przede wszystkim otaczamy ich
nasz¹ modlitw¹. Ca³e Zgromadzenie zanosi mod³y w ich intencji,

Rey II, s. 824.
Rey II, s. 825.
141
Jean Maurel (1835-1900), oblat 27 maja 1860, kap³an 26.12.1860.
142
Rey II, s. 825.
143
Jean Victor Genin (1827-1860), oblat 21 wrzenia 1850, kap³an 5 czerwca 1853.
139
140
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a odpusty, dobre uczynki i ofiara mszy wiêtej ka¿dego z nas otwieraj¹ im bramy nieba, jeli ich sama wi¹tobliwa mieræ na ³onie
Zgromadzenia i odnowienie lubów na koniec ¿ycia nie starcza³y
u Boga do sp³acenia d³ugu, jaki zaci¹gnêli.
Poza ustalonym zwyczajem wys³a³em mój ostatni list duszpasterski wielu osobistociom Rzymu, kardyna³om: Antonellemu,
Barnabò, Della Gendze, Villecourtowi, Mariniemu, Caggiano; biskupom: Pacce, Borromeo, Levé, Jeauninowi; arcybiskupom: Bizzariemu, Bediniemu, Barluzziemu, Ferrucciemu.
25 grudnia144: Msza pontyfikalna w nocy u wiêtego Marcina
i msza w dzieñ. Niezmiennie liczna frekwencja, wspania³a liturgia.
26 grudnia145: Drugie wiêto Bo¿ego Narodzenia nape³ni³o nas
pociech¹. Uda³em siê do Montolivet, by wywiêciæ na kap³ana naszego o. Maurela. Udzieli³em mu wiêceñ diakonatu w sobotê
i subdiakonatu w pi¹tek. Musielimy u¿yæ takich zabiegów, by zaspokoiæ nagl¹ce potrzeby misji w Teksasie. Ojciec Maurel wyruszy z Havru 3 stycznia.
28 grudnia146: Spodziewamy siê, ¿e cesarz wemie udzia³
w kosztach budowy sanktuarium Notre-Dame de la Garde. Pomyla³em, ¿e dobrze by by³o przypomnieæ Jego Wysokoci o tej istotnej sprawie, skoro mój list z kosztorysem, o który mnie prosi³, gdy
wracalimy z La Ciotat, pozosta³ bez odpowiedzi, a nie uda³o mi
siê zaci¹gn¹æ po¿yczki z kredytów gruntowych. Napisa³em wiêc do
cesarza, co nastêpuje:
„Sire, z niezmienn¹ ufnoci¹ w wielkodusznoæ Waszej Wysokoci omielam siê przypomnieæ o obietnicy danej mi przez ni¹, ¿e
otrzymam pomoc finansow¹ na ukoñczenie budowy sanktuarium
Notre-Dame de la Garde. Od tej pory, gdy cesarz odwiedzi³ ten
piêkny zabytek, nie by³em w stanie kontynuowaæ jego budowy.
Wprowadzony w b³¹d przez kosztorys architekta, który obliczaj¹c
144
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Rey II, s. 525.
Rey II, s. 525.
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wydatki, poda³ tylko po³owê wymaganej sumy, rozpoczêlimy budowê, dla której wszystkie nasze dochody aktualnie siê wyczerpa³y. Pozostaje do sp³acenia oko³o trzystu tysiêcy franków, a milion
