Listy do Kongregacji
i do Dzie³a
Rozkrzewiania Wiary

WIÊTY EUGENIUSZ DE MAZENOD
(1782-1861)
Kolekcja Pisma oblackie V

Listy do Kongregacji
i do Dzie³a
Rozkrzewiania Wiary
1832-1861

Z francuskiego t³umaczy³
o. Jan Ger³owski OMI

POLSKA PROWINCJA MISJONARZY OBLATÓW MARYI NIEPOKALANEJ

POZNAÑ 2017

Copyright polskiego t³umaczenia:
Polska Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej

Korekta: KATARZYNA BU£CZYÑSKA
Redaktor: MARCIN WRZOS OMI

ISBN 978-83-921781-4-9 (ca³oæ)
ISBN 978-83-63775-30-8 (t. 5)
Perfekt Druk, ul. wierzawska 1, 60-321 Poznañ

 VI 

Bp Eugeniusz de Mazenod (1782-1861), Za³o¿yciel Zgromadzenia Misjonarzy
Oblatów Maryi Niepokalanej, w 1816 r., nominowany biskupem Marsylii w 1837 r.,
senatorem w 1856, proponowany na kardyna³a w 1859 r.

 VII 

 VIII 

Kard. Alessandro Barnabò (1801-1974), prosekretarz Kongregacji Propagandy
Wiary (1847-1848), sekretarz Kongregacji Propagandy Wiary (1848-56),
prefekt Kongregacji Propagandy Wiary (1856-1874).

 IX 

 X 

Wprowadzenie
Cztery pierwsze tomy pism Eugeniusza de Mazenoda, Za³o¿yciela
Oblatów Maryi Niepokalanej zawiera³y wszystkie jego listy zebrane
w ró¿nych miejscach w okresie kilkudziesiêciu lat, pisane zw³aszcza do
jego synów misjonarzy w Ameryce Pó³nocnej, na Wyspach Brytyjskich,
w Afryce i na Cejlonie.
W korespondencji ujawnia siê pierwszy zapa³ misjonarski Zgromadzenia, które jest wielkoduszne od pocz¹tku zarówno co do liczby oblatów wys³anych na ró¿ne kontynenty, jak i co do ducha apostolskiego, który je o¿ywia.
Te misje nie mog³yby jednak zaistnieæ ani rozwin¹æ siê bez m¹drego kierownictwa wiêtej Kongregacji Propagandy Wiary, ani bez wsparcia finansowego Dzie³a Rozkrzewiania Wiary. Dlatego zamieszczamy
w tym tomie wybór listów pisanych do tej¿e Kongregacji i do tego
Dzie³a.
Listy do wiêtej Kongregacji Propagandy w Rzymie
Sporód listów adresowanych przez Za³o¿yciela Oblatów do wiêtej Kongregacji Propagandy zamieszczamy w tym tomie tylko te, które
dotycz¹ misji oblackich, to jest prawie po³owê listów, które Za³o¿yciel
napisa³ do tej Kongregacji. Pomijamy tutaj inne listy, które dotycz¹
jego nominacji do godnoci biskupiej jako biskupa tytularnego Ikozji,
jak te¿ projektu jego wyniesienia do godnoci kardynalskiej. Równie¿
to, co dotyczy buntu w Pañstwie Kocielnym i wojen we W³oszech,
ró¿ne listy rekomendacji, a zw³aszcza te, które mówi¹ o trudnociach
wobec wielu kap³anów wschodnich szukaj¹cych ucieczki i pieniêdzy we
Francji, zosta³y tu pominiête. Za³o¿yciel pisa³ o tym w jednym ze swych
listów do kardyna³a Fransoniego: Który z naszych poetów zaczyna
jedn¹ ze swych elegii tymi s³owy: kto mnie wyzwoli od Greków, itd.
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Chêtnie powtórzy³bym to samo. Wród k³opotów ze strony biskupów,
mnichów i kap³anów tych «wdziêcznych» ludów azjatyckich i afrykañskich, znowu pewien grecki ksi¹dz spada jakby z nieba”1.
W ca³ej korespondencji misyjnej Za³o¿yciela dominuj¹ dwie g³ówne troski: g³osiæ Ewangeliê poganom i daæ Zgromadzeniu solidne podstawy. To, co zagra¿a lub spowalnia realizacjê tych planów, niecierpliwi go, to, co je przekrela, zmusza go do podjêcia radykalnych
decyzji. I tak w roku 1850 rezygnuje z misji w Algierii, aby móc wys³aæ
misjonarzy do Afryki Po³udniowej. Jest te¿ gotów wycofaæ ojców
z misji Rivière-Rouge, gdy o. Tachégo mianowano koadiutorem biskupem Provencher w Saint-Boniface.
Pod jurysdykcj¹ biskupów oblatów, jak biskupa Natalu o. Allarda,
biskupów pó³nocno-zachodniej Kanady, Tachégo i Grandina, biskupa
wschodniej Kanady, o. Guiguesa ewangelizacja pogan, ¿ycie zakonne
oblatów i podwaliny Zgromadzenia by³y realizowane zgodnie ze wskazówkami Za³o¿yciela i nie natrafia³y na wiêksze trudnoci. O tych misjach nie wspomina siê wiêc w listach do Kongregacji Propagandy
Wiary. Ca³a korespondencja tyczy misji na Cejlonie i w Oregonie pod
jurysdykcj¹ biskupów nie oblatów.
Na pierwszy rzut oka te listy do Kongregacji Propagandy nie s¹
buduj¹ce! Zaskakuje w nich twarda mowa, surowe s¹dy, natarczywoæ,
by nie powiedzieæ upór bpa de Mazenoda, z jakim przedstawia pewne
plany, by nak³oniæ Kongregacjê do realizacji swych zamierzeñ.
Jest to widoczne w jêzyku, jakim siê pos³uguje, oraz w tym, ¿e zwraca siê do prze³o¿onych, w szczególnoci do swego przyjaciela, kard.
Barnabò, sekretarza Kongregacji Propagandy w latach 1848-1856,
nastêpnie kardyna³a prefekta.
Prawie wszystkie te listy s¹ napisane po w³osku2. Od wielu lat o. de
Mazenod nie mia³ wiele okazji pisaæ w tym jêzyku. S³ownictwo przy1
Biskup de Mazenod do kard. Fransoniego, 16 maja 1844. Marsylia, archiwa arcybiskupstwa, Dzia³ listów administracyjnych, t. 5. s. 18. W kilku listach Za³o¿yciel u¿y³ w³oskiego
zwrotu benedette nazioni itp. W jêzyku w³oskim czasem u¿ywa siê tego s³owa jako przeciwstawienie, aby nie powiedzieæ maledette nazioni, co nale¿a³oby przet³umaczyæ na jêzyk francuski jako przeklête narody. Lecz w ca³ej swej korespondencji pisanej po francusku Za³o¿yciel nigdy nie u¿ywa tego s³owa, aby okreliæ osobê. T³umaczymy wiêc dos³ownie przez béni
(wdziêczny) W³oskie s³owo benedetto okrelaj¹ce osobê, która powoduje nasz¹ niecierpliwoæ lub gniew, zachowuje pewien sens, którego s³owo maudit (przeklêty) nie posiada.
2
Dziêkujê o. P. Pirlotowi, który uwa¿nie przejrza³ moje t³umaczenie. Sk³adam podziêkowanie równie¿ t³umaczom edycji angielskiej i tym wszystkim, którzy z nimi wspó³pracuj¹
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swoi³ sobie w okresie wygnania, w wieku od dziesiêciu do dwudziestu
lat. Ale wiemy, i¿ m³odzi s¹ ekstremistami z natury i lubuj¹ siê w przesadnym jêzyku, który czêsto wykracza poza ich myl. Wydaje siê, ¿e to
mo¿e czêciowo wyjaniaæ ostre i dosadne s³owa i wyra¿enia, u¿ywane czêsto w listach. Tak na przyk³ad s¹ traktowani republikanie Rzymu
z 1848-1850 (bandyci, kretyni, kanalie, 30 lipca 1849, 27 lutego 1850),
o duchownych z Goa (prawdziwe paso¿yty dusz ludzkich; ta rasa, te
lenie, 11 sierpnia 1847, 20 padziernika 1850)3, o biskupach Cejlonu
i Oregonu, na których nie przestaje siê uskar¿aæ (biskup nieszczery, biskup krêtacz, wrogi ludziom, cz³owiek pozbawiony prawoci, zawsze
podstêpny, to jest duchowieñstwo tego rodzaju, a ich cechy to: arogancja, tyrania w sprawowaniu w³adzy, niesprawiedliwy upór, 15 czerwca, 8 lipca i 8 grudnia 1851, 28 padziernika 1853, 12 lipca i 2 sierpnia 1855).
Ponadto bp de Mazenod czêsto pisze w przyp³ywie emocji po
przeczytaniu korespondencji. Nie ma te¿ czasu na powtórn¹ lekturê
swych listów, ich wys³anie nie cierpi zw³oki, a jest obarczony licznymi
zajêciami. Sam zreszt¹ to potwierdza, wiadczy o tym niedba³y styl,
mieszanie s³ownictwa francuskiego z w³oskim, powtarzanie tematu
w tym samym licie. Natomiast gdy porównamy styl i przedstawione
argumenty listu z 27 marca 1861 r., widzimy kontrast z poprzednimi
listami. Biskup de Mazenod, wówczas chory, mia³ czas przejrzeæ swój
tekst pisany przez sekretarza.
Nade wszystko Za³o¿yciel jest wiadomy, ¿e powinien mówiæ szczerze, gdy zwraca siê do prze³o¿onych, swych przyjació³, wobec których
mo¿e bez ogródek ods³oniæ swoje uczucia: Wybacz mi, Eminencjo,
w sposób dyskretny, ale bardzo cenny. S¹ to: o. F. George, redaktor tej publikacji, oo.
A. Baillargeon, F. Bullivant, I. Tourigny, a zw³aszcza A. Kedl, którzy sprawdzaj¹ t³umaczenie i nanosz¹ ostatnie poprawki. Na szczególne podziêkowanie zas³uguje o. Paul Sion, który
uwa¿nie sprawdza wszystkie teksty w jêzyku francuskim, oraz o. Donat Levasseur, który poprawia pierwsze wydruki tomów dwóch edycji i czuwa nad prac¹ w drukarni Richelieu.
3
Biskup de Mazenod nie by³ jedynym, który surowo os¹dza³ duchowieñstwo portugalskiej kolonii Goa. Oto fragmenty listów biskupów z Cejlonu: bpa Bettachiniego do kard.
Fransoniego, 1850: Kilku duchownych z Goa nadal celebruje mszê z sumieniem obci¹¿onym tyloma grzechami, nadu¿ywaniem jurysdykcji, kradzie¿¹, pijañstwem, itp.. Rzym, arch.
di Prop. Fide, Scritture riferite nei Congressi, Indie orientali, v. 12 (1849-1850), f. 707; bpa
Braviego do kard. Fransoniego, 14 sierpnia 1851: Ksiê¿a z Goa maj¹cy bardziej czarne serce ni¿ skórê, ibid., v. 13 (1851-1852), f. 567 i nast.; bpa Gaetano Musulce, pochodz¹cego
z Goa, do kard. Fransoniego 14 wrzenia 1850: Sunt enim ii disubidientes [sic] et obstinati
Arch. Arcybiskupstwa Kolombo .
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moj¹ szczeroæ”, pisze do kard. Barnabò 28 lipca 1858. „Wiesz, ¿e nie
kryjê swych myli przed tob¹, to znaczy zawsze bez ogródek mówiê to,
co czujê. To wyp³ywa z zaufania, jakim darzê Ciê z powodu okazanej
mi dobroci. Odk¹d mia³em szansê Ciê poznaæ, zwracam siê do Ciebie
zawsze z otwartym sercem”. W tym¿e duchu pisze list 12 sierpnia
1860: „Kiedy pozwalam sobie na zwierzenia przed Tob¹, Eminencjo,
czyniê to w tym celu, by otworzyæ serce z bezgranicznym zaufaniem,
jakim Ciê darzê. Zostawiam wiêc na boku wszelkie zwroty jêzykowe
u¿ywane w dyplomacji, aby powiedzieæ otwarcie i «prosto z mostu»
wszystko, co mylê o ludziach i sprawach. Wobec tej gotowoci mego
serca, które bez obawy i z ca³¹ szczeroci¹ otwiera siê przed Tob¹,
ufam, ¿e Ciê nie urazi ¿adna moja opinia ani ¿aden krytyczny os¹d.
Oczywicie, mogê siê w tych s¹dach myliæ, lecz nie zas³ugujê na naganê, poniewa¿ im wiêksz¹ surowoæ okazujê w s¹dach, tym g³êbsze
jest szczere przywi¹zanie i zaufanie do Ciebie, tym bardziej bezwarunkowa przyjañ4.
Do tych motywów, które choæ czêciowo wyjaniaj¹ nadu¿ywanie
formy w redagowaniu listów, trzeba dorzuciæ powagê problemów powsta³ych na misjach na Cejlonie i w Oregonie.
Oblaci wyruszaj¹ do Walla Walla w Oregonie w lutym 1847 roku.
O ile we wschodniej Kanadzie maj¹ w biskupie Montrealu, o. Bourgecie, prawdziwego ojca, to ca³kiem inaczej traktuj¹ ich bracia Norbert
i Magloire Blanchet; pierwszy to arcybiskup Oregonu, drugi biskup
Walla Walla. Obaj o wybitnie apostolskim duchu zazdronie strzeg¹
swego autorytetu, trzymaj¹c wszystko w swych rêkach, zarówno finanse, jak i kontrolê nad wieckim i zakonnym duchowieñstwem5. Parê lat
póniej trac¹ kilku diecezjalnych kap³anów przyby³ych z nimi oraz
jezuitów, którzy przenosz¹ siê do Kalifornii w 1850 roku. Ojciec Accolti przedk³ada wiêc swoje racje o. Életowi, prowincja³owi jezuitów
z Missouri: „Biskup Walla Walla… broni uparcie autorytetu. To pe³nienie w³adzy jest niezgodne ze wiêtymi kanonami i ustawami, metody
dalekie od kocielnego prawa, nie potrafi odwo³aæ swych decyzji. Ledwie tu przyby³, zdoby³ informacje o odpowiedzialnych za misje ojcach

4
Zobacz te¿ nastêpuj¹ce listy Za³o¿yciela do Propagandy Wiary: 8 lipca 1851, 21 lipca
1853, 20 sierpnia 1854, 12 lipca, 2 sierpnia, 3 i 18 grudnia 1855, 27 marca 1861.
5
Te zasady postêpowania wspomniane w Dzienniku z ustanowienia siedziby metropolitalnej Rome, arch. di Prop. Fide, Acta, vol. 209, ff. 188, 189
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i ka¿demu z nich wys³a³ list, mianuj¹c go misjonarzem-proboszczem
danej placówki. Ograniczy³ jurysdykcjê ka¿dego do jego w³asnej misji, dodaj¹c klauzulê: a¿ do odwo³ania Wielebny ojcze, rozumiesz,
jakie ograniczenia i przeszkody stawia zarówno pos³udze biednych
misjonarzy, jak i superiorowi pozbawionemu swej w³adzy. Ta bowiem
sytuacja uniemo¿liwia superiorowi wed³ug swego uznania i stosownie
do naszych wiêtych regu³ decydowaæ o zmianie miejsca tych, którzy
mu podlegaj¹, gdy uzna to za w³aciwe b¹d dla ich w³asnego dobra,
b¹d ze wzglêdu na tubylców ”. Co wiêcej, dobra materialne misji
s¹ dla niego „dobrami diecezji i stanowi¹ w³asnoæ biskupa, dotyczy
to i domów misyjnych, i kocio³ów. Ma prawo ¿¹daæ sprawozdania, na
jaki cel wydaje siê dotacje Propagandy Wiary. To od biskupa zale¿y,
czy dana misja ma byæ w tym czy innym miejscu. Ile razy czytam historiê naszych dawnych misji w wielu krajach wiata, nigdy nie spotka³em czego podobnego”6.
Mimo gwa³townych skarg i pró¿nych wysi³ków, by znaleæ rozwi¹zanie7, bp de Mazenod jest chyba najbardziej cierpliwy sporód wspó³pracowników braci Blanchet; dopiero w 1858 r. pozwala oblatom opuciæ Oregon. Jest to po po¿arze ich misji wiêtego Józefa i wiêtej
Anny, spowodowanym przez Amerykanów i Indian podczas rewolty plemienia Cayouses w latach 1855-1856.
Oblaci wyruszaj¹ wówczas na Pó³noc, gdzie o. Demers, biskup Vancouver, od kilku lat oczekuje ich przybycia w celu nawracania Indian.
„Bêd¹ kontynuowaæ”, jak twierdzi, „zbawcze dzie³o zapocz¹tkowane
przeze mnie, realizowane przez jezuitów, którzy ostatecznie opucili
misjê, nawet mi o tym nie mówi¹c8”. Oblaci mieszkaj¹ najpierw
6
Por. wyj¹tki z tego listu: o. Accolti w licie genera³a jezuitów do bpa Barnabò, 14
wrzenia 1850. Ibid., Scrit. rif. nei Congressi, America centrale, v. 15 (1849-1851), ff. 583,
584
7
By daæ pewne wyobra¿enie charakteru bpa Magloirea Blancheta i zrozumieæ, jak
pojmowa³ on podpisan¹ umowê, oto dwa fragmenty listów: Jestem gotów uczyniæ wszystko, co nie bêdzie sprzeciwiaæ siê mojemu sumieniu, dla dobra mojej diecezji. Lecz, jak to
napisa³em superiorowi marianistów, je¿eli moje sumienie nie wyra¿a zgody na tak¹ czy inn¹
rzecz, tej zgody nie udzielê, choæby w konsekwencji mia³y znikn¹æ wszystkie misje diecezji
Oregon. List do kard. Fransoniego, 5 kwietnia 1854. Ibid., vol. 16 (1853-1854), f. 975; Nie
akceptujê tych uk³adów i ¿eby to wyraziæ jednym s³owem, nie uznajê ¿adnego, czy to wielki, czy ma³y, czy to dawny, czy nowy. Tekst cytowany przez o. dHerbomeza do bpa de
Mazenoda, 19 padziernika 1854. Rome, arch. gen. OMI.
8
Biskup Demers do kard. Fransoniego, 8 kwietnia 1856. Rome, arch. di Prop. Fide,
scrit. rif. nei Congressi, America Centrale, v. 17 (1855-1857), f. 603.
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w Esquimalt, na wyspie Vancouver, potem anga¿uj¹ siê w ewangelizacjê Indian w Kolumbii Brytyjskiej. Nawet jeli relacje z bpem Demersem s¹ doæ dobre, bp de Mazenod jest przekonany, jak wówczas wielu prze³o¿onych zakonnych, ¿e jego synowie pracowaliby bardziej zjednoczeni i z wiêksz¹ swobod¹ pod jurysdykcj¹ jednego z nich; z tego
powodu mocno zabiega w Kongregacji Propagandy o ustanowienie
wikariatu apostolskiego w Kolumbii Brytyjskiej, powierzonego jednemu z oblatów. Jego starania nie daj¹ oczekiwanego rezultatu za jego
¿ycia. Dopiero w roku 1863 o. d’Herbomez zostaje wikariuszem apostolskim nowego wikariatu.
Problemy powsta³e na Cejlonie s¹ bardziej z³o¿one. De Mazenod
w sercu ceni biskupa Bettachiniego, darz¹c wdziêcznym uczuciem tego
wikariusza Jaffny, który prosi³ o oblatów w 1847 roku. Jednak¿e skar¿y siê na niego z powodu dotacji Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, które
wikariusz chcia³ zagarn¹æ dla siebie. Dochodzi jeszcze spór o mianowanie o. Semerii biskupem pomocniczym Jaffny od roku 1850. Biskup
Bettachini przyznaje, i¿ o. Semeria to kandydat najodpowiedniejszy na
jego nastêpcê, ale s¹dzi, ¿e ta nominacja jest „przedwczesna i niewskazana”9. Cieszy siê niez³ym zdrowiem, a jego wikariat liczy zaledwie kilku kap³anów. Obstaje wiêc mocno przy swoim zdaniu. Biskup
de Mazenod stara³ siê zapewniæ solidn¹ pozycjê swym synom: Nie
mogê siê zgodziæ”, pisa³ w roku 1852, „by moje Zgromadzenie, gdy
umrê, mia³o przysz³oæ niepewn¹ gdzie na odleg³ej wyspie, jakby sz³o
o jednego misjonarza”10. Biskup Bettachini traci cierpliwoæ i kieruje
ma³o uprzejmy list do biskupa Marsylii, na co ten skar¿y siê Kongregacji Propagandy. Kardyna³ Fransoni napomina wikariusza Jaffny
nadto sk³óconego z wikariuszem Kolombo: „W listach u¿ywasz zwrotów mog¹cych raziæ korespondentów… W mi³oci bratniej proszê, by
z chrzecijañskim umiarem traktowa³ innych i ³agodzi³ wyra¿enia zbyt
gwa³towne i szorstkie, które zniechêcaj¹ blinich do Ciebie”11.
Biskup Bettachini utrzymuje swój punkt widzenia, odpowiada kardyna³owi prefektowi tymi s³owami: Podejmowanie decyzji nale¿y do
Kongregacja Propagandy Wiary do bpa Bettachiniego, 11 grudnia 1850. Ibid., Lettere e decreti, vol. 339 (1850), f. 1041: bp Bettachini do kard. Fransoniego, 7 stycznia 1852.
Ibid, Scrit. rif. nei Cong., Indie Orientali, v. 13 (1851-1852), f. 784.
10
Fragment listu bpa de Mazenoda do bpa Bettachiniego przepisany w licie do bpa
Barnabò z 16 kwietnia 1852. Ibid., Indie Orientali, vol. 13 (1851-1852), f. 903.
11
Kardyna³ Fransoni do bpa Bettachiniego, 31 grudnia 1851. Ibid., Lettere e decreti,
v. 340 (1851), f. 964.
9
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Ciebie, bracie; co do mnie, w duchu pos³uszeñstwa poszed³bym nawet
do piek³a12. Dnia 25 stycznia 1856 r. w koñcu przyj¹³ koadiutora, ale
przypomina kardyna³owi prefektowi: Proszê tylko, by nie udowadnia³ mej niekompetencji i przekonywa³ za pomoc¹ mocniejszych argumentów, ¿e jestem cz³owiekiem ma³o pojêtnym i imbecylem, bo by³oby
to dla mnie nie do zniesienia uchodziæ za takiego13.
Semeria zosta³ mianowany koadiutorem w 1856, nastêpnie wikariuszem apostolskim Jaffny w roku 1857, po mierci bpa Bettachiniego.
Sporo listów Za³o¿yciela do Kongregacji Propagandy odnosi siê do
problemów z bpem Bravim z wikariatu Kolombo, gdzie by³o tylko czterech oblatów, którzy przybyli w 1851 r. na wyran¹ probê Kongregacji Propagandy. Biskup Bravi, W³och, koadiutor bpa Gaetano Musulce sprzeciwia³ siê ich przybyciu. Obawia³ siê, by z przybyciem oblatów obecnych ju¿ w Jaffnie nie by³o zbytniej ingerencji Jaffny
w sprawy wikariatu Kolombo. Jako cz³onek zakonu sylwestrynów mia³
nadziejê, ¿e przeka¿e wikariat swemu zakonowi, który liczy³ jednak za
ma³o cz³onków, by zrealizowaæ te plany. Nie odrzuca³ oblatów, jakich
mu przydzielono, ale jasno przedstawi³ swoje intencje wobec nich.
Je¿eli teraz ma przybyæ czterech obiecanych oblatów, to niech przyje¿d¿aj¹, lecz niech bêd¹ tylko prostymi misjonarzami, ¿yj¹cymi osobno, bez ¿adnych planów formowania w³asnej misji, a tym bardziej ustanowienia domu ich Zgromadzenia”14.
Biskup Bravi zapewni³ jednak Za³o¿yciela, ¿e bêdzie dla oblatów
drugim ojcem; uzyskuje to, ¿e o. Semeria pozostanie tylko nominalnie
superiorem m³odych oblatów rozproszonych na biednych i dalekich
misjach. Czyni³ wiêc stopniowo wszystko, co w jego mocy, aby ich
zniechêciæ. Czasu mu nie brakowa³o, bo nie by³o ¿adnej wspó³pracy
miêdzy nim a bpem Musulce, który sam administrowa³ wikariatem15.
Chc¹c zyskaæ sympatiê ludzi z portugalskiego Goa, bp Bravi by³ na
ich us³ugach, ukrywa³ swój krzy¿, nie wizytuje misji, nigdy nie bierzmuje”16. Umacnia³ ich w opozycji do oblatów, wed³ug nich zbyt gorliBiskup Bettachini do kard. Fransoniego, 7 stycznia 1852. Ibid., Scrit. rif. nei Congressi, Indie Orientali, vol. 13 (1851-1852), f. 784.
13
Idem, ibid., vol. 15 (1855-1856), f. 896 v.
14
Biskup Bravi do kard. Fransoniego, 14 kwietnia 1851. Ibid., v. 13, f. 405.
15
Biskup Bettachini do kard. Fransoniego, 29 listopada 1854. Ibid., v. 14 (1853-1854),
f. 1427.
16
List bpa Bettachiniego do bpa Braviego, 24 kwietnia 1852, przepisany w licie misjonarza Leona Cingolaniego do kard. Fransoniego, 9 maja 1852. Ibid., v. 13, f. 980.
12
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wych w pos³ugach zw³aszcza w praktyce komunii dzieci. Chocia¿ bp
de Mazenod uznawa³, ¿e m³odzi, pozbawieni doradców oblaci s¹ czasem nieroztropni, jak troskliwy ojciec broni ich w Kongregacji Propagandy i wnosi sprawê bpa Braviego, który nie zmienia³ postawy; jego
jawna niechêæ do czterech ojców wzmaga³a siê. Byli oni po stronie
Jaffny, gdy miêdzy dwoma wikariatami powsta³ spór o wa¿ne misje, jak
sanktuarium wiêtej Anny w Talavili, Chilaw i Kurunegali.
By w³aciwie rozwi¹zaæ problem, Kongregacja Propagandy wys³a³a bpa Bonnanda, wikariusza apostolskiego Pondichéry jako wizytatora apostolskiego. Kongregacja przyjê³a jego sprawozdanie i 2 kwietnia 1855 r. jej decyzj¹ wikariat Jaffna zatrzyma³ misjê Chilaw i w³¹czy³
misjê wiêtej Anny pod pewnymi warunkami. Liczba oblatów w misji
Kolombo mia³a wzrosn¹æ, „by oddaæ j¹ tylko temu zgromadzeniu, któremu zosta³a ju¿ powierzona misja Jaffna”17.
Rozumiemy, dlaczego bp Bravi gorliwiej wykorzystywa³ póniej talenty dyplomaty, by nie realizowaæ tej decyzji. A ze swej strony bp de
Mazenod nalega³, by Kongregacja Propagandy szybciej realizowa³a to,
co postanowiono. Uwa¿a³, ¿e z chwil¹ mierci bpa Braviego w roku
1859 nadesz³a stosowna chwila, i przypomina³ o tym we wszystkich
swych ostatnich listach kard. Barnabò. Jednak Kongregacja nie mia³a
odwagi pozbawiæ sylwestrynów ich jedynej misji. Po dwóch latach
wakansu Kolombo powierzono o. Sillaniemu ze zgromadzenia sylwestrynów. Dopiero w roku 1883 oblata o. Bonjeana mianowano wikariuszem Kolombo.
Listy do Dzie³a Rozkrzewiania Wiary w Lyonie i w Pary¿u
Do listów do wiêtej Kongregacji Propagandy do³¹czamy te, które
bp de Mazenod wysy³a³ do Dzie³a Rozkrzewiania Wiary. Pierwsze odnosz¹ siê do dzia³alnoci misyjnej, relacji z biskupami i ewangelizacji,
w drugich jest mowa przede wszystkim o zarz¹dzaniu finansami.
Czêsto mówi siê, ¿e pieni¹dze s¹ si³¹ napêdow¹ wojny. Biskup de
Mazenod jako realista szybko poj¹³, ¿e odnosi siê to tak¿e do misji. Bez
pieniêdzy nie mo¿na by³o wysy³aæ misjonarzy do dalekich krajów ani

17

Kongregacja. 2 kwietnia 1855. Ibid., Acta, vol. 219, ff. 276-281.
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zapewniæ im utrzymania w ubogich regionach, gdzie trzeba by³o
wszystko zaczynaæ od pocz¹tku. Zawsze wiêc uwa¿a, ¿e Dzie³o Rozkrzewiania Wiary jest nieodzowne, zwie je: Dzie³em nad dzie³ami
(6 sierpnia 1851), „Opatrznoci¹ misji zagranicznych” (17 listopada
1851), „cudownym Dzie³em (18 lutego 1854), wielkim Dzie³em, jakiemu nigdy ¿adne inne nie dorówna (14 kwietnia 1856). Dlatego nade
wszystko zwraca siê do tego Dzie³a, ponawiaj¹c coraz bardziej nagl¹ce proby, w miarê jak zwiêksza siê liczba misjonarzy oblatów i powstaj¹ nowe misje na czterech kontynentach.
Odnaleziono 107 listów18 do Dzie³a Rozkrzewiania Wiary w Lyonie
i Pary¿u i dwa listy do Dzie³a wiêtego Dzieciêctwa. Sporód nich
zamieszczamy tylko 64 listy, by nie obci¹¿aæ tej publikacji i unikn¹æ
powtórek tam, gdzie mowa niemal wy³¹cznie o pieni¹dzach i sprawach
materialnych. Wszystkie listy maj¹ podpis Za³o¿yciela, pisane s¹ w pierwszej osobie, jakby pochodzi³y od niego; jednak¿e te listy s¹ czêsto dzie³ami sekretarzy, którzy mogli je redagowaæ z jego polecenia.
Dzie³o Rozkrzewiania Wiary jest dobrze znane. Relacja z 1842 r.
opublikowana w rocznikach tego Dzie³a19 mówi o pocz¹tkach powstania: Pocz¹tki Dzie³a s¹ niejasne i skromne: taki jest los instytucji
chrzecijañskich. Bóg czêsto urz¹dza wszystko tak, by nikt nie zwa³ siê
twórc¹ dzie³a i ¿adne ludzkie imiê nie by³o z nim zwi¹zane. On ukrywa
i rozdziela jego ród³o, jak to bywa ze ród³em wielkich rzek, których
pocz¹tku nie mo¿na wi¹zaæ z jakim strumieniem. Dwa g³osy wo³aj¹ce
o pomoc, jeden ze Wschodu, drugi z Zachodu, pochodz¹ce od dwóch
pobo¿nych niewiast prowincjonalnego miasta (Pauline Jaricot i madame Petit) zapocz¹tkowa³y ten plan. Szczêliwie realizowany, skutecznie wspiera on misje Wschodu i Zachodu”.
Dnia 3 maja 1822 r. dziesiêciu aposto³ów, kap³ani i wieccy, za³o¿y³o oficjalnie w Lyonie Dzie³o Rozkrzewiania Wiary. Jest ono z³¹czone z podobn¹ instytucj¹ ju¿ dzia³aj¹c¹ w seminarium Misji Zagranicznych Pary¿a, a za cel ma zbieranie sum pieniê¿nych i apostolstwo
modlitwy za misje. Akcja jest oparta na systemie dziesiêtnym (dziesiêæ
osób w ka¿dej grupie), który propagowa³a Pauline Jaricot dla dzie³
18
Przechowuje siê je prawie wszystkie w Archiwach Postulatury w Rzymie. Znajdowa³y siê w archiwach Propagandy Wiary we Fryburgu Szwajcarskim, zosta³y przekazane
Kongregacji, gdy czyniono poszukiwania przed wydaniem dzie³a bpa J. Leflona i aby wydaæ
pozycjê historyczn¹ przed beatyfikacj¹ bpa de Mazenoda.
19
Roczniki Propagandy Wiary, Lyon, t. 15 (1843), s. 172.
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charytatywnych. Cz³onkowie najpierw w grupach po dziesiêæ, potem
po sto osób zobowi¹zuj¹ siê do modlitwy za misje i ofiarowania piêciu
centymów tygodniowo na cele misyjne.
Dzie³o rozszerza siê szybko na diecezje Francji. W ci¹gu dziesiêciu
lat zostaje przyjête w innych krajach, jak Sabaudia, Belgia, Italia, Szwajcaria, a w koñcu przez ogó³ krajów katolickich. Zebrane sumy wynosi³y: w 1823 r. 22 915 franków, w 1833 — 309 947 franków i w 1843 r.
4 163 065 franków. A¿ do roku 1860 wysokoæ zebranych sum jest mniej
wiêcej na poziomie z 1843 roku.
Pocz¹wszy od roku 1843, Za³o¿yciel nakazuje przygotowaæ coroczne szczegó³owe sprawozdanie co do potrzeb misji oblackich. Dok³adnoæ i przejrzystoæ tych sprawozdañ, które redagowa³ zwykle o. Casimir Aubert, sekretarz Zgromadzenia, przynosi pochwa³y administracji
Dzie³a20. Zgromadzenie otrzymuje w 1843 r. 12 500 franków. Ta cyfra
powiêksza siê o prawie 10 000 franków rocznie, by osi¹gn¹æ sumê
95 000 franków w roku 1852. Podskoczy³a nagle do 150 000 franków
w 1853, nastêpnie do 190 000 w roku 185921.
Biskup de Mazenod przedstawia te sprawozdania do starannego
rozpatrzenia swej radzie, osobicie interesuje siê nimi, nawet podczas
ostatniej choroby. „Chocia¿ od trzech miesiêcy jestem na ³o¿u boleci,
pisze 10 kwietnia 1861, Pan udzieli³ mi tej ³aski, ¿e w cierpieniu mogê
zaj¹æ siê sprawami, które dotycz¹ mnie z podwójnego tytu³u. Szczegó³owo i dog³êbnie zapozna³em siê ze sprawozdaniem i wam je odsy³am”.
Listy tu wybrane nade wszystko dotycz¹ tych sprawozdañ lub konkretnych potrzeb misjonarzy.
Formu³y, którymi rozpoczyna i koñczy ka¿dy list, wiadcz¹ o tym,
z jak wielkim szacunkiem i powa¿aniem bp de Mazenod odnosi siê do
cz³onków administracji Dzie³a i czêsto wyra¿a wdziêcznoæ Zgromadzenia, nawet je¿eli nie jest zbyt sk³onny ufaæ wieckim, gdy chodzi
o sprawy Kocio³a22. Zawsze pozostaje sob¹, cechuje go wielka swo20
List Za³o¿yciela do Dzie³a, 29 lutego 1860. Relacje pomiêdzy Dzie³em i bpem de
Mazenodem przedstawi³ o. N. Kowalsky OMI, Études Oblates. Biskup de Mazenod i Dzie³o
Rozkrzewiania Wiary, t. 11 (1952), s. 239-260.
21
Posiadamy tylko siedem ostatnich sprawozdañ (1855-1861) przepisanych w Zbiorze
listów (1855-1861) , Rome, arch. de la Postulation, DM X.
22
Mamy tego przyk³ad w jego relacjach z L. Veuillotem, por. Inquisitio Historica Servi
Dei C. J. E. de Mazenod, Rzym 1968, s. 441-447.
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boda w s¹dach, szczeroæ niekiedy zbyt szorstka, dynamizm, który ca³y
swój zapa³ czerpie z mi³oci Boga i troski o zbawienie dusz.
I tak w 1848 r. sprzeciwia siê decyzji administratorów w Lyonie,
gdy czterech ojców wysy³a na Cejlon. Postanowili, ¿e ca³¹ sumê otrzyma bp Bettachini, nie udzielaj¹c nic oblatom. Nie jestecie, Panowie,
administratorami finansowymi wikariusza apostolskiego Jaffny”, pisze
24 padziernika, „ale tymi, którzy bezinteresownie dziel¹ ja³mu¿ny
wiernych. Wed³ug potrzeb rozdzielacie nie tylko biskupom i wikariuszom, tak¿e rodzinom zakonnym, które Koció³ posy³a do ewangelizacji niewiernych”. Otrzymuje odpowied, któr¹ uznaje za niezbyt stosown¹. Ura¿ony, przez ca³y rok nie koresponduje z administracj¹
Lyonu, lecz po przyznanej mu racji nawi¹zuje dialog. Równie¿ i teraz
okazuje siê pe³en taktu, staraj¹c siê byæ zawsze szczery. Przede wszystkim ci¹gle prosi o pieni¹dze dla Zgromadzenia, scholastykatu w Anglii i na inne nadzwyczajne potrzeby. W listach wymienia podobne
przyk³ady pomocy finansowej udzielanej innym instytutom, co zaznaczano w sprawozdaniach finansowych „Kronik”23.
Gdy otrzymuje mniejsz¹ sumê ni¿ tê, o któr¹ prosi³, ponawia probê, dowodz¹c, ¿e wydatki przekraczaj¹ otrzyman¹ sumê, lub wykazuj¹c, i¿ oblaci ¿yj¹ w nêdzy. Wska¿ê wam póniej potrzeby misjonarzy
Oregonu”, pisze 24 padziernika 1848. „Zwracaj¹ siê do was, jak
mówi¹, nie po to, aby budowaæ piêkne kocio³y jak w Stanach Zjednoczonych, ale by stawiaæ baraki, gdzie mogliby siê schroniæ przed ch³odem, zaopatrzyæ siê w ¿ywnoæ konieczn¹ dla podtrzymania si³ i nie
umrzeæ z g³odu”. „Ofiarodawcy Dzie³a Rozkrzewiania Wiary chc¹
wesprzeæ misjonarzy, którzy g³osz¹ Ewangeliê poganom”, dodaje
22 grudnia 1850, „a nie, aby upiêkszaæ kocio³y… lub meblowaæ rezydencje biskupie”. O tym samym mówi ostatni list, jaki pisze do Dzie³a
Rozkrzewiania Wiary 10 kwietnia 1861 r.: Proszê o pomoc dla naszych misjonarzy nie po to, by mogli prowadziæ ¿ycie wygodne i ³atwe,
ale by mieli niezbêdne po¿ywienie i utrzymanie, by mogli podj¹æ najbardziej elementarne prace i wzbudziæ trochê szacunku dla wiêtoci
powo³ania i wznios³ej pos³ugi, jak¹ pe³ni¹”.
Za³o¿yciel uznaje, i¿ dwukrotnie tak natarczywie prosi³ o wiêksz¹
sumê, ¿e administratorzy poczuli siê obra¿eni. Dlatego z pokor¹ wyra¿a ¿al i usprawiedliwia siê 8 stycznia 1857: „Wiem od biskupa
23

Por. listy z 23 maja 1850, 5 marca 1853, 15 kwietnia 1853, itd.
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z St-Boniface i biskupa Olympii, ¿e zasmuci³ was list, jaki wam wys³a³em, wykazuj¹c pilne potrzeby naszych misjonarzy. Zdaje siê, ¿e mój
sekretarz niew³aciwie sformu³owa³ moj¹ myl i wyrazi³ j¹ w s³owach,
które mog³y was uraziæ. Moje serce i intencje s¹ dalekie od tego, by
chcieæ sprawiæ najmniejsz¹ przykroæ ludziom tak oddanym sprawie,
których otaczam sympati¹ i podziwem. Podpisuj¹c list, nie spostrzeg³em, ¿e móg³ on zawieraæ co innego ni¿ opis krytycznej sytuacji oraz
pragnienie, abycie kieruj¹c siê bratni¹ mi³oci¹, chcieli jej zaradziæ.
Jest mi bardzo przykro, i¿ mog³em niewiadomie was obraziæ, wyra¿am zatem zaraz ¿al z tego powodu i bardzo przepraszam…”24.
Biskup de Mazenod niekiedy skar¿y³ siê na Dzie³o Rozkrzewiania
Wiary z powodu listów og³aszanych w „Kronikach”. Czasopismo to
osi¹gnê³o nak³ad 150 000 egzemplarzy w 1843 oraz 212 000 w roku
1861, z których 138 000 w edycji francuskojêzycznej. By³o niezwykle
popularne, gdy¿ zamieszczane tam listy misjonarzy budzi³y wielkie zainteresowanie. Czytelnicy dziêki artyku³om pisanym przez oblatów mogli
poznaæ Zgromadzenie i jego dzie³a. Posy³aj¹c tam listy misjonarzy, Za³o¿yciel wybiera³ zawsze te najlepsze. Pocz¹wszy od 1845, co roku publikowano tam jeden lub dwa listy, z wyj¹tkiem 1848 i 1853. Mimo wielu
apeli zamieszczono tam tylko po jednym licie w 1854 i 1855. Za³o¿yciel interweniowa³ stanowczym tonem. ¯yczy³bym sobie, by nie pomijano nazwisk wyje¿d¿aj¹cych na misje misjonarzy”, pisze 17 stycznia
1854 roku. „Diecezje, które nam ich dostarczaj¹, dziwi¹ siê, ¿e nie s¹
wymieniani. Nie wspominam ju¿ o sprawie listów, jakie wielokrotnie
posy³a³em do Lyonu. Zamieszcza siê te mniej interesuj¹ce. Zdaje mi siê,
¿e przez szacunek dla ró¿nych zgromadzeñ znanych z pos³ugi misyjnej,
nale¿a³oby cytowaæ kolejno ich korespondencjê, choæby dla wykazania,
¿e nie s¹ bezczynne. Dnia 14 kwietnia 1856 napisa³ stanowczym tonem:
„Ostatni numer «Kronik» zawiera tylko listy mniej lub bardziej interesuj¹ce z misji w Chinach. Nie s¹dzicie, ¿e nieco przesadnie podkrela
siê to, co dotyczy dzie³a Sainte-Enfance, mówi¹c tylko o kraju, dla którego zbiera siê wszystkie ofiary z myl¹ o dzieciach, jakby w innych
misjach nie udzielano tak¿e wielkiej liczby chrztów tym biednym stworzeniom. Mówiê o tym przekonany, ¿e listy, które wam pos³a³em, s¹ byæ
mo¿e bardziej buduj¹ce ni¿ te zamieszczone przez was w «Kronikach»,
a poza tym ciekawsze. Czytelnik mo¿e siê znudziæ, gdy mówi siê mu sta24

Por. tak¿e list z 10 padziernika 1860.
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le tylko o Chinach i Indochinach”. Pouczenie zostaje przyjête. Od 1858
wiele listów blatów pojawia siê co roku w „Kronikach”.
Podalimy tutaj tylko kilka aspektów tej korespondencji, której
wagê czytelnik sam oceni i pozna osobowoæ bpa de Mazenoda i dzia³alnoæ misyjn¹ oblatów. Z listów mówi¹cych przede wszystkim o sprawach finansowych mo¿na wnioskowaæ, ¿e Za³o¿yciel nie jest tylko bior¹cym ja³mu¿nê i administratorem. Natchnieniem dla niego jest zawsze
natura i cel Zgromadzenia, zbawienie dusz, obecnoæ Kocio³a w wiecie oraz chwa³a Bo¿a. Z drugiej strony, nawet jeli te listy mówi¹ ma³o
o zakonnym ¿yciu misjonarzy i zawieraj¹ niewiele rad i refleksji, jakie
mog³yby s³u¿yæ zbudowaniu dzisiejszych oblatów, s¹ równie wa¿ne jak
publikowana uprzednio korespondencja. Daj¹ obraz szybkiego rozszerzania siê oblackich misji zagranicznych i wzrostu liczby misjonarzy,
ich dzie³, ofiarnego ¿ycia i ducha, jaki ich o¿ywia. Mo¿na je uznaæ za
dowód, wprawdzie skromny, ale szczery, wielkiej wdziêcznoci Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej dla Dzie³a Rozkrzewiania Wiary
w Lyonie i w Pary¿u.

Korespondencja misyjna Za³o¿yciela
Ten pi¹ty tom koñczy korespondencjê misyjn¹ Za³o¿yciela. Wierny
idei, któr¹ wpoi³ swoim synom, sam do³o¿y³ wszelkich starañ, by zapewniæ sta³oæ i rozwój misji powierzonych oblatom. G³ównym przedmiotem tej korespondencji to: anga¿owaæ kandydatów do ¿ycia misjonarskiego, formowaæ ich i zachêcaæ, nakreliæ plan odwa¿nego
apostolatu wród tubylców, zapewniæ im niezbêdn¹ pomoc finansow¹.
Przesy³aæ do Propagandy Wiary propozycje odnonie do skuteczniejszej pracy apostolskiej, stwarzaæ przyjazn¹ atmosferê wobec najbardziej ofiarnych. Tam, gdzie trzeba, broniæ misjonarzy przed tymi biskupami, którzy ich nie rozumiej¹, wykazuj¹c ich gorliwoæ i dobr¹ wolê.
Korespondencja ta ukazuje znany nam impulsywny temperament Za³o¿yciela, nade wszystko ods³ania jego duszê, przepojon¹ misyjnym zapa³em25. „Posiada³ tego ducha zdobywczego, który pcha aposto³ów
25
A. Perbal, Powo³anie misyjne Eugeniusza de Mazenoda, w: Études Oblates, 17 (1958),
s. 289-319; Id., Eugeniusz de Mazenod nosi znamiê swego powo³ania misyjnego, Ibid., 19
(1960), s. 23-73.
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ci¹gle dalej, by szerzyæ Królestwo Bo¿e. Jako g³owa Zgromadzenia,
które powiêci³o siê misjom, zawsze okazywa³ ¿yw¹ troskê o terytoria
powierzone jego synom. Apostolat, problemy ró¿nych misji, wysi³ki
misjonarzy, nic nie by³o mu obce. Niemal pochyla³ siê nad ka¿d¹ nowo
powsta³¹ placówk¹ misyjn¹; dowiadywa³ siê i radzi³, by móc przekazaæ ka¿dej z nich w³aciwe wskazówki. Niestety, nie dysponowa³ t¹
ca³¹ wiedz¹, jak¹ posiadamy dzisiaj, co do metod i problemów misyjnych… Lecz metody i techniki to nie wszystko w apostolacie misyjnym.
Najbardziej istotn¹ rzecz¹ jest gor¹ce pragnienie zaniesienia wiatu
orêdzia Odkupienia i tego p³omienia apostolskiego, który p³on¹³ w sercu wiêtego Paw³a i prowadzi³ go po drogach Imperium Rzymskiego
dla zdobywania dusz Chrystusowi. Ten sam apostolski p³omieñ p³on¹³
tak¿e w sercu bpa de Mazenoda… to g³ównie dziêki niemu zrodzi³ siê
misyjny duch Zgromadzenia”26.
Yvon Beaudoin, OMI

Nb. W chwili gdy ten tom oddano do druku, znaleziono w czasie prac
nad ¿yciem o. Tempiera dokumenty archiwalne wiêtej Kongregacji
Propagandy Wiary, dot¹d niezbadane przez oblatów. Chodzi o ród³a
archiwalne: Scritture orginali… congressi generali. W tomach 989 i 990,
na przyk³ad, odnaleziono orygina³ listów nn. 71, 74, 77 i 78 tego tomu
5 Pism oblackich. Ostatni list Za³o¿yciela nieumieszczony tu by³ wys³any do kard. Barnabò 15 kwietnia 1861 roku. Napisany przez sekretarza, z pewnoci¹ o. Reya, podpisany przez bpa de Mazenoda, który
dopisuje pismem niemal nieczytelnym, dwie linie pozdrowienia, mówi¹c, ¿e zawsze czeka na jak¹ dobr¹ wiadomoæ z Kolombo.
26

Martin Quéré, Biskup de Mazenod i misje zagraniczne, Rzym, 1960, s. 80.
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LISTY
DO WIÊTEJ KONGREGACJI
PROPAGANDY WIARY

 1 

 2 

1832-1833
1. [Do kard. Pediciniego, prefekta wiêtej Kongregacji Propagandy Wiary]1.
Zabiegi wobec rz¹du w celu wys³ania oblatów do Algierii. Kap³ani,
pracuj¹cy od roku 1830 s¹ nieliczni i nieprzygotowani. Ojciec de Mazenod proponuje znowu pos³ugê swoich misjonarzy, którzy z wdziêcznoci¹ bêd¹ wspominaæ rolê, jak¹ odegra³ kard. Pedicini w zatwierdzeniu Regu³ i Konstytucji.
Marsylia, 10 kwietnia 1832.