franków ju¿ wydano. Po¿yczka, o któr¹ zabiega³em, by sp³aciæ
d³ug, okaza³a siê niemo¿liwa do zrealizowania, mimo ¿e wartoæ
hipoteczna mej w³asnoci prywatnej jest wystarczaj¹ca. Otó¿ potrzebujemy jeszcze piêciuset tysiêcy franków na dokoñczenie budowy, z tego dwiecie tysiêcy na konstrukcjê dachow¹.
W tym stanie rzeczy marmury i rzeby niszczej¹ ka¿dego dnia
wskutek gwa³townego dzia³ania wiatru od morza, zimna, deszczu
i s³oñca. Tak wspania³e dzie³o, bêd¹c zagro¿one, sta³o siê przyczyn¹ zmartwienia wszystkich, jakby chodzi³o o stratê nie do od¿a³owania dla naszego miasta.
Sire, omielê siê powiedzieæ, ¿e nie maj¹c nigdzie oparcia,
z ufnoci¹ czekamy na wielkoduszn¹ odpowied Waszej Wysokoci,
która tak hojnie udziela poparcia, by Marsylia by³a piêkna, a jej
przysz³oæ wspania³a. Z tego tytu³u zapytujê, czy w bud¿ecie pañstwa lub gdzie indziej nie znajdzie siê sposobu, by dokoñczyæ dzie³a, które rozpoczê³a szlachetna inicjatywa prywatna? Ten wielkoduszny czyn przypominaj¹cy pobo¿n¹ pielgrzymkê Waszej
Wysokoci poruszy serce mieszkañców Marsylii, którzy bêd¹ Ciê
b³ogos³awiæ, Sire, za okazane zrozumienie i spe³nienie pragnieñ,
gdy gor¹co witali Wasz¹ Wysokoæ na wiêtym wzgórzu.
Zechciej zrozumieæ, Sire, moj¹ gorliwoæ, która ka¿e mi byæ
w tej sprawie przedstawicielem ca³ego miasta. Ufa ono, ¿e zrealizuj¹ siê jego zbo¿ne pragnienia. Zapewniam, Sire, o mym najg³êbszym szacunku jako pokorny s³uga Waszej Wysokoci”147.
147
Rey (II, s. 826) dodaje do tekstu: T¹ mow¹ pochwaln¹ na rzecz sanktuarium
Notre-Dame de la Garde koñczy siê Dziennik bpa de Mazenoda, praca monumentalna,
niezwykle interesuj¹ca; jest tam wiele bia³ych kart; z satysfakcj¹ stwierdzamy, i¿ ta ostatnia proba wyra¿a gor¹ce nabo¿eñstwo bpa de Mazenoda do Notre-Dame de la Garde.
Pragn¹³ on zapewniæ opiekê wszechmocnej Dziewicy Maryi temu, w którym chêtnie
widzia³ mê¿a Opatrznoci, odnowiciela Francji i opiekuna g³owy Kocio³a, wikariusza
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
List ten, podobnie jak poprzedni, pozosta³ bez odpowiedzi, równie¿ dwa ostatnie
listy adresowane do Piusa IX. Opatrznoæ nadal dowiadcza³a biskupa w najbardziej
¿ywych i g³êbokich uczuciach jego serca. W ten sposób koñczy³ siê rok 1860”.
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Indeks nazw w³asnych*
(g³ówne nazwiska i nazwy miejsc)
Pogrubione cyfry oznaczaj¹, ¿e na tych stronach znajduj¹ siê
szczegó³y biograficzne, historyczne etc.

A

B

Acton, John Fr., kardyna³, 67
Aix, cmentarz, 96, 100
Aix, dom oblacki, 81
Albini, Charles Dominique OMI, 160
Algieria, 42, 43, 48, 55, 170
Allard, Jean François, OMI, 43, 64
Allauch, 187
Alphonse de Liguori, wiêty, 129
Amiss, Pierre Julien, OMI, 49
Amphoux, François Eugène, ksi¹dz,
47
Andrieux, Jean François, OMI, 118
Anglia, 112-116
Anna, wiêta, 211
Antonelli, kardyna³, 27, 189
Apuzzo, F.S., arcybiskup Sorrento,
219
Armand, M., 99, 151
Arnaud, Charles, OMI, 39
Aubagne, 67-68, 71
Aubert, Casimir, OMI, 117, 192-195, 230
Audric, Jean, kanonik, 91, 93
Auriol, misja, 195-196
Autun, 178-179
Autun, dom oblacki, 120, 179
Aygalades, misja, 156

Baillet, mademoiselle, 148
Baraguay-dHilliers, marsza³ek, 164
Barnabò, Alessandro, kard., 54-55,
96, 98, 199
Bassano, ksi¹¿ê, 171
Bataillon, Pierre, wikariusz apostolski, 96
Baudicour, Louis de, 43
Baudrand, Jean, OMI, 154
Bausset, Ferdinand de, biskup, 75
Bautain, Louis E.M., ksi¹dz, 131
Baveux, Léonard, OMI, 27
Bayle, Marc Antoine, ksi¹dz, 70, 99
Bellanger, Jean Baptiste, OMI, 29,
44, 48
Bellon, Charles, OMI, 56
Belsunce, Henri de, biskup, 69, 194
Bengal, 41
Bennet, Michael, OMI, 114
Benzelin, proboszcz, 84
Bernard, Jean, OMI, 27
Besi, Louis, biskup, 155
Beuf, Pierre Etienne, 171
Bianchi, kard., 52
Billault, minister, 224
Blanchet, Magloire i Norbert, biskupi, 65
Blida, 29, 43, 49, 55

* Indeksy opracowa³a Joanna Michalak.
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B³a¿ej, wiêty, 204
Boisgelin, M. i Madame Armand
Natal, 147, 203
Boisgelin, Eugène, 203, 222
Boissy, markiz, 202
Bonald, Maurice, kard., 135, 173-174,
198
Bonawentura, ojciec, 221
Bonnefoy, François, proboszcz, 58
Bonnefoy, F.J. Edwin, OMI, 151, 209
Bordeaux, 117-118
Bosq, M., 175
Bossuet, Jacques Bénigne, 169
Bouffier, p., 141
Bouquillon, Jules, OMI, 82, 114
Brazylia, 182
Bruillard, Philibert, biskup Grenoble,
89
Buffalo, 49, 58-59
C
Cailhol, kanonik, 154, 182
Campeden, lord, 115
Carbonnel, kanonik, 53
Carlos de Bourbon, król Hiszpanii,
95
Cart, Jean, biskup Nimes, 32
Casanelli d’Istria, Toussaint, biskup,
83
Castellane, Boniface de, marsza³ek,
138
Cavour, 176
Cejlon, 28
Ceyreste, 204
Chaignon, s.j., 181
Chalandon, Georges, arcybiskup Aix,
154
Chanterac, Bonaventire, burmistrz,
63
Chartres, 83
Chaumont, 33
Cirey-sur-Blaise, 33
Clausel de Montals, biskup Chartres,
52, 83

Cohen, Hermann, karmelita, 161
Combalot, Théodore, ksi¹dz, 67
Condamin, M., in¿ynier, 215
Conny, wikariusz generalny diecezji
Moulins, 107
Consolat, Maxime D., burmistrz, 146
Coulin, F.X. Alphonse, biskup, 71
Courtigis, genera³, 151
Cousin, Victor, 169
Crèvecoeur, prefekt, 138
Crottes, parafia, 53
Crouzeilles, baron, 201
Cuges, misja, 138