Eminencjo,

Odk¹d Algier zosta³ podbity przez wojska króla Karola X2, postanowi³em co uczyniæ, by katolicy tej kolonii mieli zapewnion¹ opiekê
duszpastersk¹. Ufaj¹c, i¿ w przysz³oci wielu niewiernych ujrzy wiat³o
wiary, przedstawi³em biskupowi Marsylii, mojemu wujowi3 probê, by
napisa³ do ówczesnego premiera rz¹du4 i do kardyna³a kapelana królewskiego5, by uzyskaæ pomoc i opiekê nad t¹ misj¹. Ten projekt siê spodoba³, odpowiedziano, i¿ wkrótce podjête bêd¹ stosowne rodki dla tak
wznios³ego celu, by daæ nale¿n¹ opiekê naszemu Zgromadzeniu. Plano1
Orygina³ w³oski: Rzym, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Congressi, Barbaria, v. 13
(1828-1832), ff. 292-293. Kardyna³ Pedicini potraktowa³ ten list bardzo powa¿nie, poniewa¿
w tej sprawie napisa³ do nuncjusza w Pary¿u. Nuncjusz odpowiedzia³ 29 czerwca 1832, ¿e
rz¹d nie zaakceptuje oblatów, poniewa¿ Zgromadzenie nie jest jeszcze uznane, oraz ¿e o. de
Mazenod i jego misjonarze nie s¹ mile widziani. Ibid., ff. 340-342.
2
Zdobycie Algieru mia³o miejsce 4 lipca 1830. Wiadomoæ dotar³a do Marsylii 9 lipca.
3
Biskup Charles-Fortuné de Mazenod.
4
Biskup Fortuné de Mazenod do ksiêcia de Polignaca 12 lipca 1830. Archiwum biskupstwa Marsylii, Lettres administratives, v. 2, p. 296.
5
Biskup Fortuné de Mazenod do kapelana królewskiego, kard. ksiêcia de Croï, biskupa Rouen, 11 lipca 1830. Ibid., v. 2, pp. 295-296.
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wa³em te¿ napisaæ do papie¿a, naszego drogiego opiekuna6, gdy nagle
spad³a na nas ta nieszczêsna rewolucja7. Czekalimy wiêc, by zobaczyæ,
co nast¹pi, czy Francja utrzyma, czy nie, swoje zdobycze.
Wiadomoci, jakie do nas póniej dociera³y, uwiadomi³y nam, ¿e
dla liczby katolików w tym regionie zbyt ma³a jest opieka duszpasterska kilku kap³anów, nieprzygotowanych do tej pos³ugi. Obudzi³o siê
wiêc w mym sercu pragnienie przyjcia im z pomoc¹, jak¹ ofiaruj¹
cz³onkowie naszego Zgromadzenia. Zwracam siê tym razem nie do
rz¹du, któremu brak gorliwoci w sprawach wiary, ale do Rzymu, który dzia³aj¹c z mi³oci¹, na mocy danej mu w³adzy okazuje zawsze
sollicitudo omnium ecclesiarum8. Napisa³em memu przyjacielowi, de
Rohanowi, by z tob¹, Eminencjo, o tym porozmawia³9. Tymczasem
Propaganda Wiary wys³a³a dwóch kap³anów w ten region. Ufam, ¿e
ich misja przyda siê, ale nie jestem pewien, czy bêdzie wystarczaj¹ca
dla ogromu pracy, bo pierwszy wydaje siê s³abego zdrowia, a obaj,
s¹dzê, s¹ zbyt m³odzi10.
W ka¿dym razie jeli chcesz, Eminencjo, poprzeæ tê misjê, masz do
dyspozycji nasze skromne Zgromadzenie, o którym powiedzia³bym, ¿e
wysz³o jakby z twoich r¹k. Tak ¿yczliwie przedstawi³e je jego wi¹tobliwoci Leonowi XII, ¿e je zatwierdzi³ nadzwyczajn¹ formu³¹11.
Zarówno ja, jak i Zgromadzenie ¿ywimy w sercu za to wdziêcznoæ, powiem nawet, ¿e jest naszym obowi¹zkiem pielêgnowaæ j¹ zawsze, równie¿ po mojej mierci. Dlatego poni¿sze s³owa s¹ zamieszLeon XII.
Rewolucja lipcowa 1830. Karol X musia³ uciekaæ do Anglii. Ludwik-Filip Orleañski
zosta³ mianowany królem.
8
Troska o wszystkie Kocio³y.
9
L.-F.-Auguste de Rohan-Chabot, arcybiskup Besançon. Eugeniusz de Mazenod pozna³ go w czasie swego pobytu w Pary¿u w latach 1808-1811. Ksi¹¿ê de Rohan-Chabot by³
jeszcze wówczas laikiem (wst¹pi³ do seminarium w 1815) i cz³onkiem Chevaliers de la Foi
(Rycerze Wiary). Por.: J. Leflon, Mgr de Mazenod, v. 2, p. 78, note 1.
10
Raport Kongregacji Propagandy Wiary do papie¿a z 21 wrzenia 1833 ma nazwiska
trzech kap³anów pracuj¹cych w Algierii: (Collin, Müller i Montera) i dodaje, ¿e dwaj inni
zostali tam wys³ani. Ksi¹dz E. Pioneau, w: Vie de Mgr Dupuch (Bordeaux, 1866, 485 ss.)
wymienia kilku innych, przewa¿nie w podesz³ym wieku (s. 189, 203, 294), z których jeden
przyby³ w 1831: ks. Banvoy, ibid., s. 171. Drugi to byæ mo¿e ks. de Pieri, kapelan ekspedycyjnego oddzia³u w Bone. Por: Teobaldo Filesi: Lattenzione della S. Congregazione per lAfrica Settentrionale, w: Sacrae Congregationis de Propaganda Fide memoria rerum, 1622-1972, v. III/1, Herder, 1975, s. 173.
11
Por. G. Cosentino: Formu³a zatwierdzenia naszych Regu³ w 1826, w: Études Oblates, v. 12 (1953), s. 234-265.
6
7
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czone w przedmowie naszych Regu³, ad perpetuam rei memoriam,
i z przyjemnoci¹ zamieszczam tu jego t³umaczenie: „Najczcigodniejszy kard. Pedicini, który siê zgodzi³, by przedstawiæ do zatwierdzenia
nasze Konstytucje, okaza³ siê nieznu¿ony, uwa¿nie ledz¹c ich tekst,
co nam przynosi zaszczyt”12.
Superior seminarium duchownego Marsylii, jeden z pierwszej ekipy Zgromadzenia przeka¿e Ci, Eminencjo, ten list13. Dostarczy on koniecznych informacji, gdyby Oblatom Niepokalanego Poczêcia powierzono misjê w Algierze.
Twój pokorny, zobowi¹zany s³uga.
Mazenod, sup. gen. OMI, wik. gen. Marsylii.
2. Noty dla wiêtej Kongregacji Propagandy Wiary14.
Kap³ani pracuj¹cy w Algierii pozostawieni sobie dotychczas niewiele
zrobili. By zjednoczyæ apostolstwo i daæ dobry przyk³ad, trzeba zakonników jak Oblaci Maryi Niepokalanej. Superior powinien byæ biskupem. Zalety o. Josepha Guiberta. Wymienia oblatów, którzy mogliby
do niego do³¹czyæ.
Rzym, 14 wrzenia 1833.
Podzielaj¹c myl pra³ata sekretarza Propagandy Wiary, pragnê tu
wyraziæ opiniê, któr¹, Ekscelencjo, ¿yczliwie przyj¹³e podczas naszej
rozmowy o misji w Algierii.
Tekst cytowany po ³acinie przez Za³o¿yciela.
Ojciec Tempier zosta³ wys³any do Rzymu przez bpa Fortuné de Mazenoda celem
przedstawienia papie¿owi kandydatury Eugeniusza de Mazenoda do godnoci biskupiej.
14
Orygina³ w³oski: Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Congressi, Barbaria v. 14
(1833-1835), ff. 220-221.
Dwie kopie tej noty zosta³y przed³o¿one Kongregacji Propagandy, jedna sekretarzowi,
bpowi A. Mai, druga d³u¿sza, któr¹ zamieszczamy tutaj, prawdopodobnie przeznaczona dla
prefekta.
Za³o¿yciel osobicie przet³umaczy³ tekst tej noty dla o. Tempiera w licie, który dzi
zagin¹³, z 31 padziernika 1833. W swoim rêkopisie: Les Saintes Regles, vol. IX, p. 131,
Yenveux cytuje kilka paragrafów, zaznaczamy je w cudzys³owie.
E. de Mazenod biskup Ikozji przebywa³ w Rzymie od pocz¹tku sierpnia, wezwany
przez kard. Pediciniego, pod naciskiem rz¹du francuskiego, który nie ¿yczy³ sobie, by we
Francji jakikolwiek biskup by³ mianowany bez jego wiedzy.
12
13
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Wiemy z dowiadczenia, ¿e praca kap³anów, którzy udali siê tam
z w³asnej woli i trwaj¹ do dzi, przynios³a znikomy skutek lub ¿aden.
Bo jednym zabrak³o gorliwoci i czystoci intencji, innym si³ fizycznych i zmys³u wspó³pracy. Nie mam na myli niegodnych kap³anów,
Bóg im nie b³ogos³awi z powodu wystêpków i gdziekolwiek id¹, s¹
ruin¹ Kocio³a.
Mym obowi¹zkiem sumienia jest przedstawiæ w³asn¹ opiniê. Wyra¿am przekonanie ¿e powinnimy byæ zgodni co do wyboru rodków
i pracowników pe³nych ducha Bo¿ego. Nie mo¿na zrobiæ nic lepszego
jak powierzyæ tê misjê Zgromadzeniu Misjonarzy Niepokalanego Poczêcia. Jego domy s¹ przewa¿nie na Po³udniu, g³ównie w Marsylii.
Posiada ono wszelkie mo¿liwoci15, by bez trudu i wielkich kosztów
wys³aæ tam misjonarzy. Dziêki Bogu dyscyplina zakonna w Zgromadzeniu jest w pe³ni przestrzegana. Papie¿ Leon XII, który je zatwierdzi³, niech nie ma w¹tpliwoci co do wzorowej postawy tych jego
cz³onków, którzy bêd¹ wys³ani na tê misjê. ¯yj¹ oni we wspólnocie,
podlegaj¹ prze³o¿onemu, któremu okazuj¹ zawsze pos³uszeñstwo.
Ca³kowicie zgadzam siê z opini¹ pra³ata sekretarza, ¿e prze³o¿ony
przysz³ej misji powinien mieæ godnoæ biskupa. Znalezienie stosownego kandydata jest bardzo wa¿ne. Wiêc sporód tych, których znam
we Francji16, proponujê kandydata wyró¿niaj¹cego siê tak cnotami
i talentami jak umiejêtnoci¹ pozyskiwania serc i nak³aniania do uleg³oci. To Joseph Guibert, aktualny superior domu po³o¿onego w sanktuarium Notre-Dame du Laus prowincji Dauphine, gdzie rocznie jest
piêædziesi¹t tysiêcy pielgrzymów.
Jeli Jego wi¹tobliwoæ przyjmie tê propozycjê, biskup Ikozji dostarczy koniecznych informacji. Ju¿ teraz mo¿e potwierdziæ, ¿e o. Guibert jest bardzo wartociowym kandydatem. Ma wszelkie wymagane
zalety wybitnego biskupa, by prowadziæ dzie³o szerzenia naszej wiêtej religii w Afryce.
[PS] Mam tu odpis noty, któr¹ wys³a³em biskupowi Mai na temat misji w Algierii. Posy³am go tobie, Ekscelencjo, podaj¹c imiona misjonarzy kandydatów, je¿eli ³azarzyci nie utrzymaj¹ powierzonej im misji kraju Lewantu. By³oby nieroztropne braæ odpowiedzialnoæ za
Kilka s³ów tego zdania zosta³o le przepisane w dziele Yenveux.
Tekst francuski cytowany przez Yenveux nastêpuje dalej, lecz za bardzo skraca tekst
w³oski, który wolimy sami t³umaczyæ.
15
16
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now¹ misjê tak wa¿n¹ jak w Algierii, nie zapewniaj¹c odpowiedniej
pos³ugi. Nie pamiêtam imion kandydatów, przelê je z Francji.
Joseph Guibert, rektor sanktuarium Notre-Dame du Laus, w diecezji Gap. Jest pierwszym z listy i bardzo odpowiednim kandydatem,
o którym wczeniej mówi³em. Telmon, urodzony w Barcelonnette, diecezja Digne, obecnie w sanktuarium Notre-Dame du Laus; Ricard,
urodzony w Allauch, diecezja Marsylia. Bernard z diecezji Aix. Eymar z diecezji Gap17. Gignoux z diecezji Gap.
Jeli biskup Mai zechce wybraæ kilku z tych kandydatów na misjê
w Algierze, czego bardzo pragnê ad majorem Dei gloriam, wystarczy,
¿e powiadomi biskupa Marsylii, polecaj¹c jego ³askawoci tych misjonarzy, bez wymieniania mego nazwiska. Wyra¿am m¹ pe³n¹ aprobatê
i przelê odpowied przez misjonarzy, uznaj¹c moj¹ obecnoæ za niekonieczn¹.
Oby Bóg sprawi³, aby ta wiêta sprawa od pocz¹tku wziê³a dobry
obrót i ¿ebymy ju¿ mogli widzieæ tych dobrych kap³anów przy
pracy!
17

Manus.: Aimard. Chodzi o Jacquesa Eymara.
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1843
3. [Do kard. Fransoniego, prefekta wiêtej Kongregacji Propagandy Wiary]1.
mieræ bpa Rosatiego. W „Nocie statystycznej misji katolickich na
wiecie” pominiêto nazwê Zgromadzenia Oblatów. Szczegó³y o zatwierdzeniu Instytutu przez Leona XII oraz stan domów i personelu.
Marsylia, 6 listopada1843.

Eminencjo,

Kiedy zmar³y niedawno bp Rosati2 zatrzyma³ siê w Marsylii, mia³em to szczêcie gociæ go w mym domu. Podczas krótkiego jego pobytu zaprzyjanilimy siê ze sob¹, g³êbiej wiêc odczu³em stratê dla
Kocio³a, jak¹ jest mieræ zas³u¿onego biskupa.
Przed odjazdem podarowa³ mi broszurê zatytu³owan¹: „Nota statystyczna misji katolickich na wiecie3. Przyj¹³em j¹ wzruszony na widok wspania³ego rozszerzania siê wiary. Dziêkowa³em Bogu za tylu
s³ug, pos³anych na ¿niwo Pañskie. Cieszy³em siê z zapa³u tylu kap³anów, zakonników rozproszonych po wiecie, by g³osiæ prawdê o Bogu
i Jezusie Chrystusie. Lecz dozna³em bolesnego zawodu, widz¹c, ¿e
autor tego buduj¹cego katalogu przez zapomnienie pomin¹³ Zgromadzenie, do którego nale¿ê. Zgromadzenie to zosta³o zatwierdzone
specjaln¹4 formu³¹ przez papie¿a Leona XII w trzecim roku jego pontyfikatu, 21 marca 1826 Listem Apostolskim „Si tempus unquam pla1
Orygina³ w³oski: Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Congressi, America Centrale,
v. 13 (1841-1844), ff. 803-804. Kardyna³ odpisa³ 5 grudnia, ¿e ta niepe³na statystyka jest nieoficjalna i ¿e w nowej bêdzie uwzglêdniony ten czcigodny i wielce zas³u¿ony Instytut Oblatów Maryi. Oryg., Rome, Arch. de la Postulation, L. FransoniMazenod.
2
Rosati, ³azarzysta w³oski, biskup St-Louis, USA, zmar³y w Rzymie 25 wrzenia 1843.
3
Tytu³ i tekst po w³osku: Notizia statistica delle missioni cattoliche in tutto il mondo.
4
Por. Georges Cosentino, Forma zatwierdzenia naszych Regu³ w 1826, w: Études
Oblates, v. 12 (1953), pp. 234-265.
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ne fuit”, z pieczêci¹ Rybaka o nazwie „Zgromadzenie Oblatów Najwiêtszej i Niepokalanej Dziewicy Maryi”. Oto s³owa Ojca wiêtego:
Ustanawiamy tê rodzinê zakonn¹, nadaj¹c jej nazwê Zgromadzenie
Oblatów Najwiêtszej Dziewicy Maryi bez Grzechu Poczêtej5.
Wiemy, ¿e od samego pocz¹tku cz³onkowie tego Zgromadzenia
w nieustannym trudzie powiêcaj¹ siê misjom we Francji, na Korsyce
i od pewnego czasu w Szwajcarii. Ponadto od dwóch lat s¹ obecni
w Kanadzie, nastêpnie w Anglii, gdzie z zapa³em pracuj¹ na chwa³ê
Boga, g³ównie nawracaj¹c heretyków i niewiernych.
Wezwani do Kanady przez biskupa Montrealu Bourgeta, w jego
ogromnej diecezji g³osz¹ misje nie tylko wród katolików, tak¿e
w townships, miastach bez pos³ugi religijnej, z mnóstwem heretyków
i apostatów. Jedni i drudzy maj¹ szansê powrotu do wiary dziêki apostolstwu misjonarzy. Pracuj¹ te¿ wród Indian, których jêzyk pozna³o
kilku naszych ojców.
W Anglii zmar³y bp Baines, wikariusz apostolski, powierzy³ Zgromadzeniu Oblatów Maryi Niepokalanej misjê w Penzance, w hrabstwie Cornwall. Zbudowali oni tam koció³, gdzie uczêszczaj¹ te¿ heretycy sekt; codziennie kilku sporód nich doznaje ³aski poznania
Prawdy.
Inny wikariusz Anglii oraz kilku biskupów Kanady te¿ prosi ich
o pomoc i pos³ugê.
Biskup Rosati, zaskoczony pominiêciem naszego Zgromadzenia
obieca³ naprawiæ ten niezamierzony przez zapomnienie b³¹d, tak przykry, mówi³, dla mnie i Zgromadzenia. Ale mieræ zabra³a wiêtego
biskupa i jego dobre intencje okaza³yby siê p³onne, gdybym, Eminencjo, nie móg³ u ciebie dochodziæ naszych s³usznych praw. Tym bardziej ¿e pominiête Zgromadzenie wyprzedza w czasie wiele innych
wspólnot wymienionych w „Nocie statystycznej”, jak oblaci z Pinerol, maryci itd. Zatwierdzenie zawdziêczaj¹ one tej samej wielkiej
¿yczliwoci, jakiej ja dozna³em od papie¿a Leona XII.
Trudno by³oby opowiedzieæ, jak mocno Bóg poruszy³ umys³ i serce Ojca wiêtego, by udzieli³ mi ³aski, której a¿ dot¹d odmawia³ innym. Papie¿ nie poprzesta³ na wyra¿eniu swej woli wobec archipre5
Za³o¿yciel cytuje ten tekst po ³acinie: Eamdem ipsam [familiam] Constituimus
eamque nomine Congregationis Oblatorum Sanctissimae Virginis Mariae sine labe conceptae volumus insignitam.
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zbitera Adinolfiego, zastêpcy sekretarza wiêtej Kongregacji do spraw
Biskupów i Kleru Zakonnego, mówi¹c mu: Chcê zatwierdziæ to Zgromadzenie”, lecz osobicie wyznaczy³ kardyna³ów do zbadania tekstu
Konstytucji. Dnia 15 lutego 1826 r. jednog³onie prosz¹ Ojca wiêtego, by zatwierdzi³ Konstytucje Listem Apostolskim. I tak 17 lutego
papie¿ zatwierdza oficjalnie zarówno nasz Instytut, jak i Konstytucje
i Regu³y i ka¿e opublikowaæ List Apostolski w formie breve. Jak ju¿
wspomnia³em, ten list zosta³ wys³any 21 marca 1826 roku.
Przedstawi³em ci, Eminencjo, szczegó³ow¹ relacjê tych zdarzeñ,
lecz dla cis³oci czujê obowi¹zek do³¹czyæ: 1  kopiê Listu Apostolskiego o zatwierdzeniu Zgromadzenia, 2  kopiê listów ró¿nych papie¿y co do tej tematyki, 3 — odpis rozporz¹dzenia biskupa Montrealu, który zatwierdza Zgromadzenie w swojej diecezji.
Choæ nie jest to materi¹ „Noty statystycznej”, przypomnê, ¿e Zgromadzenie Najwiêtszej Maryi Niepokalanej posiada poza misjami
w Ameryce i Anglii dom w archidiecezji Aix, jeden w Marsylii, gdzie
prowadzimy diecezjalne seminarium duchowne, dom i prenowicjat
w sanktuarium Notre-Dame de Lumieres, diecezja Avignon, dom i nowicjat w sanktuarium Notre-Dame de l’Osier w diecezji Grenoble. Na
Korsyce mamy dom misyjny Vico i prowadzimy seminarium duchowne w Ajaccio, tam ojcowie ucz¹ tak jak w seminarium w Marsylii teologii dogmatycznej, moralnej, prawa kocielnego, Pisma wiêtego, filozofii itd.
Misje zagraniczne znajduj¹ siê: 1 — w Kanadzie w diecezji Montreal, gdzie misjonarze jad¹, by ewangelizowaæ heretyków w townships
i Indian. Misja ta liczy omiu kap³anów, dwóch diakonów, którzy mo¿e
ju¿ s¹ kap³anami, szeciu studentów nowicjuszy, dwóch profesów
i piêciu braci; 2 — w Penzance, w Anglii, w zachodnim okrêgu Kornwalii, mamy trzech misjonarzy kap³anów, trzech studentów, jednego
brata i bardzo piêkny koció³. Tamtejsz¹ ludnoæ trzeba nawróciæ do
wiary katolickiej, bo jest tam zaledwie kilku katolików.
Koñczê, Eminencjo, ten nieco d³ugi list, ca³uj¹c twoje rêce. Twój
pokorny i bardzo wierny s³uga,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
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1846-1847
4. [Do kard. Fransoniego, prefekta wiêtej Kongregacji Propagandy
Wiary]1.
Sukces misji oblatów w Kanadzie. Proba o b³ogos³awieñstwo Ojca
wiêtego.
Marsylia, 23 grudnia 1846.

Eminencjo,

…Zapewne widzia³e wiêtego biskupa Montrealu w Kanadzie. Od
niego mog³e s³yszeæ, i¿ Pan b³ogos³awi pos³ugê naszych Oblatów
Maryi Niepokalanej. Nie tylko g³osz¹ misje w diecezjach: Montreal,
Kingston i Quebec, lecz nios¹ Ewangeliê równie¿ do Indian miêdzy
rzekami Ottawa St-Maurice i Saguenay. Zapuszczaj¹ siê nawet do Saint-Boniface regionu Riviére-Rouge i do tych wielkich lasów, gdzie
jest tyle osiedli Indian.
Bardzo pragn¹³bym, by Ojciec wiêty wiedzia³ o tym i udzieli³
obfitego b³ogos³awieñstwa swego ojcowskiego serca! Przez nie ziarno
s³owa zasiane w Bo¿ej roli przynosi stokrotny plon.
Przypomnê, Eminencjo, ¿e zmar³y papie¿ Grzegorz XVI krótko
przed mierci¹ ponownie zatwierdzi³ Konstytucje Zgromadzenia Listem Apostolskim z 20 marca 1846 roku. Zgromadzenie to pierwotnie
zatwierdzi³ wiêtej pamiêci papie¿ Leon XII Listem Apostolskim
z 21 marca 1826. Przypominam te szczegó³y, aby jako prefekt wiê-

1
Oryg. w³oski: Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Congr., Grecia, Arcipelago
e Canada, v. 43 (1845-1846), ff. 829-830. Zamieszczamy tu tylko ostatni paragraf tego listu.
Osoby, o których pisze Za³o¿yciel na pocz¹tku, to: kap³an grecki Macario Spiro i Thomas
Escoffier, ksi¹dz z Marsylii. W postscriptum prosi, aby Kongregacja nie zezwoli³a bpowi
Bourgetowi wst¹piæ do jezuitów.
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tej Kongregacji Propagandy Wiary doceni³ robotników, którym patronujesz i którzy siê trudz¹ w winnicy Pañskiej.
Przyjmij wyrazy ¿ywego przywi¹zania, szacunku od twego pokornego i wiernego s³ugi,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

5. [Do kard. Fransoniego, prefekta wiêtej Kongregacji Propagandy
Wiary]2.
Oblaci posy³aj¹ trzech misjonarzy na Cejlon. Motywy i okolicznoci
tej decyzji. Misje Zgromadzenia w ró¿nych krajach. Wyjazd bpa Bettachiniego. Czy ustanowiono diecezjê Bytown?
Marsylia, 11 sierpnia 1847.
Eminencjo,
…Muszê tobie jeszcze raz powiedzieæ o tej nieszczêliwej misji na
Cejlonie. Wiele o tym rozmawia³em z wybitnym bpem Bettachinim
i jestem przekonany, ¿e trzeba koniecznie pos³aæ pomoc tym ludom szukaj¹cym wiat³a prawdy. Lecz porzuceni s¹ zdani na ³askê ksiê¿y z Goa,
tych paso¿ytów ludzkich dusz. Spraw¹ niecierpi¹c¹ zw³oki jest pos³aæ
tam kap³anów nienagannych, prawdziwych mê¿ów Bo¿ych. Tym bardziej ¿e pomijaj¹c sprawê schizmy, której roztrz¹saæ nie warto, najwiêkszym b³êdem okazuje siê herezja, a jej aposto³em jest tamtejszy biskup
anglikañski. Widzisz, Eminencjo, jak g³êboki jest we mnie zmys³ wiary
katolickiej. To ten zmys³ wiary da³ mi natchnienie za³o¿enia Zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalanej. Papie¿ Leon XII da³ mu formê
prawn¹ w sposób, który nazwa³bym niemal cudowny. Znane jest nie
tylko we Francji i Anglii, gdzie czyni ono wiele dobra, tak¿e w Ameryce jego wspólnoty rozsiane od Atlantyku do Pacyfiku g³osz¹ Ewangeliê
wród Indian osiad³ych nad rzekami Saint-Laurent, Saint-Maurice, Saguenay i Ottawa. Jego misjonarze dotarli do Saint-Boniface, okolic Rivière-Rouge i Oregonu, kieruj¹ siê przez rzekê Moose do Zatoki Hud2
Oryg. w³oski: Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Congr., Indie Orientali, v. 11
(1847-1848), ff. 401-402. Pomijamy pocz¹tek tego listu, w którym Za³o¿yciel pisze o swej
podró¿y do Viviers, o kociele obrz¹dku greckiego w Marsylii i o Macario Spiro.
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sona; a teraz chcemy przyj¹æ misje na Cejlonie pod rz¹dami wiêtego
bpa de Torona, któremu ju¿ obieca³em trzech wspania³ych misjonarzy.
Jeden z nich jest superiorem misji na Korsyce, gdzie Bóg przez niego
dokonuje prawdziwie cudownych nawróceñ. Tylko stawiam warunek,
aby ci trzej misjonarze nie byli zale¿ni od kaprysów duchownych z Goa.
Pragnê, by pracowali pod kierownictwem bpa koadiutora Bettachiniego; podczas jego dwudniowego pobytu w Marsylii okaza³o siê, jak doskona³a harmonia panuje miêdzy nami. Ten zacny biskup wyrusza statkiem parowym, lecz zmêczony podró¿¹ odpocznie kilka dni w swej
rodzinnej Città di Castello. Ma nadziejê i¿ bêdzie w Rzymie 25 tego
miesi¹ca. To krótki odpoczynek, bo musi nabraæ si³.
Eminencjo, racz mnie poinformowaæ co do ustanowienia diecezji
Bytown w Kanadzie. Biskup Montrealu mówi³ mi, ¿e Kongregacja
Propagandy pole mi bullê nominacyjn¹ biskupa, je¿eli Ojciec wiêty
ustanowi diecezjê. Pragnê wiedzieæ, czy Jego wi¹tobliwoæ wybra³
kandydata, jakiego poparli biskupi prowincji Quebec. Jest cz³onkiem
Zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalanej. Prawdopodobnie bulla ta
zostanie przes³ana inn¹ drog¹ i chcia³bym byæ o tym poinformowany.
Wybacz mi tê natarczywoæ, lê wyrazy czci, twój pokorny s³uga.
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
6. [Do kard. Fransoniego, prefekta wiêtej Kongregacji Propagandy
Wiary]3.
Radoæ z otrzymanej wiadomoci, ¿e kardyna³ zezwala na wys³anie
misjonarzy oblatów na Cejlon. Nazwiska i zalety trzech ojców stanowi¹cych pierwsz¹ osadê. Proba o przyznanie im tytu³u misjonarzy
apostolskich. Nadzieja, ¿e dotr¹ a¿ do Aleksandrii bez ponoszenia
kosztów podró¿y.
Marsylia, 25 wrzenia 1847.
Eminencjo,
Otrzyma³em twój cenny list z 7 tego miesi¹ca i ucieszy³em siê, i¿
przyj¹³e dar w postaci trzech misjonarzy Oblatów Najwiêtszej i NieOryg. w³oski: Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Congr., Indie Orientali, v. 11
(1847-1848), ff. 478-479.
3
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pokalanej Maryi. Jak zrozumia³em w czasie rozmowy z bpem Bettachinim o tej misji, jest to znak Bo¿ej Opatrznoci wobec ludów Cejlonu oczekuj¹cych pomocy.
Rozumiej¹c plan wiêtej Kongregacji, pragnê dobieraæ najlepszych
misjonarzy. Nie sprawia mi to trudnoci, poniewa¿ nasi Oblaci Najwiêtszej i Niepokalanej Maryi z ³aski Boga s¹ wszyscy dobrzy, wszyscy s¹ gotowi powiêciæ swe ¿ycie na chwa³ê Bo¿¹, pracuj¹c dla nawrócenia i uwiêcenia dusz, bo to jest najg³êbszy sens ich powo³ania.
Z tych wzorowych misjonarzy wybra³em tego, którego uznajê za najlepszego, Étiennea Semeriê. Nie jest zbyt dojrza³y wiekiem, ma tylko
34 lata, ale posiada dojrza³oæ duchow¹, odpowiednie cnoty i wszystkie zalety zakonne. Od kilku lat pe³ni funkcjê prze³o¿onego misji na
Korsyce. Jak wielkie musia³ mieæ powodzenie i b³ogos³awieñstwo
Bo¿e, skoro nawet bandyci rzucali siê do jego stóp, i jak niezwyk³e
by³y gesty pojednania dziêki jego gorliwoci i dobroci w tym kraju,
który ka¿dy zna. Gdy tamtejszy biskup siê dowie, ¿e ograbiam go
z tak wielkiego dobra, nie wiem, czy mi przebaczy. Lecz Zgromadzenie u¿ycza swoich misjonarzy, ono nie daje ich na zawsze. Wa¿ne, aby t¹ pierwsz¹ niewielk¹ wspólnot¹ kierowa³ taki zakonnik jak
o. Semeria. Inny, którego wybra³em, jest W³ochem; o. Semeria bêdzie w nim mia³ najbli¿szego towarzysza, bo jest to te¿ bardzo dobry
zakonnik. Trzeci tak¿e jest anio³em z powodu rysów twarzy i charakteru; wybra³em go sporód oblatów irlandzkich ze wzglêdu na jêzyk
angielski, niezbêdny w kraju. Bêdzie u¿yteczny jako t³umacz i nauczyciel dla swych towarzyszy. Ojciec Ciamin, drugi z kolei, zaczyna ju¿ mówiæ w tym jêzyku.
Pokornie proszê, Eminencjo, oka¿ ³askê tym trzem i nadaj im tytu³
i prawa misjonarzy apostolskich. Poniewa¿ bêd¹ zobowi¹zani do pos³uszeñstwa wobec bpa Bettachiniego, którego bardzo ceniê, wa¿ne
jest dla mnie, by nasi oblaci nie byli pozbawieni przywilejów, jakimi
ciesz¹ siê misjonarze bêd¹cy ju¿ na wyspie. Zapewniam, ¿e nie nadu¿yj¹ danych im uprawnieñ, owszem, z godnoci¹ wype³ni¹ powierzone im funkcje.
Oczekujê odpowiedzi rz¹du, bo wys³a³em probê o pozwolenie na
bezp³atn¹ podró¿ misjonarzy a¿ do Aleksandrii. Je¿eli go nie otrzymam, zwrócê siê o pomoc do wiêtej Kongregacji. Co do jej wydatków, lepiej, ¿e pieni¹dze bêd¹ przekazane na ten cel, ni¿ mia³yby byæ
w pewnym sensie zmarnowane na ¿ywienie takich leniuchów jak Ma-
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cario. Dla niego jedynym wa¿nym zajêciem to jeæ i spacerowaæ. Stale powtarza, ¿e szykuje siê do wyjazdu. Ostatnio prosi³, bym zredagowa³ i podpisa³ probê o pozwolenie na bezp³atn¹ podró¿ do Konstantynopola. Niech wreszcie wyjedzie, bo sta³ siê utrapieniem dla
wszystkich woko³o.
Przyjmij, Eminencjo, wyrazy mego szacunku i przywi¹zania. Twój
pokorny i oddany s³uga,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
Nazwiska trzech ojców Oblatów Najwiêtszej i Niepokalanej Maryi, którzy maj¹ wyruszyæ na wyspê Cejlon:
1 — O. Étienne Semeria de la Colla, z diecezji Vintimille.
2 — O. Joseph Ciamin z Nicei.
3 — O. Louis Keating de Mountmellick, z diecezji Carlow w Irlandii.
4 — Jeden brat zakonny4.
4

Brat Gaspard de Steffanis.
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1848
7. [Do kan. Löwenbrucka, w Rzymie]1.
wiêcenia w³oskich zakonników w Marsylii. Skargi na braci Blanchet
w Oregonie. Nale¿a³oby o. Pascala Ricarda, OMI, biskupa Nesqually
i pewnego jezuitê mianowaæ wikariuszami apostolskimi Gór Skalistych. Przedstawiæ te plany w sposób poufny bpowi Barnabò.
Mój drogi ksiê¿e kanoniku,

Marsylia, 26 padziernika 1848.

Szkoda ¿e nie moglimy porozmawiaæ chocia¿ chwilê w czasie
twego ostatniego pobytu w Marsylii. Mia³em udzieliæ wiêceñ kap³añskich jednemu z tych biednych jezuitów wezwanych do wojskowej
s³u¿by w Królestwie Sardynii. Jedyny motyw, ¿e nie maj¹ wiêceñ
kap³añskich, a przecie¿ s¹ zakonnikami. Co za brak tolerancji! Do tego
stopnia, ¿e je¿eli biskup omieli siê wywiêciæ zakonnika, nara¿a siê
na najwiêksze szykany. Wiêc wszyscy id¹ do mnie, wiedz¹c, ¿e nie
dam siê zastraszyæ. Chc¹c uchroniæ od przeladowañ tych zacnych
zakonników, wywiêci³em dwunastu sporód nich na kap³anów extra
tempora i nie uskar¿am siê na zwi¹zane z tym przykroci.
Choæ spotkanie by³o krótkie, poruszylimy wa¿n¹ sprawê dotycz¹c¹ s³u¿by w Kociele i zbawienia dusz. Omówiê tu j¹ szerzej i je¿eli
uznasz to za stosowne, przedstawisz j¹ w sposób dyskretny tylko bpowi Barnabò. By³ on doskonale poinformowany o tym, co dzieje siê na
misji Oregon, wa¿ne jest wiêc dla mnie, aby nikomu nie da³ okazji do
podejrzeñ, ¿e czegokolwiek dowiedzia³ siê ode mnie. Biskupi miejscowi, sympatyzuj¹cy miêdzy sob¹, nie przebaczyliby tego zacnym ojcom
1
Oryg. Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Congressi, America Centrale, v. 14 (1845-1848), ff. 750-751. Löwenbruck by³ kanonikiem honorowym Marsylii, gdzie nie rezydowa³.
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Oblatom Maryi i tak ju¿ dowiadczanym przez nich. Nie wiem, czy
bp Barnabò zna charakter braci Blanchet. Jeden jest arcybiskupem
Oregon-city, drugi biskupem Walla Walla. Obydwaj s¹ ludmi o nieustêpliwym charakterze i wszystko musi byæ im uleg³e. Oto ich metoda, do której przy³¹czy³ siê tak¿e biskup diecezji Vancouver, Demers2.
Maj¹ siê nie tyle za pasterzy, ile za panuj¹cych, s¹dz¹, ¿e ka¿da misja
zakonna w okrêgu podleg³ym ich jurysdykcji do nich nale¿y.
Nie uznaj¹ odrêbnych praw, jakimi ciesz¹ siê zgromadzenia zakonne, zakony, chc¹ zaw³adn¹æ wszystkim, co one posiadaj¹, przynajmniej
tym, co otrzymuj¹ z Propagandy Wiary, a jest to jedyne ród³o utrzymania zakonników. To traktowanie g³ównie godzi³o w jezuitów, doprowadzi³o nawet do zniszczenia ich misji, a teraz kolej na Oblatów Maryi. Ci biskupi myl¹ ju¿ o odpoczynku, nie widz¹c tego, ¿e równaæ
zgromadzenia zakonne z kap³anami diecezjalnymi to niszczyæ dyscyplinê wspólnot i os³abiaæ misyjny zapa³. Nie jestem powiernikiem jezuitów i ich ¿alów, to tylko wiem, i¿ bardzo siê skar¿¹ na postawê biskupów, z bólem mówiê, ¿e i Oblaci Maryi maj¹ powód do rozterki
i niezadowolenia, przecie¿ s¹ wiernymi misjonarzami Zgromadzenia,
opucili wszystko, rodzinê, ojczyznê i powiêcili siê nawracaniu niewiernych. Biskupi powinni byæ zadowoleni z takich wspó³pracowników i odnosiæ siê do nich ze zrozumieniem, bo sami nie podo³aj¹ misjom.
Biskup Vancouver, Demers, podobno przybywa do Europy. Na
pewno bêdzie w Rzymie i poprosi Kongregacjê Wiary o zatwierdzenie swych planów, chce zachowaæ przywilej ustanowiony przez biskupów Oregonu, przedstawiæ Kanadyjczyka na biskupstwo Nesqually
(oni wszyscy to Kanadyjczycy)3. I tak dope³ni³aby siê miara wszystkich nieszczêæ! Skoro ich wygórowane ambicje s¹ nie do przyjêcia,
to zarówno jezuici, którzy zdzia³ali ju¿ wiele, jak i Oblaci Maryi Niepokalanej mogliby siê wycofaæ. Co nale¿a³oby uczyniæ, by usun¹æ ten
ba³agan? B¹dmy przekonani, ¿e jedynym rozwi¹zaniem jest nominacja na biskupstwo Nesqually cz³onka jednego ze zgromadzeñ zakonnych, które ewangelizuj¹ ten kraj. Jezuici mówi¹, ¿e duch ich instytutu nie pozwala im przyjmowaæ godnoci biskupiej. Nale¿a³oby wiêc
wybraæ stosownego kandydata sporód Oblatów Maryi, a tym najw³a2
3

Mans. Vancouvert.
Nesqualy.
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ciwszym móg³by byæ obecny superior, Pascal Ricard, m¹¿ pobo¿ny,
kieruj¹cy siê zdrowym rozs¹dkiem, bez reszty oddany Kocio³owi.
Urodzony 16 maja 1805 w Allauch, diecezja Marsylii, w roku 1831
przyj¹³ wiêcenia kap³añskie, obecnie jest superiorem prowincji Oregon Zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalanej. Ta m¹dra decyzja
da³aby zakonnikom obroñcê, a jezuici i oblaci mogliby swobodnie
i gorliwie pracowaæ dla misji. Skoñczy³yby siê dziwaczne pretensje
kanadyjskich biskupów do w³adania ca³ym tym ogromnym krajem, bo
to s¹ k³ody rzucane pod nogi misjonarzom. Co do jezuitów, uwa¿am,
¿e by³oby stosowne mianowaæ kogo sporód nich wikariuszem apostolskim Gór Skalistych. Jedyne rozwi¹zanie, by mogli bez przeszkód
pe³niæ powierzon¹ im misjê.
Drogi kanoniku, im szczerzej mówiê ci o moich planach, pragn¹c
wy³¹cznie dobra misji, tym wiêksze muszê mieæ gwarancje, ¿e biskupi Oregonu nigdy nie dowiedz¹ siê o tym, jakie zabiegi czyniê u bpa
Barnabò za twym porednictwem. Skoro darzê go pe³nym zaufaniem
ze wzglêdu na jego dyskrecjê, o tych sprawach mo¿esz pomówiæ wy³¹cznie z nim. Z dowiadczenia wiem, ¿e nie zachowuje siê tajemnicy
w krêgach urzêdników kurialnych i by³oby wszystko stracone, gdyby
Kongregacja Propagandy nie przyjê³a mojej propozycji, a zwêszyliby
to biskupi. Polegam ca³kowicie na twej roztropnoci.
Móg³bym wiele powiedzieæ i o innych misjach, lecz poprzestanê na
tej jednej sprawie. Przyczyni siê to do wiêkszej chwa³y Bo¿ej i do
zbawienia biednych Indian, je¿eli osi¹gnê cel moich starañ, o którym
mówiê. Jeli Bóg pozwoli, wybiorê siê pewnego dnia do Rzymu, bo
planujê to od dawna. O wszystkich interesuj¹cych sprawach dotycz¹cych tej misji chcia³bym rozmawiaæ z bpem Barnabò, którego tak bardzo pragnê poznaæ.
¯egnaj, drogi kanoniku, zapewniam Ciê jeszcze raz o moim szczerym przywi¹zaniu i g³êbokiej przyjani.
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
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8. [Do bpa Barnabò, sekretarza wiêtej Kongregacji Propagandy
Wiary]4.
Pragnienie podró¿y do Rzymu. Poufna sprawa przekazana kan.
Löwenbruckowi. By³oby rzecz¹ stosown¹ mianowaæ zakonnika na
nowe biskupstwo Nesqually, o. Pascala Ricarda. Proba, by nie przekazywaæ tej opinii biskupom Oregonu.
Marsylia, 23 listopada 1848.
Ekscelencjo,
Ci¹gle mam nadziejê, ¿e znajdê okazjê udania siê do Rzymu, aby
z³o¿yæ wyrazy czci Ojcu wiêtemu i zapewniæ go o mym synowskim
oddaniu. Jednak niesprzyjaj¹ce okolicznoci wci¹¿ zmuszaj¹ mnie do
pozostania w diecezji5. ¯al mi tym bardziej, ¿e gor¹co pragn¹³em Ciê
poznaæ. Twe imiê zna³em z pism Kongregacji Propagandy Wiary, lecz
nade wszystko s³ysza³em o twych zas³ugach od bliskich mi osób, którym dane by³o poznaæ ciê przy okazji spraw urzêdowych. Mo¿e bêdê
w stanie zrealizowaæ tê podró¿ w spokojniejszym czasie. Tymczasem
wysy³am pismo do Jego Eminencji kardyna³a prefekta i przy tej okazji
piszê na twój adres ten skromny list, zawieraj¹cy poufn¹ sprawê. Skoro niemo¿liwe by³o rozmówiæ siê osobicie, Löwenbruck, misjonarz
apostolski i kanonik honorowy mojej katedry przeka¿e ci s³ownie to,
co mu napisa³em w sprawie misji Oregonu. Tymczasem otrzyma³em
list od Löwenbrucka napisany w dzieñ jego wyjazdu z Rzymu. Rozumiej¹c, ¿e nie dosta³ on jeszcze mojego listu, poleci³em, aby ks. Ferrucci6 odebra³ go z poczty i wrêczy³ tobie, aby móg³ go przeczytaæ.
Przykro mi, ¿e dzia³a³em zbyt swobodnie, lecz w sprawach dotycz¹cych chwa³y Bo¿ej i zbawienia ludzi zwierzyæ siê w prostocie duszy
i szczerze rozmawiaæ nie zas³uguje na naganê. Sam rozwa¿ to przed
Bogiem, decyzja, jak¹ podejmiesz, bêdzie s³uszna.
Wydaje mi siê, ¿e postawa biskupów Oregonu nie jest zgodna
z dobrem misji. Je¿eli przy mianowaniu biskupów wybiera siê tylko
4
Oryg. w³oski: Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Congr., America Centrale, v. 14
(1845-1848), ff. 749, 752.
5
Papie¿ mia³ rezydencjê w Gaéte od zamordowania Pellegrino Rossiego, 15 listopada
1848. Pozosta³ tam a¿ do 12 kwietnia 1850.
6
Ferruci by³ reprezentantem diecezji Marsylii przy Kongregacjach Rzymskich.
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kandydatów z Kanady, sporód przyjació³ aktualnych biskupów, nie
bêdzie mo¿liwe naprawienie b³êdu z powodu istniej¹cego monopolu.
Dla ustalenia równowagi i wiêkszego dobra najlepszym rozwi¹zaniem
jest daæ opiekuna misjonarzom zakonnym, mianuj¹c jednego z nich na
które biskupstwo. Jeli dziêki biskupom utrzyma siê aktualny system,
a nawet wzmocni kolejn¹ nominacj¹ biskupi¹, to pewnego dnia jezuici i inni misjonarze opuszcz¹ misje. Te zostawione kap³anom diecezjalnym, nie zawsze wzorowym, prêdzej czy póniej upadn¹. Natomiast biskup zakonnik ¿yj¹cy we wspólnocie i pod zakonn¹ regu³¹, jak
gorliwy misjonarz bêdzie szuka³ zagubionych owiec, a nie w³asnych
wygód, poci¹gaj¹c innych wspó³braci.
Je¿eli, Ekscelencjo, refleksje te s¹ dla ciebie przekonywaj¹ce
i jeli uznasz za stosowne mianowaæ biskupem, na przyk³ad dla diecezji Nesqually, misjonarza oblata Maryi Niepokalanej, to omielê siê zaproponowaæ wiêtej Kongregacji odpowiedniego kandydata. Jest to
superior prowincjalny, cz³owiek dojrza³y w latach, odznacza siê autentyczn¹ pobo¿noci¹, wymagan¹ wiedz¹ religijn¹, du¿ym poczuciem
realizmu i gorliwoci¹. Jezuici od wiêtego Franciszka Ksawerego,
o ile siê nie mylê z diecezji Vancouver, mogliby o nim zawiadczyæ
korzystnie, lecz zbyt d³ugo trzeba czekaæ na wiadomoci z tego dalekiego kraju. Tej ich opinii jestem zupe³nie pewny, poniewa¿ potwierdza to list przez nich napisany, jaki otrzyma³em. Kandydat ten nazywa
siê Pascal Ricard, urodzony w Allauch, diecezja Marsylia, ochrzczony
16 maja 1805 r., w 1831 przyj¹³ wiêcenia kap³añskie.
Chyba rozumiesz, jak wa¿n¹ rzecz¹ jest, by biskupi Oregonu nigdy
nie dowiedzieli siê, ¿e tak otwarcie rozmawiam o tym z Tob¹. Darzê
Ciê pe³nym zaufaniem i jestem w sumieniu przekonany, ¿e czyniê to
dla dobra tej wa¿nej misji; gdyby biskupi okazaliby wrog¹ postawê,
wtedy biada naszym misjonarzom!
Przyjmij, Ekscelencjo, wyrazy szacunku i czci, twój pokorny i oddany s³uga,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
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9. [Do bpa Barnabò, sekretarza wiêtej Kongregacji Propagandy
Wiary]7.
Radoæ, ¿e otrzyma³ odpowied na list z 23 listopada. Biskup Barnabò
podziela jego opiniê, ¿e trzeba mianowaæ zakonnika na biskupstwo
Nesqually. Zalety i cnoty o. Semerii, wobec którego pewien jezuita
angielski podstêpnie dzia³a³ przed bpem Bettachinim. Jezuici maj¹
zak³adaæ misje na Cejlonie. By³oby stosowne nie posy³aæ ich do Jaffny. Wiadomoci od papie¿a, który napisa³ osobicie i byæ mo¿e przybêdzie do Marsylii.
Marsylia, 30 grudnia 1848.
Ekscelencjo,
Odczu³em wielk¹ pociechê, gdy otrzyma³em twoj¹ uprzejm¹ odpowied. Obawia³em siê, ¿e w tej sytuacji nie bêdziesz móg³ stawiæ czo³a rozpêtanej burzy; i co mo¿e spotkaæ wtedy nasze biedne misje, które tak pragn¹ twego m¹drego kierownictwa?
Przyj¹³em z zadowoleniem fakt, ¿e akceptujesz rozwi¹zanie, jakie
uwa¿am za najlepsze, by zaprowadziæ pokój i pomno¿yæ dobro tych
dalekich misji. W przeciwnym razie ci biedni biskupi byliby osamotnieni, ponosz¹c osobist¹ stratê, a jeszcze bardziej nara¿aj¹c powierzone im dusze. Misjonarze zakonni ju¿ nie znieliby ich despotyzmu
i roszczeñ wbrew kanonicznemu prawu; zosta³oby paru diecezjalnych
ksiê¿y, a Bóg wie, jak siê tam pojawili. Mianowanie biskupa sporód
cz³onków zakonu lub zakonnego zgromadzenia przywróci równowagê
i da zgromadzeniom autonomiê zgodn¹ z kanonami prawa.
Niezbêdne jest utrzymywanie przez misjonarzy sta³ej ³¹cznoci
z superiorami i pozostanie w wiernoci Regule zakonnej, z jednoczesnym gorliwym zabieganiem o zbawienie dusz. To tyle co do misji
Oregon.
Skoro jednak, Ekscelencjo, zachêcasz mnie, abym zawsze szczerze
mówi³, co mylê o misjach, chêtnie wyra¿ê moj¹ opiniê, tym razem
o misji na wyspie Cejlon.