D
D’Alzon, Emmanuel, 32
Damas, Amédée de, s.j., 170
Damaszek, markiz, 33, 67
Darboy, Georges, biskup, 167
Darcimoles, Pierre, arcybiskup Aix,
107
Dassy, Toussaint, OMI, 25, 145, 173
Debelay, Jean, arcybiskup Avignon,
154
Dédébant, Basile J., OMI, 151
Dedons, Emile, 142, 181
Della Somaglia, Giulio, kard., 50
Deluil-Martiny, M., 189
Dequevauviller, ksi¹dz, 96
Devereux, mgr, 55
D’Herbomez, Louis, OMI, 37-38,
41
Dijon, 33
Dobry £otr, 115
Donnet, Ferdinand, kard., 170, 200
Dorey, Eugène, OMI, 27
Dreux-Brézé, Pierre, biskuip Moulins, 107
Dublin, 112
Duch wiêty, 43, 54
Duclos, Paul Marie, OMI, 82
Dugnani, Antonio, kard., 165
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Dupanloup. Philibert, biskup Orleanu, 67, 86
Duperray, Barthélemy, OMI, 155
Dupin, M., 201
Dupont, Celestin, kard., 27, 47, 85,
162, 180
Duranty, pensjonat, 209
E
Edynburg, 114-115
El¿bieta, wiêta, 120
Endoume, 212
Estaque, 111
Eugène, Louis, ksi¹¿e cesarski, 77,
80-82
Eugénie de Montija, cesarzowa, 77,
79, 108-109, 167-168, 171, 204,
216-218
Eymard, Pierre Julien, 170
Eymère, Jean Pierre, OMI, 48, 49
F
Fabre, Joseph, OMI, 103, 154, 208
Falloux, Frederic de, 30, 52
Fatati, mgr, 52
Ferdynand, król Nepalu, 131
Ferdinand II, król Neapolu, 13, 101,
130-131
Fesh, Joseph, kard., 136
Feuillet de Conches, M., 81
Figuière, kanonik, 75
Fissiaux, Charles, ksi¹dz, 91, 139
Fleury, Emilie, ojciec generalny, 174
Foresta, M., 182
Fortoul, Honoré, minister wychowania publicznego i wyznañ, 87
Frain, Celestin, OMI, 82
Franciszek z Asy¿u, wiêty, 91
Fransoni, Luigi, arcybiskup Turynu,
136
Fransoni, G.F., kard., 96
Fréjus, wy¿sze seminarium, 66

G
Gabriac, markiz, 200
Gaète, 25-27
Galashils, 115
Gallo, Jean, OMI, 151
Garcia, Joseph Marie, OMI, 155
Garibaldi, 219
Gaudet, Augustin, OMI, 40, 155
Gault, Jean Baptiste, biskup, 69, 74,
96
Gavazzi, Alessandro, 32
Gay, Honoré, ksi¹dz, 58
Gelot, Paul, OMI, 40
Genin, Jeans Victor, OMI, 227
Gibelli, Antonine, OMI, 160
Gillis, James, biskup Edynburgu, 114
Ginoulhiac, J.M. Achille, biskup
Grenoble, 89, 154
Giraud, Pierre, kard., 25, 26, 29
Gousset, J.T.,kard., 85, 198, 201
Grandin, Vital, OMI, 185-186
Grandval, M., 211
Grans, misja z 1816, 118-120
Grant, Thomas, biskup., 66
Grzegorz XVI, papie¿, 51
Grenade, Louis, 78
Grenier, Ferdinand A., OMI, 42
Gros, M., kupiec, 31
Guéranger, opat, 50
Guibert, H., OMI, 88, 116, 154, 163,
199, 214
Guigues, B., OMI, 39-41, 88
Guillemin, Philippe, prefekt apostolski, 96, 151
Guinet, François Xavier, OMI, 164
Guiol, Louis, ksi¹dz, 93
H
Hamonic, Aristide, OMI, 204
Hautpoul, A.G., general, 85, 203
Hava, M., 150
Hodgkinson, M., 68
Holdforth, M., 113, 115
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Honorat, Jean Baptiste, OMI, 40-41
Hyères, 219
J
Janin, Gaspard, OMI, 36, 41
Jeancard, Jacques, mgr, 11, 86, 128-129, 134, 137, 153-154, 158,
173-174, 178, 185, 216
Jezus Chrystus, 29, 178-179, 184,
216
Jordany, Joseph, biskup Frejus, 154,
185, 205
K
Kanat, wiêty, 92
Korsyka, 160
L
Lacarrière, Pierre, biskup, 79
La Ciotat, 182, 217, 228
Lacordaire, 205
Lacroix, Pierre, biskup Bayonne, 96
La Font de Villers, genera³, 152-153
Lagarde, L.P., burmistrz, 212-215,
226
Lambruschini, kard., 52
La Moriciere, genera³, 221
Landriot, J.B., biskup La Rochelle,
220
Langalerie, P.H., biskup Belley, 185,
189
Langres, 33-35
La Penne, 181
La Place, markiz, 181
Laverlochère, J.N., OMI, 39
Lavigne, J.H., OMI, 28
Lebescou, Jean OMI, 28
Leblanc, H.J., ksi¹dz, 207
Ledóchowski, H., prefekt apostolski,
97
Leeds, 112, 115
Leon XII, papie¿, 51