7
Oryg. w³oski: Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Cong., Indie Orientali, v. 11
(1847-1848), ff. 977-978.
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Jak wiesz, bp Bettachini zaprosi³ kilku misjonarzy ze Zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalanej. Je¿eli wiêc pewnego dnia podejmiesz decyzjê, aby wikariuszem apostolskim zamianowaæ kogo sporód
misjonarzy, gor¹co polecam kandydata godnego uznania. To o. Étienne
Semeria z tego¿ Zgromadzenia.
Biskup Bettachini ceni go a¿ tak, ¿e uczyni³ go niemal swoim sekretarzem, widz¹c, ¿e jest niez³ym teologiem, dobrze redaguje pisma
i odznacza siê autentyczn¹ pobo¿noci¹. Ma te¿ znakomity charakter.
Co jeszcze mogê dodaæ? Pewien angielski jezuita znany z nadgorliwoci o chwa³ê swego zakonu, razem z dwoma misjonarzami hiszpañskimi czy w³oskimi postanowi³ szlachetnego o. Semeriê odseparowaæ
i w ten sposób zaw³adn¹æ biskupem. Na szczêcie ich spisek siê nie
powiód³, biskup nie zaakceptowa³ czynu tak sprzecznego z charakterystyczn¹ dla niego delikatnoci¹ i jego dobrem. Lecz jezuici podobno
osiedl¹ siê na wyspie, bo od dawna zamierzaj¹ to uczyniæ. Oby wszyscy byli prorokami! Rzecz¹ donios³¹ jednak jest tak dzieliæ tereny
misyjne, by unikn¹æ nieporozumieñ. Proszê ciê wiêc, aby powierzy³
misjê Jaffna i okolicê Zgromadzeniu Oblatów Maryi Niepokalanej, a inn¹
przyby³ym jezuitom.
Podzia³ ten by³by s³uszny, bo je¿eli bp Bettachini bêdzie nastêpc¹
wikariusza Kolombo, wiêta Kongregacja mo¿e mianowaæ wikariuszem Jaffny superiora Oblatów Maryi Niepokalanej, misji ju¿ powierzonej Zgromadzeniu. Nie wiem, czy nie nadu¿ywam swobody, jak¹
cieszê siê wobec ciebie, Ekscelencjo, gdy z ca³¹ szczeroci¹ i prostot¹
mówiê o mych planach dla dobra misji. Wybacz, jeli przekroczy³em
pewne granice, jest wiele spraw do przekazania w rozmowie.
Z przyjemnoci¹ chyba us³yszysz wiadomoci od Ojca wiêtego,
który w dowód ¿yczliwoci przes³a³ mi swój list za porednictwem
eminencji kardyna³a Antonellego. Na znak dobroci osobicie do mnie
napisa³, pobudzaj¹c mnie do ³ez. Jego zdrowie jest dobre. Mo¿e bêdzie mi dane rzuciæ siê do jego stóp, uciskaæ serdecznie i odczuæ, jak
bije to prawdziwe ojcowskie serce. Jak mam rozumieæ nastêpuj¹ce s³owa z jego cennego listu: lecz z nadziej¹ czekam na okazjê, gdy bêdê
móg³ wiêcej dodaæ wam otuchy i daæ odczuæ tobie, bracie, i twemu
ludowi, co czuje nasze serce, udzielaj¹c wam z ojcowsk¹ mi³oci¹
apostolskiego b³ogos³awieñstwa.
Wola³bym bardziej uhonorowaæ go w Rzymie, lecz je¿eli wyroki
Boskiej Opatrznoci powiod¹ go do Francji, wielka bêdzie moja radoæ
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gociæ go we w³asnym domu! Czego bymy nie uczynili, by z³agodziæ
udrêki papie¿a i tak kochanego ojca!
Przyjmij, Ekscelencjo, wyrazy szacunku i prawdziwego przywi¹zania od twego pokornego s³ugi,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
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1849
10. [Do bpa Barnabò, sekretarza wiêtej Kongregacji Propagandy Wiary]1.
Oswobodzenie Rzymu. Zarówno jezuici, jak i oblaci proponuj¹ o. Ricarda na przysz³ego biskupa Nesqually. Ubóstwo i trudy bpa Demersa
i braci Blanchet. M. Reinaud spodziewa siê, ¿e zostanie biskupem na
Cejlonie. Wypada, aby raczej o. Semeria zosta³ zamianowany. Pewien
misjonarz z Cejlonu chwali oblatów i pragnie, aby osiedlili siê oni
w wikariacie Kolombo.
Marsylia, 30 lipca 1849.
Tak niecierpliwie wyczekiwa³em szczêliwej chwili wyzwolenia
drogiego nam Rzymu uciskanego przez bandytów, po których zosta³y
ruiny2. W tej niedoli pyta³em innych, czy nie s³yszeli o przykrociach,
jakie mog³yby ciê spotkaæ, Ekscelencjo. Odpowiedziano, i¿ ukrywa³e
siê w Rzymie, a nie chcia³em pozwoliæ, by twe imiê zwróci³o uwagê
tych kanalii; ca³y czas by³em w kontakcie z Gaete. Ojcu wiêtemu
jestem wdziêczny za jego dobroæ, a ministrom za uprzejme i szybkie
przesy³anie poleceñ papie¿a i przywilejów, o jakie prosi³em. Jeszcze
wczoraj otrzyma³em bardzo uprzejmy list od Jego Eminencji kardyna³a prosekretarza stanu i dyspensê, przys³an¹ od sêdziego Trybuna³u.
Jednak pewne sprawy muszê za³atwiaæ bezporednio z tob¹, zw³aszcza te odnosz¹ce siê do misji. Czeka³em, a¿ Rzym zostanie wolny od

1
Oryg. w³oski, Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Congressi, America Centrale,
v. 15 (1849-1851), ff. 283-286.
2
Republika rzymska proklamowana 9 lutego 1849 skoñczy³a siê, gdy do Rzymu wkroczy³y wojska francuskie 2 lipca 1849. G³ówni przywódcy to Mazzini, Aurelio Saffi i Carlo
Armellini.
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ca³ej bandy ³otrów siej¹cych postrach, by wznowiæ korespondencjê
dotycz¹c¹ misji.
Pragnê poruszyæ sprawê Oregonu, przypomnieæ to, o czym pisa³ do
ciebie, Ekscelencjo, genera³ jezuitów. Przekaza³ ci relacje jego podw³adnych, w jakim stanie s¹ misjonarze nara¿eni na szykany tych godnych po¿a³owania biskupów. Listy przychodz¹ce od moich oblatów
w pe³ni potwierdzaj¹ doniesienia jezuitów. Nie do wiary, jakie pretensje ma arcybiskup i jego brat biskup Walla Walla. Arcybiskup zad³u¿y³ siê na setki tysiêcy franków, szuka sposobu, jak tu wyssaæ krew
z innych3.
Biskupi chcieliby w³adaæ wszystkim. I tak gasz¹ zapa³, odbieraj¹
si³y tym, którzy pragn¹c powiêciæ siê dla dobra dusz, udali siê do
tego odleg³ego zak¹tka ziemi. By te trudnoci usun¹æ i sprzeciwiæ siê
oburzaj¹cemu zachowaniu, by³oby dobrze mianowaæ wikariuszem
kogo sporód Oblatów Maryi Niepokalanej. I to przekonanie wyrazili rezyduj¹cy jezuici. Nawet dodaj¹, ¿e wiêtej Kongregacji nale¿a³oby zaproponowaæ tego w³anie kandydata, o którym pisa³em ci
w innych listach, czyli superiora, o. Ricarda. Do ciebie nale¿y decyzja, czy lepiej mianowaæ go wikariuszem apostolskim, czy biskupem
tytularnym Nesqually. Ta druga nominacja, czyni¹c go wspó³odpowiedzialnym za prowincjê kocieln¹ Oregonu, da³aby opór metodom
tych trzech biskupów pochodz¹cych z Kanady; chcieliby sobie dobraæ jeszcze jednego Kanadyjczyka i uciskaæ tych, którzy nie podzielaj¹ ich przekonañ.
Rozumiesz, Ekscelencjo, jak delikatny to temat. Proszê wiêc usilnie, s³owem nie wspominaj o tym pra³atowi Deluquetowi, który, jak tu
mówi¹, powiadomi³by o wszystkim biskupów, z którymi koresponduje. Wnet zjawi siê w Europie bp Demers, chce, by zatwierdzono
uzgodnione ju¿ plany co do Oregonu. Jest, jak mówi¹, najbardziej
umiarkowanym z trzech biskupów, nie trzeba jednak ufaæ jego dyplomacji, która zabiega o w³asny interes. Mo¿e bp Blanchet, niezadowolony ze swej diecezji Walla Walla, poprosi o diecezjê Nesqually, a biskup Demers bêdzie koadiutorem arcybiskupa i zaproponuj¹ kogo
z ich opcji na biskupa diecezji Walla Walla. W opinii misjonarzy uznanie planu trzech biskupów to b³¹d nie do naprawienia. Nie mo¿na straPrzys³owie w³oskie cytowane przez Za³o¿yciela brzmi: voler cavare sangue dalla
rapa (chcieæ wycisn¹æ krew z rzepy). S³owniki oddaj¹ je przez przys³owie o podobnym znaczeniu: chcieæ wycisn¹æ oliwê ze ciany.
3

 28 

ciæ tej jedynej okazji, jak¹ jest biskup misjonarz w Nesqually, by by³
misjonarzom opiekunem i umacnia³ ich w gorliwoci.
Dodam jeszcze jedn¹ refleksjê, z oporem przelewam j¹ na papier,
choæ wola³bym j¹ przekazaæ ustnie. Mówiê, prosz¹c o zachowanie tajemnicy, i¿ nasi biskupi, czuj¹c siê ju¿ zmêczeni, chcieliby odpocz¹æ
od trudów misji. Ekscelencjo, proszê nie zdradziæ mnie, niech nikt siê
nie dowie o tym, co sumienie ka¿e mi powierzyæ tylko tobie. Zupe³nie
inaczej ma siê sprawa o. Ricarda. Ten wybór nie os³abi jego gorliwoci i powiêcenia. Bêdzie on nadal pokornym zakonnikiem, oddanym
do koñca apostolskiej misji. Misjonarze, zarówno jezuici, jak i Oblaci
Maryi Niepokalanej nabior¹ znowu odwagi, by z wielkim po¿ytkiem
szerzyæ religiê chrzecijañsk¹ wród tych zapomnianych ludów. Dodam, ¿e misjonarze oblaci rozpoczêli misje w Nesqually i nauczaj¹ ich
prawd wiary w ich w³asnym jêzyku. Proszê, rozwa¿ to wszystko i podejmij w³aciw¹ decyzjê.
Tyle o misji Oregonu, a teraz chcê mówiæ o misjach na Cejlonie.
Zazdroæ i roszczenia misjonarzy na tej wyspie nie s¹ ci obce. By³o
mi wiadomo, ¿e niejaki Reinaud, który zjawi siê w Rzymie, zanim uda
siê na Cejlon, ca³y pali siê na myl, i¿ zostanie biskupem. W mym
przekonaniu misja ta zas³uguje, aby Zgromadzenie Oblatów Maryi
Niepokalanej by³o nie tyle niezale¿ne, ile swobodne w pracy i mia³o
swój teren i wikariusza apostolskiego.
S¹dzê, i¿ jest za tym bp Bettachini i ci, którym le¿y na sercu dobro
wyspy. Niech o. Semeria bêdzie tym, kogo tobie i wiêtej Kongregacji proponujê; pod ka¿dym wzglêdem wartociowy, zdolny i pe³en
dobroci, ma wiedzê, wypróbowany w gorliwoci i cnocie. Biskup Bettachini, ufam, potwierdzi to wiadectw wiadectwo. Niespodziewanie
otrzyma³em list od pewnego misjonarza, który nazywa siê Dominique
Priori. W tych s³owach pisze on o oblatach: Mówiê o tych drogich
ojcach, których przys³a³e, Ekscelencjo, do pó³nocnego wikariatu wyspy. Wierzê, ¿e Oblaci Maryi Niepokalanej daj¹ nadziejê na lepsze
jutro chrzecijan. Tubylcy s¹ jak Kreteñczycy: zawsze k³amcy, z³e
bestie, brzuchy leniwe”; zbudowani postaw¹ ojców przyjmuj¹ naukê,
daj¹ siê ujarzmiæ misjonarzom, gdy surowoæ ³agodzona jest mi³oci¹
i roztropnoci¹, jak ka¿e nasz Pan. Jeli nawet nie zmieni¹ tej natury,
ubogac¹ dobrem dla zbawienia dusz. Ta natura nie tylko jest zepsuta,
lecz obci¹¿ona przes¹dami, a korzeniem pycha. Z radoci¹ donoszê,
¿e ten postêp duchowy na wyspie z powodzeniem zacz¹³ siê w diece-
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zji Jaffna, gdzie jest o. Semeria, oraz w Manar, gdzie pracuje o. Ciamin. I to samo dobro powstanie tam, gdzie pójd¹ oo. Mouchel, Leydier i Lebescou. Regularnie przyk³adaj¹ siê do nauki jêzyka Tamilów,
studiuj¹ teologiê moraln¹ i dogmatyczn¹, wierni s¹ æwiczeniom duchownym. Nie trzeba siê dziwiæ, ¿e dziêki nim jest tyle dobra, bo
wszyscy maj¹ przed oczami, itd. (i pod moim adresem wymienia pochwa³y, czego nie bêdê powtarzaæ); chêtnie obserwujê o. Semeriê, ten
¿ywy przyk³ad dla wspó³braci. Gdybym móg³ napisaæ wiêcej, uczyni³bym to! Ale jeszcze nie wyszed³em z choroby… Chcê tylko zrealizowaæ rozpoczête dzie³o, by w naszym wikariacie po³udniowym powsta³
dom oblacki”4.
Chcia³em wskazaæ, w jakim powa¿aniu s¹ o. Semeria i jego towarzysze u biskupa i u kap³anów szukaj¹cych Boga i dobra dusz.
Przyjmij, Ekscelencjo wyrazy szacunku i przywi¹zania od wiernego s³ugi,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

11. [Do bpa Barnabò, sekretarza wiêtej Kongregacji Propagandy
Wiary]5.
Epidemia cholery w Marsylii. Powo³anie ekip ratunkowych. Wyjazd
z Marsylii proboszcza greckiego i Macario Spiro. Korzyci z nominacji o. Semerii na koadiutora bpa Bettachiniego w Jaffnie i o. Ricarda
na biskupa Nesqually. Czyste intencje tych propozycji. Raport o stanie
misji Oregonu.
Marsylia, 8 padziernika 1849.
Ekscelencjo,
Twój ostatni bardzo mi³y list dotar³ do Marsylii wówczas, gdy by³em poza diecezj¹. Wróciwszy z popiechem z powodu epidemii cholery, nie mia³em ani chwili wytchnienia od nawa³u zajêæ. Epidemia

Tekst przepisany po w³osku przez Za³o¿yciela.
Oryg. w³oski: Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Congr. America Centrale, v. 15
(1849-1851), ff. 303-304.
4
5
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kr¹¿y nadal nad moj¹ biedn¹ Marsyli¹ i chocia¿ ponad 80 000 osób
opuci³o miasto, jeszcze co dnia mamy od 30 do 40 ofiar tej strasznej
choroby. Ekipy ratunkowe z³o¿one tylko z mê¿czyzn pielêgnuj¹cych
chorych z powiêcenia lub innych motywów niepokoi³y mnie, kiedy
wzywano ich do chorych niewiast. Postanowi³em wiêc sam powo³aæ
ekipy z³o¿one wy³¹cznie z kobiet, które maj¹ siê powiêciæ pielêgnacji chorych na cholerê niewiast. O!, jak bardzo jestem zadowolony
z tej decyzji. Dla tych kobiet jedyny motyw dzia³ania to mi³oæ bliniego. S¹ pos³ane przez ich Pasterza i natchnione Ewangeli¹. A tamci
ochotnicy nie panowali nad cynicznym zepsuciem ukrytym pod p³aszczykiem ich laickiej filantropii.
Mia³em poruszyæ inny temat, ale bezwiednie wypowiedzia³em to,
co le¿a³o mi na sercu. Nasz melchicki proboszcz wróci³ do swej ojczyzny, bêd¹c ju¿ bliski mierci. Jak wiadomo, mamy tutaj w Marsylii
koció³ grecki obrz¹dku melchickiego i proboszcz by³ dot¹d wybierany sporód mnichów Góry Libanu. By ta godnoæ przez rz¹d uznawana nie utraci³a mocy prawnej, do mnie nale¿y mianowanie nowego
proboszcza w miejsce tego, który wyjecha³. Dla mnie wa¿niejsze jest
nie przyjmowaæ do diecezji ksiê¿y o z³ej s³awie, bo takich nie brakuje
w Kociele Wschodnim. Proszê wiêc, by mi wskaza³ dobrego kap³ana tego rytu, który jest znany i ceniony w Kongregacji Propagandy.
Mo¿e pisa³em, ¿e Macario Spiro wyjecha³, nie móg³ d³u¿ej wytrzymaæ w Marsylii. Mówiê szczerze, gdybym mia³ wydaæ wiele, by op³aciæ mu podró¿ i zapewniæ wszystko, czego potrzebuje, czu³bym ulgê,
¿em siê go wreszcie pozby³ i ¿e nie mam go ju¿ na karku. Da³em mu
listy polecaj¹ce do arcybiskupa Smyrne i biskupa Hillereau, by u swoich mia³ punkt oparcia. Zatrzyma³ siê w Atenach, nim przyby³ do Konstantynopola, i wys³a³ mi podziêkowanie.
Wkrótce spotkasz, Ekscelencjo, ks. Reinauda. Otrzyma³em z Cejlonu listy od bpa Bettachiniego i od o. Semerii. ¯aden z nich nie akceptuje planów tego kap³ana. Zreszt¹, decyzja w tej sprawie by³a powziêta przez Ojca wiêtego.
Pamiêtaj o mej probie, poleci³em Ci o. Etiennea Semeriê, jeliby
szukano kandydata na koadiutora biskupa Bettachiniego, podobnie jak
otrzyma³ koadiutora biskup Gaetano. Tak skutecznie zabezpieczymy
w przysz³oci, nawet teraz powodzenie tej wa¿nej misji.
Chcê przypomnieæ ci sprawê Oregonu. Kiedy czyta³em ostatnie listy z tych misji, ³zy same p³ynê³y do oczu. Wiedz, ¿e zarówno jezuici,
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jak i nasi oblaci czyni¹ wszystko, co jest w ich mocy. Ca³e ich ¿ycie
naznaczone jest wyrzeczeniem, heroicznym umartwieniem, trudem
i niebezpieczeñstwem. I ¿adnego wsparcia od biskupów, powiedzia³bym, sta³y sprzeciw i ra¿¹ce postêpowanie. Wa¿ne, aby o. Pascal Ricard, superior prowincjalny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej,
zosta³ mianowany biskupem Nesqually, gdzie ju¿ rezyduje. On i towarzysze chc¹ s³u¿yæ Indianom regionu i Europejczykom i Amerykanom
bêd¹cym w wielu miejscach. Fakt, ¿e o. Ricard bêdzie niezale¿ny,
pozwoli rozwin¹æ siê tym misjom. Mamy zapewniæ im trwa³oæ, by
nie utraci³y zapa³u misyjnego.
Wierz mi, Ekscelencjo, i¿ jako biskup wiadom jestem sakralnego
charakteru urzêdu i zadañ zeñ p³yn¹cych; odda³bym po tysi¹ckroæ swe
¿ycie, by przysporzyæ chwa³y Bo¿ej i przyczyniæ siê do zbawienia
dusz, to jedyny cel mych pragnieñ.
Niech raczej uschnie moja prawica, ni¿ mia³aby napisaæ jedn¹ sylabê nie dla Bo¿ej chwa³y. Dlaczego tak po prostu otwieram przed
Tob¹ me serce? Czy¿ nie dla g³êbokiej czci, jak¹ Ciê otaczam, i serdecznej poufa³oci z Tob¹? Niech uczucia, jakie wyjawiam, usprawiedliwi¹ zbyt ostre s¹dy, je¿eli nadu¿y³em czasem s³owa. Przyjmij wyrazy czci i przywi¹zania. Twój pokorny i oddany s³uga,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
PS Aby daæ Ci obraz misji Oblatów Maryi w Oregonie, do³¹czam do
listu sprawozdanie jednego z misjonarzy do superiora, o. Ricarda.
Ufam, ¿e przeczytasz je z przyjemnoci¹.
Nie widzia³em siostry ze Zgromadzenia Dobrego Pasterza, o której
pisa³e, ani towarzysz¹cego jej kap³ana. Gdyby zjawili siê u mnie,
przyj¹³bym ich uprzejmie, podobnie jak ka¿d¹ inn¹ osobê polecon¹
przez ciebie.
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12. [Do bpa Barnabò, sekretarza wiêtej Kongregacji Propagandy Wiary]6.
Biskup Demers przybywa do Rzymu. Bêdzie ubiega³ siê o stolicê Nesqually dla bpa Magloire Blancheta, bardziej odpowiedni by³by o. Ricard. Memoria³ bpa Luqueta.
Marsylia, 29 grudnia 1849.
Biskup Demers jedzie do Rzymu, aby prosiæ o przeniesienie biskupa diecezji Walla Walla do Nesqually. Jeli tej ambicji bpa Blanchet
stanie siê zadoæ, to nic dobrego nie wró¿ê misjom regionu. Pamiêtasz, Ekscelencjo, co pisa³em na ten temat. Oblaci Maryi s¹ ju¿ obecni
w Nesqually, ponieli koszta i wiele ofiar, by uchroniæ siê przed zimnem i innym niebezpieczeñstwem. Mieszkaj¹ wród Indian, by ich
katechizowaæ, gotowi czyniæ wiele pod warunkiem, ¿e nie bêd¹ krêpowani, jak tego dowiadczyli jezuici i oni sami. Rzecz¹ niemo¿liw¹
by³oby przyj¹æ treæ s³ynnego memoria³u redakcji bpa Luqueta7, przez
tych¿e biskupów i biskupa Pompaliera8 podanego do wiadomoci. Powtarzam, trzeba stworzyæ przeciwwagê dla tych niezgodnych z prawem kanonicznym zasad, burz¹cych porz¹dek normatywny oraz to, co
s³uszne. I niech biskupem bêdzie kto ze zgromadzeñ, które ewangeli6
Tekst w³oski drukowany z tytu³em: Uwagi proponowane Sekretarzowi wiêtej Kongregacji, Rome, arch. di Pr. Fide, Acta, v. 212 (1849-1850), ff. 282-283.
7
Biskup J.-F.-O. Luquet (1810-1858), cz³onek Missions Etrangeres de Paris, by³ misjonarzem w Indiach. W 1844 r. wys³any do Rzymu w celu zatwierdzenia postanowieñ synodu Pondichery. Wtedy opublikowa³: Objanienie synodu Pondichery, gdzie proponuje zak³adanie seminariów duchownych dla tubylczego kleru i powo³anie biskupstw zamiast wikariatów apostolskich na wszystkich misjach. Nie sprzyja³ zakonnikom. Dnia 7 wrzenia 1845
Luquet otrzyma³ w Rzymie godnoæ biskupa in partibus Hésébon, koadiutora bpa Bonnanda
(1861) wikariusza apostolskiego Pondichery. Nominacja ta nie spodoba³a siê bpowi Bonnand i misjonarzom, dlatego Luquet spêdzi³ ostatnie czternacie lat swego ¿ycia w Rzymie.
8
Biskup J.-B.-F. Pompalier, pierwszy wikariusz apostolski Nowej Zelandii mia³ zatarg
z marystami, którym zosta³a powierzona diecezja Port Nicholson w 1848. Lata 1846-1849
spêdza w Europie i podziela przekonania bpa Luqueta. The bishop was not singular in his
desire to have absolute control in his diocese over the clergy who has undertaken to accept
his rule. He himself did not wish to be tied to accepting only Marist subjects, por. Lillian
Keys, The life and times of bishop Pompallier, Christchurch, The Pegasus Press, 1957,
pp. 250-251.
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zuj¹ Oregon. Ojciec Ricard by³by w³aciwym kandydatem, a Nesqually, gdzie s¹ oblaci nadaje siê bardziej dla niego, jak s¹dzê, ni¿ dla biskupa z Walla Walla.
Wiem, ¿e bp Demers przedstawi inne argumenty, bo do tego sprowadza siê jego zadanie.
Chcia³bym s³ownie przekazaæ ci wiele spraw, jakich nie mogê przelaæ na papier. Uczyniê to dopiero, gdy bêdê mia³ szczêcie ujrzeæ ciê
w Rzymie i gdy Ojciec wiêty tam powróci. Lecz mog³oby byæ za
póno, gdyby od razu wiêta Kongregacja zatwierdzi³a plany biskupów Oregonu.
Wybacz ten popiech w pisaniu, chcê wys³aæ list, zanim odp³ynie
statek. Biskup jest ju¿ na pok³adzie.
Przyjmij wyrazy przywi¹zania. Twój pokorny i oddany s³uga.
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

 34 

1850
13. [Do bpa Barnabò, sekretarza wiêtej Kongregacji Propagandy
Wiary]1.
Ojciec Lespron wyruszy³ do Rzymu. Jakie motywy przypieszy³y ten
wyjazd. Niezbyt dobre stosunki miêdzy biskupami Bettachinim i Bravim, który biednemu wikariatowi Jaffna odbiera bogat¹ misjê Sainte-Anne. Korzyci p³yn¹ce z powierzenia wikariatu Jaffna oblatom. Breve Ojca wiêtego przebywaj¹cego nadal w Gaete. Pragnienie udania
siê do Rzymu.
Marsylia, 27 lutego 1850.

Ekscelencjo,

Nie czeka³em na twój ostatni list, by pozbyæ siê biednego o. Lesprona2. Uzgodni³em z za³og¹ statku, ¿e jak najszybciej rozpocznie on
tam sw¹ podró¿. Nie by³o mo¿liwe, aby d³u¿ej ten biedak pozosta³ w
Marsylii. Wszyscy go znaj¹, bo ka¿demu spotkanemu powtarza³: Ego
sum episcopus; i ten biedny episcopus pozwala³ siê upiæ zwyk³¹
szklank¹ wina. Kilka razy widziano go pijanego. Kiedy nie wróci³ do
klasztoru, gdzie go pos³a³em, bo spotka³ jednego z tych uczciwych
ludzi, którzy uwolnili go w Rzymie. Ten ³otr umia³ mu schlebiaæ, zaprowadzi³ go nie wiadomo dok¹d, do podobnych jak on ³otrów, którzy
dali mu nieco alkoholu i to wystarczy³o, by go upoiæ. Co siê zdarzy³o
póniej? Nazajutrz rano biedny Lespron obudzi³ siê w stajni miêdzy
mu³ami i koñmi. Postanowi³em wiêc odes³aæ go bezzw³ocznie. Bez
sprzeciwu przyj¹³ moj¹ naganê. Prawdê mówi¹c, ¿al mi tego cz³owieka, tak bardzo brak mu rozs¹dku.
1
Oryg. w³oski, Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Cong., Indie Orientali, v.12 (1849-1850), ff. 740-741.
2
Ojciec Lespron by³ jezuit¹ meksykañskim, por. list bpa de Mazenoda do bpa Barnabo, 18 kwietnia 1850. Z tekstu wynika, ¿e Lespron przebywa³ w wiêzieniu w Rzymie; republikanie uwolnili go w 1848 roku.
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Podajê te fakty, wiedz¹c, i¿ podejmiesz stosowne rodki, by do naszej religii odnoszono siê z szacunkiem. Wed³ug mnie, nie nale¿y nigdy pozwalaæ, by sam wychodzi³ z domu, ma tak s³aby charakter, ¿e
pierwszy spotkany rzezimieszek sprowadzi go na bezdro¿a.
Poniewa¿ mam znajomoci, uda³o mi siê zmniejszyæ nieco koszta
podró¿y. Pomijam, ile pieniêdzy da³em mu na drogê i gdy tu przebywa³; niech to bêdzie na moje konto. Podró¿ statkiem z Marsylii do
Civitavecchia kosztuje 65 franków. Konsul papieski wyp³aci tê sumê,
je¿eli otrzyma pieni¹dze od Ojca wiêtego, ale sprawa nie nagli.
Przy okazji trudno mi nie napisaæ kilku s³ów na temat Cejlonu.
Mam powód, by s¹dziæ, i¿ relacje miêdzy bpem Bettachinim i nowym
bpem Bravim3 bardzo siê oziêbi³y. Do tego stopnia, ¿e bp Bravi chce
zagarn¹æ wszystko i pozostawiæ drugiego w nêdzy przy podziale
dwóch wikariatów. Có¿ mogê dodaæ? Nale¿y dok³adnie poinformowaæ
wiêt¹ Kongregacjê o tym, ¿e je¿eli wikariat Jaffna utraci prowincjê
pó³nocno-zachodni¹, gdzie jest koció³ wiêtej Anny, bêdzie pozbawiony rodków na utrzymanie misjonarzy. Chrzecijanie wikariatu
Kolombo s¹ o wiele liczniejsi, bogatsi i hojni, a rz¹d daje 100 funtów
sterlingów rocznie na szko³y tego wikariatu, natomiast na szko³y wikariatu Jaffna nie daje absolutnie nic.
Mój plan to uzyskaæ u wiêtej Kongregacji, by wikariat Jaffna by³
w ca³oci obs³ugiwany przez Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, a kto sporód oblatów, na przyk³ad o. Semeria, którego bardzo
polecam, by³ mianowany koadiutorem aktualnego wikariusza apostolskiego z prawem nastêpstwa. Ten uk³ad zapewni³by dobro, rozwój
wikariatu dziêki jednej dyscyplinie i zgody w podejmowaniu decyzji.
Mo¿na by wtedy wiêcej katechizowaæ, otworzyæ szko³ê i w sprzyjaj¹cej okolicznoci seminarium duchowne. To wszystko jest mo¿liwe dla
zgromadzenia zakonnego, ale dla ¿yj¹cych w izolacji kap³anów, nie3
W licie z 28 stycznia 1850 do bpa Barnabò (list pominiêty, porusza wy³¹cznie sprawê o. Lesprona) Za³o¿yciel pisa³: Biskup Bettachini zosta³ ugodzony w serce. S¹dzi, ¿e bp
Bravi go skrzywdzi³ w Kongregacji Propagandy. Biskup de Mazenod dodaje 18 kwietnia
(list dotycz¹cy biskupa Toronto, Charbonnela): S¹dzê, ¿e otrzyma³e mój list w odpowiedzi
na twój list z 18 marca. Otrzyma³em z Cejlonu wiadomoci, które zasmuci³yby mnie, gdyby
okaza³y siê prawdziwe: Biskup Bravi tak bardzo mia³ byæ niechêtny bpowi Bettachiniemu,
¿e chcia³ byæ konsekrowany wy³¹cznie z r¹k biskupa z Goa w otoczeniu dwóch kap³anów,
a nie zaprosi³ bpa Bettachiniego, aby by³ jednym z konsekratorów; ponadto donosz¹ mi, ¿e
jego upór, by powiêkszyæ swój wikariat, by³by ze szkod¹ dla biedniejszego wikariatu Jaffna,
ju¿ okrojonego o trzeci¹ czêæ, gdzie jest o wiele mniej katolików. Jaka strata!.
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zwi¹zanych ze sob¹, trudne w realizacji. Misjonarze Oblaci Maryi
Niepokalanej pracuj¹ ju¿ w tym wikariacie, dwaj inni wyrusz¹ w podró¿, potem przybêd¹ nastêpni. I tak bez najmniejszego zamieszania
sytuacja mocno by siê poprawi³a. Powierzam wszystko twemu sercu,
post¹pisz zgodnie ze swym sumieniem.
Otrzyma³em wspania³e breve Ojca wiêtego. Kiedy¿ bêdê móg³
osobicie mu podziêkowaæ za tyle dobroci! To jeszcze nie pora, by
nara¿aæ siê tam na kaprysy otumanionego ludu. Pójdê upaæ do Jego
stóp, gdy wróci do Rzymu i jako w³adca suwerenny obejmie w³adzê.
I bêdê móg³ lepiej ciê poznaæ i okazaæ czeæ, co teraz przekazujê
tylko na pimie.
Twój pokorny i zawsze oddany s³uga,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

14. [Do bpa Barnabò, sekretarza wiêtej Kongregacji Propagandy
Wiary]4.
Zgromadzenie wyra¿a zgodê, aby wys³aæ misjonarzy do Natalu, pod
kierownictwem oblata jako wikariusza apostolskiego. Ojcowie pracowaliby lepiej w Oregonie i na Cejlonie, gdyby terytorium by³o tylko
im powierzone. Ojciec Charles Bellon jest najbardziej odpowiednim
kandydatem na wikariusza apostolskiego.
Marsylia, 30 marca 1850.
Ekscelencjo,
Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej zawsze s¹ do dyspozycji
wiêtej Kongregacji, chc¹c z radoci¹ pe³niæ powierzone im zadanie.
Znasz ju¿ tych synów Maryi, jak gorliwie pracuj¹ nad nawróceniem
pogan i heretyków w Anglii, na Cejlonie, w po³udniowej i pó³nocnej
Kanadzie, w wikariacie biskupa Juliopolis w regionie Rivière-Rouge,
w koñcu nawet nad Zatok¹ Hudsona, wród plemion, które nigdy nie
4

-512.

Tekst w³oski drukowany: Rome, arch. di Pr. Fide, Acta, v. 212 (1849-1850), ff. 511-

 37 

s³ysza³y o Bogu, i w Oregonie w Stanach Zjednoczonych. Ufam, ¿e za
³ask¹ Jezusa Chrystusa powiêksz¹ dobro na misji, któr¹ proponujesz.
Z wielk¹ radoci¹ przyjmujê wiadomoæ, ¿e chcesz utworzyæ osobny
wikariat apostolski i powierzyæ go Oblatom Maryi Niepokalanej.
Wiesz, co mylê o tej sprawie. Nigdy nie mo¿na stawiaæ na równi
dobra, gdy Zgromadzenie dzia³a z wikariuszem apostolskim sporód
jego cz³onków, i sytuacji, gdy pos³uga Zgromadzenia napotyka na przeszkody. Zbyt czêsto spotyka siê biskupów, którzy nie potrafi¹ pozbyæ
siê niechêci, uprzedzeñ, niszcz¹ dobro dusz, m¹c¹ pokój i wzajemn¹
zgodê tak potrzebn¹ gorliwym misjonarzom. Powiêcenie ich, mówiê
wprost, siêga heroizmu, gdy porzucaj¹ swe rodziny, ojczyznê i wygody naszych cywilizowanych krajów.
Oto, dlaczego tak nalegam, by wiêta Kongregacja powierzy³a misjê Nesqually w Oregonie Misjonarzom Oblatom Maryi, mianuj¹c sporód nich wikariusza apostolskiego. Pamiêtasz, Ekscelencjo, proponowa³em na ten urz¹d o. Pascala Ricarda, superiora misji. Jestem pewny,
¿e ojcowie jezuici wyrazili tak¹¿ opiniê przes³an¹ do genera³a i s¹
zgodni co do tej samej zasady i tej samej osoby. Ta norma odnosi siê
tak¿e do Cejlonu. Skoro biskup Bettachini chcia³by, by o. Étienne Semeria zosta³ koadiutorem, zgodzi³em siê bez zastrze¿eñ, polecaj¹c go
tobie. Jeli wiêta Kongregacja przyzwoli, korzystne bêdzie powierzenie Zgromadzeniu Oblatów Maryi ca³ego wikariatu Jaffna.
Jak zauwa¿y³e, biskup z Vancouver to niew¹tpliwie wybitny cz³owiek, lecz niezbyt uzdolniony i mo¿liwe, ¿e zjawi siê w Rzymie z planem ca³kowicie ró¿nym, opracowanym razem z dwoma towarzyszami
z Oregonu. Wykazali siê oni brakiem roztropnoci w zarz¹dzie kocielnym (tylko wobec ciebie pozwalam sobie na tak¹ szczeroæ). Biskup
ten przedstawi ci swoje racje, które tak bardzo ró¿ni¹ siê od naszych.
Niech wiêta Kongregacja zdecyduje w swej m¹droci, czy nale¿y
przedk³adaæ interes osobisty tych duchownych, braci i przyjació³, nad
dobro tej misji.
Ze swej strony ks. Reinaud bêdzie broni³ swych interesów, z czego
nie zdajesz sobie sprawy. Mówiê prawdê, kierowany wy³¹cznie pragnieniem chwa³y Bo¿ej i dobra dusz, które trzeba przyprowadziæ do
wiary.
Co do planu, jaki przedstawi³e mi w licie z 18 marca, jeli wiêta
Kongregacja powierzy nowy wikariat Natalu Zgromadzeniu Oblatów
Maryi Niepokalanej, zgadzam siê, ufaj¹c, ¿e zrodzi to dobro. Propo-
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nujê, Ekscelencjo, na wikariusza apostolskiego zakonnika wielkiej
cnoty i wiedzy. Nauka jêzyków obcych to dla niego zabawa. Zwiemy
go ma³ym Mezzofantim5. Zna hebrajski i nie wiem jaki jeszcze orientalny jêzyk, naturalnie ³acinê, francuski, prowansalski, angielski, niemiecki, w³oski i hiszpañski, chyba nawet portugalski. Skoro jednak
jest bardziej pokorny ni¿ uczony, to jeli wiêta Kongregacja go wybierze, trzeba bêdzie chyba rozkazu Ojca wiêtego, by sk³oniæ go do
przyjêcia godnoci biskupiej. Kandydat nazywa siê Charles Barthelemy Bellon, ma 36 lat, jest kap³anem mojej diecezji, nale¿y do Zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalanej od 15 lat, obecnie pe³ni funkcjê
mistrza nowicjatu naszego Zgromadzenia w Anglii, ceniony w Instytucie oraz poza nim, bo na to zas³uguje. Powtarzam jednak, by przyj¹æ
godnoæ biskupa, potrzebuje rozkazu papie¿a i pewnoci, ¿e pozostanie cz³onkiem Zgromadzenia. Dodam jeszcze, ¿e by³ profesorem teologii w seminarium Ajaccio i Marsylii.
Tak oto odpowiedzia³bym na twój list, Ekscelencjo. Pozostaje mi
tylko przekazaæ wyrazy czci i przywi¹zania. Twój oddany i zawsze
pos³uszny s³uga,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

15. [Do bpa Barnabò, sekretarza wiêtej Kongregacji Propagandy
Wiary]6.
Ojciec Bellon, zbyt delikatnego zdrowia, nie mo¿e byæ zamianowany
wikariuszem apostolskim Natalu. Kandydatura o. François Allarda,
cz³owieka pobo¿nego i wykszta³conego. Powodzenie misji w Anglii,
zarówno wród protestantów, jak i katolików.
Marsylia, 24 maja 1850. Ekscelencjo,
W odpowiedzi na twój list i propozycjê objêcia wikariatu Natalu
w licie z 30 marca wyrazi³em zgodê na twój plan, pragn¹c wiêkszej
chwa³y Bo¿ej i dobra dusz, g³ównego celu Instytutu Oblatów Maryi
5
6

Gaspare Mezzofanti, kardyna³ z Bolonii s³ynny filozof i orientalista (1774-1849).
Tekst w³oski drukowany, Rome, arch. di Pr. Fide, Acta, v. 212 (1849-1850), f. 513.
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Niepokalanej. Kandydat, którego mia³em zaszczyt ci przedstawiæ, zdawa³ mi siê najbardziej odpowiedni, by wzi¹æ odpowiedzialnoæ za tê
misjê. Ale zjawia siê wizytator omiu misji oblackich w Anglii, oznajmiaj¹c, ¿e zdrowie o. Bellona, zakonnika, którego poleci³em wiêtej
Kongregacji, jest za s³abe, aby znieæ najmniejszy trud i zmêczenie
podró¿¹.
Piszê wiêc do Ciebie jeszcze raz, by przedstawiæ ci innego, równie
godnego kandydata. Nazywa siê François Allard, kap³an profes maj¹cy 42 lata, od dziesiêciu lat w Zgromadzeniu. By³y profesor teologii
obecnie prze³o¿ony wspólnoty oblatów w diecezji i miecie Bytown
w pó³nocnej Kanadzie i mistrz nowicjatu tej prowincji. Jest wykszta³cony i wypróbowany w zakonnej dyscyplinie.
Wielkie jest uznanie dla jego zas³ug i wielu pos³ug w Zgromadzeniu. Wszêdzie nazywany ¿yw¹ regu³¹ kap³añskiej i zakonnej doskona³oci. Misjê wikariusza apostolskiego bêdzie godnie pe³niæ, jak tylko
powo³a go Stolica Apostolska.
Wiadomoci od wizytatora prowincji Oblatów Maryi w Anglii s¹
pocieszaj¹ce. Misjonarze w Manchesterze i Liverpoolu g³osili dwie
misje, które przynios³y cudowne owoce. Jak interesuj¹ce jest sprawozdanie wizytatora. W Liverpoolu dziêki misji oblatów 25 doros³ych przesz³o na katolicyzm; wszêdzie, gdzie przebywaj¹, codziennie kilku heretyków powraca na ³ono Kocio³a. Wiele dobra dokonali
tam i w Manchesterze wród katolików, powiêcaj¹c ca³y swój czas,
dzieñ i noc, tak bardzo trzeba im opieki duchowej. Piszê to dla twej
pociechy, jeste przecie¿ ojcem wszystkich misji.
Przyjmij, Ekscelencjo, wyrazy mego przywi¹zania i szacunku, twój
pokorny i zawsze oddany s³uga,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
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16. [Do kard. Fransoniego, prefekta wiêtej Kongregacji Propagandy
Wiary]7.
Stan Zgromadzenia Oblatów w wiecie. Ubolewa, ¿e bp Magloire
Blanchet obj¹³ biskupstwo Nesqually. Niemo¿liwe jest przyjêcie nowej
misji w Melanezji. Zawiadomiæ jak najszybciej, je¿eli o. Allard zostanie mianowany wikariuszem apostolskim Natalu. Nieszczêciem by³oby dla angielskich katolików, gdyby bp Wiseman, mianowany kardyna³em, zosta³ wezwany na sta³e do Rzymu.
Londyn, 25 lipca 1850.
Eminencjo,
Z du¿ym opónieniem odpisujê z Londynu na twój cenny list, gdy
koñczy siê moje tournée po ca³ej Anglii.
Chcia³bym jak zwykle podziêkowaæ tobie za ¿yczliwoæ okazan¹
skromnemu Zgromadzeniu Oblatów Maryi Niepokalanej. Naprawdê
przekonujê siê, ¿e apostolskie b³ogos³awieñstwo od Ojca wiêtego
Leona i nastêpnych papie¿y da³o zbawienne owoce, jakich nikt by nie
przewidzia³: jedenacie domów zakonnych we Francji dla g³oszenia
misji i pos³ugi w seminariach, szeæ domów w Anglii dla pracy misyjnej na dwunastu placówkach, nowicjat oraz dom studiów na terenie
Zjednoczonego Królestwa. W Kanadzie dwie wspólnoty w diecezji
Montreal dla misji w rodowisku miejskim i wiejskim; jedna misja
w Saguenay, diecezja Quebec, dla bia³ych i Indian, misj¹ objêta jest
niemal ca³a diecezja Bytown. Oblaci Maryi Niepokalanej maj¹ tam nowicjat i dziêki nim dobrze funkcjonuje seminarium duchowne. G³osz¹
misje wród Indian Abitibi i Temiscamingue, ewangelizuj¹ ludzi lasu,
gdzie wiêksz¹ czêæ roku spêdzaj¹ setki mê¿czyzn zajêtych wyrêbem
drzew; przedtem ¿yli bardziej na sposób nierozumnych stworzeñ ni¿
chrzecijan, ale odk¹d ojcowie oblaci s¹ wród nich za cenê wielu trudów i przeciwnoci, stali siê innymi ludmi. Oblaci obs³uguj¹ nadto
niemal ca³y wikariat Saint-Boniface nad rzek¹ Rivière-Rouge, docieraj¹ do wyspy Crosse i Zatoki Hudsona. W Stanach Zjednoczonych bp
Buffalo zaprosi³ ich do swej diecezji dla g³oszenia misji i pracy w se7
Oryg. w³oski, Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Congressi, Anglia, vol. 12 (1848-1850), ff. 545-546.
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minarium. Prowadz¹ te¿ misje wród Indian diecezji Oregon, Walla
Walla, Vancouver i Nesqually, gdzie ubodzy misjonarze zbudowali
w³asnymi rêkami drewniany domek. Kosztem wielkich trudów za³o¿yli ogród, by mieæ ziemniaki i nie umrzeæ z g³odu. Oby przeniesienie
biskupa Walla Walla na now¹ stolicê Nesqually nie wprowadzi³o misjonarzom zamêtu w ich nêdznym domu. Wiem, ¿e bp Blanchet, na
pewno pe³en zas³ug, to cz³owiek, z jakim nie³atwo ¿yæ w zgodzie.
Przes³a³em Kongregacji Propagandy uwagi w tej sprawie. Eminencjo,
z twego listu wnioskujê ¿e Rada wiêtej Kongregacji nie liczy siê
z moj¹ opini¹8.
Dodam, ¿e dziesiêciu misjonarzy oblatów jest w wikariacie Jaffna,
na Cejlonie. Do³¹cz¹ inni, gdy Stolica Apostolska da ten wikariat
Zgromadzeniu. Pozyskaj¹ nowe tereny misyjne dla nawracania niewiernych, ich cel to tak¿e prowadzenie szkó³ i utworzenie seminarium
duchownego.
Eminencjo, je¿eli do tych pos³ug dodam przyjêty ju¿ wikariat Natalu, zrozumiesz, ¿e najmniejsze i ostatnie ze zgromadzeñ Kocio³a
Bo¿ego da³o wystarczaj¹cy dowód dobrej woli. Robiæ teraz co innego lub jeszcze wiêcej, by³oby ponad jego si³y. Nie mogê wiêc podj¹æ
pos³ugi w wikariacie Melanezji w Oceanii9. Zbyt ma³o mam misjonarzy, lecz nawet gdybym mia³ ich wielu, to bym odmówi³. Nie mogê
liczyæ na to, ¿e oblaci odnios¹ sukces tam, gdzie klêskê ponieli maryci, którym na pewno nie brakuje ani misyjnego zapa³u, ani cz³onków, skoro, jak s³yszê, maj¹ zamiar osiedliæ siê w Anglii.
Czekam na nowe rozkazy wiêtej Kongregacji co do wikariatu
w Natalu. Kandydaci s¹ gotowi. Jeli Ojciec wiêty zechce mianowaæ
wikariuszem apostolskim zakonnika, którego mu poleci³em, dobrze
by³oby powiadomiæ mnie o tym jak najszybciej, muszê go wezwaæ
z Kanady, gdzie jest profesorem teologii i mistrzem nowicjuszy. Mimo
¿e podró¿ statkiem parowym trwa teraz krócej, jednak aby wszystko
przygotowaæ, trzeba dwa miesi¹ce.
8
Kardyna³ Fransoni w odpowiedzi na poruszon¹ kwestiê napisa³ 16 sierpnia 1850, ¿e
wziêto pod uwagê propozycjê zamianowania oblata na biskupstwo w Nesqually. Trzeba by³o
jednak umieciæ gdzie bpa Magloire Blancheta po zlikwidowaniu siedziby Walla Walla na
skutek wojny miêdzy Amerykanami a Indianami.
9
Chodzi³o o Melanezjê i Mikronezjê w Oceanii (por. list kard. Fransoniego do bpa de
Mazenoda 25 czerwca 1850). Prefekt zrozumia³ racje bpa de Mazenoda i nie nalega³, por.
list kard. Fransoni do bpa de Mazenoda, 16 sierpnia 1850.
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Pisa³em o tym z Londynu i mia³bym wyrzuty sumienia, gdybym nie
poruszy³ sprawy, ¿e kr¹¿y pog³oska, i¿ bp Wiseman, zamianowany
kardyna³em, ma opuciæ Londyn. Wszyscy katolicy widz¹ w tym stratê nie do naprawienia dla Anglii. Biskup ten jest ceniony zarówno
przez protestantów, jak i przez rz¹d. Ka¿dy inny zas³u¿ony biskup
podobnie móg³by dzia³aæ w Rzymie, ale nikt nie mo¿e go zast¹piæ na
tej pozycji, któr¹ cieszy siê w kraju. Mówiê nie we w³asnym imieniu,
powtarzam to za wieloma gorliwymi katolikami Anglii.
Wyje¿d¿am jutro i spêdzê tydzieñ w Pary¿u w sprawach mojej diecezji. Mam nadziejê, ¿e wrócê do Marsylii na wiêto Wniebowziêcia
Matki Bo¿ej.
Eminencjo, proszê tam przes³aæ korespondencjê z nowymi wiadomociami dla mnie. lê wyrazy szacunku, twój pokorny i zawsze oddany s³uga.
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

17. [Do bpa Barnabò, sekretarza wiêtej Kongregacji Propagandy
Wiary]10.
S³owa listu o. Semerii. Epidemia cholery w Jaffnie. Schizma duchownych z Goa. Proba o powierzenie oblatom wikariatu na Cejlonie
w celu ewangelizacji niewiernych.
Marsylia, 20 padziernika 1850.
Ekscelencjo,
Z przyjemnoci¹ przeczytasz wie¿e nowiny z misji na Cejlonie.
W³anie otrzyma³em list od o. Semerii, który donosi, jak postêpowali
misjonarze i wikariusz apostolski, gdy cholera szala³a na tej biednej
wyspie 11.
10
Oryg. w³oski, Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Congressi, Indie Orientali v. 12
(1849-1850), ff. 1089-1090.
11
Za³o¿yciel powiela tutaj list napisany po francusku: W czasie gdy Ty, Wielebny
Ojcze, i wiêkszoæ naszych ojców bylicie zebrani na kapitule, by mówiæ o sprawach naszego drogiego Zgromadzenia, o. Lebescou i ja przebywalimy w Jaffnie porodku niezmiernej
udrêki, maj¹c naoko³o zmar³ych i konaj¹cych, bêd¹cych ofiarami strasznego dopustu Bo¿e-
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Jednoczenie chcê wspomnieæ o ksiê¿ach z Goa, którzy dalej trwaj¹ w niegodnej opozycji. Jednego z oblatów pos³ano do Mantotte, aby
powstrzyma³ schizmê i, dziêki Bogu, uda³o siê mu odzyskaæ znaczn¹
czêæ tych, którzy byli ³upem nieprzyjaciela, innych za umocniæ
w jednoci. Czêæ kap³anów robi wszystko, by podwa¿yæ autorytet wikariusza apostolskiego; inni nie zrzucili jeszcze maski i, jak mo¿na siê
domyliæ, knuj¹ pod ni¹ schizmê. By³oby wiêc wielkim dobrem znalezienie sposobu, jakby tu przepêdziæ to plemiê. Pokana liczba misjonarzy z Europy pracuj¹cych tam mo¿e ju¿ zast¹piæ tych w³óczêgów.
Jestemy w stanie, w razie potrzeby, wys³aæ nastêpnych misjonarzy.
Gor¹co pragnê, aby wystarczaj¹ca ich liczba umo¿liwi³a nawracanie
niewiernych, których mamy ponad milion. Z mej strony jest warunek,
by wiêta Kongregacja spe³ni³a moj¹ probê o powierzenie wikariatu
apostolskiego wyspy Zgromadzeniu Oblatów.
To dzie³o misyjne bêdzie niedoskona³e, dopóki misjonarze nie zaczn¹ z zapa³em zdobywaæ dla Chrystusa ba³wochwalców. Chrzecijañstwo znane jest w miasteczkach, ale chcia³bym, by wiêcej misjonarzy
mog³o mia³o docieraæ do pogañskiej czêci ludnoci. To dzie³o nie
bêdzie tak trudne, przynajmniej naszym Oblatom Maryi nie braknie
dobrej woli i odwagi, skoro ufnie powierzaj¹ siebie Bogu i opiece ich
najlepszej Matki, Maryi.
Przyjmij, Ekscelencjo, wyrazy mego oddania i przyjani.
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

18. [Do bpa Barnabò, sekretarza wiêtej Kongregacji Propagandy
Wiary]12.
Rozliczne zajêcia biskupa Marsylii. Wdziêcznoæ wobec biskupów
Musulce i Braviego, którzy pragn¹ mieæ oblatów w Kolombo. Najbli¿sza podró¿ do Rzymu.
go, cholera morbus. Okrutna ta choroba wybuch³a w Jaffna w samo wiêto Wniebowziêcia.
Odt¹d ka¿dego dnia nie przesta³a zbieraæ miertelnego ¿niwa. Wród tych, którzy byli jej
ofiarami, tylko znikoma liczba zdo³a³a prze¿yæ. Codziennie mielimy 10, 12, 15, 18 i nawet
22 zmar³ych  itd.
12
Oryg. w³oski, Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Cong., Indie Orientali, v. 12
(1849-1850), ff. 1141-1142.
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Marsylia, 18 grudnia 1850.
Ekscelencjo,
Dziêkujê ogromnie za tak szybkie i regularne odpowiedzi, mimo tylu
zajêæ, na moje listy. Piszê rzadko i z koniecznoci, by ciê zbytnio nie
niepokoiæ. Z dowiadczenia wiem, jak wiele obowi¹zków ³¹czy siê
z pewnymi urzêdami. Nie mam chwili spoczynku z powodu ceremonii
religijnych bardzo licznych w takim miecie jak moje. Trzeba bowiem
spe³niaæ ¿yczenia wiernych gorliwie praktykuj¹cych, bardzo im zale¿y
na obecnoci biskupa. Czas poch³aniaj¹ mi duszpasterskie wizyty
i przyjmowanie wielu biskupów zagranicznych. Chrzecijañski obyczaj
oraz braterstwo wród duchownych domaga siê tego. Umieraj¹cym
udzielam sakramentu bierzmowania i w koñcu sam nie wiem, co mam
najpierw robiæ. Dlatego tak póno odpisujê na twój list z 15 listopada.
Projekt biskupa z Usula13, wikariusza apostolskiego Kolombo, podyktowany pewnie przez bpa Braviego, budzi nasz¹ wdziêcznoæ.
Zgromadzenie Oblatów chêtnie przyjmuje zaproszenie, by siaæ dobro
i w tym wikariacie, jak to siê dzieje w Jaffnie. Nie bardzo rozumiem,
co za kaprys kaza³ bpowi Braviemu wykluczyæ francuskich misjonarzy, i to w sposób niegrzeczny, skoro nie ustêpuj¹ oni w gorliwoci
innym. Ten poczciwiec nie potrafi poj¹æ ojcowskich uczuæ papie¿a
Grzegorza XVI, którego s³ów nie przytoczê, kieruj¹c siê dyskrecj¹. Nie
przera¿a mnie ta decyzja, pragnê go zadowoliæ, choæ zachowuje siê
dziwnie. Có¿, o uprzedzeniach bpa Braviego doniesiono mi i mimo
wszystko nie czujê siê tym dotkniêty.
Pragnê podzieliæ siê jeszcze innymi uwagami, które od³o¿ê do czasu, gdy wkrótce przybêdê do Rzymu. Nie mogê zwlekaæ, by pójæ
i upaæ do stóp Ojca wiêtego i z sercem pe³nym synowskiej mi³oci
okazaæ moje przywi¹zanie. ¯aden biskup nie móg³ przyj¹æ do w³asnego domu tego kochanego, teraz przeladowanego Ojca. Ta radoæ zosta³a mi odjêta. Niech mi bêdzie wolno uradowaæ siê, widz¹c jego
oblicze, uca³owaæ rêce i przyj¹æ b³ogos³awieñstwo. Chcê wyruszyæ
w po³owie stycznia.
Przyjmij, Ekscelencjo, wyrazy g³êbokiego szacunku przywi¹zania,
które zechcê okazaæ osobicie, z serca do serca. Twój oddany i pos³uszny s³uga,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
13

Biskup Gaetano Antonio Musulce.
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1851
19. [Do bpa Barnabò, sekretarza wiêtej Kongregacji Propagandy
Wiary]1.
Misjonarze przeznaczeni do wikariatu Kolombo wyruszyli w drogê.
List bpa Bettachiniego, który nie chce mieæ teraz koadiutora w Jaffnie. Jest rzecz¹ wa¿n¹, aby oblaci pracowali na Cejlonie, maj¹c pewnoæ, ¿e pozostan¹ tam dla ewangelizowania niewiernych.
Marsylia, 15 czerwca 1851.

Ekscelencjo,

…Znowu póno zaczynam temat misji, a mia³bym wiele do powiedzenia2. Jak obieca³em, pos³a³em ju¿ czterech misjonarzy, s¹ to nienaganni zakonnicy. W jaki sposób bp Bravi ich przyjmie? O tym dowiemy siê póniej, wzmianki w listach nie wró¿¹ nic dobrego. Nieszczery
ten biskup narzeka na wszystkich, nie oszczêdzaj¹c tak¿e wiêtej Kongregacji Propagandy.
Odpowied bpa Bettachiniego na list, który za tw¹ rad¹ napisa³em do
niego, wcale mnie nie zadowoli³a. Stale twierdzi, ¿e nie potrzebuje teraz koadiutora i sprawy ocenia tylko ze swojego punktu widzenia. Cudowna jest jego reakcja na moje przypuszczenie, co sta³oby siê, gdyby
zmar³: „odpowiadam, i¿ wraz z moj¹ mierci¹ bêdzie o jednego naiwniaka mniej na wiecie, a poza tym wiêta Kongregacja zna moje intencje”. Narzeka, ¿e nie ufam jego obietnicy, i¿ pewnego dnia wikariat zostanie powierzony oblatom, lecz w tej chwili nie widzi potrzeby mieæ
koadiutora, ¿e powinienem zadowoliæ siê, ¿e znam jego prawe intencje,
itd. Prawdê mówi¹c, nie wystarcza mi znaæ te intencje. Ju¿ trzynastu
1
Oryg. w³oski, Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Cong., Indie Orientali, v. 13
(1851-1852), ff. 514-515.
2
W tym licie i w poprzednich z 1851 r. bp de Mazenod mówi o swej podró¿y do
Rzymu i paliuszu, który otrzyma³ od Ojca wiêtego.
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misjonarzy naszego Zgromadzenia przebywa na wyspie. Jestem gotów
pos³aæ innych, aby misja rozwinê³a siê w pe³ni. Jednak nie zaznam spokoju, dopóki nie ujrzê Oblata Maryi kieruj¹cego ca³¹ misj¹, gdy tylko
siê opró¿ni stanowisko wikariusza apostolskiego. W moim przekonaniu
to konieczne i móg³bym wymieniæ kilka racji. Jedn¹ z nich to wyznanie
(nie sakramentalne) pewnego m³odego jezuity3, bêd¹cego tu przejazdem.
Rzuci³ siê do mych stóp, prosz¹c o wybaczenie. Czu³ siê winny, bo
postanowi³ wraz z dwoma misjonarzami cejloñskimi usun¹æ oblatów
z wyspy. Usprawiedliwia³ siê m³odym wiekiem i brakiem dowiadczenia. Intryga okaza³a siê wiêc prawdziwa. Jeden z misjonarzy, jej autor,
ma nadziejê, ¿e zostanie wikariuszem apostolskim. Przekonujesz siê,
Ekscelencjo, ¿e nie mo¿na ¿¹daæ, by Zgromadzenie, które z powiêceniem anga¿uje siê w sprawê misji, by³o jakby skazane na mieræ.
Proszê wiêc usilnie wiêt¹ Kongregacjê, niech zrozumie nasze stanowisko i nawet wbrew sobie mianuje sporód oblatów koadiutora dla
wikariusza apostolskiego Jaffny, nie po to, by wspomóc aktualnego
wikariusza, ale uhonorowaæ Zgromadzenie Oblatów Maryi i zapewniæ
mu bezpieczeñstwo. Z pewnoci¹ potrafi ono na tej wyspie szerzyæ
wiarê skuteczniej ni¿ misjonarze pozbierani z ró¿nych miejsc.
Sprawa w pe³ni zas³uguje na to, aby wzi¹³ j¹ do serca. Jak najszybciej trzeba przeci¹æ wêze³ gordyjski, inaczej rozpleni¹ siê intrygi i zazdroci. Wola³bym raczej wycofaæ wszystkich misjonarzy, ni¿ mia³by
wisieæ nad nimi miecz Damoklesa, gdy ci¹gle niepewni s¹ swej przysz³oci.
Przyjmij, Ekscelencjo, moje serdeczne pozdrowienia. Zawsze oddany Ci twój s³uga i przyjaciel.
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
20. [Do bpa Barnabò, sekretarza wiêtej Kongregacji Propagandy
Wiary]4.
Listy do papie¿a z adresem rady miejskiej Marsylii w sprawie paliusza. Zbli¿aj¹ca siê konsekracja bpa Allarda, który niebawem wyjedzie
Ojciec Strickland, s.j.
Oryg. w³oski, Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Cong., America Centrale, v. 15
(1849-1851), ff. 817-818.
3
4
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do Anglii i Afryki. Biskup Norbert Blanchet powstrzymuje swych kap³anów od ¿ycia zakonnego. Zamiar wycofania oblatów z diecezji Oregon.
[Marsylia], podczas wizytacji u wiêtego Józefa, 8 lipca 1851.
Ekscelencjo,
Korzystaj¹c z wyjazdu dwóch wybitnych kap³anów z Grenoble, piszê te kilka s³ów przekonany, ¿e otrzyma³e list, który wrêczy³em konsulowi papieskiemu. Oprócz listu do ciebie do³¹czy³em list do Jego
wi¹tobliwoci od mera Marsylii wraz z adresem rady miejskiej. Skoro mer prosi³, bym przekaza³ jego list wraz z adresem papie¿owi, czu³em siê zobowi¹zany napisaæ równie¿ kilka s³ów i do³¹czyæ do tej korespondencji, któr¹ adresujê do ciebie.
Parê dni po wys³aniu listów otrzyma³em list od papie¿a, pe³en ¿yczliwoci dla mnie i jeszcze inny list dla naszej kapitu³y katedralnej.
Z Kanady przyby³ wikariusz apostolski Natalu5. W przysz³¹ niedzielê udzielê mu wiêceñ biskupich. Nim wyjedzie, chcia³bym wiedzieæ, czy Kongregacja Propagandy ma dla niego jakie wskazówki.
Bêdzie te¿ w Anglii, byæ mo¿e rz¹d ma mu co do powiedzenia.
Mówiono, ¿e gubernator Natalu przeszed³ na katolicyzm. Biskupi
Oregonu wcale siê nie zmienili. Zbyt wiele mia³bym do opowiedzenia, gdybym wymienia³ ich nieuzasadnione pretensje. Proszê sobie
wyobraziæ, ¿e ten wiêty cz³owiek, ¿eby nie powiedzieæ ten arcybiskup6 „z Bo¿ej ³aski, jednemu z naszych oblatów, profesowi od roku
czy dwóch lat, zagrozi³ suspens¹ a sacris, je¿eli wspólnoty nie opuci,
by by³ bli¿ej niego. Ojciec ten7 pracuje w nowej diecezji Nesqually,
któr¹ wiêta Kongregacja powierzy³a biskupowi z Walla Walla, ulegaj¹c perswazji. Je¿eli zacytujê niektóre wyra¿enia biskupa z Nesqually, gdy wizytowa³ wspólnoty oblatów pracuj¹cych w tej diecezji przed
jego przeniesieniem, to jakbym s³ysza³ pomruki nadchodz¹cej burzy.
Co za udrêka mieæ do czynienia z takimi biskupami. Ile traci ta biedna
misja, gdy biskupi licz¹ na garstkê czêsto niezadowolonych kap³anów
diecezjalnych.
5
6
7

Biskup Allard.
Biskup Norbert Blanchet.
Chodzi o o. Jayola, który z³o¿y³ luby 8 grudnia 1849.
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Biskupi ci oczywicie nadu¿ywaj¹ w³adzy otrzymanej od Kongregacji Propagandy, aby zadrêczaæ misjonarzy zakonnych. Czy to nie
jaskrawe uchybienie, zakazaæ komu oddaæ siê zakonnemu ¿yciu, powo³uj¹c siê na prawo dzia³aj¹ce wstecz? W kraju, gdzie panuje du¿a
swoboda, gdy kap³an czuje wypróbowane powo³anie do zakonnego
¿ycia, gdy chce broniæ siê przed pokusami, czy to nie nadu¿ycie tego
mu zakazywaæ?
Ile jeszcze, Ekscelencjo, mam tobie do powiedzenia! Lecz na to
potrzeba wielu godzin konwersacji, a nie tylko listu. W ka¿dym razie
jeli biskupi Blanchet bêd¹ nadal przeladowaæ oblatów, nie wydam
mych synów na pastwê ich agresji i lekcewa¿enia (mówiê to poufnie
i bez ogródek). Zamiast zostawiæ ich w sytuacji beznadziejnej, przeniosê ich do Kalifornii lub tam, gdzie bêd¹ mogli ze spokojnym sercem pe³niæ dobro.
Z czci¹ i synowskim przywi¹zaniem.
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

21. [Do bpa Barnabò, sekretarza wiêtej Kongregacji Propagandy
Wiary]8.
Wiadomoci z Cejlonu. Biskup Allen Collier z Port-Louis zaprasza oblatów na Seszele. Proba o dyspensê z powodu niepe³noletnoci do
wiêceñ o. de lHermite’a.
Marsylia, 6 sierpnia 1851.
Ekscelencjo,
Ilekroæ piszê do ciebie, czujê siê zobowi¹zany rozpoczynaæ od
podziêkowania za tw¹ uprzejmoæ i niezmienn¹ ¿yczliwoæ pomimo
k³opotów, jakie stale tobie sprawiam. Do kogo mam siê jednak zwróciæ, jeli nie do przyjaciela, któremu równie¿ jestem gotów przyjæ
z pomoc¹ w miarê mo¿liwoci.
Nie bêdê ju¿ pisa³ nic wiêcej w sprawie Cejlonu. Ostatnie s³owa
twego serdecznego listu z 8 lipca ca³kowicie mnie uspokoi³y. Ufam,
Oryg. w³oski, Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Cong., Africa, Isole dellOceano
Australe, ecc., v. 3 (1841-1851), f. 982.
8
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¿e wiedz¹ w Kongregacji, i¿ bp Bettachini wyjecha³, aby spêdziæ kilka miesiêcy w Europie, i pragnie udaæ siê do Rzymu, mówiono o tym
na Cejlonie. Tymczasem przekaza³ znaczne uprawnienia o. Semerii, na
znak, ¿e go ceni.
Biskup Bravi otrzyma czterech misjonarzy Oblatów Maryi, o co
prosi³a wiêta Kongregacja. To wspaniali misjonarze. Jeden jest W³ochem, o ile mieszkañcy Korsyki uchodz¹ za takich; czterej s¹ wartociowymi z powodu cnót i zdolnoci.
Kilka dni temu otrzyma³em list od biskupa z Port-Louis, Allena
Colliera. Przesy³am tobie kopiê, by móg³ podzieliæ siê ze mn¹ sw¹
opini¹ co do tej propozycji. Jestem sk³onny spe³niæ jego probê, je¿eli
Kongregacja Propagandy wyrazi aprobatê. Wyspy Seszele s¹ odleg³e
od Port Natal nieco ponad szeæset lub siedemset mil i wystarczy³oby
na razie wys³aæ tam dwóch misjonarzy9.
Jak pisze biskup, te wyspy nazbyt oddalone od Mauritiusa, by je
wizytowa³, mog³yby mieæ rangê wikariatu apostolskiego powierzonego Zgromadzeniu.
Proszê jeszcze o przys³ugê. Pragnê udzieliæ wiêceñ kap³añskich
diakonowi oblatowi i potrzebna jest dyspensa od m³odego wieku
z ró¿nic¹ szesnastu miesiêcy. Szczególne uprawnienia, jakich udzieli³
mi Ojciec wiêty dla naszych misjonarzy, nie przekraczaj¹ roku i dotycz¹ nagl¹cych spraw, gdy niemo¿liwe jest odwo³aæ siê do Rzymu.
Proszê, by uzyska³ dyspensê z powodu wieku (szesnacie lub siedemnacie miesiêcy) dla diakona; to Marc Melchior Tristan de l’Hermite,
Oblat Maryi Niepokalanej. Pragnê przeznaczyæ go do pos³ug powierzonych Zgromadzeniu.
Przyjmij, Ekscelencjo, wyrazy szczerego przywi¹zania od twego
wiernego s³ugi i przyjaciela.
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

9
Dnia 26 sierpnia 1851 bp Barnabò zaproponowa³ oblatom objêcie nowo powsta³ej
prefektury na Seszelach pod warunkiem wys³ania tam jednego lub kilku misjonarzy pochodzenia brytyjskiego. Za³o¿yciel nie da³ odpowiedzi. Kardyna³ Fransoni ponowi³ probê 24
listopada 1851, przypominaj¹c, ¿e przynajmniej przysz³y prefekt powinien byæ obywatelem
brytyjskim. Nie znaleziono listów Za³o¿yciela z odpowiedzi¹ na tê probê, lecz nota Propagandy z 16 marca 1852 stwierdza ostateczn¹ odmowê oblatów. Por. A. Perbal: Misje przyjête przez bpa de Mazenod od 1841 do 1861 w: Études Oblates, t. 23 (1964), pp. 140-142.
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22. [Do bpa Barnabò, sekretarza wiêtej Kongregacji Propagandy
Wiary]10.
Pozdrowienia. Pobyt w Marsylii bpa Prince’a, koadiutora bpa Bourgeta. Nieporozumienia z bpem Blanchetem w Oregonie.
Marsylia, 2 grudnia 1851.
Nie mogê, Ekscelencjo, po¿egnaæ koadiutora Montrealu, który na
parê dni zatrzyma³ siê u mnie, bez skrelenia kilku s³ów do ciebie, by
odwie¿yæ nasz¹ przyjañ. Napiszê te¿ do Jego Eminencji kard. Fransoniego w sprawie misji w Oregonie. Dzieje siê tam le z powodu braku rozwagi, by nie powiedzieæ arogancji bpa Blancheta. Chcê dzisiaj
tylko ponowiæ wyrazy mojej szczerej przyjani.
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

23. [Do bpa Barnabò, sekretarza wiêtej Kongregacji Propagandy
Wiary]11.
Biskup Taché wyrusza do Rzymu. Ofiary ponoszone przez misjonarzy
z Zatoki Hudsona. Dwaj misjonarze udaj¹ siê do Jaffny, gdzie o. Semeria bêdzie mianowany koadiutorem. W Kolombo jest nowy wicesuperior.
Biskup Allard wyruszy³ do Afryki. Nowe granice jego wikariatu. Oblaci
Oregonu wyjad¹ na inn¹ placówkê misyjn¹. Spokój w Marsylii.
Marsylia, 8 grudnia 1851. Ekscelencjo,
Mam tylko chwilê, by skreliæ parê s³ów przy okazji wyjazdu biskupa diecezji Arath, Tachégo, koadiutora bpa Provenchera, którego
konsekrowa³em dwa tygodnie temu. Nie muszê polecaæ tobie zacnego
pra³ata. On i jego towarzysze Oblaci Maryi s¹ wzorem heroicznej gor-

10
Oryg. w³oski, Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Cong., America Settentrionale,
v. 6 (1849-1857), f. 386.
11
Oryg. w³oski, Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Cong., America sett., v. 6 (1849-1857) ff. 388-389.
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liwoci i powiêcenia. Nie le¿y w naturze ludzkiej znoszenie tak
strasznych ofiar w tej misji. Dlatego potrzeba wielkiego zmi³owania
Bo¿ego, by ³aska umacnia³a ich w okropnym po³o¿eniu, gdzie przysz³o im ¿yæ w lodowatej krainie nad Zatok¹ Hudsona, gdzie nie ma
nawet chleba, którego misjonarze i biskup nie kosztowali od ponad
piêciu lat. Proszê, Ekscelencjo, by umo¿liwi³ bpowi Tachému audiencjê u Ojca wiêtego. Przedstawi ci sprawozdanie ze swej misji i umilaj¹c czas, zapiewa parê indiañskich pieni. W jêzyku Indian górali
i Indian Kris odmówi Ojcze nasz i Zdrowa Maryjo. Tak spe³niaj¹ siê
s³owa psalmu Dawida: „Wychwalajcie Pana wszystkie ludy”.
Pragnê jedynie sprawiæ Ci przyjemnoæ we wszystkim. Zrobiê
wiêc, co bêdzie w mej mocy, by wys³aæ bpowi Bettachiniemu dwóch
misjonarzy, o co prosi. Nie bêdzie ³atwe znaleæ, jak sobie ¿yczy,
Anglika, bo takich potrzebujê w Anglii. Tam misje mno¿¹ siê i przyci¹gaj¹ coraz wiêcej ludzi.
Dodaj¹ mi otuchy twoje s³owa, bym siê nie obawia³ o los naszych
misji na Cejlonie. Ale nie mogê zrozumieæ bpa Bettachiniego, ¿e
utrudnia nominacjê koadiutora. Bardzo mi na tym zale¿y, by zapewniæ
Zgromadzeniu zgodê, a misjonarzom spokojn¹ pracê.
Biskupowi Braviemu odpisa³em wed³ug jego ¿yczenia. Pragnê, aby
superiorem generalnym wszystkich Misjonarzy Oblatów Maryi na
Cejlonie by³ nie kto inny tylko zas³u¿ony o. Semeria. Zgadzam siê, aby
wikariat Kolombo mia³ wicesuperiora, który przynajmniej co do litery
prawa nie bêdzie zale¿ny od superiora rezyduj¹cego w Jaffnie.
Biskup Allard wyjecha³, gdy nadszed³ do niego list wys³any od ciebie. Nie wiem, kiedy bêdê móg³ jego mu przes³aæ, uczyniê to jak najszybciej. Mo¿liwe, ¿e na mocy dawnego breve sprawuje ju¿ jurysdykcjê w koloniach portugalskich, które teraz s¹ mu odebrane.
Przy okazji piszê do Jego Eminencji kardyna³a prefekta, skar¿¹c
siê na naganne zachowanie biskupów Blanchet. Nie mo¿na d³u¿ej tolerowaæ ich ra¿¹cej arogancji. Tyle przykroci sprawili jezuitom,
a teraz chc¹ dokuczaæ naszym. Osobicie nie pozwolê, by ci, którzy
wielkodusznie powiêcili siê dla chwa³y Bo¿ej, byli zdani na kaprysy biskupów a¿ tak nadu¿ywaj¹cych w³adzy. Niech wiêc bêd¹ absolutnymi panami swego terytorium, nasi za misjonarze niech id¹
gdzie indziej siaæ dobro, co by³o niemo¿liwe pod ich prawdziwie
tyrañsk¹ jurysdykcj¹.
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Chyba odpowiedzia³em na twe liczne pytania, Ekscelencjo. Zapewniam ciê o moim szczerym przywi¹zaniu. Twój pokorny s³uga i przyjaciel.
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
PS Jest zupe³nie spokojnie w Marsylii, jakby nic nie zdarzy³o siê
w Pary¿u12. Wiêc bez najmniejszego niepokoju sprawowa³em wczoraj
i jeszcze dzi wszystkie ceremonie liturgiczne. Wczoraj udzieli³em
sam komunii wiernym w liczbie dziewiêæset.

24. [Do kard. Fransoniego, prefekta wiêtej Kongregacji Propagandy
Wiary]13.
Skargi na bpa Blancheta. Wykorzystuj¹c przywilej Kongregacji Propagandy, zabrania kap³anom swej diecezji wstêpowaæ do zgromadzeñ
zakonnych. Kap³ani z Europy, którzy w lad za biskupami udaj¹ siê do
Ameryki, pozostaj¹ wolni. Ich sytuacja jest zupe³nie ró¿na od wychowanków Kongregacji Propagandy.
Marsylia, 8 grudnia1851.
Eminencjo,
Powiedziano mi w Rzymie, ¿e Eminencja biskupom Oregonu da³
nadzwyczajny przywilej, aby mogli wed³ug uznania sprzeciwiæ siê
powo³aniu zakonnemu kap³anów pracuj¹cych w ich diecezjach. Wobec bpa Barnabò wyrazi³em ubolewanie, zaznaczaj¹c, ¿e nadu¿yj¹ tego
przywileju, co te¿ siê sta³o. Biskup Blanchet, powo³uj¹c siê na prawo
dzia³aj¹ce wstecz, zaraz pos³u¿y³ siê t¹ potê¿n¹ broni¹. Kaza³ opuciæ
wspólnotê kap³anowi, który z³o¿y³ luby w Zgromadzeniu Misjonarzy
Oblatów Maryi, i wróciæ do niego, i to pod grob¹ suspensy14. Ten
ojciec, zwi¹zany lubami i z³o¿on¹ przysiêg¹, nie spe³ni³ woli bisku12
Aluzja do zamachu stanu Ludwika Napoleona 2 grudnia 1851; 3 i 4 grudnia wybuch³o w Pary¿u powstanie, szybko zd³awione.
13
Oryg. Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Cong., America Centrale, v. 15 (1849-1851), ff. 929-930.
14
Ojciec Jayol.
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pa, który nazwa³ go apostat¹. Wtedy biskup zwróci³ siê do innego kap³ana, dopiero nowicjusza, ju¿ w habicie zakonnym. W licie, który
cytujê, a adresowanym do superiora nakaza³, aby kap³an ten opuci³
nowicjat i uda³ siê na wyznaczon¹ placówkê. „Mam zaszczyt uprzedziæ ciê, ojcze, ¿e decyzj¹ Stolicy Apostolskiej kap³ani diecezjalni nie
mog¹ wstêpowaæ do zgromadzeñ zakonnych bez pozwolenia biskupa
danej prowincji”; a w innym licie do tego samego superiora: „Chcê
ciê powiadomiæ, ojcze, ¿e decyzj¹ Stolicy wiêtej odnonie do prowincji Oregonu diecezjalni kap³ani nie mog¹ odbywaæ nowicjatu i wst¹piæ do wspólnot zakonnych… Dlatego chcê ciê poinformowaæ, ¿e
M. Leclaire (nowicjusz wy¿ej wymieniony)15 jest zwi¹zany z diecezj¹
i uda siê na wyznaczon¹ mu misjê.
Biedny superior, pora¿ony tym wyrokiem, pozwoli³ kap³anowi
chroni¹cemu siê we wspólnocie opuciæ nowicjat16, a arcybiskup kaza³ mu ci¹gn¹æ habit i pos³a³ na placówkê, nie bacz¹c ani na jego
opór, ani na jego powo³anie. Superior zawiadomi³ mnie o tej powa¿nej sytuacji, czekaj¹c na moj¹ decyzjê. Zwracam siê ciebie, Eminencjo, by wyda³ w tej sprawie s³uszny wyrok. Dwa powy¿sze fakty tak
bardzo uw³aczaj¹ prawu, ¿e nie zawaham siê odwo³aæ moich misjonarzy z prowincji Oregonu, jeli bêd¹ ofiarami tego traktowania. Czy
biskupi, którzy tak traktuj¹ misjonarzy, zas³uguj¹ na jakiekolwiek zaufanie ze strony Zgromadzenia? Lepiej siê wycofaæ i g³osiæ tam Dobr¹ Nowinê, gdzie nikt nie stawia przeszkód. Biskupi ci nie maj¹ ani
szacunku dla misjonarzy zakonnych, ani wdziêcznoci za ich trud ponoszony na misjach, skoro zasmucaj¹ ich z powodu dwóch cz³onków,
którzy unikaj¹c niebezpieczeñstw w pracy misyjnej, szukaj¹ oparcia
w praktykowaniu rad ewangelicznych, by wiêcej zas³u¿yæ u Boga i ¿yæ
bezpiecznie. Dlaczego maj¹ byæ skazani na gorsz¹ sytuacjê ni¿ inni
kap³ani, którym pozwolono opuciæ Oregon i wróciæ do Europy lub
jechaæ gdzie indziej? Czy¿ ci kap³ani, jad¹c na misjê za biskupami,
chcieli wyrzec siê osobistej wolnoci i s³u¿yæ im jak lokaje i najemnicy? Naturalnie, ¿e nie! I wiêkszoæ tych kap³anów17 potwierdzi³a swoj¹ niezale¿noæ, staj¹c we w³asnej obronie, gdy uwiadomili sobie,
z jakimi to biskupami maj¹ do czynienia. Bardziej gorliwym, s³u¿¹-

Wst¹pi³ do nowicjatu 14 sierpnia 1850.
W rêkopisie: asyle.
17
W rêkopisie: plus part.
15
16
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cym ofiarnie czy nie wolno wst¹piæ do zgromadzenia zakonnego? Jego
cz³onkowie powiêcaj¹ siê, ponosz¹c ten sam trud, jaki biskupi pragn¹ im narzuciæ, gdy wyrywaj¹ ich ze wspólnoty, któr¹ sobie wybrali,
kieruj¹c siê sumieniem. Mog¹ nawet lepiej pracowaæ dla misji bez
obawy o w³asne zbawienie. [Mieæ do czynienia z takimi biskupami]
to ju¿ naprawdê za wiele!
Nie mo¿na równaæ tych kap³anów z wychowankami Kongregacji
Propagandy, których zwykle bardzo m³odych werbuje siê w ich w³asnym kraju i przygotowuje do pracy misyjnej w ich ojczynie. Przez
kilka lat p³aci siê na ich utrzymanie, kszta³cenie i podró¿e. Sk³adaj¹
przyrzeczenie, ¿e wype³ni¹ misjê, do której zostali powo³ani itp. Zupe³nie inna jest sytuacja kap³ana, który wyrusza z Europy do Ameryki
w lad za biskupem. Nie anga¿uje siê on w cokolwiek, chyba by spróbowaæ, czy ta pos³uga bêdzie mu odpowiadaæ. Kiedy uzna, ¿e ten rodzaj pos³ugi nie jest dla niego, wycofuje siê. Jakie prawo mia³by biskup, aby go zatrzymaæ? Czy dlatego, ¿e zap³aci³ za jego podró¿? Ale
czy zap³aci³ ze swoich pieniêdzy? Wszyscy wiemy, ¿e koszt tej podró¿y ponosi Propaganda Wiary, daj¹c fundusze bez poni¿aj¹cych warunków, na jakie nikt nie zgodzi³by siê, przynajmniej we Francji. Dlatego trzeba uznaæ za niesprawiedliwe, nie do zniesienia roszczenia
biskupa wobec kap³anów, którzy wst¹pili do zgromadzenia zakonnego, by zapewniæ sobie zbawienie. Tym bardziej ¿e ich trud nawracania ludów spotyka wiele niebezpieczeñstw wród pogañskich obyczajów. Mówiê tylko w tej sprawie, to jedyna rzecz, która mnie dotyczy.
Poza tym nie obchodzi mnie, co dzieje siê w tej osobliwej prowincji
kocielnej, gdzie jest osiem diecezji18, a na ca³ym terenie Oregonu
1500 katolików.
Z nale¿n¹ czci¹ twój pokorny i pos³uszny s³uga.
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
Prowincja kocielna Oregon-City mia³a tylko dwa biskupstwa: Vancouver i Walla
Walla (Nesqually), mimo ¿e w 1846 bracia Blanchet proponowali podzia³ tej prowincji na
osiem biskupstw, por. J. Leflon, Biskup de Mazenod, t. 3, s. 178.
18
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1852
25. [Do bpa Barnabò, sekretarza wiêtej Kongregacji Propagandy
Wiary]1.
Proba do Ojca wiêtego: br. Barthélemy ze Zgromadzenia Szkó³
Chrzecijañskich pragnie wst¹piæ do oblatów. Biskup Taché i czterej
misjonarze wyjechali na misjê w prowincji Rivière-Rouge: trzej inni wyrusz¹ na Cejlon.
Marsylia, 8 lutego 1852.