Le Quieu, Antoine, 40, 41
Leydier, Félix F., OMI, 28
Londyn, 116
Ludwik Napoleon, 25, 30
Luce, Lazare, M., 192
Luigi, Dominique, OMI, 159-160
Lustrac, H de, OMI, 154
Lyon, 136
Lyon, namiestnik, 139
£
£azarz, wiêty, 120, 178-179, 184-185,
194
M
Magenta, 175
Magnan, ojciec, 70, 72
Magnan, Bernard Pierre, 202
Manning, Henry, arcybiskup, 115
Manthe, Joseph, OMI, 40
Marek, wiêty, 140
Marchal, Jean Joseph, OMI, 28
Marguerye, Frédéric, biskup Autun,
120, 178-179, 184-185
Maryja, 120-121
Maria, Karolina, królowa, 131
Marie Christine de Bourbon, 13, 94-95
Maria Magdalena, wiêta, 205
Marsylia, Kalwaria, 147
Marsylia,
posiad³oæ Saint-Louis,
210
Marsylia, kapucynki, 32, 43, 64, 91,
100, 149, 157, 188, 227
Marsylia, karmelitanki, 182
Marsylia, katedra, 10, 86, 127, 134-135, 158, 181
Marsylia, klaryski, 187
Marsylia, diecezja, 8, 14-19
Marsylia, koció³ Saint-Andre, 182
Marsylia, koció³ w. Bart³omieja, 143
Marsylia, koció³ Saint-Cannat, 92,
140-141, 154, 172-173, 204

235

Indeks osób i nazw w³asnych
Marsylia, koció³ w. Karola, 97,
188, 221
Marsylia, koció³ St-Genest, 204
Marsylia, koció³ w. Józefa, 195
Marsylia, koció³ w. Wawrzyñca,
191-192
Marsylia, koció³ w. £azarza, 142,
194
Marsylia, koció³ w. Marcina, 94,
97, 145, 191, 221
Marsylia, koció³ w. Mauronta, 98,
150
Marsylia, koció³ w. Micha³a, 192
Marsylia, koció³ w. Piotra, 212
Marsylia, koció³ w. Teodora, 75,
76, 187
Marsylia, koció³ w. Wiktora, 71,
209
Marsylia, instytucja biednych i niewidomych, 173, 177
Marsylia, arcybiskupstwo, 10, 169,
171
Marsylia, wy¿sze seminarium, 43,
222
Marsylia, koncepcja szpitala, 187-188
Marsylia, ratusz, 63-64
Marsylia, lazaret, 122-123
Marsylia, misja we Francji, 140-141
Marsylia, plany pomnika, 120-124,
150, 162, 210
Marsylia, Notre Dame de la Grande,
10, 36, 78, 79-80, 98, 132, 137,
143, 151, 156, 170, 171, 177,
210, 213, 216-218, 228-230
Marsylia, pa³ac episkopatu, 10, 94,
142, 190
Marsylia, ni¿sze seminarium, 34-35,
76, 90, 150
Martens, Théodore, OMI, 82
Martial, G.E., biskup St-Brieuc, 182
Marcin, wiêty, 117
Martin, Joseph A.M., OMI, 42, 118
Mathieu, Césaire, kard., 200
Maupas, C. Emile, prefekt, 212-215,
223