Ekscelencjo,

Do tego listu do³¹czam probê skierowan¹ do Ojca wiêtego za
twym porednictwem. Otó¿ br. Joseph Barthélemy prosi, by umo¿liwiæ mu przejcie ze Zgromadzenia Braci Szkó³ Chrzecijañskich do
Oblatów Maryi Niepokalanej; charyzmat oblatów bardziej odpowiada
jego prawdziwemu powo³aniu — powiêciæ siê misjom zagranicznym.
Jestem ci wdziêczny, Ekscelencjo, za ka¿d¹ przys³ugê wywiadczon¹ biskupowi d’Arath. Wyjecha³ na bardzo ciê¿k¹ misjê, razem z nim
wyruszyli czterej inni misjonarze oblaci pe³ni gorliwoci, która nie
cofa siê przed ¿adn¹ ofiar¹. Wkrótce trzej inni wyjad¹ do misji Jaffna.
Biskup Bettachini nie cofa siê przed niczym. Wybaczam mu jego uparty sprzeciw, chocia¿ powinien zrozumieæ moje rozczarowanie, wiem,
¿e teraz idzie na ca³ego, prosz¹c wci¹¿ o nowych misjonarzy, a ja dobrodusznie nie umiem mu odmówiæ.
Ponawiam, Ekscelencjo, wyrazy mojej szczerej przyjani.
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

1
Oryg. w³oski, Rome, arch. di Pr. Fide. Scrit. rif. nei Cong., Missioni v. 23 (1850-1854) f.480.
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26. [Do bpa Barnabò, sekretarza wiêtej Kongregacji Propagandy
Wiary]2.
Proba o informacje tycz¹ce ks. H.-J. Rotha, nauczyciela jêzyków obcych w Marsylii. Zazdroæ miêdzy dwoma wikariatami na Cejlonie.
Trudnoci, jakie spotykaj¹ ojców z Kolombo, ze strony bpa Braviego.
Biskup Bettachini jeszcze odsuwa kandydaturê o. Semerii na koadiutora. Kongregacja Propagandy musi oceniæ dzia³anie biskupów Oregonu, którzy zabraniaj¹ ksiê¿om diecezjalnym wstêpowania do zgromadzeñ zakonnych.
Marsylia, 16 kwietnia 1852.
Ekscelencjo,
Proszê ciê o informacje w sprawie wychowanka Kongregacji Propagandy o nazwisku Hermann Joseph Roth, z diecezji Trewir. Ten
m³ody kap³an nie móg³ zgodziæ siê z biskupem z Algierii3 i, jak tylu
innych z ró¿nych narodowoci4, schronienie znalaz³ w Marsylii i tu
przebywa od miesi¹ca. Po raz pierwszy widzia³em go wczoraj, gdy
przyby³ do kancelarii, aby odnowiæ kartê pobytu5. Przy tej okazji prosi³em go o kilka wyjanieñ, które mnie nie ca³kiem zadowoli³y. Jak to
jest, ¿e wychowanek Kongregacji Propagandy porzuca misjê, która,
jak s¹dzê, zosta³a mu wyznaczona w Algierii, i na sta³e osiada w Marsylii, gdzie nie wiemy, co z nim pocz¹æ? Jak to siê dzieje, ¿e m³ody
kap³an ród³a swego utrzymania szuka tutaj, ucz¹c jêzyków obcych?
Wydaje mi siê, ¿e nie taki jest cel kszta³cenia, jakie z wielkim nak³adem rodków otrzymuje wychowanek Kongregacji Propagandy. Zauwa¿y³em, ¿e Roth jest przystojnym m³odym mê¿czyzn¹, który bardzo dba o swe uczesanie i ubiór, choæ nosi sutannê jako przepisowy
strój naszej diecezji. Nosi brodê przyciêt¹ na styl wschodni, maniery
ma nienaganne, w s³owach i ca³ym zachowaniu ujmuj¹cy. Có¿ mam
powiedzieæ? Obawiam siê, by ten zawód nauczyciela jêzyków obcych
nie sta³ siê dla niego niebezpieczny. I nie rozumiem, ¿e wychowanek
2
Oryg. W³oski, Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Cong., Indie Orientali v. 13
(1851-1852) ff. 902, 905.
3
Biskup Dupuch.
4
Zdanie cytowane po ³acinie w oryginale.
5
W oryg. w³oskim: pagella.
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Kongregacji Propagandy nie znalaz³ innej misji, tylko najpiêkniejsze
lata ¿ycia powiêca takiemu zajêciu.
Nie dziwi mnie bardzo zwiêz³y list podpisany przez biskupa Algerii. Pisze on tylko, ¿e nic mu nie wiadomo, aby Roth podlega³ jakiej
karze kocielnej. Byæ mo¿e biskup niechêtny wyjazdowi m³odego kap³ana nie chcia³ mu daæ rekomendacji, ale ca³a ta sytuacja zaczyna
mnie niepokoiæ. Dlatego proszê ciê, Ekscelencjo, o dostarczenie mi
tych informacji, które uspokoi³yby moje sumienie.
Otrzyma³em listy z Cejlonu. Coraz mocniej jawi siê zazdroæ miêdzy dwoma wikariatami. Biskup Bravi, powodowany tym, co nazywa
swoj¹ polityk¹, nadu¿ywa rodków ostro¿noci. Wobec niego poszed³em na ustêpstwa, jak tylko to mo¿liwe, i pozwoli³em, by Oblaci
Maryi jego wikariatu nie stwarzali pozorów, i¿ zale¿¹ od superiora
rezyduj¹cego w Jaffnie. Nie chcia³bym, by posun¹³ siê za daleko w swych
wymaganiach, poniewa¿ moim ¿yczeniem jest, aby o. Semeria by³ rzeczywicie superiorem wszystkich oblatów na wyspie. Zaczynam rozumieæ, ¿e biskup nie wyjawia do koñca swych motywów, które sk³aniaj¹
go do ca³kowitego rozdzielenia dwóch wikariatów. Byæ mo¿e obawia
siê, ¿e zbyt jawne sta³o siê w Jaffnie, jakie s¹ realne dochody misji
Kolombo; nie chce wiêc, by u¿yto argumentów zbijaj¹cych jego pretensje do rozszerzenia wikariatu. Do tego przypuszczenia sk³ania mnie
jego decyzja, s¹dzê, ¿e bardzo niesprawiedliwa, by dochody Misjonarzy Oblatów jego wikariatu ograniczy³y siê do ofiar mszalnych, jeli
takie bêd¹. Tym samym pozbawia ich innych dochodów, z jakich korzystaj¹ pozostali misjonarze. Oczekujê zatem wiêcej informacji; je¿eli nie zmieni swej postawy, bêdê dochodzi³ s³usznych praw u biskupa, a nastêpnie w wiêtej Kongregacji.
Biskup Bettachini s¹dzi, ¿e bp Bravi jest zbyt przebieg³y i byæ mo¿e
nieszczery. Co do tamtego, wydaje mi siê on z gruntu dobry; wprawdzie obra¿ony, bo skar¿y³em siê na jego upór; dla mnie jednak jego
grubiañskie, lecz szczere listy licz¹ siê wiêcej ni¿ komplementy tego
czy innego biskupa. Lecz nie zmienia on swoich przekonañ: wielkim
szacunkiem darzy o. Semeriê, chce niezmiennie proponowaæ jego kandydaturê do wiêtej Kongregacji, zwlekaj¹c jednoczenie z wykonaniem tego projektu. Do³¹czam tu kopiê listu, jaki mu wys³a³em.
Pragnê omówiæ sprawê Oregonu, ale zaczekam, a¿ Kongregacja
Propagandy i jej czcigodny prefekt uznaj¹ mój protest wobec pretensji
tych dziwaków biskupów, co sprzeciwiaj¹ siê zakonnemu powo³aniu
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swych ksiê¿y, a nie mog¹ sprzeciwiæ siê, gdy chc¹ oni powróciæ do
Europy. Zakazuj¹ wst¹pienia do zgromadzenia, którego cz³onkowie,
pracuj¹c w ich diecezjach, obrali stan zakonny, by swego zbawienia
nie naraziæ na niebezpieczeñstwo. Absolutnie nie zale¿y mi na tej misji,
niemal zmuszono mnie do jej przyjêcia po niejednej odmowie.
Przyjmij, Ekscelencjo, wyrazy mojej prawdziwie szczerej przyjani.
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
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1853
27. Do Jego Eminencji kard. Fransoniego1.
List biskupa Perth. Nawrócenia na Cejlonie zdzia³ane przez oblatów.
Dwóch ojców wyrusza do wikariatu Jaffna; Wikariat Kolombo potrzebowa³by o wiele wiêcej misjonarzy, nawet jeli s¹ trudnoci ze strony ksiê¿y z Goa i biskupów.
Marsylia, 1 marca 1853.

Eminencjo,

Nie wiem, czemu list od biskupa Perth zaadresowano do mnie, by
wrêczyæ tobie. By³ w kopercie z wielk¹ woskow¹ pieczêci¹ Hiszpanii,
która zniszczy³a papier przyklejony do pieczêci pierwszej koperty
zaadresowanej do mnie. Mimo tego uszkodzenia tajemnica zosta³a
uszanowana, gdy¿ ten list by³ tylko w moich rêkach i mia³bym wyrzut, gdybym przeczyta³ choæby jedn¹ liniê.
By³oby s³uszne, bym opowiedzia³ tobie, Eminencjo, o tym, co Oblaci Maryi czyni¹ w misjach Cejlonu. Przychodzi³y nie raz bardzo
pocieszaj¹ce wiadomoci. Istotnie, Pan wspiera misjonarzy w wyj¹tkowy sposób, tak ¿e uczestnicz¹ oni w cudownym wydarzeniu Piêædziesi¹tnicy. Bo jak inaczej wyjaniæ fakt, ¿e tak szybko opanowali
trudne jêzyki i mogli spowiadaæ tubylców? Tak niedawno przybyli do
wikariatu Kolombo i byæ mo¿e zbyt wiele uczynili w oczach ksiê¿y
z Goa, którzy nic nie robili. W ka¿dym razie dziêki jednemu oblatowi
wróci³o do naszej wiary 111 protestantów i 82 buddystów. Móg³bym
wiele opowiadaæ, jak byli zwalczani przez ksiê¿y z Goa. Ci podburzyli przeciw nim starego biskupa G. Antonio2. Zarzucano im jako zbrod1
Oryg. w³oski, Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Cong., Indie Orientali, v. 14
(1853-1854), ff. 170-171.
2
Biskup Gaetano Antonio Musulce, wikariusz apostolski Kolombo.
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niê, ¿e zajmuj¹ siê biedn¹, porzucon¹ m³odzie¿¹ i ¿e przyjêli do pierwszej komunii wielu m³odych w wieku 12, 15, 20 i wiêcej lat. Nie tak
postêpowali ksiê¿a z Goa. Pozwalali oni, by ludzie umierali bez pierwszej komunii. Nasi misjonarze przekonali siê, ¿e m³odzi s¹ zdolni poj¹æ prawdy wiary, wiêc nale¿a³oby za wszelk¹ cenê udzieliæ im tej
komunii. Opowiedziane przyk³ady pobo¿noci i dobroci wzruszaj¹ do
³ez. To nie czterech, ale dziesiêciu oblatów potrzebuje wikariat Kolombo, a nawet wiêcej, o ile to mo¿liwe.
Lecz bp Bettachini prosi o jeszcze dwóch misjonarzy do wikariatu
Jaffna; wyrusz¹ zaraz po Wielkanocy. W zesz³ym roku zmar³ w opinii
wiêtoci cejloñski misjonarz jako ofiara gorliwego pielêgnowania
chorych na cholerê. Wraz z dwoma, którzy przybêd¹, wikariat Jaffna
bêdzie liczy³ dwunastu Oblatów Maryi Niepokalanej. Je¿eli dodamy
czterech z wikariatu Kolombo, mieæ bêdziemy szesnastu naszych misjonarzy na wyspie; czy jednak potrzeby w wikariacie Kolombo s¹
mniejsze ni¿ w Jaffnie!
Bez w¹tpienia, bp Bravi bêdzie pochlebnie mówi³ z tob¹, Eminencjo, o czterech ojcach pracuj¹cych w jego diecezji. Mogê Ciê zapewniæ, ¿e to s¹ czterej anio³owie, nie dziwi wiêc, ¿e Pan tak bardzo b³ogos³awi ich pos³ugê. Jeden z nich wyjedna³ sw¹ pokorn¹ modlitw¹ dwa
prawdziwie cudowne uzdrowienia. Biskup Bravi zwie go, jak mówi¹,
mój ma³y Xavier.
S¹dzê, ¿e tych kilka szczegó³ów sprawi przyjemnoæ Eminencji;
napisa³bym ca³y tom, gdybym opowiada³ o czynach wszystkich naszych misjonarzy w ró¿nych czêciach wiata.
Przyjmij, Eminencjo, wyrazy szacunku i czci. Twój pokorny i oddany s³uga.
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
28. [Do kard. Fransoniego, prefekta wiêtej Kongregacji Propagandy
Wiary]3.
Oblaci pozostan¹ w Oregonie na ¿yczenie Kongregacji Propagandy,
chocia¿ biskupi, nie postêpuj¹c po ojcowsku, zniechêcaj¹ misjonarzy.
Oryg. w³oski, Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Cong., America Centrale, v. 16
(1852-1854), ff. 563-564.
3
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Korzyci p³yn¹ce z oddania wikariatów zgromadzeniom zakonnym;
niech to stanie siê jak najszybciej w wikariacie Jaffna.
Marsylia, 8 kwietnia 1853.
Eminencjo,
Twoje najmniejsze ¿yczenie bêdzie zawsze dla mnie rozkazem.
Przyznam jednak, ¿e naganna postawa biskupów wobec misjonarzy
niemal niweczy ich misjê w Oregonie. Nie dla korzyci czy kaprysu,
lecz z pos³uszeñstwa opucili ojczyznê, rodzinê i przyjació³. Uznani
za ludzi podejrzanych, niemal za wrogów, a powinni byæ traktowani
po ojcowsku i z t¹ nieodzown¹ serdecznoci¹, jakiej domaga siê ich
ogromna ofiara i powiêcenie dla sprawy misji w warunkach trudnych
do zniesienia dla natury ludzkiej.
S¹dzisz, Eminencjo, ¿e w przysz³oci sprawy siê u³o¿¹, miejmy nadziejê. Rozumiem, ¿e w tym kraju tak ma³o jest do zrobienia i nie bez
szkody dla moich biednych synów! Dlatego zgodzi³em siê, by udali siê
gdzie indziej i tam pracowali gorliwie. Przecie¿ z tylu stron nadchodz¹
do nas proby o misjonarzy! Lecz wiêta Kongregacja chce, by tam
zostali, wiêc pozostan¹. W tym duchu piszê list do ich superiora, który
jest ju¿ mocno zniechêcony, lecz ci¹gle gotowy do ponoszenia ofiar.
Wszystkie te nieporozumienia ustêpuj¹ tam, gdzie Zgromadzeniu
jest powierzony wikariat. Bez tego nie mo¿na oczekiwaæ stabilnoci
tak koniecznej, by pos³uga przynios³a spodziewany owoc. Wiêc gorliwie zabiegam, by zacny o. Semeria otrzyma³ godnoæ biskupa i tytu³
przynajmniej koadiutora wikariusza apostolskiego Jaffny. Ty, Eminencjo, i trybuna³ Propagandy te motywy przyjêlicie ze zrozumieniem,
gdy ostatnio przebywa³em w Rzymie.
W mym przekonaniu jest to niezbêdne, by owoce dalej rozwija³y siê,
jak tego oczekujemy. Ta decyzja, m¹dra i sprawiedliwa zapewni bezpieczeñstwo Misjonarzom Oblatom Maryi i ca³emu Zgromadzeniu, które
ofiarnie zabiega o dobro misji, gdzie jest tyle do zrobienia. Nie okazujê,
broñ Bo¿e, rozczarowania, i¿ zbyt d³ugo czekamy na realizacjê tego
s³usznego planu, zatwierdzonego przed trzema laty. Zw³oka ta stoi jednak na przeszkodzie wiêkszego dobra, które zrodzi³oby siê na wyspie.
Przyjmij, Eminencjo, wyrazy czci i przywi¹zania od twego oddanego i pokornego s³ugi,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
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29. [Do bpa Barnabò, sekretarza wiêtej Kongregacji Propagandy
Wiary]4.
Oblaci zostan¹ na misjach Oregonu. Plan zamianowania o. Semerii
koadiutorem Jaffny. Biskup Bravi skar¿y siê na przesadn¹ gorliwoæ
m³odych ojców swego wikariatu.
Marsylia, 8 kwietnia 1853.
Ekscelencjo i drogi przyjacielu,
Piszê dzi do Jego Eminencji kardyna³a prefekta w odpowiedzi na
list, w którym prosi mnie, by oblaci nie opuszczali misji Oregon. Chcê
byæ pos³uszny wiêtej Kongregacji, choæ jestem przekonany, ¿e niewiele mo¿na dokonaæ w tym kraju, i to pod rz¹dami tych „nieskazitelnych” biskupów! Arcybiskupowi N. Blanchetowi odmówi³em przyjêcia tej misji, lecz by³a niemal si³¹ mi narzucona w Kanadzie przez jego
brata, który przekona³ do niej oblatów tam pracuj¹cych. Stale wyrzuca³em sobie, ¿e zbyt ³atwo uleg³em usilnym probom, a przecie¿ zna³em charakter biskupa Walla Walla, który niestety zosta³ biskupem
Nesqually, gdzie przedtem nasi mieli swe misje.
Przypomnia³em prefektowi plan, który uwa¿am za korzystny dla
misji oblatów na Cejlonie. Posy³am jeszcze dwóch misjonarzy do wikariatu Jaffna. Nie jad¹ tam, by szukaæ przygód, lecz z pos³uszeñstwa,
ich jedyn¹ motywacj¹ jest gorliwoæ o chwa³ê Bo¿¹ i zbawienie dusz.
Wiem, ¿e w wikariacie Kolombo bpowi Braviemu k³opot sprawiaj¹
inni misjonarze. Nie maj¹ byæ mo¿e tak czystych pobudek jak misjonarze ze zgromadzenia zakonnego. Rozumiem wiêc obawy biskupa, by
nasi nie przy³¹czyli siê do tych niezadowolonych. Biskup Bravi nigdy
nie powinien siê lêkaæ, ¿e oblaci stworz¹ tak¹ opozycjê. Udaje, ¿e jest
z nich bardzo zadowolony, ale podejrzewam, ¿e nie w tym samym
znaczeniu pisze o nich. Skar¿y siê na dwóch zbyt gorliwych oblatów,
a wród nich na tego, którego zwie: ma³y wiêty Franciszek Ksawery”. Czy mieliby jednak naladowaæ ksiê¿y z Goa, którzy zostawili
ludzi bez wiat³a wiary, wydaj¹c na pastwê moralnego zepsucia? Mówi¹, ¿e s¹ oni niezdolni, by przyj¹æ pouczenie. Nasi za misjonarze

4
Oryg. w³oski, Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Cong., America Centrale, v. 16
(1852-1854), ff. 565-566.
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uznaj¹, ¿e wystarczy choæby trochê trudu, aby ci biedni i porzuceni
chrzecijanie mogli otrzymaæ absolucjê i spe³niæ warunki konieczne do
przyjêcia komunii. Widz¹, i¿ m³odzi s¹ naprawdê zdolni do czynów
heroicznych. To utwierdza ich w przekonaniu, i¿ apostolat m³odzie¿y
to jedyna droga, by o¿ywiæ martwe chrzecijañstwo, dot¹d pustoszone. St¹d ta wciek³oæ!5. Zreszt¹ zleci³em naszym oblatom, by stosowali siê do zarz¹dzeñ bpa Braviego. Z pewnoci¹ nie bêdzie on ¿¹da³,
jak ten czarny biskup6, rzeczy sprzecznych z nakazem sumienia.
Chcia³bym szerzej o tym napisaæ, lecz pasjonista, który zabierze
mój list, ju¿ jest i wyruszy za chwilê.
Przyjmij, Ekscelencjo i drogi przyjacielu, wyrazy mego szczerego
przywi¹zania.
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

30. Do Jego Eminencji Pana kard. Fransoniego, prefekta [wiêtej
Kongregacji Propagandy Wiary]7.
Wyjazd dwóch misjonarzy do wikariatu Jaffna. Szesnastu oblatów na
Cejlonie. Skargi wikariusza apostolskiego Kolombo na oblatów, którzy g³ównie zajmuj¹ siê m³odzie¿¹. Wyjazd misjonarzy do Afryki i do
Kanady. Wszêdzie misje oblatów ciesz¹ siê powodzeniem.
Marsylia, 28 kwietnia 1853.
Eminencjo,
Jestem zobowi¹zany powiadomiæ Ciê, ¿e dwóch innych misjonarzy
ze Zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalanej ju¿ wyruszy³o na wyspê Cejlon, przeznaczeni do wikariatu Jaffna, który odt¹d bêdzie liczy³
dwunastu oblatów.
Razem z czterema z wikariatu Kolombo bêd¹ stanowiæ grupê szesnastu misjonarzy Zgromadzenia. S¹dzê, ¿e wiêta Kongregacja Propagandy dziêki sprawozdaniom jest wiadoma, jakie dobro dokonuje siê
Tekst cytowany po ³acinie: Inde ira.
Biskup Musulce.
7
Oryg. w³oski, Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Cong. Indie Orientali v. 14 (1853-1854) ff. 32-321.
5
6
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w obydwu wikariatach. Lektura listów, jakie otrzymujê, ka¿e mi b³ogos³awiæ Pana z g³êbi serca. Wprawdzie zacny wikariusz G. Antonio skar¿y siê, ¿e oblaci przesadzaj¹ w gorliwoci, w istocie ta gorliwoæ wydaje oczywisty owoc, zbawienie dusz. Z zasady oblaci zajmuj¹ siê nade
wszystko m³odzie¿¹, nauczaj¹ ich prawd wiary, prowadz¹ do sakramentów, których nie znali. Oto, jak gorliwoæ zmienia ca³kowicie chrzecijañstwo, dot¹d znane z nazwy. Rozumiem powody, dla których ci chrzecijanie tak ³atwo siê buntuj¹ i id¹ w stronê schizmy. Zaleci³em jednak
misjonarzom roztropnoæ w dzia³aniu, a tych z Kolombo prosi³em, by
stosowali siê do wskazówek bpa Braviego, i s¹dzê, ¿e s¹ tego wiadomi. Lecz nigdy nie przekonam ich, ¿e aby nie dra¿niæ ksiê¿y z Goa,
maj¹ zostawiæ tê biedn¹ m³odzie¿ bez wiat³a prawdy i nie powinni im
udzielaæ sakramentów w piêtnastym, dwudziestym lub trzydziestym
roku ¿ycia. Misjonarze zrozumieli, co mog¹ osi¹gn¹æ, pracuj¹c gorliwie,
gdy katechizuj¹ tych biednych ludzi i daj¹ im radoæ ¿ycia. Dowiadujê
siê z listów, ¿e m³odzi s¹ zdolni do icie heroicznych czynów; to dowód, jak wielkie zalety moralne s¹ w nich ukryte.
Oto kilka szczegó³ów, które przesy³am tobie, Eminencjo. Zacny
wikariusz apostolski, G. Antonio, pe³en uprzedzeñ i le poinformowany, przypuszczam, bêdzie uskar¿a³ siê na rzekomo przesadn¹ gorliwoæ naszych misjonarzy. W istocie, stylem ¿ycia nigdy nie upodobni¹ siê oni do tamtejszych guru. Widz¹, ¿e chrzecijanie pilnie
potrzebuj¹ poznania prawd wiary jak dobrego przyk³adu, jednym s³owem, pragn¹ ¿ycia duchowego.
Kilka dni po wyjedzie tych dwóch misjonarzy oblatów na Cejlon,
innych trzech pos³a³em do Natalu, a za trzy dni jeszcze inni wyrusz¹
do Kanady. Czterech wys³a³em do prowincji Rivière-Rouge, to znaczy
do diecezji Saint-Boniface. Oto, jak nasza skromna rodzina zakonna
zabiega o chwa³ê Bo¿¹ i zbawienie najbardziej opuszczonych w tych
odleg³ych krajach. W tym¿e duchu i z równym powodzeniem oblaci
pracuj¹ bez wytchnienia we Francji i Anglii, zadziwiaj¹cy dowód Bo¿ego b³ogos³awieñstwa.
Te kilka wiadomoci ubogaci twe ¿ycie duchowe, Eminencjo, wiêc
pozwoli³em sobie o tym napisaæ.
Pozostaje mi z³o¿yæ wyrazy mego szczerego przywi¹zania i zapewniæ, ¿e jestem twym pokornym i zawsze oddanym s³ug¹.
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
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31. Do Jego Eminencji Pana kard. Fransoniego8.
Wysy³ka listu od o. Semerii. Trwoga bpa Bettachiniego wobec smutnego stanu swego wikariatu. Niemo¿liwe wysy³aæ nadal oblatów na Cejlon, jeli o. Semeria nie bêdzie zamianowany koadiutorem.
Marsylia, 21 lipca 1853.
Eminencjo,
Otrzyma³em list naszych misjonarzy wikariatu Jaffna na Cejlonie,
a tak¿e list do ciebie, Eminencjo, napisany przez o. Semeriê. Pyta ten
m¹dry i skromny zakonnik, czy jego list do ciebie ma byæ wys³any,
czy nie. Jest rzecz¹ s³uszn¹, by mia³ informacje z ró¿nych róde³
i w tej wa¿nej rzeczy powzi¹³ w³aciw¹ decyzjê. Zapewniam, ¿e o. Semeria to cz³owiek bez uprzedzeñ, m¹dry, sprawiedliwy, zabiegaj¹cy
o chwa³ê Bo¿¹, zbawienie dusz i o czeæ dla Kocio³a. Jest zarazem pokorny i pos³uszny. Mo¿esz byæ pewien, Eminencjo, i¿ s³owa tego wiêtego zakonnika zgadzaj¹ siê z prawd¹.
Natomiast bp Bettachini przys³a³ mi rozpaczliwy list, w którym pisze, w jak beznadziejnym po³o¿eniu znalaz³ siê jego wikariat. Nie do
mnie nale¿y mieszaæ siê w te k³opoty, chcê tylko zaznaczyæ, ¿e jeli
wikariat Jaffna, bêd¹c w ¿a³osnym po³o¿eniu, niepokoi a¿ tak bpa
Bettachiniego, to nie ma sensu posy³aæ tam dalej misjonarzy. Co nam
pozostaje, gdyby bp Bravi, który niechêtnie przyj¹³ czterech Oblatów
Maryi do wikariatu Kolombo, nie przyj¹³ innych i zechce zaprosiæ na
misjê sylwestrynów? Có¿, trzeba bêdzie po¿egnaæ siê z nadziej¹ dan¹
mi w Kongregacji Propagandy, ¿e nasi misjonarze stopniowo zaludni¹
wyspê, zdobywaj¹c dla Chrystusa tych, co ¿yj¹ w moralnym zepsuciu.
Zapewniam, moi misjonarze bez skargi, w duchu pos³uszeñstwa pójd¹
tam, gdzie zostan¹ pos³ani. Nie martwi ich, czy trud apostolski zrodzi
znaczny, czy niewielki owoc. Dla siebie prosz¹ tylko o wy¿ywienie
i ubranie9, co te¿ zawsze znajduj¹. Zdaj¹ siê na mnie, czy mam ich odwo³aæ, czy te¿ nie, a wiesz, Eminencjo, co mylê o moralnej sytuacji
naszych misjonarzy na Cejlonie.

8
Oryg. w³oski, Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Congressi, Indie Orientali, v. 14
(1853-1854), ff. 548, 551.
9
Ms. Victum et vestitum.
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Ze smutkiem mylê, jak oddala siê chwila nominacji superiora
Zgromadzenia Oblatów Maryi na wyspie na koadiutora wikariusza
apostolskiego [Jaffna] z prawem nastêpstwa, co umocni³oby oblatów.
Ta sprawa jest dla mnie tak naturalna, ¿e nie pojmujê b³ahych powodów bpa Bettachiniego, dla których od³o¿ono tê m¹dr¹ decyzjê na
póniej. Rozumiem, nie potrzebuje on kogo równego sobie w godnoci, choæ z pewnoci¹ ¿yczliwego i pos³usznego. A dla mnie to oczywiste, ¿e Zgromadzenie Oblatów wielkodusznie daj¹ce misjonarzy
tam, gdzie o nich prosz¹, pragnie utrwaliæ siê na wyspie, której gleba
u¿yniona by³a ich potem i, nie waham siê twierdziæ, ich krwi¹. Jeden
z nich wyda³ siebie i straci³ ¿ycie, us³uguj¹c chorym na cholerê, a inny
umrze jako ofiara niezdrowego klimatu na misjach, gdzie powiêci³ siê
bez reszty.
Pewnie, Eminencjo, czytanie ci¹gle o tych sprawach ciê znu¿y, ale
³atwiej mi wybaczysz, gdy zrozumiesz, ¿e nale¿y do obowi¹zków superiora Zgromadzenia mówiæ otwarcie o tym, co lepiej zabezpieczy
i umocni dobro dokonane przez nie i, dziêki ³asce Bo¿ej, dalej bêdzie
owocowaæ.
Przyjmij, Eminencjo, wyrazy mego przywi¹zania i szacunku. Twój
pokorny i oddany s³uga.
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

32. Do Jego Eminencji kard. Fransoniego10.
Fragment listu o. Semerii. Misjonarze wci¹¿ pracuj¹ nad formacj¹
m³odzie¿y, nawet je¿eli nie posiadaj¹ daru, by uczyniæ j¹ doskona³¹.
Marsylia, 30 sierpnia 1853.
Eminencjo,
Skoro uzna³e za interesuj¹cy list, jaki o. Semeria chcia³ ci przes³aæ przeze mnie, chêtnie poznasz równie¿ inne szczegó³y, które otrzymalimy z Jaffny na pocz¹tku lipca. Znasz, Eminencjo, na tyle dobrze
10
Oryg. w³oski, Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Congressi, Indie Orientali, v. 14
(1853-1854), ff. 591-592.
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jêzyk francuski, ¿e nie potrzeba t³umaczenia fragmentu, który uzna³em za najbardziej u¿yteczny 11.
Oto, co mi pisze zacny o. Semeria na ten temat. Mówi te¿, jak wielkie dobro dzieje siê wszêdzie dziêki naszym misjonarzom, nawet jeli
nie maj¹ od Boga daru doskonalenia tych, którzy otrzymali ³askê nawrócenia. W Kolombo pewien nasz zacny misjonarz dozna³ niepowodzenia. Dziewczyna otrzyma³a najpierw sakramenty wiête, niestety,
powróci³a do grzesznego ¿ycia. Takiej pora¿ki nie doznaliby ksiê¿a
z Goa. Norm¹ postêpowania dla nich jest nie dopuszczaæ nikogo do
sakramentów. Dlatego ci biedni chrzecijanie ¿yj¹ w ciemnocie i beznadziejnej obojêtnoci!
Wiem, ¿e trzeba dzia³aæ powoli i rozwa¿nie, ale czy misjonarze
mog¹ byæ bezczynni, gdy wierni w wieku trzydziestu lat nie przyst¹pili dot¹d do komunii? S¹ przekonani, ¿e gorliwoci¹ i wytrwa³¹ prac¹ zmieni¹ obyczaje wród zaniedbanych dzieci i porzuconej m³odzie¿y. Nie przekazano im prawd wiary! Teraz bêd¹ nauczani i z pomoc¹
Bo¿ej ³aski i sakramentów zmieni¹ swe ¿ycie, bêd¹ te¿ praktykowaæ
chrzecijañskie cnoty, jak to ju¿ wielu czyni³o. Na pewno nie stan¹ siê
od razu doskonali, ale to nie powód, aby zaprzestaæ ich formowania.
wiadomy tego, ¿yczê bpowi Braviemu wielu takich misjonarzy, jakich mu pos³a³em, by okazaæ tobie, Eminencjo, pos³uszeñstwo.
Przyjmij wyrazy szacunku i przywi¹zania. Twój pokorny i oddany
s³uga.
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

33. [Do kard. Fransoniego, prefekta wiêtej Kongregacji Propagandy
Wiary]12.
Oblaci wikariatu Kolombo odmówili podpisania petycji w sprawie
przy³¹czenia misji Sainte-Anne do wikariatu Kolombo; motywy tej odmowy.
11
Za³o¿yciel przepisuje fragment, tu pominiêty, o przychodach wikariatów Jaffna
i Kolombo.
12
Oryg. w³oski, Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Cong., Indie Orientali, v. 14
(1853-1854), ff. 636-637.
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Marsylia, 20 wrzenia 1853.
Eminencjo,
Wydaje mi siê, ¿e jest mym obowi¹zkiem powiadomiæ Ciê o tym,
czego dowiadujê siê z listów naszych misjonarzy na Cejlonie. Jedno
mnie niepokoi; lêkam siê, by nie s¹dzono w Kongregacji Propagandy,
i¿ chcê interweniowaæ w sprawy podleg³e wy³¹cznie twej kompetencji
i wiêtej Kongregacji. Eminencjo, pisz¹c to, kierujê siê tylko pragnieniem dobra misji, które w czêci powierzono Zgromadzeniu Oblatów.
Sumienie nak³ada na mnie obowi¹zek informowania ciê o wszystkim,
o czym pisz¹ do mnie misjonarze, by oceni³ rzeczywist¹ sytuacjê na
misjach. Dyskrecja nie pozwala mówiæ mi o pewnych okolicznociach
i nie inaczej je tobie przekazaæ jak w osobistej, poufnej rozmowie.
Ojcowie donosz¹, ¿e bp Bravi, chc¹c za wszelk¹ cenê realizowaæ
swe plany, prosi³ misjonarzy wikariatu o podpisanie petycji do Kongregacji Propagandy wed³ug swych zamiarów. Oblaci odmówili, poniewa¿ sumienie nie pozwala im deklarowaæ tego, co jest niezgodne
z prawd¹, dzia³a na szkodê religii i sprzeciwia siê sprawiedliwoci. Jeden z nich, nie znaj¹c rzeczywistej sytuacji, podpisa³ petycjê, jednak
lepiej poinformowany odwo³a³ sw¹ decyzjê. Misjonarz, którego misja
graniczy z misj¹ Chilaw, twierdzi, ¿e by³aby to wielka strata, gdyby
ten dystrykt do³¹czono do wikariatu Kolombo. Wyjania bez ogródek,
dlaczego nie podpisa³ petycji bpa Braviego. By ocaliæ sw¹ duszê, nie
obci¹¿y sumienia niesprawiedliwoci¹ i k³amstwem, byleby przypodobaæ siê wikariuszowi apostolskiemu. Jak wiadomo, wikariat Kolombo
jest bogaty, wikariat Jaffna za biedny; zabraæ mu misjê Sainte-Anne
znaczy wyrwaæ misjonarzom chleb z ust; s¹dz¹ nawet, ¿e prowadzi³oby to do schizmy.
Biedni Misjonarze Oblaci Maryi s¹ wiadomi, i¿ nie poddaæ siê
woli wikariusza Kolombo znaczy popaæ w nie³askê. Lecz nie potrafi¹
przezwyciê¿yæ wstrêtu przed pope³nieniem tego, co uznaj¹ za czyn
moralnie z³y. Mo¿liwe, ¿e wikariusz apostolski bêdzie siê skar¿y³
przed tob¹, Eminencjo, wierzê jednak, ¿e oddasz sprawiedliwoæ delikatnemu sumieniu misjonarzy, którzy za nic w wiecie nie nara¿¹ na
szwank w³asnego sumienia; i w tym nie mogê ich ganiæ.
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26 wrzenia.
Z listów, jakie otrzyma³em z Cejlonu, posy³am ci, Eminencjo, fragment. To wa¿ne, by orientowa³ siê we wszystkim. Nie os¹dzam, lecz
jestem zdziwiony tym, co s³yszê. Biedna misja! A mo¿na by tam czyniæ tyle dobra; nasi misjonarze to rozumiej¹, troszcz¹c siê jedynie
o chwa³ê Bo¿¹ i zbawienie dusz. Jak jednak to realizowaæ wobec metod panuj¹cych w wikariacie Kolombo? Wydaje siê, ¿e kap³ani z Goa
nie maj¹ ani wiary, ani zdrowych obyczajów i pró¿ny by³by wysi³ek,
by ich nawróciæ. Wobec przybyszów z Europy okazuj¹ pogardê i chc¹
wszystko zagarn¹æ dla siebie. Ta ich arogancka postawa kaza³a bpowi
Braviemu zas³oniæ swój pektora³. Biedny biskup musi ukrywaæ krzy¿,
gdy¿ za wszelk¹ cenê chce iæ drog¹ dyplomacji. Tak wyra¿a siê, gdy
pisze do mnie, i bez w¹tpienia chce dobra, lecz na pró¿no siê ³udzi.
Jestem pewien, ¿e kap³ani z Goa nie ufaj¹ mu, przekonani o jego
nieszczeroci; otwarcie nim gardz¹, drwi¹c sobie z tej udawanej dyplomacji, któr¹ uznaj¹ za oszustwo.
Byæ mo¿e za du¿o powiedzia³em, chocia¿ to nie wszystko. Nie by³bym jednak spokojny, Eminencjo, gdybym nie wyjawi³ ci przynajmniej
czêci tego, o czym wiem z wiarygodnych róde³. Jeli chcesz poznaæ
moje przekonania, powiem na podstawie informacji, jakie mam o misjach na Cejlonie, ¿e wikariat Kolombo potrzebuje jeszcze czterech
oblatów, mimo niechêci wikariusza apostolskiego i koadiutora, by prosiæ o nich wiêt¹ Kongregacjê. I zapewniam, dla kilku racji w³anie
Misjonarzy Oblatów Maryi potrzebuje wikariat Kolombo wiêcej ni¿
innych. Mówiê to, nie zwa¿aj¹c na sw¹ pozycjê i nie troszcz¹c siê
zbytnio o formy protoko³u, chcê tylko powiedzieæ prawdê, gdy przemawiam w obecnoci Boga do tego, kto Go reprezentuje. W tym
wszystkim kierujê siê sumieniem i jestem te¿ w wielkiej rozterce, bo
gdyby teraz wiêta Kongregacja poprosi³a mnie o misjonarzy, by³bym
w niema³ym k³opocie, sk¹d mam ich wzi¹æ. Oblatów obarczono w tym
roku kierownictwem seminarium duchownego w Valence oraz misjami parafialnymi w tej diecezji, zak³adaj¹ dom w jeszcze innej wielkiej
diecezji Francji. Pragn¹ oni g³osiæ misje, o¿ywiæ pobo¿noæ w Maryjnym sanktuarium tak pe³nym ¿ycia dawniej, dzi opuszczonym13. Obs³uguj¹ ju¿ sanktuarium Notre-Dame de Sion w diecezji Nancy, gdzie
13

Notre-Dame de Talence (Bordeaux).
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musieli siê zmagaæ z herezj¹ braci Baillard, kap³anów odstêpców, popieraj¹cych sektê Vintras14.
Pozostaje mi tylko uca³owaæ twe rêce, Eminencjo, i zapewniæ o mojej wiernoci.
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

34. [Do bpa Barnabò, sekretarza wiêtej Kongregacji Propagandy
Wiary]15.
Zgon Provenchera, biskupa Saint-Boniface. Oblaci z Kolombo, którzy
nie podpisali petycji bpa Braviego, s¹ niepewni przysz³oci. Biskupi
Oregonu jako wspó³pracowników maj¹ ju¿ tylko oblatów. Czy o. Semeria zostanie mianowany koadiutorem diecezji Jaffna?
Marsylia, 5 padziernika 1853.
Poufne
Ekscelencjo,
…16 Pisze biskup diecezji Arath, Taché, koadiutor Saint-Boniface
i zawiadamia o mierci bpa Provenchera z diecezji Saint-Boniface oraz
prosi, by powiadomiæ o tym wiêt¹ Kongregacjê.
Pisa³em ju¿ do kardyna³a prefekta, przekazuj¹c wiadomoci nades³ane z Cejlonu. Nasi misjonarze z wikariatu Kolombo, a wród nich
ten, którego bp Bravi nazywa³ swoim ma³ym wiêtym Franciszkiem
Ksawerym”, obawiaj¹ siê z³ych notowañ u biskupów wikariatu. Powód
to odmowa podpisania petycji. Mówi¹, ¿e uw³acza³a sprawiedliwoci
i zawiera³a, jak s¹dzê, rzeczy nieprawdziwe. Nie s¹ przestraszeni, lecz
wiedz¹, ¿e ich sytuacja jest delikatna. Chcia³bym poruszyæ jeszcze
wiele innych spraw, lepiej jednak zamilczeæ.
14
Ms. Bayard et Ventras. Ventras g³osi³, ¿e Chrystus da³ mu pe³niê kap³añskiej w³adzy, by
odrodziæ Koció³ aktualnie przeladowany. Por. J. Leflon, Biskup de Mazenod, t. 3, s. 732-734.
15
Oryg. w³oski, Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Cong., Indie Orientali, v. 14
(1853-1854), ff. 670-671.
16
Pomijamy pierwsz¹ czêæ listu, gdzie mowa o ks. Lavigne, z diecezji Grenoble. Nie
przys³uguje mu tytu³ misjonarza apostolskiego.
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Teraz sprawa misji Oregonu. Wiesz, Ekscelencjo, ¿e opucili j¹
wszyscy kap³ani zakonni i diecezjalni. Gdyby opucili tê misjê tak¿e
oblaci, biskupi pozostan¹ sami. Oby Bóg udzieli³ pomocy tej misji!
Mo¿e uznaj¹ mnie za natrêta, jednak chcê, by poufnie powiedzia³
mi, czy bêd¹ martw¹ liter¹ obietnice wielokrotnie sk³adane mi co do
o. Semerii. Od tego zale¿y trwa³oæ i rozwój Zgromadzenia Oblatów
Maryi Niepokalanej na wyspie. Chcê bardzo poznaæ istotny zamiar
wiêtej Kongregacji. Bo jeli sylwestryni otrzymaj¹ jurysdykcjê, jak
mówi¹, to inne zgromadzenie niewiele zdzia³a. Na pró¿no te¿ posy³aæ
nadal oblatów, którzy mog¹ byæ odes³ani do domu albo nie ziszcz¹
nigdy pragnieñ nawracania na wyspie pogan licz¹cych ponad milion.
Chcê te¿ wiedzieæ, jak¹ odpowied mam daæ biskupom Francji, którzy usilnie zabiegaj¹ o oblatów dla seminariów duchownych lub dla
misji w ich diecezjach, a ich listy nie szczêdz¹ pochwa³ oblatom.
Oczekujê wiêc szczerej odpowiedzi w formie kilku poufnych s³ów
wys³anej listem poza dyplomacj¹ kurii rzymskiej. Liczê, jak zawsze,
na tw¹ ¿yczliwoæ; zapewniam, ¿e niewielu masz przyjació³, którzy tak
ciê ceni¹ i kochaj¹ jak ja.
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

35. [Do bpa Barnabò, sekretarza wiêtej Kongregacji Propagandy
Wiary]17.
Biskup Bravi, któremu brakuje szczeroci, zaprasza do swej diecezji
franciszkanów. Biskup Bettachini goci w Rzymie.
Marsylia, 28 padziernika 1853.
Ekscelencjo,
Zale¿y mi, by by³ informowany o wszystkim. Jeden z naszych
misjonarzy pisze: „Biskup Bravi, bêd¹c w Rzymie, prosi³ o misjonarzy sylwestrynów, a gdy mu odmówiono, zwróci³ siê do franciszkanów. Wczoraj zjawi³ siê w Kolombo pewien misjonarz. Przyby³ z Chin
17
Oryg. w³oski, Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Cong., Indie Orientali, v. 14
(1853-1854), f. 683.
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statkiem kurierskim, by omówiæ z biskupem, jak werbowaæ nowych
misjonarzy. Czy pozostanie, nie wiem, z pewnoci¹ nie jest on naszym
przyjacielem. Znam go osobicie i s¹dzê, ¿e zast¹pi wielebnego o. Reinauda w Kandy, który chce opuciæ misjê. Jeszcze jestem w Galles,
lecz bp Bravi niechêtnie mnie tam widzi, przekonany, ¿e staje siê zbyt
oficjalne istnienie Zgromadzenia Oblatów. Poniewa¿ nie móg³by mnie
przenieæ bez nara¿ania chrzecijan na niepokoje, w jakich ich zasta³em, wszystko znosi cierpliwie, czekaj¹c na misjonarzy. Piszê o tym,
Wielebny Ojcze, ¿eby powzi¹³ decyzjê z wiêksz¹ znajomoci¹ rzeczy.
Biskup Bettachini dostarczy tobie koniecznych informacji, to on wyledzi³ tajemnicz¹ intrygê i wyjawi³ mi j¹, bym o wszystkim powiadomi³ ciebie, ojcze”18.
Jak mi wiadomo, bp Bettachini, bêd¹c w Rzymie, informacje o tym,
co dotyczy misji na Cejlonie, mo¿e przekazaæ wiêtej Kongregacji.
Je¿eli porównujê s³owa i czyny bpa Braviego, przyznajê z bólem,
¿e niestety, zas³uguje on na z³¹ s³awê, co poznali tubylcy, a zw³aszcza
przybysze z Europy. Jest to cz³owiek nieszczery, ponad miarê przebieg³y19, zgodnie ze znaczeniem tego s³owa w naszym jêzyku. Zatem wiêta
Kongregacja niech nie ufa jego zapewnieniom w rozstrzyganiu sporów, które z jego winy zaistnia³y miêdzy nim a zacnym bpem Bettachinim o zupe³nie innym charakterze. Jak wiesz, Ekscelencjo, nie mam
wobec niego ¿adnych zobowi¹zañ, bo zawsze sprzeciwia³ siê mej
s³usznej probie, któr¹ ty popiera³e, by okaza³ ³askê naszemu o. Semerii i ¿yczliwoæ Zgromadzeniu, które tyle uczyni³o dla niego i dla
Cejlonu.
Przyjmij, Ekscelencjo, wyrazy mej szczerej przyjani, któr¹ stale
noszê w sercu.
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

18
19

Fragment pisany po francusku.
Po w³osku: furbo: przebieg³y, który zwodzi przez nieuczciw¹ grê.
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36. [Do kard. Fransoniego, prefekta wiêtej Kongregacji Propagandy
Wiary]20.
Szczegó³y dotycz¹ce M. Lempfrita, eksoblata, który sprzeniewierzy³ siê
swemu powo³aniu w Oregonie.
Marsylia, 24 listopada 1853.
Eminencjo,
Niestety!, jest prawd¹, ¿e ten Lempfrit, o którym, Eminencjo, mi
piszesz, to kap³an niegodny. Lecz s¹dzê, ¿e arcybiskup z Oregon-city,
podaj¹c ci tê smutn¹ wiadomoæ, powinien dodaæ, ¿e ten nieszczêsny
kap³an ju¿ d³u¿szy czas nie nale¿y do Zgromadzenia Oblatów. Nadto,
nie jest to wychowanek Zgromadzenia, które bardzo ¿a³uje, ¿e przyjê³o go w pónym wieku 44 lat. W zakonie kartuzów, jak zapewnia³,
piastowa³ wa¿ne urzêdy, by³ mistrzem nowicjatu itp., wiêc wydawa³ siê
godny zaufania. Ogarniêty ¿arliwoci¹ nawracania niewiernych uzyska³ u Stolicy Apostolskiej dyspensê, aby móg³ opuciæ zakon kartuzów i wst¹piæ do innej rodziny zakonnej otwartej na misje. Mia³ na
uwadze dominikanów lub oblatów. Niestety, wybra³ oblatów. Przyznam szczerze, ¿e zosta³ przyjêty z zadowoleniem, bo uznano za dar
nieba zakonnika, który od ponad dziesiêciu lat by³ kartuzem, a w Rzymie uzyska³ zgodê na realizacjê swych pragnieñ. Nadto by³ to cz³owiek dojrza³y, dobrze wychowany, maj¹cy wiele naturalnych zdolnoci. Posiad³ dwanacie czy piêtnacie rzemios³ i znaczn¹ znajomoæ
medycyny. W swoim zakonie, jak ju¿ wspomnia³em, by³ mistrzem
nowicjatu, nie mo¿na wiêc by³o traktowaæ go jak zwyczajnego nowicjusza. Jego gor¹ce pragnienie nawracania niewiernych to powód, ¿e
skrócono mu nowicjat oblacki o szeæ miesiêcy. Wyruszy³ na misjê
Oregonu, uwa¿an¹ za najtrudniejsz¹. Pocz¹tkowo mia³ wspania³e wyniki dziêki znajomoci medycyny i talentom w wielu rzemios³ach.
Lecz szybko okaza³ siê niepos³uszny superiorowi misji, który nie odpowiada³ ju¿ za czyny tego zakonnika. Powiadomieni o wszystkim
wydalilimy go ze Zgromadzenia i ju¿ do niego nie nale¿y.
Dla honoru Zgromadzenia powtarzam, Lempfrit nie jest wychowankiem oblatów. Ten niegodny zakonnik by³ tylko szeæ miesiêcy w no20
Oryg. w³oski, Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Cong., America Centrale, v. 16
(1852-1854), ff. 825-826.
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wicjacie. Zostalimy wprowadzeni w b³¹d przez fakty z jego przesz³oci. Opuciwszy Kartuzjê, zabezpieczy³ siê w wymagane pozwolenia
jak te¿ w fa³szywe zawiadczenia. Z g³êbokim bólem przyj¹³em wiadomoæ o nadu¿yciach tego niegodziwca, bo bez w¹tpienia oszuka innych w Kalifornii, skoro tak bardzo mog¹ uwodziæ jego piêkne s³owa
i maniery. Nie jest on ju¿ m³ody; urodzony w 1803, ma oko³o piêædziesiêciu lat.
Dla informacji: Przyby³ tu z pewnym bratem zakonnym21, równie¿
kartuzem. Brat ten to ma³y wiêty, który w swej misji na Cejlonie czyni wiele dobra. Oto, jak Bóg ³¹czy pociechê z bólem, by ³atwiej go
znosiæ.
Proszê przyj¹æ wyrazy szacunku od twojego pokornego s³ugi.
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

37. [Do kard. Fransoniego, prefekta wiêtej Kongregacji Propagandy
Wiary]22.
Fragmenty listów oblatów wikariatu Kolombo. K³opoty ze strony ksiê¿y z Goa. Ojcowie musieli stan¹æ przed trybuna³em wikariatu. Biskup
Bravi poszukuje misjonarzy innych ni¿ oblaci, którzy mogliby o¿ywiæ
tam wspólnoty chrzecijañskie i dotrzeæ do niewiernych.
Marsylia, 18 grudnia 1853.
Eminencjo,
Biskup Bettachini poinformuje ciê o problemach Cejlonu oraz o niepokojach w dwóch wikariatach apostolskich wzniecanych przez ksiê¿y z Goa i byæ mo¿e przez tak zwan¹ dyplomacjê bpa Braviego. Co
by³o w mej mocy, przekaza³em ci, Eminencjo, muszê dodaæ jednak
fragmenty ostatnich listów naszych misjonarzy z wikariatu Kolombo.
Przewidywa³em od pocz¹tku, ¿e bêd¹ oni na celowniku u zazdrosnych ksiê¿y z Goa. I nie mieli poparcia u bpa Braviego, choæ zapewBrat De Steffanis.
Oryg. w³oski, Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Cong., Indie Orientali, v. 14
(1853-1854), 774, 777.
21
22
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nia³, ¿e bêdzie dla nich ojcem, jak ja staram siê byæ dla nich. Owszem,
biskup czyni³ wiele, by zapobiec przybyciu oblatów do wikariatu Kolombo. Nie broni³ ich przed dziwacznymi ¿¹daniami starego wikariusza apostolskiego, uleg³ego ksiê¿om z Goa, pozbawionym teologicznych zasad, nierzadko rozpustnym, przynosz¹cym hañbê.
Nie dziwmy siê, ¿e tacy ludzie z³ym okiem patrz¹ na naszych misjonarzy, którzy zabiegaj¹ wy³¹cznie o chwa³ê Bo¿¹ i zbawienie dusz.
Id¹c za g³osem powo³ania, wyruszyli w najdalsze zak¹tki wiata, ponosz¹c wielkie ofiary. Mo¿na zrozumieæ gniew tych z Goa; ale jak
poj¹æ, ¿e gani¹ ich i gro¿¹ im biskupi, G. Antonio otwarcie, inny milcz¹co, pozywaj¹ nawet tych dobrych, gorliwych misjonarzy przed s¹d
kocielny (gdybym nie panowa³ nad swym oburzeniem, powiedzia³bym przed s¹d Kajfasza), by potêpiæ publicznie ich postawê, która
przecie¿ zgodna jest we wszystkim z zasadami zdrowej teologii. Tego
ju¿ za wiele! Nie spe³ni³bym, Eminencjo, swego obowi¹zku, gdybym
nie uskar¿a³ siê przed tob¹.
W listach nasi misjonarze pisz¹, ¿e biskup Kolombo i koadiutor
czyni¹ wszystko, by ich zniechêciæ, ¿e nêkano ich na niezliczone sposoby od pocz¹tku z jasnym zamiarem, by wyprowadziæ ich z równowagi, zw³aszcza gdy odmówili podpisania fa³szywego dokumentu
przeznaczonego dla Rzymu. Bez w¹tpienia biskup spodziewa siê, i¿
³atwiej przekona do swoich idei misjonarzy odosobnionych, bez zakonnej dyscypliny. Ale nasi misjonarze czyni¹ tyle dobra, id¹c ci¹gle
naprzód bez skargi i nieczêsto informuj¹ mnie o swej sytuacji, by znaleæ oparcie we mnie. Nie zwa¿aj¹ na trudnoci, zabiegaj¹ tylko o zbawienie dusz, wiernie pe³ni¹c sw¹ misjê. Pragn¹ tylko powiêkszyæ grono misjonarzy, i muszê przyznaæ, ¿e s¹ przekonani, i¿ oblaci czyni¹
dla misji wiêcej i lepiej ni¿ inni.
Biskup Bravi nie uznaje tej tak oczywistej prawdy. Zamiast zwiêkszyæ liczbê oblatów, szuka innych. Wezwa³ pewnego kapucyna, wyznaczy³ mu najlepsz¹ misjê swego wikariatu, podczas gdy najgorsze
misje da³ oblatom. Nie pojmujê tego postêpowania; wydaje mi siê tak
dziwne, ¿e nie da³bym temu wiary, gdybym nie zna³ jego manier, tak
jak zacny bp Bettachini. Nie mog¹c d³u¿ej znieæ tego, uda³ siê on do
Rzymu w nadziei uzyskania sprawiedliwoci.
Daj Bo¿e, by w wikariacie Kolombo by³o dziesiêciu Misjonarzy
Oblatów Maryi, a nie czterech. Wtedy biedne i gasn¹ce chrzecijañstwo szybko zaczê³oby siê odradzaæ. I co tak bardzo le¿y mi na sercu,
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misjonarze dotarliby do niewiernych, nak³oniliby ich do wiary przyk³adem zakonnego ¿ycia i ofiarn¹ s³u¿b¹! Jeden z ojców pisa³, ¿e
mia³ ³askê w krótkim czasie doprowadziæ do wiary 47 pogan, inny,
¿e dziêki jego misji prawie 100 protestantów przesz³o na katolicyzm.
Niech to wystarczy. Biskup Bettachini bêd¹cy w Rzymie i misjonarz
Cassinelli bêd¹ mogli daæ odpowied, Eminencjo, na wszystkie twe
pytania.
Przyjmij wiêc wyrazy szacunku od twego pokornego s³ugi,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
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1854
38. Do Jego Eminencji kard. Fransoniego1.
Zgodnie z poleceniem prefekta Kongregacji Propagandy dwóch ojców
wyruszy wkrótce na misjê Jaffna. Powodzenie apostolatu oblatów na
Cejlonie.
Marsylia, 4 maja 1854.

Eminencjo,

W odpowiedzi na twe, Eminencjo, polecenie wybra³em dwóch misjonarzy. Udadz¹ siê jak najszybciej do wikariatu Jaffna na Cejlon.
Prawdopodobnie wyrusz¹, zanim bp Bettachini zechce napisaæ do
mnie, lecz dla mnie wystarczy twój rozkaz, Eminencjo. Z funduszy
Kongregacji Propagandy, jakie mam do dyspozycji, op³acê ich podró¿.
Ostatni list to sprawozdanie z tego, jak wielkie dobro zrodzi³o siê na
Cejlonie za spraw¹ naszych misjonarzy w zesz³ym roku i a¿ do tej chwili. Jest za co dziêkowaæ Panu. Niezwyk³e jest to, ¿e na misjach, gdzie
szala³a straszna epidemia cholery, wszyscy schizmatycy chcieli solidarnie umrzeæ na ³onie prawdziwego Kocio³a i przyjêli z r¹k misjonarzy
sakramenty. Jak mam wyraziæ radoæ, kiedy s³yszê, ¿e ci zacni ojcowie
odznaczaj¹ siê duchem zakonnym i gorliwoci¹. ¯yj¹ jak anio³owie, sam
Pan nagradza ich trudy i b³ogos³awi ponad wszelk¹ miarê ich pos³ugê.
Misjonarze z wikariatu Kolombo nie zniechêcaj¹ siê trudnociami, jakie ich spotykaj¹, i z Bo¿¹ pomoc¹ ci¹gle id¹ naprzód.
Przyjmij, Eminencjo, wyrazy mego szacunku. Twój pokorny i zawsze oddany s³uga,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
1
Oryg. w³oski, Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Cong., Indie Orientali, v. 14
(1853-1854), f. 1033.
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39. Do Jego Eminencji kardyna³a prefekta Kongregacji Propagandy
Wiary2.
Zgromadzenie Oblatów nie mo¿e na razie przyj¹æ nowych placówek
misyjnych. Ostatnie wyjazdy wielu ojców do Kanady, Anglii, Natalu
i Cejlonu. Koszt podró¿y misjonarzy na Cejlon. Dzie³o Rozkrzewiania
Wiary winno zaopatrywaæ misjonarzy w szaty i naczynia liturgiczne.
Marsylia, 8 czerwca 1854.
Eminencjo,
Na twój cenny list z 16 maja odpowiadam z ma³ym opónieniem
z powodu wizyty duszpasterskiej, któr¹ przeprowadza³em, gdy list
nadszed³ do Marsylii.
Wdziêczny jestem tobie, ¿e z zamiarem szerzenia naszej wiêtej
wiary w kraju niewiernych, zwróci³e siê, Eminencjo, do skromnego
Zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalanej. Chcia³bym daæ pozytywn¹ odpowied na tw¹ probê3, lecz na razie niemo¿liwe dodaæ cokolwiek do wielu pos³ug, jakie Zgromadzenie pe³ni z wielkim powiêceniem. Spraw¹ nagl¹c¹ jest wzmocnienie naszych wspólnot, by
zaspokoiæ wszystkie potrzeby, i to zawsze staram siê czyniæ. Niedawno wys³a³em trzech misjonarzy do diecezji Saint-Boniface i do Kanady, a przedtem dwóch misjonarzy i brata zakonnego do Natalu. Czterech wyruszy³o na misje do Anglii, a dwóch ma siê udaæ do Oregonu,
choæ biskup Nesqually, Blanchet, odwa¿y³ siê opublikowaæ w swej
ojczynie, Kanadzie, pismo zniewa¿aj¹ce Misjonarzy Oblatów jego
diecezji. Dwóch wspania³ych kap³anów naszego Zgromadzenia wyruszy³o w tym tygodniu na misje na Cejlon. Postanowi³em wys³aæ tylko dwóch, bo bp Bettachini nie prosi³ o wiêcej. Poleci³ nawet, aby nie
przekroczyæ sumy 3000 franków na ich podró¿, co jest niemo¿liwe do
spe³nienia. Tylko odcinek od Suezu do Galles bêdzie kosztowa³ 3000
franków, nawet jeli kto z nich poda siê za s³u¿¹cego swego towarzysza, aby zmniejszyæ o po³owê koszta. Anglicy maj¹ monopol na trans2
Oryg. w³oski, Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Cong. Indie Orientali, v. 14 (1853-1854), ff. 1087-1088.
3
Za³o¿yciel nie przyj¹³ misji w Senegambii, jako oferty Kongregacji Propagandy
w maju 1854. Por. A. Perbal, Misje przyjête w latach 1841-1861, w: Études Oblates, t. 23
(1964), ss. 142-144.

 80 

port po Morzu Czerwonym. Za pierwsz¹ klasê bior¹ 80 funtów sterlingów, a 40 funtów za drug¹, tê przeznaczaj¹ tylko dla s³u¿¹cych pasa¿erów pierwszej klasy. Inaczej misjonarze podró¿owaliby drug¹ klas¹.
Poza tym przez resztê drogi, z Marsylii do Aleksandrii, z Aleksandrii
do Kairu, z Galles do Jaffny, jak zdobêd¹ po¿ywienie, jeli nie maj¹
pieniêdzy?
W zwi¹zku z tym chcia³bym, aby zadecydowa³, Eminencjo, czy
nie by³oby s³uszne, by pieni¹dze konieczne na zakup szat i naczyñ liturgicznych, w które ka¿dy misjonarz ma siê zaopatrzyæ, pochodzi³y
z funduszu Dzie³a Rozkrzewiania Wiary wys³ane do Jaffny wikariuszowi apostolskiemu. Dot¹d Zgromadzenie zaopatrywa³o oblatów wyje¿d¿aj¹cych na misje, ponosz¹c wielkie koszta, ciê¿ar nie do zniesienia i niesprawiedliwy. Czy wyruszaj¹cy z Rzymu nie otrzymuj¹ tego
wszystkiego od Kongregacji Propagandy? Dlaczego obci¹¿aæ Zgromadzenie, które posy³aj¹c misjonarzy, daje z siebie wszystko, co mo¿e?
Eminencjo, przyjmij ho³d nale¿nej czci. Twój pokorny i zawsze
pos³uszny s³uga,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

40. [Do kard. Fransoniego, prefekta wiêtej Kongregacji Propagandy
Wiary]4.
B³ogos³awieñstwo Bo¿e dla misji Oblatów na Cejlonie, szczególnie
w Kolombo.
Marsylia, 18 padziernika 1854.
Eminencjo,
…5 Coraz bardziej pocieszaj¹ce, buduj¹ce s¹ wiadomoci od naszych Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Cejlonie. I tak ci
z wikariatu Kolombo czyni¹ tyle dobra, mimo ¿e, byæ mo¿e, nie ceni¹
ich ci, którzy nie poszliby ich ladami. Cudowne jest dzia³anie Bo¿ej
4
Oryg. w³oski, Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Cong., Indie Orientali, v. 14
(1853-1854), f. 1369.
5
Na pocz¹tku tego listu bp de Mazenod odpowiada prefektowi, i¿ nie s¹dzi, aby niejaki Giambattista Gova urodzi³ siê w Marsylii.
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³aski w ich nie³atwej misji; przyrównam je do pocz¹tków Kocio³a
i namacalnej obecnoci Ducha wiêtego. Za wiele czasu powiêci³bym
na szczegó³ow¹ relacjê, s¹dzê, Eminencjo, ¿e z przyjemnoci¹ bêdziesz czytaæ fragment listu o. Pulicaniego, jaki pisa³ do swego ojca.
Istotnie, nasi misjonarze prowadz¹ ¿ycie pe³ne cnót, jak anio³owie,
zw³aszcza o. Pulicani; wszyscy zw¹ go wiêtym, nawet bp Bravi. By³oby nieszczêciem odwo³ywaæ tych wspania³ych robotników z misji,
gdzie dziêki nim powstaje tyle dobra. Poufnie powiem, ¿e te misje
by³y w op³akanym stanie, zanim powierzone zosta³y oblatom.
Przyjmij, Eminencjo, wyrazy szczerego szacunku od oddanego ci
s³ugi,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
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1855
41. Do bpa Barnabò1.
Biskup de Mazenod ma zbyt wiele pracy po swym powrocie z Rzymu.
List od o. Semerii. Surowy klimat w diecezji Saint-Boniface. S³owa
wdziêcznoci dla Ojca wiêtego.
Marsylia, 26 stycznia 1855.

Ekscelencjo,

Odk¹d wróci³em do Marsylii, nie mam ani chwili spoczynku. Mam
odrobiæ dla diecezjan wszelkie zaleg³oci w pos³ugach, których byli
pozbawieni, gdy by³em w Rzymie. Nie narzekam. W mej pamiêci od
dawna s¹ wyryte s³owa wiêtego Paw³a: Nos autem servos vestros per
Jesum2. Wczoraj arcybiskup Pary¿a3 zjawi³ siê w Marsylii i na biskupstwie, odprawi³ mszê w kaplicy, zjad³ niadanie i wyszed³. Nawet nie
by³o okazji siê spotkaæ, w domu poprawczym udziela³em sakramentu
bierzmowania i udzieli³em komunii tym 300 m³odym, których religia
kszta³tuje i przemienia.
Mam wiadomoci z Cejlonu. Biskup Bettachini wreszcie powróci³. Nasi misjonarze daj¹ wyj¹tkowy dowód mi³oci bliniego, s³u¿¹c chorym, bo w kraju szaleje epidemia. Zacny, wybitny o. Semeria
przys³a³ mi swoje sprawozdanie napisane ze zwyk³¹ prostot¹. S¹dzê,
¿e spodoba siê tobie, kardyna³owi prefektowi i bpowi Burattiemu.
Poznanie tych wydarzeñ bêdzie dla was buduj¹ce, sam by³em zbudowany gorliwoci¹ naszych dobrych Oblatów Maryi. Posy³am ci
odpis listu o. Semeria, przepraszaj¹c za plamê atramentu, której nie
uda³o mi siê usun¹æ.
1
Oryg. w³oski, Rome, arch di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Cong. Indie Orientali, v. 15. (1855-1856), ff. 278,281.
2
My za waszymi s³ugami przez Jezusa (2 Kor 4,5).
3
Biskup M.-D.-A. Sibour.
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Inni misjonarze tak¿e przekazuj¹ buduj¹ce rzeczy, lecz Bóg sam
wie, jakie ofiary musi znosiæ ich ludzka natura. Przera¿aj¹ listy od
Tachégo, biskupa Saint-Boniface, mówi¹ce, ¿e misjonarze ¿yj¹ wród
lodów i zimna 40 stopni poni¿ej zera. Ale nie skar¿¹ siê na warunki
i za to ich podziwiam.
Proszê, Ekscelencjo, by na najbli¿szej audiencji przekaza³ Ojcu
wiêtemu wyrazy mej wdziêcznoci i przywi¹zania. Te uczucia odnawiam ka¿dego dnia, lecz niech papie¿ wie, ¿e nie s¹ przelotne, ale
trwaj¹ niezmiennie w mym sercu. Zapewniam równie¿ ciebie o mojej
serdecznej przyjani. Twój zawsze ci oddany s³uga i przyjaciel.
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

42. Do Jego Eminencji kard. Fransoniego, prefekta wiêtej
Kongregacji Propagandy, w Rzymie4.
Diecezja Vancouver potrzebuje misjonarzy: nie wiadomo, czy ojcowie
z Oregonu bêd¹ mogli siê tam udaæ. List Kongregacji Propagandy do
bpa Allarda, który rozpocz¹³ ewangelizacjê Kafrów.
Marsylia, 12 marca 1855.
Eminencjo,
Otrzyma³em w³anie twój list z 6 lutego, na który zaraz chcia³em
odpowiedzieæ, przeszkodzi³y mi jednak nieprzewidziane okolicznoci.
Nic mi nie sprawia takiej radoci jak wychodziæ naprzeciw ¿yczeniom
wiêtej Kongregacji Propagandy, zw³aszcza gdy chodzi o g³oszenie
Ewangelii.
Wiedzia³em o sytuacji diecezji Vancouver, w prowincji Oregonu,
o czym piszesz, Eminencjo. W szczególnoci, ¿e brakuje misjonarzy,
by ewangelizowaæ tamtejsze szczepy, sk¹din¹d otwarte na Ewangeliê.
Wielokrotnie nasi misjonarze i sam biskup z Vancouver mówili mi o tej
nieszczêsnej sytuacji. Pragn¹c wspomóc prowincjê Oregonu, wys³a³em
w³anie dwóch robotników. Razem z pracuj¹cymi tam wspó³braæmi
Oryg. ³aciñski, Rome, arch. de Pr. Fide Scrit. rif. nei Cong. America Centrale, v. 17
(1855-1857), ff. 220-221.
4

 84 

bêd¹ uprawiaæ tê rolê Ojca Niebieskiego. Skoro jednak ¿niwo jest tam
tak obfite, s¹dzê, ¿e ich liczba jest wci¹¿ za ma³a i ¿e ¿aden z nich nie
bêdzie móg³ przenieæ siê do diecezji Vancouver. Nie chcê wiêc ³udziæ
bpa Demersa obietnic¹ pomocy z naszej strony.
Dyspensê dla pra³ata François Allarda, wikariusza apostolskiego
Natalu w Afryce, postaram siê przes³aæ mu jak najszybciej. Kilka dni
temu otrzyma³em od niego list, w którym szczegó³owo opisuje sytuacjê tych misji i donosi, ¿e nasi misjonarze rozpoczêli ju¿ ewangelizacjê Kafrów. Znaj¹c dobrze, Eminencjo, tw¹ gorliwoæ w szerzeniu
wiary, polecam to bardzo trudne dzie³o twojej modlitwie.
Proszê Boga, by d³ugo jeszcze zachowa³ ciê w s³u¿bie Kocio³a.
Twój pokorny i bardzo oddany brat i s³uga.
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

43. Do bpa Barnabò, sekretarza Kongregacji Propagandy5.
Biskup de Mazenod ¿a³uje, ¿e nie skorzysta³ wiêcej ze swego pobytu
w Rzymie. Biskupi Oregonu chwal¹ siê, ¿e wygrali u papie¿a sprawê
w³asnoci Zgromadzenia. Biskup Nesqually ¿¹da zmiany superiora
oblatów. Kongregacja Propagandy powinna mniej ufaæ braciom Blanchet. Misja oblatów w Oregonie staje siê problematyczna.
Marsylia, 29 marca 1855.
Ekscelencjo, mój Przyjacielu,
Bêd¹c ostatnio w Rzymie, wspó³czu³em tobie bardzo, bo by³e poch³oniêty prac¹. Przysparzali jej tobie liczni biskupi pragn¹cy omówiæ
sprawy misji. Ile¿ razy rezygnowa³em z odwiedzin w Kongregacji Propagandy i rozmowy z Tob¹, byle tylko nie odrywaæ ciebie od zajêæ.
¯a³ujê teraz, zbyt póno, niestety! Ja tak¿e chcia³em omówiæ wa¿ne
sprawy, lecz zbytnia dyskrecja kaza³a mi je od³o¿yæ na póniej, pytam
siebie dlaczego? Przecie¿ mam obowi¹zek dowiedzieæ siê, co biskupi
Oregonu przedstawili i sw¹ intryg¹, byæ mo¿e, osi¹gnêli. Choæ na tyle
Oryg. w³oski, Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Cong., America Centrale, v. 17
(1855-1857), ff. 241-242.
5
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znani s¹ w Rzymie, ¿e ich s³owa nie zrobi¹ wiêkszego wra¿enia. A skoro ich nieuzasadnione skargi dotyczy³y nie tylko jezuitów, ale bardziej
mo¿e Oblatów Maryi, moim obowi¹zkiem by³o odpieraæ ich oskar¿enia i broniæ swych racji. Ekscelencjo, od dawna zamierzam opuciæ tê
misjê z powodu nikczemnego charakteru dwóch biskupów Blanchet,
zw³aszcza biskupa z Nesqually. Nikt nigdy nie móg³ z nim wytrzymaæ.
Z misjonarzy tylko nasi pozostali na tej misji, bo wiêta Kongregacja
o to mnie prosi³a. Lecz teraz zrozumia³em, ¿e niemo¿liwe jest pozostaæ d³u¿ej, skoro biskup ten przechwala siê, i¿ rzuci³ pod swe stopy
biednych misjonarzy, jakby byli jego niewolnikami.
Wpad³ mi do r¹k fragment listu od jednego z biskupów Blanchet
i przepisujê go dok³adnie: Biskupi wygrali sprawê. Jak dym rozwia³o
siê wszystko. Facta evanescere, powiedzia³ do mnie; facta excludi (nie
rozumiem, co znaczy facta excludi), powiedzia³ biskupowi z Nesqually
z listem Ojca wiêtego. Stolica wiêta uregulowa³a roszczenia ojców
oblatów. Maj¹ tylko prawo do ¿ycia i pobytu bez prawa posiadania.
Wszystko inne nale¿y do misji6.
Nie mogê poj¹æ, jak te wszystkie skandaliczne decyzje zapad³y bez
pytania mnie o zdanie, bez wys³uchania mych racji; przebywa³em dwa
d³ugie miesi¹ce w Rzymie i nikt mnie o niczym nie informowa³! Konsekwencje ich g³upawych roszczeñ s¹ zbyt powa¿ne, bym uwierzy³, ¿e
kieruj¹ siê oni prawd¹. Ponadto biskup z Nesqually napisa³ mi bezczelny list, na który bêdê musia³ odpowiedzieæ z umiarkowaniem, jak
wymaga tego godnoæ biskupa, mój wiek i charakter.
Nie wiem, co biskupi Blanchet osi¹gnêli u Ojca wiêtego, lecz je¿eli ich roszczenia spotka³y siê z aprobat¹, to dlatego ¿e ich sprawozdanie by³o fa³szywe. Jestem pewien, ¿e moi niezmordowani robotnicy, którzy tyle ju¿ wycierpieli na tej misji, raczej poprosz¹ mnie, by
mogli powróciæ do Europy lub opuciæ Zgromadzenie, ni¿ znosiæ tyraniê tych biskupów czy przyj¹æ warunki uw³aczaj¹ce ludzkiej godnoci. Doskonale rozumiem, jakim wstrêtem napawa ich niegodna postawa biskupa z Nesqually. Ja te¿ odczuwam j¹ jako krzycz¹c¹
niesprawiedliwoæ i niewdziêcznoæ.
Skar¿y siê on na brak szacunku ze strony oblatów, podobnie jak
jego brat skar¿y³ siê na zachowanie o. Accoltiego. Lecz kto tu jest win-

6

Ten fragment listu jest cytowany bez zmian, po francusku, przez Za³o¿yciela.
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ny? Mo¿na wybaczyæ tym ludziom, których wy sami zniewa¿acie, którymi gardzicie i których chcecie ograbiæ, jeli w swej obronie przekrocz¹ nieco granice dobrych manier. W ka¿dym razie tak dalej byæ
nie mo¿e. Biskup, powo³uj¹c siê na rzekome decyzje Rzymu, zniewa¿a i wcieka siê. Nie uznaje za superiora oblatów tego, komu powierzy³em ten urz¹d, a z tym, którego mianowa³em jego zastêpc¹, nie chce
ju¿ dyskutowaæ. Co do mnie, ceniê sobie tego superiora, któremu zleci³em nie³atw¹ odpowiedzialnoæ za tê misjê. Od pocz¹tku kosztowa³a
go tyle ofiar, przyp³aci³ to cierpieniem, a nawet zdrowiem; nie chcê
go zmieniaæ, tym bardziej ¿e nikt inny nie chcia³by na jego miejscu
mieæ do czynienia z takim biskupem jak Blanchet.
Byæ mo¿e superior, o. Ricard, nie jest ³atwy w obejciu, co mog³o
wielokrotnie raziæ bpa Blancheta, ale ten ojciec to bardzo dobry kap³an, pierwszy z grupy dziesiêæ lat temu przyby³ do Oregonu; powiedzia³bym, z ogromnym trudem stworzy³ wszystko z niczego i nadal
cieszy siê zaufaniem i szacunkiem ca³ej grupy. Je¿eli jego zabraknie,
wszyscy wyjad¹, zostanie bp Blanchet z odpowiedzialnoci¹ przed
Bogiem i ludmi.
Nie chcê odpisywaæ na ten fragment listu, którego odpis poda³em
wy¿ej. Byæ mo¿e mia³bym zbyt wiele do powiedzenia. To „bez prawa posiadania” na przyk³ad nasuwa myl o intrygach tych biskupów,
ich manii bogacenia siê kosztem innych. Bez prawa posiadania”!
Ale na jakiej podstawie? Oblaci to nie mnisi ani zakon w cis³ym
znaczeniu; oni s¹, jeli biskupi jeszcze nie wiedz¹, cytuj¹c Regu³ê:
Sacerdotes saeculares coadunati sicut fratres habitantes in unum.
Dlatego Regu³a, zatwierdzona przez Koció³ mówi: Quisque nostrum
bonorum suorum jus retinebit. De his igitur disponere valet per testamentum, etc.
Dlatego oblaci posiadaj¹ dobra legalnie, nikt nie ma prawa im odbieraæ ich dóbr, bo s¹ one rzeczywicie ich w³asnoci¹, a wyrzekaj¹
siê tylko korzystania z nich na rzecz Zgromadzenia. W dniu, w którym oblat opuszcza Zgromadzenie, wyje¿d¿a razem z dobrami, które
nale¿¹ do niego jako „obywatela”, i z innymi. W¹tpliwoci w tej materii mog¹ zrodziæ siê tylko w mêtnych pojêciach biskupów, którzy nie
maj¹ innego zajêcia w bezludnych diecezjach jak stwarzanie problemów. Mam powa¿ne obawy, ¿e Rzym za bardzo im zaufa³, chocia¿
by³y powody, by nie s³uchaæ tych, którzy go bezczelnie oszukali, gdy
jako rodzeni bracia ¿¹dali godnoci biskupiej, a tak¿e ustanowienia
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prowincji kocielnej dla omiu diecezji tam, gdzie tylko wikariusz
apostolski wystarczy na ca³y region Oregonu.
Jestem wzburzony, wspominaj¹c tych despotów; lepiej zamkn¹æ ten
temat, tym bardziej ¿e skoñczy³ siê mi ju¿ papier i niewiele miejsca
zostaje, by zapewniæ ciê o mojej wdziêcznoci oraz o szczerej i czu³ej
przyjani. Twój pokorny s³uga i przyjaciel,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

44. [Do bpa Barnabò, sekretarza wiêtej Kongregacji Propagandy
Wiary]7.
Oszczerstwa bpa Braviego na oblatów. Ankieta o. Semerii. Ojciec
Mola podró¿uje do Europy. Wady bpa Bettachiniego; nadal nie przyjmuje koadiutora.
Marsylia, 12 lipca 1855.
Ekscelencjo i drogi przyjacielu,
Gdyby mo¿na by³o zajechaæ kolej¹ do Rzymu w 24 godziny, jak
z Marsylii do Pary¿a jedzie siê w ci¹gu 18 godzin, bez wahania ruszy³bym w podró¿, aby omówiæ z tob¹ sprawê misji na Cejlonie.
Trudno jest przekazaæ pewne sprawy listownie, zw³aszcza jeli
mamy skar¿yæ na ludzi ciesz¹cych siê powa¿aniem. Staramy siê nie
przekroczyæ granic przyzwoitoci. Ale niekiedy konieczne jest wyjaniæ przykre i niezbyt chwalebne sprawy. Co wtedy czyniæ?
Jestem zobowi¹zany poinformowaæ ciê, Ekscelencjo, na jak uparty,
nies³uszny sprzeciw napotykaj¹ nasi misjonarze ze strony bpa Braviego. Nie mo¿e darowaæ im, ¿e wbrew jego woli za³o¿yli misjê w wikariacie Kolombo. Nie doæ, ¿e wyrz¹dzi³ im tyle przykroci, to jeszcze s³ucha wszelkich oszczerstw osób, które zazdroszcz¹ oblatom
owocnego dzie³a, jakiego inni nie mogli ani nie chcieli dokonaæ. Ojciec Semeria przys³a³ mi list, gdzie na omiu stronach podaje nieprawOryg. w³oski, Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei cong., Indie Orientali, v. 15 (1855-1856), ff. 543-544.
7
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dziwoæ faktów, jakie bp Bravi winien mu przedstawiæ, nim odwa¿y³
siê je g³osiæ bez sprawdzenia ich wiarygodnoci. Z w³aciw¹ mu m¹droci¹ o. Semeria dotar³ do prawdy i przekona³ siê o niewinnoci osób
oskar¿onych. O co posz³o? Miêdzy innymi oskar¿ono jednego misjonarza, ¿e upi³ siê miejscowym alkoholem. Ojciec Semeria stwierdzi³
podczas lokalnej kontroli, ¿e nasz biedny misjonarz, podró¿uj¹c ca³y
dzieñ bez jedzenia, bêd¹c miertelnie wyczerpany, zgodzi³ siê wypiæ
kieliszek tego napoju, do którego nie nawyk³, po czym zwymiotowa³.
Oto rzekome pijañstwo. Lecz ten zacny misjonarz w sumieniu czu³
siê zobowi¹zany donieæ koadiutorowi o pewnych niemoralnych czynach jednego sylwestryna. Inde irae!8. Chodzi te¿ o list Kongregacji
Propagandy w sprawie kary na³o¿onej na oblatów za udzielanie komunii pueris et puellis9. List ten tym bardziej rozgniewa³ bpa Braviego.
Chcia³by unikn¹æ nagany i skierowaæ j¹ na biskupa z Goa. Pogr¹¿a go
fakt, ¿e chc¹c w oczach Rzymu znaleæ usprawiedliwienie i zyskaæ
tam najlepsz¹ opiniê, z przebieg³oci¹, jak¹ siê szczyci, poucza pewnego niezadowolonego misjonarza wracaj¹cego do Italii, jak ma przemówiæ na jego korzyæ. Ju¿ wczeniej próbowa³ to czyniæ. Mam powód, by wierzyæ, ¿e pewien o. Mola otrzyma³ teraz tê misjê od
biskupa. Poufnie chcia³bym to omówiæ, nie jest to temat, by ujmowaæ
go w sztywne ramy listu. Ten o. Mola przez wiele lat dowiadcza³
wszelkiej ¿yczliwoci, czy to ze strony o. Semerii, czy od innych oblatów. By³ zbudowany, pe³en wdziêcznoci i zapragn¹³ wst¹piæ do
Zgromadzenia10. W tamtych czasach gani³ bpa Braviego za jego wyrachowanie itd. Pewne rozczarowanie wobec bpa Bettachiniego sk³oni³o
o. Molê do powrotu do Europy. Lecz bpowi Braviemu nie brakowa³o
talentu, by swoje roszczenia wszczepiæ w umys³ misjonarza, który
zatrzyma³ siê w Kolombo. Zapominaj¹c o przyk³adnym ¿yciu, jakim
budowa³ siê u oblatów, o. Mola pisze list do jednego ze swych towarzyszy, wspania³ego misjonarza i bliskiego przyjaciela oblatów, których
nadzwyczaj ceni³, by go odwieæ od zamiaru wst¹pienia do Zgromadzenia. Wobec tak nieuczciwej postawy Semeria musia³ napisaæ do
o. Moli list pe³en mi³oci bliniego, ale skarci³ go, przypominaj¹c o li-

St¹d gniew.
Ch³opcom i dziewczynkom.
10
Rozpocz¹³ nowicjat w 1857 i z³o¿y³ luby zakonne w Notre-Dame de lOsier 11
wrzenia 1858.
8
9
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stach, jakie Mola do niego pisa³ w uznaniu dla Zgromadzenia i Misjonarzy Oblatów.
Piszê o tym wszystkim, Ekscelencjo, by siê mia³ na bacznoci,
gdyby Mola rozpocz¹³ misjê, jak¹ zleci³ mu bp Bravi. Wyobra sobie,
¿e niesprawiedliwoæ wobec naszych misjonarzy z Kolombo dosz³a do
tego stopnia, i¿ pos¹dzano ich, ¿e nawet nie umiej¹ odprawiaæ mszy.
Wiadomo, ¿e we Francji nie mo¿e otrzymaæ wiêceñ kto, kto co najmniej przez trzy lata nie studiowa³ teologii dogmatycznej i moralnej
i nie zaliczy³ egzaminów z tych przedmiotów. To prawda, nasi ojcowie nie s¹ zdolni odprawiæ mszê w ci¹gu kwadransa; jeli na celebrowanie powiêcaj¹ dwadziecia piêæ czy trzydzieci minut, nie jest to
oznak¹ zak³opotania, przeciwnie, pragn¹ spe³niaæ tê wznios³¹ czynnoæ z nale¿nym szacunkiem i skupieniem.
Mia³bym jeszcze zbyt wiele rzeczy do opowiedzenia. Niech to na
razie wystarczy. Biskup Bettachini, o którym pewien misjonarz powiedzia³ bezczelnie niez³y gagatek, jest rzeczywicie ma³ym dzieckiem,
któremu brakuje os¹du praktycznego i wiele innych zalet. Co za szczêcie, ¿e ma takiego wspó³pracownika jak o. Semeria. Jak heroiczn¹
cierpliwoci¹ odznaczaæ siê musi ten wspania³y ojciec, prawdziwy
wiêty! Czy uwierzysz, ¿e ten zacny bp Bettachini zapomnia³ o wszystkim, co mi przedtem pisa³ na ten temat i bez w¹tpienia deklarowa³
w Kongregacji Propagandy. Odwa¿y³ siê mówiæ, ¿e to nie on nie chcia³
uznaæ koadiutora, lecz wiêta Kongregacja, która nawet mu zabroni³a
przyjazdu do Francji, by nie spotkaæ siê ze mn¹, bo by³bym naturalnie
nalega³, by domaga³ siê on koadiutora, wbrew opinii wiêtej Kongregacji. Co za charakter maj¹ tacy ludzie!
Wiesz, Ekscelencjo, ten biskup, który twierdzi³, ¿e nie ma pieniêdzy
na przyjêcie jeszcze jednego czy dwóch misjonarzy, znalaz³ odpowiedni¹ sumê, by zatrudniæ dwóch nauczycieli muzyki. Dziwiê siê jednak,
¿e zjawiwszy siê w Kolombo, opucili oni bpa Bettachiniego i przy³¹czyli siê do bpa Braviego; wikariusz apostolski Jaffny, nie wiedz¹c,
kogo za to winiæ, oskar¿y³ jednego z naszych misjonarzy, ¿e uczynili
to za jego rad¹. Jest to nieprawdziwe! Opowiadam o wszystkich tych
¿a³osnych wydarzeniach, aby lepiej zrozumia³, jak donios³¹ rzecz¹
jest umocniæ w³adzê na tej wyspie przez podjêcie szybkiej i skutecznej decyzji.
Je¿eli odwa¿y³em siê tobie naprzykrzaæ przez ten zbyt d³ugi list, to
tylko z poczucia obowi¹zku zwi¹zanego z moim urzêdem.
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Przyjmij, Ekscelencjo, wyrazy szczerego przywi¹zania od twego
pokornego s³ugi i przyjaciela.
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

45. [Do bpa Barnabò, sekretarza wiêtej Kongregacji Propagandy
Wiary]11.
Zgromadzenie Oblatów nie mo¿e pos³aæ misjonarzy do Vancouver.
Potrzeby innych misji oblackich. Nawrócenie schizmatyków z Goa na
misji Mantotte.
Marsylia, 2 sierpnia 1855.
Ekscelencjo, drogi przyjacielu,
Gor¹co wyczekiwa³em odpowiedzi w sprawie misji na Cejlonie,
albo od ciebie, albo od Jego Eminencji kardyna³a prefekta i z wa¿nych
powodów by³em jej pewny. I oto otrzymujê twój list z 23 lipca, w którym prosisz mnie o misjonarzy dla diecezji Vancouver. Chcia³bym spe³niæ ¿yczenie wiêtej Kongregacji za jej ogromn¹ mi³oæ, lecz nieliczna rodzina Oblatów Maryi Niepokalanej nie mo¿e zaspokoiæ wszystkich prób. Nie mam mo¿liwoci wys³aæ misjonarzy do Vancouver.
Niech tamtejszy biskup szczêcia próbuje gdzie indziej. Dla Oregonu
robimy ju¿ zbyt du¿o i niech to wystarczy. Wikariat Natalu wo³a
o pomoc teraz, gdy zak³adamy misjê wród Kafrów. Biskupowi Saint-Boniface nie wystarcz¹ ci, których posy³am od czasu do czasu. Na
Cejlonie chc¹, by nowi misjonarze zast¹pili przynajmniej tych, których
Pan wezwa³ do siebie12, mimo ¿e bp Bettachini jest uparty i nie chce
nic wy³o¿yæ na ich podró¿. A wydaje pieni¹dze Kongregacji Propagandy Wiary na kupno wieczników i innych rzeczy. Nasze seminaria
i domy we Francji i Anglii nie daj¹ mi spokoju i prosz¹ o przys³anie

11
Oryg. w³oski, Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei cong., America Centrale, v. 17
(1855-1857), f. 393.
12
Trzech ojców zmar³o na Cejlonie: Félix Leydier 16 czerwca 1851 (na cholerê), Joseph Ciamin 10 listopada 1853 (na malariê) i Victor Lacombe 22 stycznia 1855, zmar³ pos³uguj¹c chorym na cholerê.
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nowych oblatów. Ad impossibile nemo tenetur13. Nic wiêcej nie mogê
powiedzieæ biskupowi z Vancouver.
Z bólem przyj¹³em wiadomoæ, ¿e jeden z naszych misjonarzy
zmar³, pos³uguj¹c chorym na cholerê, ale nadesz³y bardzo pocieszaj¹ce wiadomoci z Cejlonu. Ojciec Semeria przes³a³ mi list o. Viviera,
misjonarza oblata, który opowiada, jak za ³ask¹ Boga nawróci³o siê co
najmniej sto rodzin schizmatyków z kasty „Cadeier”14 w Mantotte,
gdzie by³ orodek schizmy. Ma nadziejê, ¿e wkrótce sprowadzi do
owczarni wiêtego Kocio³a wszystkich cz³onków tej licznej kasty.
Taka odpowied naszych najlepszych misjonarzy dla wszystkich,
którzy z jadem oszczerstw i zazdroci byæ mo¿e udaj¹ siê a¿ do Rzymu, stwarzaj¹c pozory, ¿e s¹ s³odcy jak miód.
Przyjmij, Ekscelencjo, szczere wyrazy przyjani od twego wiernego s³ugi,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

46. [Do bpa Barnabò, sekretarza wiêtej Kongregacji Propagandy
Wiary]15.
Ostrze¿enie przed bpem Bravim bêd¹cym w Rzymie. Fragmenty listów
z Cejlonu wiadcz¹ o jego z³ym nastawieniu wobec oblatów. Biskup
Bettachini jest na wypoczynku. Ojciec Semeria, odpowiedzialny za
wikariat, powinien byæ zamianowany koadiutorem.
Marsylia, 2 sierpnia 1855.