Maurel, Jean, OMI, 227, 228
Maurycy, wiêty, 72, 151
Maxwell, M. madame, 114
Mazargues, 142
Mazenod, C.A., prezydent, 92, 194
Mazenod, Charles Auguste, ksi¹dz,
97
Mazenod, Fortuné, mgr, 89, 194
Mazenod, matka, 99-100, 148-149,
156-157
Menjaud, A., biskup Nancy, 156
Mermillod, Gaspard, biskup, 155
Mestre, Charles, OMI, 82
Michaud, ksi¹dz, 139
Michel, Frédéric, OMI, 28
Michelier, F.-X., OMI, 25
Mirès, Jules Isaac, 16, 122-123, 126-128, 134, 142-143, 184, 205-208
Moloney, Richard, OMI, 49
Montolivet, 75, 102, 118, 140, 145,
147-148, 151, 183, 186, 188, 204,
219, 228
Montreal, parafia St-Pierre, 27
Moose Factory, 39
Moreau, Noël, OMI, 160
Morlot, François, kard. 85-86, 98,
116, 163, 169, 189, 196, 198, 201,
207
Moulins, 107-108
Mounier, J.F. Régis, OMI, 37-38
Muller, ksi¹dz, 184
N
Nancy, dom oblacki, 33, 34, 131, 164
Neapol, 219, 224
Napoleon III, 9-14, 77, 79-80, 81, 84-85, 105, 108, 125-126, 128-129,
132, 162-163, 167-174, 183, 196-199, 201, 207, 214-218, 228-229
Natal, 54, 56, 64
Niel, Adolphe, genera³, 168, 177
Noailles, Pierre Bienvenu, ksi¹dz,
117, 118, 184
Notre Dame w Clery, 86, 117
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Notre Dame w l’Osier, 89, 180
Notre Dame w Lumières, 180
Notre Dame w Talence, 117
Notre Dame w Laus, 170
Norfolk, wódz, 116
O
O’Connor, arcybiskup Dublina, 112
Odin, Jean Marie, biskup Galveston,
40, 66
Olliffe, Thomas, biskup, 41
Oregon, 36, 38, 41, 65
Orsini, F., 125
Oudinot, genera³, 30, 31
Oxford, 115
P
Palmella, biskup, 220
Pary¿, 107-108, 125-137, 205-208 etc.
Pary¿, koció³ Notre Dame de Lorette, 126-127
Pary¿, koció³ St-Denys, 83
Pary¿, koció³ St-Laurent, 135
Pary¿, koció³ St-Louis, 129
Pary¿, koció³ St-Nicolas du Chardonnet, 165
Pary¿, koció³ St-Severin, 129, 165
Pary¿, koció³ St-Sulpice, 165, 166,
169-170
Pary¿, Bracia Szkó³ Chrzecijañskich
w Passy, 166-167
Pary¿, dom oblacki, 116, 163, 204
Pary¿, pa³ac Luksemburga, 106
Pary¿, zakon przy ul. du Regard, 135
Pary¿, zakon dla emerytów, 165
Pary¿, Tuileries, 167
Parisis, Pierre L., biskup Langres, 34,
35
Pasqualini, Paul Jean, OMI, 160
Pasquier, Louis, ksi¹dz, 47
Patrizi, Constantino, kard., 81
Pavy, Louis, biskup Algieru, 29, 43, 55

Pélissier, Aimable, marsza³ek, 87,
138
Petagna, F., biskup Castellammare,
219
Pététot, L.P., superior, 95, 166
Pian, Jean, OMI, 151
Pius VII, papie¿, 51, 224
Pius VIII, papie¿, 51, 129
Pius IX, papie¿, 25, 26, 29, 66, 127-128, 133-134, 170-171, 197-199,
218, 221, 229
Pie, Désiré, biskup Poitiers, 198
Pillon, ksi¹dz, 116
Pinatel, ksi¹dz, 187
Piraud, Yvon, OMI, 151
Pittsburg, 40
Plantier, Augustin, biskup Nimes,
205
Polignac, ksi¹¿e, 205-208
Porret, F.X., OMI, 49
Pouzin, Jean, OMI, 82
Prado, 72-73
Przyl¹dek Horn, 42

R
Rambert, Toussaint, OMI, 103
Ratisbonne, Alphonse i Theodore,
172
Ravignan, s.j., 31
Receveur, A. S., ksi¹dz, 91
Regnault, L.E., biskup Chartres, 83,
93
Rey, Achille, OMI, 102, 153, 227
Rey, Claude, biskup Dijon, 150
Riario Sforza, arcybiskup Neapolu,
kard., 218-219
Ricard, Pascal, OMI, 65, 187
Richaud, kapelan, 93
Richaud, Joseph Laurent, OMI, 160
Rivet, F.V., biskup Dijon, 33, 39-40,
65
Rolland, Augustin, OMI, 162
Roque, Théodore, OMI, 149
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Rouland, Gustave, minister spraw religinych, 163, 169, 182, 211, 214
Roullet, Joseph, OMI, 93
Rousselet, C.F., biskup Seez, 98
Royer, Ernest, 200
Rozan, M., 122-123
Ruel, Marie Catherine, 67, 160
S
Sabaudia, aneksja, 208
Sabon, Jean Baptiste, OMI, 48
Sacconi, nuncjusz Pary¿a, 81, 107-108,
169-170, 221
Sacre-Coeur, 80-81
Saint-Bonnet, misja, 28
Saint-Cloude, 84-85
Saint-Julien, 142
Salinis, L.A., arcypiskup Auch, 82-83
Santoni, Jacques, OMI, 27
Sardou, Marc. A., OMI, 156, 204
Sarrebayrouze, Jean, biskup, 137
Saure, M., 184
Sauzet, Paul, minister spraw religijnych, 89
Semeria, Etienne, OMI, 88, 100, 102
Seregent N., biskup Quimper, 115-116
Serra, J.M.B., biskup Port Victoria, 220
Sibour, Auguste, arcybiskup Pary¿a,
109, 116
Sibour, Leon F., biskup Tripoli, 163
Sickling-Hall, 114
Solferino, 178, 209
Soulerin, Alexandre, OMI, 40
Suleau, M., 122
Sumien Andre Marc, OMI, 27, 52
Surel, Philippe, OMI, 36, 41-42
T
Taché, Alexandre, OMI, biskup, 102,
186
Tavelt, baron, 169
Telmon, Adrien, OMI, 40-41
Tempier, Henri, OMI, 103, 119, 154
Teksas, 40-41

Teresa, wiêta, 92
Thiers, Adolphe, 108, 126
Thourangin, M., 200
Thouvenel, E., 196-197
Timon, Jean, biskup Buffalo, 44, 59-60
Tissier, s.j., 211, 215
Tours, 116, 163
Troplong, R.Th., 13, 85, 86, 105,
109-110, 207-208
Turinaz, M., biskup Tarentaise, 207-208
V
Vassal, Augustin, OMI, 82
Vaudoyer, Jean, architect, 94, 184
Ventura, Gioacchino, 31, 32
Verdet, Jean, OMI, 154
Veuillot, Louis, 161
Viala, Jean, OMI, 29, 156
Vibert, F.M., biskup St-Jean-de-Maurienne, 207-208
Vico, 160
Vidal, zgromadzenie zakonne, 129
Villecourt, Clément, biskup Rochelle,
50
Vincens, A., OMI, 66, 116-117, 172
Viollet-le-Duc, E., architekt, 82, 94
W
Weld, kard., 114
Wersal, 208
Wicart, Casimir, biskup Frejus, 66
Wiseman, N.P., kard., 113
Wojna krymska, 69, 76
Wy¿sze seminarium, 115
Y
Youre, doktor, 112
Z
Zatoka Hudsona, 39
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Indeks przedmiotowy

A

D

Abstynencja, 29, 96-97, 132-133
Adoracja Najwiêtszego Sakramentu,
174-175, 188, 191-195, 199, 203-204, 209-210, 212, 225-226
Arabowie, 43

Damy od Rekolekcji, 199
Damy z Nazaretu, 141
Damy wiêtego Tomasza z Villanueva, 97
Dom Sierot, 70
Dzie³o wiêtej Rodziny dla powo³añ,
76

B
Bierzmowanie, 69-70, 74-78, 90-94,
97, 99, 111, 139, 145-150, 161,
173, 177, 181, 196, 210, 220-221
Bogactwo, 161-162, 211
Bo¿e Narodzenie, 102, 228
Bracia konwersi, 25
Bracia Szkó³ Chrzecijañskich, 34,
196
Bracia od wiêtego Jana Bo¿ego,
122
Bracia ze Wspólnoty Notre-Dame de
Bon Secours, 99
Braterska mi³oæ, 88-91