Poufne.
Mój drogi biskupie,

Do listu oficjalnego pragnê do³¹czyæ ten poufny. Biskup Bravi jest
ju¿ w Rzymie. I czego mo¿na spodziewaæ siê od kogo tak przebieg³ego, kto nie okazuje nam przyjani, wrêcz przeciwnie. Znasz jego postawê wobec naszych misjonarzy. Mogê powiedzieæ, ¿e wbrew s³owom
Nikt nie jest zobowi¹zany do rzeczy niemo¿liwych.
Por. Th. Ortolan, Les Oblats de Marie Immaculee, t. 1, s. 409.
15
Oryg. w³oski, Rome arch di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Cong. Indie orientali, v. 15 (1855-1856), ff. 599-600.
13
14
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pochwa³y, jakimi darzy³ mnie uprzednio, nigdy nie przebaczy³ i nie zapomnia³, ¿e Oblaci Maryi zostali mu narzuceni. ¯y³ zawsze w obawie,
¿e przyjd¹ nastêpni i odbior¹ mu nadziejê, ¿e bêdzie móg³ zaprosiæ jakichkolwiek innych, tylko nie oblatów. Bóg wie, jakie zamieszanie sprawi w Kongregacji Propagandy, byleby osi¹gn¹æ swój cel! Wiem, ¿e potrafisz rozpoznaæ, gdzie jest prawda. Ale poczciwy kardyna³ prefekt
bêdzie wys³uchiwa³ jego plotek, nie bacz¹c na to, ¿e kryje siê tam podstêp. Nie do pojêcia jest ca³e to oszustwo wykorzystane przez tego
cz³owieka. Mo¿na by o tym napisaæ ksiêgê. Jeden z misjonarzy z Kolombo napisa³ tak do o. Semerii: „.By³em niedawno w Kolombo, by
odwiedziæ starego chorego biskupa, bp Bravi uciska³ mnie mocno
i rzek³: ojcze Lallemant, b¹dmy zawsze dobrymi przyjació³mi! Ekscelencjo, mówiê, nie widzê ¿adnego powodu, by pozostawaæ nieprzyjació³mi. Biskup Bravi powiedzia³ mi nastêpnie, i¿ kto z jego zaufanych przyjació³ napisa³ mu, ¿e grupa misjonarzy przybêdzie z Rzymu
do wikariatu Kolombo. Po czym biskup podniós³ siê, uderzy³ mnie
w ramiê i rzek³: ojcze Lallemant, wreszcie wygra³em sprawê!.
Inny misjonarz z Kolombo, o. Duffo pisa³, i¿ bp Bravi, spodziewaj¹c siê innych misjonarzy, powiedzia³, gdy oblaci zjawili siê w Kolombo: oni bêd¹ pierwszymi i ostatnimi, nawet gdyby mi przysz³o szukaæ misjonarzy w g³êbi Chin!.
Nasz wspania³y o. Semeria po tych zwierzeniach mówi: „Ojcze biskupie, gdzie my jestemy! Czy mo¿na wiêc dziwiæ siê, ¿e nasi biedni
ojcowie, czuj¹c siê udrêczeni, chcieliby znaleæ siê jak najszybciej
w lepszym po³o¿eniu. Nie chcê ca³kowicie ich potêpiaæ za to, ¿e czasem siê skar¿¹, jak s¹ traktowani, mimo przynêty, jak¹ s¹ pewne zewnêtrzne oznaki przyjani. Stale zachêcam ich do cierpliwoci i roztropnoci i pobudzam do wiêkszej ufnoci w Panu, który, jak ufam,
szybko zele nam sw¹ potê¿n¹ pomoc”.
Jak piêknym charakterem odznacza siê nasz drogi o. Semeria. By³bym spokojny, gdyby uda³ siê on do Rzymu, aby odeprzeæ zarzuty bpa
Braviego, poinformowaæ wiêt¹ Kongregacjê, jak naprawdê siê sprawy maj¹, i wskazaæ rzeczywiste potrzeby wyspy. Skoro jest tam tylko
przebieg³y Bravi ze sw¹ w³adz¹ biskupi¹, gotowy za wszelk¹ cenê
dopi¹æ swego, muszê siê niepokoiæ we francuskim i w³oskim brzmieniu tego s³owa16.
16

Inquietare: w t³umaczeniu francuskim: niepokoiæ siê, we w³oskim: gniewaæ.
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Nasi biedni misjonarze, przeci¹¿eni prac¹, s¹ ju¿ u kresu wytrzyma³oci. Nie wiem, jak z tym wszystkim daje sobie radê poczciwy
o. Semeria. Wyobra sobie, ¿e bp Bettachini nie zjawi³ siê w Jaffnie,
odk¹d wróci³ z Rzymu. Zachorowa³ i by odzyskaæ zdrowie, osiad³
w górach Kandy. Na kim spoczywa teraz odpowiedzialnoæ za wikariat? Na biednym i pokornym o. Semerii. Domagam siê teraz sprawiedliwoci, nie ³aski. Gdyby w Kongregacji Propagandy wszyscy rozumieli tê sytuacjê tak jak ty, Ekscelencjo, nie zadrêcza³bym siê tak
bardzo, a mój umys³ i serce by³yby wolne od troski. B³agam, by ostatecznie po³o¿y³ kres tej sprawie.
Tê osobist¹ refleksjê chcia³em zamieciæ w oddzielnym licie, by
zachowaæ wszelk¹ dyskrecjê!
Na koniec proszê ciê o wybaczenie z powodu tylu s³ów, lecz rozumiesz, jak wa¿ne jest, aby dla wiêkszego dobra wiedzia³ o wszystkim.
Zechciej przyj¹æ wyrazy mego szczerego przywi¹zania,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

47. [Do bpa Barnabò, sekretarza wiêtej Kongregacji Propagandy
Wiary]17.
Proba o dyspensê 15 miesiêcy dla udzielenia wiêceñ kap³añskich
J.-J. Mauranowi. W Rzymie odk³ada siê bez koñca decyzjê uregulowania statusu oblatów na Cejlonie. Biskup Bettachini chce teraz odes³aæ
ich w najdalszy zak¹tek wikariatu. Próba opuszczenia Cejlonu z powodu braku wdziêcznoci, a nawet sprzeciwu biskupów.
Marsylia, 15 listopada 1855.
Ekscelencjo,
Proszê ciê o uzyskanie od Ojca wiêtego dyspensy 15 miesiêcy, aby
diakon Jacques-Joseph Mauran, misjonarz oblat Najwiêtszej Maryi
Niepokalanej móg³ byæ wywiêcony na kap³ana w dniu wiêceñ grudniowych. Wymagaj¹ tej dyspensy obecne potrzeby Zgromadzenia.
17
Kopia oryg. po w³osku, Rome, arch. de la Post., Katalog kopii i fragmentów najwa¿niejszych listów , 1855-1863, s. 37.
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Dyspensa udzielona biskupowi Marsylii nie przekracza 12 miesiêcy,
chcê wiêc skorzystaæ z twojej uprzejmoci, aby uzyskaæ to, czego mi
brakuje.
Nie mówi³bym ju¿ na temat Cejlonu, po tylu obietnicach od czterech lat, gdybym nie zrozumia³, ¿e sytuacja zaczyna siê psuæ ze wzglêdu na ci¹g³e oczekiwanie sprawiedliwej i rozumnej decyzji. Biskup
Bettachini nie mo¿e siê teraz oprzeæ uczuciu zazdroci.
Z pewnoci¹ s³ysza³ o dobrym nastawieniu wiêtej Kongregacji
wzglêdem o. Semerii i byæ mo¿e zosta³ podburzony przez pewnego
Garcia, misjonarza hiszpañskiego. Wiêc oddala od siebie o. Semeriê,
którego zawsze prosi³ o przys³ugi. Daje mu mieszn¹ propozycjê, by
pos³aæ oblatów w najdalszy k¹t wikariatu, rezerwuj¹c misjê Chilaw
i najlepsz¹ czêæ sobie i dwom czy trzem innym misjonarzom. Pragnie
zastrzec sobie i trzem czy czterem niezale¿nym misjonarzom po³owê
subwencji od Kongregacji Propagandy Wiary i jedynie drug¹ po³owê
pozostawiæ oblatom. Wiemy, ¿e s¹ oni dwukrotnie liczniejsi, pos³ani
na misje najbiedniejsze, bardzo rozproszone i kosztowne z powodu
d³ugich, wyczerpuj¹cych i drogich podró¿y. Ojciec Semeria nie chcia³
przystaæ na tê propozycjê bez uprzedniego porozumienia siê ze mn¹.
W obecnej sytuacji jest dziwne, ¿e biskup Bettachini dzieli finanse, jak
mu siê podoba, podczas gdy wiêta Kongregacja zamierza zreorganizowaæ misje na wyspie.
Je¿eli do tych k³opotów dodam wrogoæ bpa Braviego, jego przebieg³oæ w d¹¿eniu do celu, wp³yw, jaki wywiera na kardyna³a prefekta i innych, których umie przekonaæ piêkn¹ mow¹, a strona przeciwna
nie ma mo¿liwoci obrony, czujê siê niemal przygnieciony. Przychodzi mi myl, aby daæ pole do popisu tym panom biskupom, którzy za
nic maj¹ powiêcenie i ofiarn¹ s³u¿bê oblatów. Sporód nich trzech ju¿
straci³o ¿ycie przez mêczeñstwo z mi³oci bliniego, podczas gdy oni,
bardziej rozwa¿ni i roztropni, ciesz¹ siê dobrym zdrowiem. Do dnia
powrotu do Europy nasi misjonarze nie pozostan¹ bezczynni; nie mogê
zaspokoiæ prób biskupów Francji, którzy chcieliby mieæ ich w swoich diecezjach, gdzie jest tylu niewiernych, wprawdzie ochrzczonych,
lecz jeszcze nienawróconych.
Ekscelencjo, oka¿ ³askê i zrozum mój ból nie do zniesienia. Zapewniam o mym przywi¹zaniu ca³ym sercem, twój wierny s³uga
i przyjaciel,
 C.J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
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48. [Do bpa Barnabò, sekretarza wiêtej Kongregacji Propagandy
Wiary]18.
Podziêkowanie za otrzyman¹ dyspensê i za zapowied rych³ej decyzji
w sprawie Cejlonu. Ufnoæ p³yn¹ca z przyjani z bpem Barnabò i nadzieja, ¿e zostanie on mianowany kardyna³em.
Marsylia, 13 grudnia 1855.
Ekscelencjo, Umi³owany Biskupie,
Dziêkujê bardzo za uzyskan¹ u Ojca wiêtego dyspensê i za pozytywn¹ nowinê o bliskiej decyzji w sprawie trudnego problemu Cejlonu.
Gdybym by³ m³odszy, gdybym nie mia³ diecezji, która nie pozostawia mi nawet dnia odpoczynku, uda³bym siê do Rzymu, by odeprzeæ
ka¿dy zarzut postawiony, jak mniemam, przez tego, który wie, jak
manipulowaæ prawd¹. Ufam Bo¿ej dobroci i intuicji twego szlachetnego serca. Zawsze uwa¿a³em ciebie za szczerego, bezstronnego przyjaciela. Czekam wiêc ze spokojem na upragniony rezultat dla dobra
misji, która tak wiele mnie kosztuje, ¿e nie mogê jej nie kochaæ.
Czy wiesz, czego siê obawia³em, gdy sprawy ci¹gnê³y siê zbyt d³ugo?, ¿e mój przyjaciel Barnabò bêdzie mianowany kardyna³em i nie
zd¹¿y doprowadziæ wszystkiego do koñca. Na ka¿dym konsystorzu
spodziewam siê uznania bez zw³oki twych zas³ug dla Kocio³a.
Zechciej przyj¹æ, mój drogi przyjacielu, wyrazy mego trwa³ego i szczerego przywi¹zania od twego oddanego s³ugi i przyjaciela,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

49. [Do bpa Barnabò, sekretarza wiêtej Kongregacji Propagandy
Wiary]19.
Powitanie biskupa z Nesqually bêd¹cego czasowo w Marsylii. Biskup
Blanchet okaza³ siê kim innym, ni¿ wynika³o to z jego listów.

18
19

Kopia Oryg. po w³osku, Rome, arch. de la Post., Registre , 1855-1863, s. 39.
Kopia Oryg. po w³osku, Rome, arch. de la Post., Registre , 1855-1863, s. 39.
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[Marsylia,] 18 grudnia 1855.
…20 Byæ mo¿e bêdziesz siê mia³, Ekscelencjo, na wiadomoæ, ¿e
bp Blanchet goci³ w moim domu. Wiêcej, przyj¹³em go jak brata, jak
ka¿e mi³oæ bliniego; wozi³em go w mej karocy, usi³uj¹c byæ bardzo
uprzejmy, jakby miêdzy nami nic nie zasz³o. Przyznam, ¿e by³em z niego zadowolony. Z wielk¹ rezerw¹ mówi³ o sprawach i sporach miêdzy
nim a misjonarzami.
…Chocia¿ fragment listu, o którym pisa³em ostatnio, pochodzi³ od
niego lub jego brata, nie chcia³em robiæ mu wymówek i rozmawialimy w tonie pojednawczym. Biskup Blanchet okaza³ siê zupe³nie inny,
ni¿ mo¿na oceniaæ go z jego listów. Je¿eli chcemy pracowaæ dla chwa³y Bo¿ej, ka¿dy powinien okazaæ dobr¹ wolê, a wówczas mo¿emy
stwierdziæ: biskupi s¹ ojcami dla misjonarzy, nie wrogami. Zdaje mi
siê, ¿e biskup z Nesqually to zrozumia³.
To w³anie chcia³em tobie powiedzieæ, drogi biskupie, aby wiedzia³, ¿e je¿eli w obronie misjonarzy zdarzy³o mi siê kogo z³ajaæ za
krzywdz¹ce roszczenia, to z pewnoci¹ mi³oæ bliniego króluje w mym
sercu; ostatnio da³em tego dowód.
Zechciej przyj¹æ
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
20
Pocz¹tek tego listu nie by³ skopiowany w Katalogu; orygina³u nie odnaleziono
w Kongregacji Propagandy.
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1856
50. Do Jego Eminencji kard. Fransoniego1.
Podziêkowania za przes³ane informacje w sprawie ks. Serry i za zapowied rych³ej decyzji na korzyæ oblatów wikariatu Jaffna.
Marsylia, 25 stycznia 1856.
Eminencjo,
Dziêkujê za przes³an¹ opiniê o ks. Serrze. Biskup Iraklionu2 by³ le
poinformowany, jeli s¹dzi³, ¿e ten kap³an jest proboszczem w mojej
diecezji. Piastuj¹c odpowiedzialny urz¹d, nie mam zaufania do wszystkich tych w³óczêgów, którzy zatrzymuj¹ siê w Marsylii. Co najwy¿ej,
jeli maj¹ stosowne dokumenty, pozwalam im celebrowaæ mszê, najpierw przez kilka dni, a nastêpnie przez kilka miesiêcy. Nie zdarza siê,
bym po dwóch miesi¹cach nie musia³ kogo przepêdziæ. Mo¿na byæ
miertelnie wyczerpanym! W ksiêgach znalaz³em, ¿e o nazwisku Serra dwóch tu przebywa³o, obaj dali zbyt wiele powodów, by ich odprawiæ, a nawet przyk³adnie ukaraæ gdzie indziej. Lecz ¿aden z nich nie
jest eksjezuit¹ Serra, o którego chodzi. Bêdê jednak pamiêta³ o jego
zas³ugach, je¿eli kiedykolwiek chcia³by, jak tylu innych, szukaæ przygód w Marsylii.
Dziêkujê ci tak¿e, Eminencjo, za pozytywn¹ wiadomoæ o rych³ej
decyzji co do naszych misji na Cejlonie, powtarzam na Cejlonie, choæ
wspominasz tylko misjê Jaffna. By³oby to wbrew mym oczekiwaniom,
gdyby praca naszych misjonarzy ogranicza³a siê do wikariatu Jaffna,
tak trudnego do ewangelizacji, bez nadziei misji w wikariacie Kolombo. Czuj¹c poparcie Kongregacji Propagandy, zawsze liczy³em, i¿
Oryg. w³oski, Rome, arch. di Pr. Fide Scrit. rif. nei Cong., Indie Orientali, v. 15 (1855-1856), f. 897.
2
Biskup Joseph Baccinelli, koadiutor Wikariatu Apostolskiego Verapoly.
1
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Oblaci Maryi Niepokalanej w³anie stamt¹d bêd¹ nawracaæ niewiernych.
W ka¿dym razie czekam z szacunkiem na ostateczn¹ decyzjê. Eminencjo, przyjmij wyrazy czci i przywi¹zania, twój pokorny i oddany
s³uga,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

51. [Do bpa Barnabò, sekretarza wiêtej Kongregacji Propagandy
Wiary]3.
Wymówki wzglêdem bpa Barnabò, który nie odpisuje. Prefekt zapowiedzia³ w styczniu rych³¹ decyzjê w sprawie Cejlonu, lecz od tego czasu
nie nadesz³a z Rzymu ¿adna nowa wiadomoæ. Tekst przemowy, jak¹
wyg³osi³ biskup Marsylii, witaj¹c kardyna³a legata. Gratulacje dla bpa
Barnabò z okazji wyniesienia go do godnoci kardyna³a; nadzieja, ¿e
bêdzie prefektem wiêtej Kongregacji.
Marsylia, 7 czerwca 1856.
Ekscelencjo i drogi przyjacielu,
Spieszno mi, by ciê zganiæ, zanim otrzymasz godnoæ kardyna³a,
która zmusi moje wielkie oburzenie do milczenia. Czy to mo¿liwe, i¿
brak listu od ciebie znaczy, ¿e zapomnia³e o mnie. Przywo³ujê ciê
w swej pamiêci i codziennie modlê siê za ciebie, zaliczaj¹c ciê do najbli¿szych przyjació³, lecz czujê siê opuszczony. Zaniedbujesz mnie a¿
tak, ¿e miesi¹cami nie dajesz znaku ¿ycia o sobie, bez skrelenia choæ
kilku zdañ o sprawach, które, jak wiesz, le¿¹ mi tak bardzo na sercu.
Po kilku latach wreszcie otrzymujê list od kardyna³a prefekta Kongregacji Propagandy podpisany Barnabò, zapowiadaj¹cy szybkie, niedalekie rozwi¹zanie nabrzmia³ych problemów misji na Cejlonie. Oto
jego treæ: „Przy okazji chcê ciê, Ekscelencjo, powiadomiæ, ¿e na najbli¿szej audiencji u Ojca wiêtego przedstawiony zostanie Jego wi¹tobliwoci raport o stanie misji Jaffna i o rodkach, jakie nale¿y pod3

-228.

Oryg: Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Cong., Francia, v. 4 (1857-1861), ff. 225-
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j¹æ w tej sprawie. W stosownym czasie powiadomiê ciê, Ekscelencjo,
o decyzji i proszê tymczasem zachowaæ dla siebie tê wiadomoæ 4.
List jest datowany 12 stycznia. Mamy ju¿ czerwiec, minê³o szeæ
miesiêcy od tego zawiadomienia i nic siê jeszcze nie dzieje. Zdaje siê
jednak, ¿e nie zachowano wymaganej dyskrecji, poniewa¿ podjête decyzje s¹ znane na Cejlonie, a przede wszystkim w Kolombo.
Dziwiê siê, ¿e nie zosta³em powiadomiony co najmniej w tym samym czasie. Nie s¹dzisz, ¿e zbyt zlekcewa¿ono moj¹ osobê w tej ca³ej sprawie? Z ogromnym zadowoleniem przyj¹³bym, gdyby wiêta
Kongregacja zamianowa³aby koadiutorem wikariatu Jaffna czy Kolombo o. Semeriê, zak³adaj¹c, ¿e bp Bravi nie zechce wróciæ na wyspê. W takim razie zechciej przys³aæ mi do Marsylii Bullê lub List
Apostolski mianuj¹cy go na ten urz¹d. Ten ojciec przyjedzie, by uczestniczyæ w kapitule generalnej naszego Zgromadzenia. Sakry udzieli³oby
jemu trzech biskupów ze Zgromadzenia Oblatów Maryi. By³oby to dla
nas wszystkich umocnieniem i pociech¹.
Mia³em szczêcie przyj¹æ w gocinê Jego Eminencjê kardyna³a legata papieskiego5 i trzech pra³atów jego wity. Dotarli szczêliwie
przed potê¿nym huraganem, unikaj¹c wyczerpuj¹cej choroby morskiej.
Zostali przyjêci z nale¿nymi honorami. Uzna³em za stosowne wyg³osiæ krótk¹ mowê powitaln¹ u bram kocio³a. Chcia³em okazaæ przez
to nasze uczucia wobec G³owy Kocio³a w osobie jego przedstawiciela. Posy³am tobie odpis tej mowy, ¿eby ³askawie wrêczy³ go Ojcu
wiêtemu, który byæ mo¿e z zadowoleniem go przeczyta. Zawsze pragn¹³em wobec w³adz i ca³ego mego ludu wyraziæ mi³oæ do Stolicy
Apostolskiej i Najwy¿szego Pasterza i kierowaæ wszystkie serca do
centrum naszej wspólnej wiary i mi³oci.
Koñczê ten list, wiêc przyjmij, Ekscelencjo, me ¿yczenia z tej okazji, ¿e wkrótce otrzymasz godnoæ kardynalsk¹. Mam wiêc powód do
radoci, bo jest to uznanie i nagroda za twój trud dla dobra Kocio³a.
Lecz przygas³aby moja radoæ, gdyby nie zgodzi³ siê przyj¹æ funkcji
prefekta Kongregacji Propagandy. Ufam jednak, ¿e Ojciec wiêty, który najlepiej wie, ile zas³ug masz dla tej wa¿nej misji Kocio³a, powo³a
ciebie z urzêdu sekretarza Kongregacji na jej prefekta. Wtedy wszyst-

4
5

Fragment cytowany po w³osku.
Kardyna³ Patrizi, legat papieski na ceremoniê chrztu cesarskiego ksiêcia.
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ko potoczy siê zgodnie z mymi oczekiwaniami. Tego pragnê z g³êbi
serca równie¿ dla ciebie, zapewniam ciê jak zawsze o zaufaniu, jakim
ciê darzê, to dowód szacunku i serdecznej przyjani.
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

52. [Do kard. Barnabò]6.
Gratulacje z okazji otrzymania godnoci kardyna³a. Usilna proba, by
o. Semeria otrzyma³ wiêcenia biskupie w Marsylii z okazji przybycia
na kapitu³ê generaln¹ oblatów. Biskup de Mazenod zamianowany senatorem, lecz cesarz wola³by raczej proponowaæ go do godnoci kardyna³a.
[Pary¿], 30 czerwca 1856.
Eminencjo,
Z niema³ym opónieniem otrzyma³em twój cenny list z 14 czerwca
w Pary¿u, gdzie zatrzymuj¹ mnie sprawy senatu, dlatego zwleka³em
z odpowiedzi¹. Chcê te¿ przekazaæ tobie moje bardzo szczere i przyjacielskie gratulacje, ¿e Ojciec wiêty wyniós³ ciê do godnoci kardynalskiej. Ucieszê siê, gdy wkrótce us³yszê o twej nominacji na prefekta wiêtej Kongregacji, bo przecie¿ jeste jej g³ówn¹ sprê¿yn¹. Nasze
przyjacielskie kontakty pozostan¹ niezmienione i tego pragnê z ca³ego
serca.
Na pocz¹tku jako pierwszy znak twej ¿yczliwoci proszê, aby pozwoli³ mi na³o¿yæ rêce na mego najdro¿szego syna w Jezusie Chrystusie, na o. Semeriê, wiêtego, jak omielê siê go nazwaæ. Spotkam go
w Marsylii, gdzie przybêdzie na kapitu³ê generaln¹ Zgromadzenia
Oblatów, jak przewiduje Regu³a Instytutu.
Równie¿ z listu 14 czerwca dowiedzia³em siê ¿e Stolica wiêta
wys³a³a na Cejlon breve. Lecz kandydata do sakry ju¿ tam nie bêdzie,
a ja, jego stary ojciec, i dwaj inni biskupi naszego Zgromadzenia bêdziemy na kapitule w Marsylii. Ty, Eminencjo, pragniesz mego dobra

6

Oryg. w³oski, Rome, arch. de la Postulation, Registre , 1855-1863, pp. 68-69.
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i rozumiesz, jak¹ pociech¹ by³oby dla mnie konsekrowaæ drogiego
o. Semeriê. Jako m³odego przyj¹³em go do Zgromadzenia, wychowa³em i natchn¹³em, by powiêci³ siê misjom, gdzie za ³ask¹ Bo¿¹ zebra³
wspania³e owoce. Ojciec wiêty, maj¹c dobre serce, zrozumie, jakie
uczucie mnie o¿ywia i z pe³nym zaufaniem wys³ucha mej proby za
porednictwem kardyna³a prefekta, który by³ mym przyjacielem, piastuj¹c stanowisko sekretarza.
Do pierwszej proby do³¹czam drug¹, aby raczy³ przys³aæ mi do
Marsylii mo¿liwie szybko to pozwolenie, na które liczê dziêki twej
¿yczliwoci. Kapitu³a odbêdzie siê w pierwszej po³owie sierpnia; gdyby móg³ wys³aæ to pozwolenie szybko, nadejdzie ono w czasie kapitu³y. Je¿eli siê opóni, dwóch biskupów bêdzie jeszcze ze mn¹, jeden
z nich uda siê do Rzymu po ceremonii.
Ile mia³bym do opowiedzenia, gdybymy mogli porozmawiaæ. Zosta³em mianowany senatorem, nie spodziewaj¹c siê niczego; jeszcze
w przeddzieñ nie wiedzia³em o niczym. Nawet nie by³em przyjêty
przez cesarza przed lub po mojej nominacji. Podziêkowa³em mu wiêc
listownie, gdy wyrusza³ nad morze. Z przyjemnoci¹ przyj¹³em zapewnienie, ¿e cesarz wiedzia³ o mych bliskich stosunkach z Rzymem
i postanowi³ proponowaæ mnie do godnoci kardynalskiej. Nie osi¹gn¹wszy celu, uczyni³ mnie senatorem. Przekazujê to poufnie tylko tobie. Naturalnie, czujê wdziêcznoæ za tê ostatni¹ nominacjê, ale bardziej jestem wdziêczny za pierwotn¹ intencjê i pobudki, którymi siê
kierowa³.
Przyjmij, Eminencjo, zapewnienie o mej niezmiennej i serdecznej
przyjani,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

53. [Do kard. Barnabò, prefekta wiêtej Kongregacji Propagandy
Wiary]7.
Usilna proba, by Ojciec wiêty zezwoli³ na konsekracjê o. Semerii
w Marsylii.
7
Oryg. w³oski, Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Cong., Francia, v. 3 (1843-1856),
ff. 1004-1005.
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Marsylia, 21 lipca 1856.
Eminencjo, lecz zawsze najdro¿szy przyjacielu,
Wróciwszy do Marsylii, wita³em z niewypowiedzian¹ radoci¹ drogiego o. Semeriê. Przyby³, jak pisa³em tobie z Pary¿a, by uczestniczyæ
w kapitule generalnej Zgromadzenia Oblatów Najwiêtszej Maryi Niepokalanej. Gdyby zjawi³ siê wiêty Franciszek Ksawery, uczucie mej
ojcowskiej mi³oci nie by³oby wiêksze, a wzruszenie ¿ywsze. Przyznajê, i¿ wzruszy³em siê do ³ez, gdy po dziesiêciu latach znowu ujrza³em
syna, któremu sam udzieli³em wiêceñ kap³añskich. Ogromnie siê zas³u¿y³ na tej trudnej misji, daj¹c dowody zdolnoci i cnót, bêd¹c
cz³owiekiem prostym, pokornym i ofiarnym.
Teraz proszê znowu, by sprawi³ mi najwiêksz¹ pociechê, jaka
mo¿e mnie uradowaæ; bêdzie to dowodem wra¿liwoci serca, za który
nie wiem, jak siê tobie odwdziêczê. By uzyska³ u Ojca wiêtego, który ma czu³e serce i zrozumie moje uczucia, pozwolenie, abym móg³
osobicie, w asycie dwóch biskupów ze Zgromadzenia Oblatów,
uczestnicz¹cych w kapitule, konsekrowaæ tego najdro¿szego brata,
Étienne’a Semeriê.
Spe³niaj¹c m¹ probê, Ojciec wiêty sprawi wielk¹ radoæ mnie
samemu i wszystkim dzielnym misjonarzom z ró¿nych stron, pe³nym
zas³ug dla ich trudnych misji. Raduj¹c siê tak ³askawym i przyjacielskim wsparciem u Ojca wiêtego, ufam, ¿e zostanie mi udzielona ta
³aska, o któr¹ mocno zabiegam.
Dodam, ¿e bêdzie rzecz¹ po¿yteczn¹ i wa¿n¹, by o. Semeria wróci³
na sw¹ misjê jako konsekrowany biskup. Od pewnego czasu zdrowie
bpa Bettachiniego s³abnie; wielokrotnie, jeszcze niedawno mia³ grone ataki choroby. By³y wikariusz apostolski Kolombo byæ mo¿e nie
potrafi przewidzieæ, ¿e trzeba odwa¿yæ siê na czyn tak donios³y jak
konsekracja biskupia. Po powrocie na Cejlon mog³oby siê zdarzyæ, ¿e
konsekracja kandydata jest trudna, wrêcz niemo¿liwa. Proszê, Eminencjo, we pod uwagê te wszystkie wa¿ne powody dla uzyskania u Ojca
wiêtego odpowiedniego pozwolenia. Zgodzisz siê te¿, by nowy biskup przyby³ do Rzymu po instrukcje od ciebie. Móg³by te¿ osobicie
przekazaæ ci szczegó³y dotycz¹ce ca³ej misji na wyspie. Oczekujê pozytywnej odpowiedzi, proszê, by da³ sw¹ opiniê co do podró¿y, o której mowa.
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Przyjmij wyrazy szczerego szacunku i g³êbokiego przywi¹zania od
twego pokornego i oddanego s³ugi i przyjaciela,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

54. [Do kard. Barnabò, prefekta wiêtej Kongregacji Propagandy
Wiary]8.
Podziêkowanie za pozwolenie na wiêcenia biskupie o. Semerii w Marsylii. Zalety nowego biskupa. Misjonarze wikariatu Kolombo. Nadzieja, ¿e pewnego dnia oblaci obejm¹ misj¹ ca³¹ wyspê Cejlon.
Marsylia, 30 sierpnia 1856.
Eminencjo, drogi panie i przyjacielu,
Z wielk¹ radoci¹ dziêkujê tobie za uzyskane pozwolenie, bym
móg³ konsekrowaæ tego ma³ego wiêtego, naszego o. Semeriê, dzi
biskupa Olympii. Nape³ni³o to mnie nies³ychan¹ pociech¹ i umocni³o
w pobo¿noci wszystkich obecnych. Czy mo¿na sobie wyobraziæ tak
wielk¹ pokorê i skromnoæ z³¹czone z doskona³oci¹ cnót? Bêdziesz
mia³ okazjê porozmawiaæ z nim osobicie. Chocia¿ nie jest postawnej
figury, w jego oczach jest s³odycz i niewinnoæ bij¹ce z ukrytego
w duszy piêkna. Jest wykszta³cony, odznacza siê rzadkim zdrowym
os¹dem, co ujawni³o siê na Cejlonie przy rozwi¹zywaniu trudnoci powsta³ych na skutek roszczeñ bpa Braviego. Ten za musia³ niele narozrabiaæ, jeli d³u¿szy czas by³ w Rzymie i jeszcze tam siedzi!
By³bym zaiste szczêliwy, gdybym mia³ nieco wiadomoci o decyzjach, jakie wiêta Kongregacja powziê³a w sporach tycz¹cych mego
Zgromadzenia. Co z wikariatem Kolombo? Czy bp Bravi dopnie celu
przez tyle pró¿nych zabiegów, byleby nowi Misjonarze Oblaci Maryi
Niepokalanej nie byli pos³ani do wikariatu Kolombo? A jest bardzo
po¿¹dane, by Oblaci stopniowo opanowali ten wikariat o wiele wiêkszym znaczeniu ni¿ Jaffna. Trzeba te¿ podj¹æ stosowne rodki, by
w danej chwili to samo Zgromadzenie ewangelizowa³o ca³¹ wyspê. I tak
8
Oryg. w³oski, Rome, arch. di Pr. Fide Scrit. rif. nei Congressi, Indie Orientali, v. 15
(1855-1856), f. 120.

 105 

jego cz³onkowie, oprócz pos³ugi wród chrzecijan, oddaliby siê nawracaniu wielu pogan ¿yj¹cych w tym kraju9.
Nie wiedz¹c nic o decyzjach wiêtej Kongregacji, nie mam nic
wiêcej do powiedzenia. Biskup Semeria, jako cz³owiek prawdomówny i bezstronny, dostarczy tobie, Eminencjo, wszelkie konieczne informacje o stanie i potrzebach misji na ca³ej wyspie, któr¹ dobrze zna.
Przyjmij, Eminencjo, z ¿yczliwoci¹, jak¹ mnie stale darzysz, wyrazy mej trwa³ej mi³oci i szacunku. Twój pokorny, szczerze oddany
s³uga i przyjaciel,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
9
Przy koñcu listu z 29 padziernika do kard. Barnabò w sprawie siostry Felicity Za³o¿yciel pisze jeszcze:  Szkoda, ¿e znik³a nadzieja dana mi przed paru laty, i¿ pewnego dnia
dwa wikariaty zostan¹ powierzone oblatom. O ile¿ ³atwiej jest pe³niæ pos³ugê w Kolombo
ni¿ w Jaffnie!.
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1857
55. [Do kard. Barnabò, prefekta wiêtej Kongregacji Propagandy
Wiary]1.
Podziêkowanie za wys³an¹ dyspensê. Ojciec Ricard, superior oblatów
w Oregonie powróci³ do Europy. Porzucenie kilku misji w Oregonie
z powodu wojny.
[Marsylia], 18 czerwca 1857.
Eminencjo i drogi przyjacielu,
Nie chcia³bym zaczynaæ podró¿y do Anglii, Irlandii i Szkocji bez
podziêkowania za przys³an¹ na czas dyspensê, o któr¹ prosi³em. To
wielka pociecha dla mnie i dla diakona, ¿e udzielê mu kap³añskich
wiêceñ. Jestem tobie bardzo wdziêczny.
Ojciec Ricard, superior, który nie móg³ porozumieæ siê z biskupem
z Nesqually, Blanchetem, powróci³ z misji w Oregonie. Nie znosi³ d³u¿ej klimatu z powodu stanu zdrowia. Podnios³o mnie na duchu jego
sprawozdanie o pracy misyjnej tamtych oblatów. Musieli oni opuciæ
misje Cayouses oraz Yakimas z powodu wojny miêdzy Amerykanami
i Indianami. Misjonarze wycofali siê do misji niedaleko miasta Olympia w zatoce Puget, sk¹d wyruszali do Indian tego regionu, z których
wielu siê nawróci³o, lecz w kraju nie ma pokoju z powodu Amerykanów.
Przyjmij, Eminencjo, zapewnienie o trwa³ej, niezmiennej przyjani
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
1
Kopia oryg. po w³osku, Rome, arch. de la Postulation, Reg. lettres. 1855-1863, p. 110.
Orygina³u tego listu nie znaleziono w Kongregacji Propagandy, w katalogu Postulacji jest
chyba tylko czêciowa kopia.
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56. [Do kard. Barnabò, prefekta wiêtej Kongregacji Propagandy
Wiary]2.
Podró¿ do Anglii, Szkocji i Irlandii. Wra¿enia. Dobre przyjêcie ze strony protestantów, entuzjazm katolików. Oblaci wszêdzie wykonuj¹ wspania³¹ pracê. Parafia i szko³a w Liverpoolu. Powiêcenie nowego kocio³a w Leeds, przybyli tam kard. Wiseman i dr Manning. Domy oblackie
w Galashiels w Szkocji i Dublinie. Biskup Irlandii powinien byæ mianowany kardyna³em.
Marsylia, 1 padziernika 1857.
Eminencjo,
Po powrocie z mej podró¿y do Anglii, Szkocji i Irlandii chêtnie
dzielê siê z Tob¹ wra¿eniami i opisujê sytuacjê, w jakiej znajduj¹ siê
misje Oblatów Najwiêtszej Maryi Niepokalanej.
Rzecz zaskakuj¹ca! Powiem, ¿e moja podró¿ do tego heretyckiego
kraju by³a nieustannym triumfem. Nie by³o nikogo o wrogim spojrzeniu, wród heretyków ¿adnego znaku niezadowolenia; katolicy zgotowali mi przyjêcie pe³ne szacunku. Ich ogromny zapa³ sprawi³, i¿
w Liverpoolu, Leeds i Dublinie z ka¿dym mym zjawieniem siê rozlega³y siê okrzyki entuzjazmu w ich jêzyku. Nie wspomnê o pochwa³ach w czasie wielkich zebrañ, zawsze odnosz¹cych siê ze czci¹ do
naszej wiêtej religii katolickiej, bez zwracania uwagi na heretyków,
którzy mieszali siê z katolikami. Znamienne, ¿e ta wielka swoboda
wypowiedzi nie spowodowa³a ¿adnej chêci represji czy przykrych incydentów. Przeciwnie, liczni innowiercy, a wród nich tak¿e pastorzy
wype³niaj¹ nasze kocio³y, s³uchaj¹ nauk kap³anów, z szacunkiem
uczestnicz¹c w nabo¿eñstwach i uroczystociach.
Po tych uwagach powiem o sytuacji Zgromadzenia Misjonarzy
Oblatów Najwiêtszej Maryi Niepokalanej w Zjednoczonym Królestwie.
Wyra¿am podziw, jak niezmierny jest owoc pracy oblatów, i wszyscy
to potwierdzali. Prowincja angielska obejmuj¹ca Szkocjê i Irlandiê
posiada piêæ domów, w tym dom nowicjatu. W Liverpoolu oblaci obs³uguj¹ nie tylko powierzon¹ im parafiê, zbudowali szko³ê, gdzie
2
Kopia oryg. po w³osku, Rome, arch. de la Postulation, Reg. lettres 1855-1863,
pp. 125-127.
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umocni³y wiarê setki katolickich dzieci, które chodzi³y do szkó³ protestanckich z wielk¹ szkod¹ duchow¹.
W Leeds proszono mnie, by pokonsekrowaæ zbudowan¹ przez oblatów piêkn¹ wi¹tyniê. Sprowadzili oni do Kocio³a katolickiego
w krótkim czasie ponad 400 protestantów, którzy stali siê teraz ¿arliwymi katolikami. Na otwarcie tej nowej wi¹tyni katolickiej powierzonej oblatom, a tak¿e zabudowañ nale¿¹cych do parafii przyby³ kard.
Wiseman, by g³osiæ S³owo Bo¿e na rannej mszy pontyfikalnej, któr¹
celebrowa³em. Natomiast wspania³y dr Manning mia³ kazanie wieczorem. Tak¿e inni nawróceni pastorzy, g³osz¹c prawdê tam, gdzie dot¹d
uczyli b³êdów ka¿dego dnia oktawy, mówili kazania ku wielkiemu
zbudowaniu wiernych.
Nie wiem, czy w codziennej prasie w Rzymie by³y relacje z tych
wspania³ych ceremonii. Któ¿ móg³by uwierzyæ, ¿e znajdujê siê w kraju, gdzie jest 200 tysiêcy protestantów, widz¹c te ³uki triumfalne,
sztandary, wielki t³um w radosnym, wi¹tecznym uniesieniu, gdzie
równie¿ sami protestanci do³¹czaj¹ do katolików, by uczciæ ten dzieñ
uroczysty przez zaniechanie pracy. Kiedy wszed³em do wi¹tyni, tysiêczne g³osy zawo³a³y po angielsku: vivat! vivat!
W Szkocji oblaci za³o¿yli wspólnotê w Galashiels, miasteczku niedaleko posiad³oci dziedzicznej Waltera Scotta, cz³onkowie jego rodziny stali siê katolikami. Dowodem ich gor¹cej wiary jest piêkny koció³
prawie wykoñczony, zbudowany na koszt tej rodziny, aby oblaci mogli godnie pe³niæ s³u¿bê Bo¿¹. Sam widok wi¹tyni umocni religiê katolick¹ w kraju, w którym chyba nie by³o katolików przed przybyciem
oblatów.
Wreszcie w Irlandii, sam nie wiem, co bardziej chwaliæ. Zanim
oblaci osiedli w Dublinie, w kociele Karmelitów3 g³osili misjê, której
cudownym owocem by³o, ¿e ci zacni zakonnicy, g³ównie ich biskup,
by³y wikariusz apostolski Madrasu, wielokrotnie prosili, by oblaci
osiedlili siê w Dublinie. Arcybiskup nie tylko wyrazi³ zadowolenie,
postanowi³ ich zaraz osadziæ na przedmieciu pozbawionym duchowej
opieki. Widz¹c tê owocn¹ pos³ugê oblatów, biskup chce tam utworzyæ
i im powierzyæ parafiê. Ludzie z wielk¹ radoci¹ zabrali siê zaraz do
pracy i w ci¹gu tygodnia zbudowali piêkny drewniany koció³ dla poZa³o¿yciel napisa³ przez pomy³kê: Carmes, Chodzi o augustianów. Kaznodzieja to
biskup OConnor. Por.: Écrits oblats, t. III, pp. 131, 138, 141, 208.
3

 109 

nad 1200 osób. Widzia³em tê wi¹tyniê, celebrowa³em tam mszê,
udzielaj¹c komunii powy¿ej 1000 wiernym, duchowo przygotowanym
przez misjonarzy.
Dublin to niezwyk³e miasto nie tylko ze wzglêdu na liczbê mieszkañców i ich wiarê, lecz tak¿e z powodu wielu zakonnych wspólnot, które je ubogacaj¹. Irlandia zas³uguje, by Stolica Apostolska darzy³a j¹
szczególnymi wzglêdami; gdybym by³ doradc¹ Ojca wiêtego, radzi³bym, by ten kraj traktowano na równi z Angli¹ i aby papie¿ mianowa³
kardyna³em jednego z biskupów irlandzkich. Zdaje siê, ¿e arcybiskup
Dublina, tego wielkiego, g³ównego miasta wyspy powinien byæ wyró¿niony sporód sobie równych. Mo¿e umiechniesz siê, lecz czy
przys³owie nie mówi, gdy kto ma racjê: ty mia³e racjê, bo twój kandydat zosta³ papie¿em! Otó¿ w moich marzeniach mój kandydat zostaje kardyna³em.
Wybacz, Eminencjo, ten ¿art i przyjmij pe³ne szacunku wyrazy
przywi¹zania. Szczerze oddany twój s³uga i przyjaciel,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

57. [Do kard. Barnabò, prefekta wiêtej Kongregacji Propagandy
Wiary]4.
Kilku oblatów z diecezji Jaffna zachorowa³o: niezdrowy klimat tego
wikariatu. Kilku ojców mog³oby pracowaæ w wikariacie Kolombo, by
odzyskaæ zdrowie i przygotowaæ siê stopniowo do objêcia tych misji.
Sylwestryni s¹ niezbyt liczni.
Marsylia, 21 padziernika 1857.
Eminencjo,
Wiesz, z jakim zaufaniem zwracam siê do ciebie przy ka¿dej okazji.
Pozwolisz, ¿e otworzê serce w obecnej sytuacji. Ostatnie listy nades³ane z Jaffny utwierdzi³y mnie w przekonaniu, i¿ ten wikariat w wielkiej
czêci ma niezdrowy klimat. Misjonarze, prawie wszyscy dotkniêci go4
Kopia oryg. po w³osku, Rome, arch. de la Postulation, Reg. lettres 1855-1863,
pp. 133-134. Dalszego ci¹gu listu nie skopiowano w Katalogu.
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r¹czk¹, powinni zmieniæ klimat od czasu do czasu, zale¿nie od stanu
zdrowia. Powodowany t¹ koniecznoci¹ wiele razy pragn¹³em, odk¹d
Kongregacja Propagandy da³a mi tê nadziejê, by nasi misjonarze pracowali równie¿ w wikariacie Kolombo o zdrowym klimacie, wiele razy
korzystniejszym ni¿ nieszczêsny wikariat Jaffna. Biskup Bravi da³ mi
nadziejê, ¿e którego dnia marzenia te siê spe³ni¹. Biskupowi Semerii
obieca³, ¿e je¿eli nie bêdzie móg³ zapewniæ duszpasterskiej pos³ugi
w wikariacie wraz z sylwestrynami, poprosi o pomoc oblatów, ¿adnych
innych. Spe³nienie tej obietnicy zapewni³oby pomylnoæ misji, zw³aszcza gdyby powsta³ jedyny apostolski wikariat na ca³ej wyspie po mierci bpa Braviego lub po opuszczeniu przez niego Cejlonu. Ale niestety!,
czy w ogóle mo¿na polegaæ na s³owach tego wspania³ego biskupa?
Skoro sylwestryni nie s¹ zbyt liczni, bp Bravi wcale nie poprosi oblatów, co u³atwi³oby bardzo pracê z powodu ich zwi¹zków z misjami Jaffna. S³yszê, ¿e chce on sprowadziæ misjonarzy z Australii do wikariatu
Kolombo. Mimo swych piêknych s³ów czuje on nieprzezwyciê¿ony
wstrêt do oblatów. Trudno to wyt³umaczyæ, choæ zdaje sobie sprawê,
z jak¹ gorliwoci¹ i powiêceniem pracuj¹ oni na tych biednych misjach,
jak wielkim b³ogos³awieñstwem Bóg darzy ich pos³ugê.
S¹dzê, ¿e to nastawienie biskupa jest nieszczêciem, któremu powinna w jaki sposób przyjæ z pomoc¹ wiêta Kongregacja. Czy¿
biedni oblaci, skazani na d³ugotrwa³¹ i uci¹¿liw¹ misjê w ubogim wikariacie Jaffna, nie mogliby nabraæ nieco si³ fizycznych w wikariacie
Kolombo na misjach ³atwiejszych, mniej wyczerpuj¹cych i o ³agodniejszym klimacie, by z wiêksz¹ energi¹ i zapa³em powróciæ do pracy
misyjnej? Pamiêtam, bp Buratti czêsto powtarza³: proszê nie w¹tpiæ,
pewnego dnia ca³¹ wyspê Cejlon bêd¹ obs³ugiwaæ oblaci. Czemu nie
rozpocz¹æ przygotowañ do reformy, która by³aby naprawdê rozs¹dna.
Niech bp Bravi wróci do Rzymu na zas³u¿ony odpoczynek. Co mu
pomo¿e trwaæ na misjach z jego nadzwyczajn¹ tusz¹? Biskupa Semeriê niech przenios¹ do Kolombo. Sprawy powoli u³o¿¹ siê same, bez
trudu i spokojnie, stopniowo, suaviter!
S³ysza³em od w³oskiego misjonarza, który wróci³ z Cejlonu, ¿e
podzia³ wyspy na dwa wikariaty nie by³ szczêliwy i ¿e lepiej bêdzie
powróciæ do poprzedniej sytuacji. Ten misjonarz wiele lat spêdzi³ na
Cejlonie i przekona³ siê, jak ka¿dy pracuje. S¹dzi on, ¿e by³oby lepiej,
by Zgromadzenie Oblatów pe³ni³o na ca³ej wyspie pos³ugê misyjn¹.
Jestem tego samego zdania i dlatego mówiê o tym z ca³¹ prostot¹…
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58. [Do kard. Barnabò, prefekta wiêtej Kongregacji Propagandy
Wiary]5.
Imiona o. Grandina, wyznaczonego na koadiutora Saint-Boniface.
Proba o jak najszybsze wys³anie tej nominacji, która wymaga czasu,
by dotrzeæ do Rivière-Rouge.
Marsylia, 16 listopada 1857.
Eminencjo,
Otrzyma³em list z imionami o. Grandina, którego Ojciec wiêty
mianowa³ koadiutorem diecezji Saint-Boniface. Nosi on imiê Vital,
nastêpnie Justin, a nie Julien. Nazywa siê wiêc: Vital Justin Grandin.
Proszê, by doda³: ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Najwiêtszej
Maryi Niepokalanej, jak zaznaczono w Licie Apostolskim Leona XII
zatwierdzaj¹cym Instytut i w dokumentach Grzegorza XVI i Piusa IX
potwierdzaj¹cych Instytut: eamque nomine Congregationis Oblatorum
Sanctissimae Virginis sine labe conceptae volumus insignitam.
Skoro tylko otrzymam list z nominacj¹ nowego biskupa, zaraz przelê go do tego dziwnego kraju, gdzie poczta dociera tylko dwa razy
w roku. Jest to prawdziwie kraj bia³ych niedwiedzi, gdzie zima trwa
przynajmniej dziewiêæ miesiêcy przy temperaturze 45 stopni poni¿ej
zera.
Na osobnej kartce napiszê o pozosta³ych sprawach.
Przyjmij, itd.

59. [Do kard. Barnabò, prefekta wiêtej Kongregacji Propagandy
Wiary]6.
Wys³aæ jak najszybciej list nominacyjny bpa Grandina. wiêto w Marsylii z okazji powiêcenia figury Niepokalanego Poczêcia.