C
Ceremonia religijna, 15, 16, 130,
135, 140-141, 165
Cholera, 33-36, 43
Chrzest, 56-58
Cmentarz, 184
Córki Maryi, 140, 155, 225

E
Emocje, p³acz, 16-20, 53-54, 70, 103,
173, 177-179, 184, 191, 195
Episkopat, 92
Eucharystia, 16-19, 48, 53-54, 59-61,
71, 73, 74, 75-79, 111-112, 120-121, 129-130, 165, 175, 187-195,
199, 202, 207, 214-218, 228-229

J
Jezuici, 31, 42, 65, 68

K
Kana³ z Durance, 41-42
Kapitu³a generalna, 88
Kaplica Nieustannego Katechizmu,
192
Kap³ani od Najwiêtszego Sakramentu, 170, 174-175
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Kardyna³owie, 11-13, 181, 189, 197,
218
Kardyna³owie rzymscy, których zna³
Mazenod, 51, 228
Karmelici, 92-93
Karnawa³, 71, 72-73
Katechizm wytrwa³oci, 71
Kongregacja m³odych w Aix, 119-120
Korespondencja, 38, 42, 159, 210
Koció³, 8

L
Liturgia, 50-52, 107-108

M
Ma³e Siostry od Ubogich, 122, 143
Mi³osierdzie Bo¿e, 93
Misje, 28, 118-120, 137, 156, 195-196
Muzu³manie, 29

N
Nêdza, 161
Nowicjat, 27

O
Oblaci, 19-20, 43, 102
Ojcowie w Marsylii, 19, 35, 65, 86,
90, 187, 221
Ordo, 104, 124
Otwartoæ katolików, 194

P
Paliusz, 63-66
Panny Mi³osierdzia, 100

Panny Sacré-Coure, 155
Pielgrzymi z Jeruzalem, 169
Pierwszy listopada, wiêto oblackie,
183
Pokutnicy Jezusa Mi³ociwego, 194
Pokutnicy od Ducha wiêtego, 204
Pensjonat Sacré-Coeur, 146, 150
Petycje, 200-202
Podró¿e, 21, 33-35, 61, 82, 89-90,
112-117, 125-137, 162-172, 178-179, 196-203, 205-208
Post, 132-133, 167
Procesje, 16, 73, 74, 80-81, 111-112,
146
Procesje Sacré-Coeur, 30, 146, 209
Przytu³ek, 94, 141, 143, 146, 188,
220, 225

R
Rada Dzie³a Rozkrzewienia Wiary,
53
Raj, 179, 103, 195
Rekolekcje duszpasterskie, 181, 219
Relikwie, 17
Republika, 28
Rewolucje, 175-177
Rocznice, 32, 43, 64, 88, 92, 100,
148-149, 157, 180, 188, 212, 220,
227

S
Serce, 159, 165
Siedemnasty lutego, 131
Senator, 9-11, 84-85, 107-116, 125-137, 162-171, 195-203
Siostry od Rekolekcji Chrzecijañskich, 91
Siostry Mi³osierdzia, 189
Siostry Mi³osierdzia Saint-Just, 150
Siostry Notre-Dame de la Charite,
141, 146
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Siostry wiêtej Rodziny w Bordeaux,
117
Siostry Dobrej Nadziei, 226
Siostry w. Józefa de Belleya, 225
Siostry w. Wincentego a Paulo, 99
Siostry wiêtszych Imion Jezusa i Marii, 67, 160
Siostry ze wspólnoty Najwiêtszego
Sakramentu, 222
Siostry de Sacré-Coeur, 40
Stany papieskie, 185, 196, 197
Statuty diecezjalne, 93
Stowarzyszenie adoratorów
Najwiêtszego Sakramentu, 40, 64
Stowarzyszenie Denar w. Piotra, 27,
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