Kopia oryg. po w³osku, Rome, arch. de la Postulation, Reg. lettres 1855-1863, p. 142.
Oryg. w³oski, Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Cong., America Settentrionale,
v. 6 (1849-1857), f. 1053.
5
6
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Marsylia, 9 grudnia 1857.
Eminencjo,
Misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej, Anglik, wyrusza do Rzymu;
przy tej okazji proszê, aby niezw³ocznie, o ile to mo¿liwe, przys³a³
do Marsylii nominacjê koadiutora dla diecezji Saint-Boniface. Wiesz,
¿e listy docieraj¹ tylko dwa razy w roku w g³¹b tej ogromnej diecezji,
a¿ do wyspy Crosse, gdzie znajduje siê nominat. Trzeba siê spieszyæ,
jeli w tym sezonie mamy skorzystaæ z okazji, jak¹ jest przewo¿¹cy
pocztê statek, bo nie bêdzie innej mo¿liwoci przed letnim sezonem.
Wspania³e wiêto prze¿ylimy wczoraj, powiêcenie monumentalnej figury, ustawionej na marmurowej kolumnie z Carrare. Niemo¿liwe jest s³owami wyraziæ entuzjazm religijny rzeszy wiernych w liczbie 300 tysiêcy dusz obecnych na uroczystoci, by³ to triumf Maryi.
Wspania³a równie¿ by³a msza, któr¹ celebrowa³em przy o³tarzu przed
figur¹. Gdy unios³em w górê konsekrowan¹ hostiê, adorowan¹ przez
ten milcz¹cy wielki t³um, nie mog³em siê zdecydowaæ, by j¹ z³o¿yæ
na o³tarzu; powtórzy³o siê to przy podniesieniu kielicha. By³em ca³y
poch³oniêty myl¹ o chwale, jak¹ odbiera³ Boski Odkupiciel od
wszystkich serc, które Go adorowa³y i sk³ada³y Mu dziêki. Nie mo¿na
tego wyraziæ s³owami; nie ma miasta podobnego do naszego.
Ojciec Lynch zamierza wyjechaæ; koñczê pisanie, ale serce jest
przepe³nione tymi wspomnieniami.
Przyjmij, Eminencjo, wyrazy czci, przywi¹zania od twego pokornego i oddanego s³ugi i przyjaciela.
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

60. Do Jego Eminencji kardyna³a Barnabò7.
Prze³o¿ona sióstr wiêtego Józefa jedzie do Rzymu. Wys³aæ bezzw³ocznie list nominacyjny bpa Grandina. ¯yczenia szczêliwego Nowego
Roku.
7
Oryg. w³oski, Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Cong., America Settentrionale,
v. 6 (1849-1857), f. 1057.
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Marsylia, 20 grudnia 1857.
Eminencjo,
Jest twym ¿yczeniem, by prze³o¿ona sióstr wiêtego Józefa uda³a
siê do Rzymu. Zobowi¹za³em siê wiêc przynagliæ j¹ do tej podró¿y,
nieco kosztownej dla tak ubogiej rodziny zakonnej. Mam nadziejê, ¿e
bêdziesz zadowolony z tej siostry i informacji, które tobie dostarczy.
Nie wiem, czy Misjonarz Oblat, Anglik, któremu da³em list dla ciebie, dostarczy go Tobie. Powtarzam wiêc, ¿e zale¿y mi, aby przys³a³
mi list potwierdzaj¹cy nominacjê koadiutora diecezji Saint-Boniface.
Trzeba wykorzystaæ jedyny rejs zimowy statku, który mo¿e dotrzeæ na
wyspê la Crosse, gdzie znajduje siê przysz³y biskup. Je¿eli nie wykorzystamy tej okazji, trzeba bêdzie czekaæ na rejs letni. Jak to ju¿ mówi³em, co roku tylko dwa statki kursowe docieraj¹ w te bardzo odleg³e regiony; podczas niekoñcz¹cej siê zimy nie mog¹ skontaktowaæ siê
z diecezj¹ Saint-Boniface. Miêdzy Europ¹ a Saint-Boniface jest jednak korespondencja raz w miesi¹cu.
Koñcz¹c ten list, ¿yczê tobie, Eminencjo, Radosnych wi¹t i Szczêliwego Nowego Roku.
Przyjmij wyrazy szacunku i prawdziwej przyjani od oddanego s³ugi i przyjaciela.
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
PS S¹dzê, ¿e Ojciec wiêty z przyjemnoci¹ przeczyta krótkie sprawozdanie, które jemu przes³a³em, jak cudowna uroczystoæ odby³a siê
w Marsylii na czeæ Niepokalanej. Nie zapomnij o mych uwagach
i wskazówkach dotycz¹cych Cejlonu. Wed³ug mnie, wszystko da siê
uregulowaæ, mianuj¹c bpa Semeriê koadiutorem Kolombo.
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1858-1859
61. Do Jego Eminencji kardyna³a prefekta Kongregacji Propagandy
Wiary1.
Raport wizytatora Oregonu. Misje Yakimas i Cayouses, zniszczone
przez wojnê, nie mog¹ byæ odnowione. Misjonarze mogliby osiedliæ siê
w Vancouver albo utworzyæ nowy wikariat w Nowej Kaledonii. Choroba bpa Blancheta. Chrzty i luby roku 1857. Dyspensa od wieku potrzebna do wiêceñ pewnego diakona.
Marsylia, 28 kwietnia 1858.

Eminencjo,

Przed odpowiedzi¹ na twój list z 2 grudnia 1857 r. oczekiwa³em
sprawozdania wizytatora w Oregonie2, by dok³adnie poznaæ sytuacjê
tej misji, i dosta³em je kilka dni temu. Chcia³em znaæ ogrom zniszczeñ
dokonanych w tej nieszczêsnej wojnie pomiêdzy bia³ymi a Indianami.
I czy jest jaka nadzieja na odbudowanie misji Yakimas i Cayouses,
zniszczonych przez opêtanych przez demona rabusiów. Projekt ten
okaza³ siê niemo¿liwy do realizacji. Misjonarze, którzy za³o¿yli misje,
obecnie w ruinie, s¹ wiêc wolni. Móg³bym ich pos³aæ do Vancouver, ale
wizytator radzi nieodzownie, bym prosi³ wiêt¹ Kongregacjê, niech
ustanowi w Nowej Kaledonii apostolski wikariat, powierzaj¹c go
w ca³oci Zgromadzeniu Oblatów Maryi Niepokalanej. Na tych bezkresnych obszarach kraju spotyka siê liczne szczepy indiañskie, których jêzyk blaci ju¿ znaj¹. Wikariat rozci¹ga³by siê od 49 stopnia

1

f. 215.
2
3

Oryg. w³oski, Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Cong., Francia, v. 4 (1857-1861),
O.F. Bermond, OMI.
Tak nazywano wybrze¿a Pacyfiku.

 115 

szerokoci geograficznej do posiad³oci rosyjskich4, które tam granicz¹ z Ameryk¹. Wed³ug wizytatora najwa¿niejsz¹ korzyci¹ tej nowej
organizacji by³by kres ci¹g³ego dokuczania misjonarzom ze strony biskupów Oregonu, nie by³oby ju¿ obawy zniechêcenia czy utraty powo³ania. S³ysza³em, ¿e bp Demers dot¹d nie móg³ zebraæ kap³anów do
pracy misyjnej i chêtnie obejmie Nesqually, gdyby umar³ bardzo ju¿
chory bp Blanchet. Tymczasem z raportu, jaki otrzyma³em od oblatów,
wynika, ¿e w zesz³ym roku by³o 625 chrztów doros³ych i 200 chrztów
dzieci, 234 luby i tylko w styczniu tego roku 30 chrztów.
Chcê ciê prosiæ, Eminencjo, o dyspensê od wieku 18 miesiêcy,
wymagan¹ do wiêceñ kap³añskich diakonowi. To Jean Gallo, oblat
profes ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej,
urodzony 17 grudnia 1835 w San Remo, diecezja Ventimiglia. Bardzo
potrzebujê jego pos³ugi, bêdzie szed³ z duchow¹ pomoc¹ 25 tysi¹com
wiernych pochodz¹cych z Genui, zamieszka³ych w Marsylii, nie licz¹c
przybyszów z Neapolu i Piemontu, których liczby nie znam. Co do
diakona, dla którego wymagana jest dyspensa, zapewniam, ¿e jest to
anio³ pobo¿noci, utalentowany i ukoñczy³ kurs teologii dogmatycznej i moralnej.
Przyjmij, Eminencjo, wyrazy czci i przywi¹zania od twego pokornego i bardzo oddanego s³ugi,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

62. Do Jego Eminencji kardyna³a prefekta Kongregacji Propagandy
Wiary5.
Biskup de Mazenod zostawia³ swoich synów w niezdrowym klimacie
wikariatu Jaffna w nadziei pos³ania ich pewnego dnia na ewangelizowanie ca³ej wyspy. Pracuj¹ owocnie, lecz kilku jest chorych. Kopia listu mówi¹cego, ¿e bp Bravi sprzeciwia siê oblatom i postanawia organizowaæ wikariat Kolombo bez ich udzia³u. Skandal powsta³y na

Posiad³oci stanowi¹ce dzi czêæ Alaski.
Oryg. w³oski, Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. Rif. nei Congressi, Indie Orientali, v. 16
(1857-1858), ff. 1172-1173.
4
5
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wyspie z faktu dwóch wikariatów zbyt ró¿ni¹cych siê, gdy pierwszy jest
bogaty, to drugi bardzo biedny. Zakonnicy pos³ani na misje z powo³ania maj¹ wiêksze uznanie ni¿ kap³ani ¿yj¹cy w izolacji, którzy czêsto
kieruj¹ siê pobudkami przeciwnymi Ewangelii.
Poufne
Marsylia, 3 grudnia 1858.
Eminencjo,
T¹ sam¹ poczt¹ wys³a³em do ciebie list w sprawie Sióstr wiêtego
Józefa. Drugi list dotyczy mnie. Zawsze mia³em ciê za przyjaciela,
który docenia wielkie przywi¹zanie, jakim go darzê. Moje zaufanie do
ciebie jest tak wielkie, ¿e odwa¿ê siê rozmawiaæ z tob¹, jak to mówi¹
we Francji, z sercem na d³oni.
Zawsze liczy³em, odwo³uj¹c siê do s³ów, które mogê dok³adnie
przytoczyæ, ¿e w przysz³oci ca³a wyspa Cejlon bêdzie oddana gorliwej, apostolskiej pieczy Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi
Niepokalanej. ¯y³em nadziej¹, gdy wyra¿a³em zgodê na niewygody
i udrêki nieszczêsnego wikariatu Jaffna. Ju¿ trzech z naszych misjonarzy zmar³o, oddaj¹c siê s³u¿bie, inni s¹ u kresu si³, bo misje s¹ rozproszone, a gor¹czka panuje w tym niezdrowym klimacie. Trzeba przyznaæ, ¿e ró¿ni¹ siê oni bardzo w pracy misyjnej od tylu innych, którzy
s³u¿bê ograniczaj¹ do minimum, byle mieæ wiêty spokój; nasi misjonarze spe³niaj¹ dzie³o icie apostolskie. Gdyby ich sprawozdania, budz¹ce mój podziw i wzruszaj¹ce do ³ez by³y krótsze, pos³a³bym je
tobie, ku zbudowaniu i radoci kardyna³a prefekta Kongregacji Propagandy. Przyznam, ¿e ci misjonarze czyni¹ wszystko dla rozkrzewiania
wiary. Nara¿aj¹ zdrowie i ¿ycie, by zdobyæ dusze dla Chrystusa;
z Bo¿¹ pomoc¹ dokonuj¹ cudownych nawróceñ nie tylko wród katolików, od lat zaniedbanych w swych praktykach, lecz tak¿e wród heretyków i pogan, jak na misji Baticaloa, Trincomali i innych. Gdybym
by³ m³odszy, chêtnie uda³bym siê do Rzymu, tylko aby porozmawiaæ
z tob¹, który reprezentujesz we wszystkich krajach G³owê Kocio³a
i sprawy religii na ziemi objêtej twoj¹ jurysdykcj¹. £atwo przekona³bym Ciê i s¹dzê, ¿e przekona³e siê ju¿, jak ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹
misjonarze. Jedni jad¹ na misje, by mieæ niez³¹ posadê i zarobiæ pieni¹dze, a potem spokojnie ¿yæ, natrudziwszy siê niewiele albo wcale.
Inni pa³aj¹c gorliwoci¹ o zbawienie dusz w duchu pos³uszeñstwa, pra-
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cuj¹ dla chwa³y Bo¿ej, nie szukaj¹c osobistej korzyci: Ex fructibus
eorum cognoscetis eos6.
Spodziewa³em siê, i nie bez racji, ¿e pewnego dnia Zgromadzenie
obejmie swym apostolatem oba wikariaty, które najchêtniej bym scali³
dla dobra dusz i misjonarzy. Bo przemêczeni lub chorzy zale¿nie od
stanu zdrowia mogliby przejæ z niezdrowego wikariatu Jaffna do wikariatu Kolombo.
Ale co s³yszê! Zwyciê¿y³a dyplomacja bpa Braviego, któr¹ tak siê
chlubi³. Bóg sam wie, czy to dla dobra dusz! Podobnie jak i ja, inne
zdanie ma pewien dowiadczony misjonarz, który pisze do mnie z Aleksandrii. Oto fragment jego listu: „W Aleksandrii, w klasztorze z Ziemi
wiêtej us³ysza³em, i¿ przysz³y biskup, którego bp Bravi ci¹gn¹³
z Rzymu, by uczyniæ go swym koadiutorem i nastêpc¹, to ks. Sillani
de San Stefano del Cacco. Mówi³ to pewien mnich, przekonany, ¿e
przyj¹³ on ju¿ wiêcenia biskupie. To dowodzi, ¿e bp Bravi nie kryje
siê ze swymi zamiarami i ¿e ks. Sillani wyra¿a siê o tym dosyæ jasno.
W Aleksandrii by³ niejaki o. Cingolani. Po pó³torarocznej przerwie ma
powróciæ na Cejlon, a przedtem znaleæ misjonarzy ró¿nych narodowoci i ras do pracy w wikariacie Kolombo, gdzie brak niemal zupe³nie misjonarzy. St¹d me refleksje niezbyt zachêcaj¹ce czy przyjemne.
Jeli wikariat Po³udnia bêdzie mocno i niezmiennie broniæ swego stanowiska, obawiam siê, ¿e droga wyspa Cejlon otrzyma w Kociele
dwa oblicza chrzecijañstwa, sprzeczne co do ducha, który je o¿ywia,
i co do zasad, jakimi siê kieruj¹. Znam mentalnoæ Po³udnia. I nie
mam z³udzeñ, ¿e ten kontrast pomiêdzy dwoma wikariatami w ¿aden
sposób nie przysporzy chwa³y Bogu, chyba ¿e On sam zechce ukazaæ
sw¹ chwa³ê tam, gdzie panuje ludzka nêdza i przewrotnoæ. Bo gdzie¿
maj¹ siê podziaæ biedni, prymitywni przybysze z Indii wobec dwóch
wikariatów apostolskich. Jeden op³ywaj¹cy we wszelkie dobra, lni¹cy zewnêtrzn¹ chwa³¹ (¿e tak siê wyra¿ê), dumny ze swego dorobku
i korzyci, na jego ustach niemal uw³aczaj¹cy umiech politowania dla
pó³nocnego wikariatu. Ten obejmuje wybrze¿a, szerokie, pustynne
obszary; pozbawiony zasobów, rezygnuje z tych korzyci, jakie móg³by mieæ przy wiêkszej mia³oci. Piêkny w tym ogo³oceniu i prostocie, lecz jest to ukryte piêkno i z pewnoci¹ podoba siê anio³om, ale

6

Po ich owocach poznacie ich (Mt 7, 20).
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nie jawi siê w ten sposób prymitywnym mieszkañcom Indii. W tym
wszystkim mo¿na dostrzec co pocieszaj¹cego dla nas, ale nie mogê
pozbyæ siê myli, ¿e walka ducha Chrystusowego z duchem, który nie
jest Chrystusa, jeszcze d³ugo utrzyma dusze w niepewnoci. Ci¹gle
jeszcze zwyciêzcy bêd¹ udawaæ zwyciê¿onych i nim nast¹pi pe³ne
zwyciêstwo, musimy wiele wycierpieæ. Trzeba cierpliwoci, lecz bêdzie te¿ du¿o zniewa¿ania naszego Pana, co jest nie do zniesienia”.
Czy mogê co dodaæ? Mówiê to wobec Boga z pe³nym przekonaniem i w prostocie serca, gdy idzie o dobro p³yn¹ce z nawracania dusz:
nie ma porównania miêdzy zgromadzeniem ustanowionym przez Koció³ w tym w³anie celu, dla konkretnych potrzeb, a ludmi wezwanymi nagle, którzy nigdy o misjach nie myleli, nim podsuniêto im
doczesne, materialne korzyci st¹d p³yn¹ce, niezale¿noæ, zaszczyty
itd. Kiedy bowiem jaki cz³onek sylwestrynów zosta³ nim tylko po to,
by pracowaæ na misjach poród niewiernych? Jeli siê nie mylê, sylwestryni s¹ znikom¹ cz¹stk¹ zakonów i, jak mi mówili w Rzymie, niewiele maj¹ do spe³nienia i w samej rzeczy ich dzia³alnoæ jest niewielka. S³ysza³em, ¿e na misjach upodabniaj¹ siê do ma³o gorliwych
kap³anów diecezjalnych i nie ¿yj¹ jak zakonnicy.
Mam wiadomoæ, ¿e zwracam siê jako biskup w ca³kowitym zaufaniu do kardyna³a prefekta i do nikogo innego. S¹dzê, ¿e wkrótce
ujrzymy bpa Braviego powracaj¹cego do Rzymu, by spocz¹³ na laurach. Zapytajmy, ile mia³ nawróceñ! Niewa¿ne, jednak uda³o mu siê
przeprowadziæ w³asn¹ grê! Czy Królestwo Jezusa Chrystusa umocni³o
siê w jego wikariacie?
I musia³em odwo³aæ jednego oblata, wspania³ego misjonarza w pocz¹tkach swej misji, lecz niezdolnego do ¿ycia w odosobnieniu. Uczyni³em to, poniewa¿ bp Bravi uparcie odmawia³ zaproszenia innych
oblatów poza czterema, których Kongregacja Propagandy zobowi¹za³a go do przyjêcia. Nie wys³a³em nikogo na jego miejsce, poniewa¿
wikariusz nie zabiega³ o to. Chyba nie zale¿y mu, by daæ misjonarzom
wszystko, co podtrzymuje ich gorliwoæ, skoro moim nie chce pos³aæ
towarzysza, tak po¿¹danego przez misjonarzy. Byæ mo¿e mylê siê
i chcia³bym siê myliæ, lecz odwa¿y³em siê mówiæ z tob¹ tak, jak czujê, z ca³ym zaufaniem i prostot¹.
Do ciebie, Eminencjo, nale¿y ocena problemu i w razie potrzeby
u¿ycie rodków koniecznych do uzdrowienia sytuacji. Trudno byæ
zwiêz³ym, gdy jest tyle do powiedzenia.
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Wybacz mi wiêc ten tak d³ugi list. Przez to oka¿esz nowy dowód
twej ¿yczliwoci staremu, szczerze oddanemu ci s³udze i przyjacielowi,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

63. Do Eminencji kardyna³a prefekta Kongregacji Propagandy
Wiary7.
Uczestniczenie w cierpieniu Ojca wiêtego z powodu wydarzeñ w Italii. Ojcowie bêd¹cy na Cejlonie s¹ wyczerpani. Wikariat Kolombo zbyt
faworyzowany przez pewnych urzêdników Kongregacji Propagandy.
Sprawozdanie wizytatora Oregonu. Trzeba wys³aæ misjonarzy do Nowej Kaledonii, uprzedzaj¹c w tym protestantów.
[Marsylia, 12 lipca 1859].
Eminencjo,
Kilka tygodni temu mia³em napisaæ do ciebie w sprawach naszych
misji, w rzeczywistoci brak³o mi odwagi, by pisaæ do Rzymu w innej
sprawie, ni¿ wyraziæ skargê i ból8. Rozumiesz, jak¹ trwog¹ napawa
mnie wiadomoæ, ¿e z powodu aktualnych wydarzeñ Ojciec wiêty,
Stolica wiêta, a zw³aszcza ty sam, Eminencjo, i tylu innych w Rzymie jestecie pogr¹¿eni w ¿a³obie i nieustannej udrêce. Nic nie pozostaje mi, jak modliæ siê i prosiæ innych o modlitwê. Lecz wbrew przekonaniom niektórych ufa³em obietnicom cesarza. Uwa¿a³em go za
jedyn¹ kotwicê zbawienia, któr¹ Bóg mi zostawi³ wród diabelskiej
przewrotnoci ogarniaj¹cej zewsz¹d kraj i osoby drogie memu sercu.
Mój ból dosiêgn¹³ szczytu po ostatniej encyklice Ojca wiêtego. Czu³em siê zobowi¹zany dzieliæ troski papie¿a, zalecaj¹c specjalne modlitwy w jego intencji. Aby pocieszyæ serce tak dobrego ojca, jak tylko

7
Oryg. w³oski, Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Cong., Indie Orientali, v. 7 (1859-1861), ff. 601, 610.
8
Aluzja do wydarzeñ w Italii, które os³abi³y Pañstwo Kocielne. Wiosn¹ 1859 Wiktor
Emmanuel, król Sardynii, Piemontu i Sabaudii wypêdzi³ Austriaków z pó³nocnej Italii po
zwyciêstwach w Solferino i Magenta. W czerwcu 1859 wybuch³a rewolta w Romanii, prowincji nale¿¹cej do Pañstwa Kocielnego, by przy³¹czyæ siê do Piemontu.
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to mo¿liwe, napisa³em do niego list z wyrazami mego synowskiego
przywi¹zania. Nie pró¿no Ojciec wiêty szuka oparcia w episkopacie,
by tam znaleæ pociechê. Wszyscy odczuwamy jego cierpienie i gdy
cierpi g³owa, ca³e cia³o znosi ten ból.
Eminencjo, powtórz to wszystko Ojcu wiêtemu ode mnie, by jego
brzemiê uczyniæ bardziej znonym.
Przechodz¹c do innej sprawy, powiem, ¿e odczuwam wielki niesmak, gdy s³yszê, co dzieje siê w naszej misji na Cejlonie. Chcia³bym,
by wiêty bp Semeria i jego misjonarze czyni¹cy tyle dobra w tym
nieszczêsnym wikariacie byli otoczeni nale¿nym szacunkiem. Czemu
ci¹gle drêczyæ ich z³oliwym upokarzaniem? Nie rozumiem, ¿e Kongregacja Propagandy faworyzuje wikariat Kolombo, uprzywilejowany
wobec ubogiego wikariatu Jaffna. Misjonarze nie skar¿¹ siê, ¿e rozproszone misje i ubóstwo regionu przysparzaj¹ im wiele pracy, raczej
ze smutkiem mówi¹, ¿e powstaj¹ stale nowe pretensje wikariatu Kolombo i wszystko zawsze obraca siê na ich niekorzyæ. Mamy ju¿ dosyæ sprytu bpa Braviego, który wykorzystuje ka¿d¹ okazjê, by udowodniæ, ¿e to on ma racjê. Jeszcze tego brakuje, by o. Cingolani
zjawi³ siê w Rzymie, ten niezmordowany adwokat, popierany przez
pewnych cz³onków Kongregacji (pozwolê sobie na to wyra¿enie), broni¹cych wikariusza i wikariatu Kolombo, zawsze przeciwnych wikariatowi Jaffna.
Trudno mi wyraziæ, do jakiego stopnia ambicja, by zagarn¹æ misjê
Kurunegala, zniechêci³a naszych misjonarzy. Jeli dalej tak bêdzie,
przewidujê, ¿e Zgromadzenie Oblatów Maryi zamiast ewangelizowaæ
ca³oæ, musi siê wycofaæ. Ust¹pi miejsca faworytom tych, na których,
Eminencjo, musisz liczyæ z powodu nawa³u zajêæ twego zaszczytnego
urzêdu.
Chyba zbyt d³ugo rozpisa³em siê o misji na Cejlonie. Nastêpnym
razem napiszê o misji Vancouver, co do której post¹pi³em zgodnie
z twym ¿yczeniem.
Chcê te¿ przekazaæ tobie sprawozdanie wizytatora, którego wys³a³em do tamtej misji. Jeli to mo¿liwe, nale¿y osiedliæ siê w Nowej
Kaledonii9, zanim misjonarze protestanccy za³o¿¹ swoje misje. Biskup
Demers ma a¿ nadto zajêæ w diecezji Vancouver. Aby utworzyæ wika9

Wybrze¿a Pacyfiku.
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riat apostolski obs³ugiwany przez oblatów, by³oby stosowne wy³¹czyæ
spod jego jurysdykcji Now¹ Kaledoniê, dok¹d nie mo¿e on nikogo
pos³aæ, bo ma zaledwie jednego kap³ana w diecezji. O tym tylko wspominam, bo spieszno mi skoñczyæ ten zbyt d³ugi list, w którym otwieram siê przed tob¹, Eminencjo, z ca³¹ szczeroci¹ i pe³nym zaufaniem,
jak to zwyk³em by³ czyniæ.
Przyjmij wyrazy szacunku i trwa³ego przywi¹zania od twego pokornego i oddanego s³ugi i przyjaciela.
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
PS Posy³am tobie kopiê listu przys³anego przez jednego z naszych
misjonarzy, którego prosi³em o wyjanienia. Wa¿ne, by go przeczyta³.
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1860
64. [Do kard. Barnabò, prefekta wiêtej Kongregacji Propagandy
Wiary]1.
Niemo¿liwe pos³aæ misjonarzy arcybpowi Blanchetowi do diecezji Oregon-city. Oblaci z diecezji Nesqually prawie wszyscy zostali skierowani do dyspozycji bpa Demersa w diecezji Vancouver. Trzeba bêdzie
wkrótce utworzyæ wikariat bardziej na pó³nocy.
Pary¿, 16 marca 1860.

Eminencjo,

Ten mój drugi list jest odpowiedzi¹ na twój list z 7 marca, w którym polecasz mi wys³aæ kilku misjonarzy oblatów arcybiskupowi diecezji Oregon-city do pracy misyjnej. Wiesz, jacy to „uprzejmi” panowie s¹ ci biskupi Blanchet! Nie³atwo ¿yæ z nimi w zgodzie. Nie, ¿e
brakuje im zalet, lecz jak s³yszê, maj¹ trudny charakter. Z dowiadczenia wiem o tym, gdy idzie przynajmniej o jednego z nich, biskupa
Nesqually, mówi¹ jednak, ¿e ¿aden nie potrafi zatrzymaæ przy sobie
kap³ana, ani nawet siostry zakonnej. To stwierdzenie wystarczy³oby,
aby nie posy³aæ na takie mêczeñstwo kilku oblatów, gdybym mia³ ich
do dyspozycji; faktem jest, ¿e nie mogê zaspokoiæ potrzeb naszych
misji, stale rozwijaj¹cych siê dziêki gorliwoci misjonarzy. Biskup de
Satala, koadiutor diecezji Saint-Boniface zabiera mi szeciu oblatów
na misjê, gdzie panuj¹ straszne warunki, 49 stopni mrozu, trzeba znosiæ wszystko, nawet g³ód. Ta misja ma 30 oblatów, z których 22 to
kap³ani, wszyscy zadowoleni ze swego losu dziêki specjalnej ³asce
Boga, który wynagradza ich ofiarê pociech¹ duchow¹.

1
Oryg. w³oski, Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Cong., America Centrale, v. 18
(1859-1860), f. 1251.

 123 

Nie móg³bym teraz wys³aæ najmniejszej pomocy biskupowi Oregon-City. Z powodu nieustannych zatargów z biskupem z Nesqually
zosta³a jedna misja obs³ugiwana przez oblatów w tej niewdziêcznej
diecezji. Pragn¹c spe³niæ twoje ¿yczenie i zadoæuczyniæ probie, któr¹ skierowa³ do ciebie biskup diecezji Vancouver, przenios³em tam
czêæ misjonarzy z Nesqually, a innych wys³a³em st¹d. To wielka pomoc dla bpa Demersa, który mia³ tylko jednego kap³ana jako towarzysza, bêd¹ te¿ oni ewangelizowaæ tamtejszych Indian.
Dowiadczenie naszych misjonarzy pozwoli³o im przygotowaæ
plan. Chcia³bym go, Eminencjo, przekazaæ tobie do rozwa¿enia. Nie
mogê podaæ szczegó³ów, bo tu, w Pary¿u nie mam ich listów, by wiernie przekazaæ ich zamys³. Chodzi o utworzenie wikariatu apostolskiego w najbardziej odleg³ym rejonie posiad³oci angielskich. Siêga³by on
do Gór Skalistych, graniczy³by z wielk¹ diecezj¹ Saint-Boniface, w ca³oci obs³ugiwan¹ przez naszych oblatów. Wiêcej szczegó³ów nie
mogê podaæ z powodu braku dokumentacji, któr¹ musia³bym przestudiowaæ. Do utworzenia tego wikariatu misjonarze przywi¹zuj¹ wielk¹
wagê ze wzglêdu na ewangelizacjê tych regionów, gdzie niebawem
wyrusz¹ protestanci, a mo¿e ju¿ s¹.
Przyjmij wyrazy czci od twego pokornego i oddanego s³ugi,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

65. Do Jego Eminencji kard. Barnabò2.
Oblaci pracuj¹ w koloniach angielskich na pó³noc od Vancouver. Lepsze nastawienie biskupa Magloire Blancheta. Sytuacja oblatów w Jaffnie. Niech kard. Barnabò stanie siê w Rzymie obroñc¹ bpa Semerii
i jego misjonarzy. ¯al, ¿e nie wezwano go do Rzymu.

2
Oryg. w³oski, Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Cong., Francia, v. 4 (1857-1861),
ff. 479-480.
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Marsylia, 15 kwietnia 1860.
…3 Wspania³e wiadomoci mam z Vancouver! Do Kolumbii Brytyjskiej weszli Oblaci Maryi, uprzedzaj¹c protestanckich pastorów.
W Oregonie biskup diecezji Nesqually jest bardziej ludzki; oblatom
proponuje co mo¿liwego do przyjêcia. Trudno mi wyjæ naprzeciw
tym wszystkim potrzebom. W posiad³ociach brytyjskich jest wiele do
zrobienia; Indianie wielkim g³osem wo³aj¹ o misjonarzy.
Lecz w Azji ta biedna misja Jaffna dalej klepie biedê lub, by jasno siê wyraziæ, jest celem ataków4 ze strony tego „uprzejmego” bpa
Braviego nadal zbyt wp³ywowego w krêgach wiêtej Kongregacji
w Rzymie. Nie mówiê o tobie, Eminencjo, lecz inni bezkrytycznie s³uchaj¹ wys³annika Braviego, wielkiego przyjaciela niektórych. Ja za
uciekam siê do ciebie, by zw³aszcza broni³ wikariusza apostolskiego
i misjonarzy Jaffna. Wobec Boga i Kocio³a maj¹ oni zas³ug du¿o wiêcej ni¿ inni, ze wzglêdu na sposób, w jaki pozyskuj¹ dusze i trudne
warunki, które pogarszaj¹ ich zdrowie, tak ¿e trzech czy czterech ju¿
zmar³o, powiêcaj¹c siê, inny jest umieraj¹cy5, o ile nie umar³, gdy
nadszed³ ostatni list. Na pewno ¿aden misjonarz w Kolombo nie umar³.
To daje do mylenia. Sumienie dyktuje mi, bym przekaza³ tobie te
uczucia. Trzeba co uczyniæ, aby osi¹gn¹æ wiêksze dobro na Cejlonie.
Gdyby moja nominacja kardynalska nie by³a od³o¿ona w czasie6
i bym zosta³ wezwany do Rzymu, poradzi³bym bpowi Braviemu i jego
misjonarzom, by ust¹pili z pola walki, jeli nie ma nadziei na jego sukcesjê i na utworzenie jednego wikariatu dla ca³ej wyspy, zarz¹dzanego
w jednym duchu i z t¹ sam¹ gorliwoci¹.

3
Na pierwszej stronie, któr¹ opuszczamy, Za³o¿yciel zapowiada swój powrót z Pary¿a
i prosi o dalsz¹ dyspensê do udzielania wiêceñ.
4
Zdanie niezbyt jasne. Gra s³ów: proseguità (ustawiczny) i è perseguitata (jest przeladowana).
5
Brat R.B. Byrne, zmar³y w 1860.
6
Dnia 15 sierpnia 1859 bp de Mazenod otrzyma³ list od ministra wyznañ informuj¹cy,
¿e cesarz proponowa³ go Stolicy Apostolskiej, aby otrzyma³ kapelusz kardynalski zgodnie
z ustalonym porz¹dkiem dla Francji. Dnia 28 stycznia 1860 papie¿ zawiadomi³ bpa de Mazenoda osobistym listem, ¿e zamianuje go kardyna³em, gdy tylko pozwol¹ na to okolicznoci. Chwilowo wojny we W³oszech i powstanie wybuch³e w Pañstwie Kocielnym uniemo¿liwi³y mianowanie nowych kardyna³ów. Okolicznoci sprzyjaj¹ce nie nasta³y przed mierci¹
Za³o¿yciela.
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Przyjmij, Eminencjo, wyrazy czci i przywi¹zania od twego pokornego i oddanego tobie s³ugi.
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

66. Do Jego Eminencj kard. Barnabò7.
Wysy³ka listu od bpa Allarda. Zapowiada siê trudna ewangelizacja
Kafrów. Pocieszaj¹ce widomoci od wszystkich pozosta³ych misji.
Marsylia, 14 maja 1860.
Eminencjo,
Mam jednodniow¹ przerwê wizyty duszpasterskiej i korzystam
z okazji, jak¹ jest podró¿ do Rzymu biskupa diecezji Arras8.
Do³¹czam do tej korespondencji list wikariusza apostolskiego Nata9
lu do wiêtej pamiêci prefekta wiêtej Kongregacji10. Nie dosz³a jeszcze do niego wiadomoæ o jego mierci i o tym, ¿e jeste jego nastêpc¹.
Misjonarze napotykaj¹ na trudnoci w nawracaniu Kafrów, którzy
odwo³uj¹ siê do decyzji biskupa i pastorów protestanckich. Ich zdaniem nie potrzeba zmuszaæ Kafrów, by posiadali tylko jedn¹ ¿onê,
skoro patriarchowie mieli ich po kilka.
Gdy nadal misjonarze spotykaj¹ opór w tej misji, w pozosta³ych
towarzyszy im ogromne b³ogos³awieñstwo. Jestem ca³y zajêty wizytacj¹ duszpastersk¹. W przeciwnym razie pos³a³bym tobie garæ szczegó³ów, co ucieszy³oby ciê ogromnie. Gdyby smutne okolicznoci nie
przeszkodzi³y mej podró¿y do Rzymu, porozmawia³bym z tob¹ o tym,
co jest chlub¹ wszystkich misji Oblatów Maryi Niepokalanej. Póniej
zechcê napisaæ tobie na ten temat…11.
7

f. 483.

Oryg. w³oski, Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Cong., Francia, v. 4 (1857-1861),

Biskup Pierre-Louis Parisis.
Biskup Allard, OMI. Prawdopodobnie przez nieuwagê Za³o¿yciel wyra¿a siê b³êdnie
w oryginale w³oskim. Z jego wypowiedzi wynika, ¿e bp Allard jest w Marsylii, co nie mia³o
miejsca. Poprawiamy tutaj tekst.
10
Kardyna³ Fransoni zmar³y w 1856.
11
W koñcowej czêci listu jest mowa o dyspensach wymaganych do udzielenia wiêceñ.
8
9
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67. [Do kard. Barnabò, prefekta wiêtej Kongregacji Propagandy
Wiary]12.
Wysy³ka listu biskupa Allarda, przeoczonego w poprzedniej korespondencji. Nie podejmowaæ ¿adnej decyzji w sprawie Cejlonu, zanim nie
nadejdzie sprawozdanie wizytatora.
Marsylia, 19 maja 1860.
Eminencjo,
Chc¹c szybko wys³aæ ostatni list biskupowi Arras, nie w³o¿y³em do
korespondencji listu wikariusza apostolskiego Natalu, o którym ju¿ wspomina³em. Dzi naprawiam b³¹d, lecz nie poruszam spraw naszych misji.
B³agam tylko, nie podejmuj decyzji co do sporu miêdzy dwoma wikariatami Cejlonu, zanim nie przyjdzie sprawozdanie biskupa wizytatora13.
Mam powody s¹dziæ, i¿ adwokat14 bpa Braviego w Rzymie wywiera
wp³yw, dzia³aj¹c wbrew nam, a pewni cz³onkowie trybuna³u twej Kongregacji mocno go popieraj¹; dlatego proszê ciê, nie podejmuj decyzji
przed otrzymaniem informacji. Jeszcze wiele mam do powiedzenia, lecz
brakuje mi czasu. Muszê dalej przeprowadzaæ wizytacjê duszpastersk¹,
która mnie nie mêczy. Czujê siê, jakbym mia³ 40 lat, a to ju¿ 78 rok ¿ycia.
Przyjmij, Eminencjo, wyrazy czci i przywi¹zania od twego pokornego s³ugi.
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
PS Nie zapomnij o kandydatach do wiêceñ.
68. [Do kard. Barnabò, prefekta wiêtej Kongregacji Propagandy
Wiary]15.
Sekretarz wiêtej Kongregacji przekaza³ bpowi Braviemu treæ listów
bpa de Mazenoda do kard. Barnabò. Wady bpa Braviego i wzrastaj¹ca opozycja wobec oblatów.
12
Oryg. w³oski, Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Cong., Africa, Isole dellOceano
australe, ecc., v. 4 (1852-1860), f. 664.
13
Biskup Bonnand.
14
Ojciec Cingolani.
15
Oryg., Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Cong. Indie Orientali, v.17(1859-1861),
ff.1292-1293.
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Bardzo poufne
Marsylia, 4 lipca 1860.
Eminencjo,
Pozwól, ¿e napiszê ten list w mym ojczystym jêzyku. To pomo¿e
mi wyraziæ siê jasno co do powa¿nych skarg, jakie wnoszê przeciwko
bpowi Braviemu i jego zwolennikom w trybunale twej Kongregacji.
Nie w¹tpi³em, ¿e wród cz³onków trybuna³u znajduje siê ten, co szczerze popiera interesy, a raczej roszczenia biskupa Braviego.
Nie dawa³em jednak wiary, i¿ ta lojalnoæ maj¹ca niewiele wspólnego z prawoci¹ posunie siê a¿ do zdrady. Otó¿ wnoszê przed tob¹
oskar¿enie o jawn¹ zdradê. Jestem pewny, ¿e sekretarz pracuj¹cy w trybunale Kongregacji przekaza³ bpowi Braviemu treæ mej korespondencji do ciebie zawieraj¹cej moj¹ opiniê o tym biskupie i plany, o jakich
tobie pisa³em. Miêdzy innymi plan, jaki w pe³nym zaufaniu przedstawi³em16 tobie listownie, aby dwa wikariaty powierzyæ ofiarnym Misjonarzom Oblatom Maryi Niepokalanej.
Porywczy bp Bravi, pod wp³ywem gniewu, a nawet z zimn¹ krwi¹
pozwoli³ sobie na s³owa najbardziej niestosowne pod mym adresem
i pod adresem wiêtego a niedocenienego bpa Semerii i przysi¹g³, ¿e
nigdy do tego nie dojdzie. Ma³o, ¿e uparcie i bez powodu sprzeciwia³
siê wys³aniu do jego wikariatu czwartego misjonarza oblata, co by³o
konieczne dla dobra zakonnej dyscypliny, to jednoczenie twierdz¹c,
¿e jego wikariat nie potrzebuje pomocy, usi³owa³ wszêdzie werbowaæ
nowych misjonarzy. Niektórzy z nich nie okazali wcale gorliwoci
o zbawienie dusz. Eminencjo, trzeba ci wiedzieæ, ¿e w tym wikariacie
Kolombo robi siê niewiele dla zbawienia dusz, a pracuj¹cy tam kap³ani nies³usznie zw¹ siê misjonarzami; zajmuj¹ oni wygodne dla nich
stanowiska, a rutyna nie pozwala im powiêciæ siê nawracaniu niewiernych lub heretyków. Jest im obojêtne, ¿e ci nieszczêni chrzecijanie bêd¹cy nimi z nazwy ¿yj¹, nie znaj¹c prawd wiary, skazani na
wszelkie b³êdy. Zestawmy tê biern¹ postawê z gorliwoci¹ prawdziwych misjonarzy biednego wikariatu Jaffna. Z relacji o cudownych
nawróceniach, jakie dziej¹ siê dziêki ich pos³udze, móg³by przekonaæ siê, ¿e ci istotnie apostolscy mê¿owie zabiegaj¹ o chwa³ê Bo¿¹
i zbawienie dusz. To do nich nale¿y ewangelizacja ca³ej wyspy, bo nie
16

jémétais zamiast jémettais.
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szukaj¹ quae sua sunt (w³asnego po¿ytku). Stale to powtarzam, bo
wierzê, ¿e rzeczy tak siê maj¹. Czemu zale¿a³oby mi, by obstawaæ
tylko przy tym jednym? Czy Zgromadzenie Oblatów nie ma olbrzymiego pola gdzie indziej, by pe³niæ misjê dan¹ mu przez Koció³, gdy
siê ono rodzi³o? Francja, Anglia, Irlandia, Szkocja, kraj Gór Skalistych
Kanady, Stany Zjednoczone, Meksyk, Oregon, tak¿e kraj Kafrów
i bezkresne tereny pó³nocno-zachodniej Ameryki s¹ zroszone ich potem, powiem nawet skropione ich krwi¹, bo niektórzy oddali ¿ycie,
wyczerpani nadludzk¹ prac¹, jak ci czterej na Cejlonie, co ca³kowicie
powiêcili siê misji.
Czy to nie haniebne ta antypatia, jak¹ okazuje im ten zalepiony
biskup? Niesprawiedliwy, zazdrosny i dwulicowy, uparcie trzymaj¹cy
siê swych planów i nigdy od nich nie odstêpuje przez mi³oæ w³asn¹.
Chwali siê poparciem i uznaniem w wiêtej Kongregacji, gdzie umia³
zdobyæ sobie opiekunów, którzy siê nie domylaj¹, ¿e uczestnicz¹
w najgorszej namiêtnoci parali¿uj¹cej dobro w wa¿nym punkcie globu. Czy uwierzysz, ¿e ten nieroztropny biskup, który czêsto nie potrafi opanowaæ17 swego gadulstwa, bezczelnie twierdzi³, ¿e dawna przyjañ i zaufanie miêdzy Tob¹ i mn¹ ju¿ siê skoñczy³y!. Có¿ wiêc mam
s¹dziæ o tak nierozumnym, by nie powiedzieæ tak z³oliwym biskupie,
jeli snuje tak niegodne domys³y? Nale¿y wiêc przypuszczaæ, ¿e jego
przyjaciele w Rzymie podsunêli mu tê haniebn¹ myl, aby go umocniæ na tej drodze?
By lepiej wyraziæ moje rzetelne oskar¿enie, przytoczê tobie, Eminencjo, pewne fakty, o których dowiedzia³em siê nie od oblatów.
Kiedy przy stole o. Cingolani (ten sam ojciec, który w Rzymie
przez dwa lata tyle dzia³a³ na rzecz bpa Braviego, byæ mo¿e spodziewaj¹c siê, ¿e zostanie jego koadiutorem) powiedzia³, ¿e „gdy bp Bravi
obje¿d¿a³ misje, ochrzci³ czy mia³ ochrzciæ piêæ lub szeæ rodzin buddystów, i doda³, ¿e rocznie cyfra chrztów osób doros³ych w wikariacie
Kolombo siêga do piêciuset, szeciuset czy siedmiuset osób. Mimo to
biskup Marsylii ci¹gle domaga siê w Rzymie wikariatu Kolombo,
twierdz¹c, ¿e benedyktyni nie potrafi¹ pe³niæ tam pos³ugi misyjnej”.
Ojciec Cingolani doda³, ¿e te wiadomoci przekaza³ mu w Rzymie
kto z sekretarzy Kongregacji Propagandy”!

17

démangéson zamiast démangeaison.
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Jest to prawd¹; powiedzia³em i napisa³em to tobie, Eminencjo. Co
s¹dziæ jednak o sekretarzu, który przekazuje takie zwierzenia wobec
o. Cingolaniego? Odpowiadaj¹c na deklaracje tego ojca o cudownych
dokonaniach wikariatu Kolombo, dodam, co wiem z nades³anego listu. „Pokrywamy milczeniem te niedorzeczne i niestosowne wypowiedzi tym bardziej, ¿e chrzty doros³ych, jakimi siê przechwala³ o. Cingolani, by³y18 owocem trudu oblatów z wikariatu Kolombo”. Jest to
bez znaczenia, bo bp Bravi nie jest z nich zbyt zadowolony. Zapewni³
raz pewnego misjonarza nie oblata, ¿e nigdy nie przeka¿e oblatom
swego wikariatu i w razie gdy nie znajdzie w swym zgromadzeniu
potrzebnych misjonarzy, wezwie jezuitów lub jakichkolwiek innych
zakonników.
To s¹ zarzuty i skargi, jakie przedk³adam tobie w pe³nym zaufaniu.
To wszystko, co powinienem uczyniæ. Gdyby wola Ojca wiêtego
wzglêdem mnie nie zosta³a zawieszona z powodu wydarzeñ, uda³bym
siê do Rzymu, by osobicie broniæ sprawy religii na Cejlonie. Jeste
na tyle poinformowany, ¿e nie zaskocz¹ ciê bezpodstawne19 s³owa biskupa, który wszystkie rodki uwa¿a za dobre dla osi¹gniêcia swych
zamiarów i który z upodobaniem nazywa20 to swoj¹ polityk¹.
Jeszcze raz czytam mój list. Zawiera powa¿ne oskar¿enia, lecz nie
wycofujê ¿adnego z nich. Zwracaj¹c siê do ciebie, Eminencjo, chcia³em mówiæ zupe³nie szczerze i bez ogródek, bo nic nie mo¿e byæ przed
Tob¹ ukrywane odnonie do misji, których jeste przewodnikiem,
prawdziwym szefem i ojcem.
Przyjmij wyrazy szacunku, szczerego przywi¹zania od twego oddanego s³ugi i przyjaciela.
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
PS Przesy³am tobie, Eminencjo, egzemplarz Okólnika, który postanowi³em og³osiæ, by poprzeæ sprawê po¿yczki dla papie¿a. Przy ka¿dej
okazji staram siê wpoiæ moim diecezjanom mi³oæ do osoby Ojca
wiêtego i ¿ywe zainteresowanie wszystkim, co jego dotyczy.

18
19
20

était zamiast étaient.
hazardées zamiast hasardées.
appéle zamiast appelle.
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69. Do Jego Eminencji kard. Barnabò21.
W Jaffnie pi¹ty oblat jest ciê¿ko chory, a wszyscy misjonarze cierpi¹
z powodu gor¹czki. Jest rzecz¹ piln¹ powierzenie im kilku misji w wikariacie Kolombo. Zobowi¹zaæ do tego bpa Braviego lub przenieæ go
do Rzymu. Trzech ojców wyrusza na Cejlon.
Poufne
Marsylia, 20 lipca 1860.
Eminencjo,
Pozwól, ¿e powrócê do sprawy, o której pisa³em tobie w poufnym
licie. Wed³ug lekarzy to sprawa ¿ycia i mierci oblatów z wikariatu
Jaffna. Stracilimy ju¿ czterech, nastêpny skazany jest na mieræ22 bez
nadziei na wyzdrowienie. Wszyscy inni, z wikariuszem w³¹cznie, s¹
w wiêkszym lub mniejszym stopniu chorzy i niemal wszyscy dotkniêci febr¹23, jaka panuje w kraju o niezdrowym klimacie, gdzie pracuj¹.
W tej sytuacji jedynym rodkiem zaradczym to przenosiny na pobyt
czasowy do zdrowszego klimatu. Nie jest trudne osi¹gn¹æ ten szczêliwy, po¿¹dany stan. Wystarczy mieæ kilka misji w wikariacie Kolombo, gdzie wszêdzie jest wspania³e powietrze. B¹dmy jednak szczerzy,
dopóki bp Bravi bêdzie rz¹dzi³ jak despota tym wikariatem, nigdy
dobrowolnie nie powierzy kilka misji oblatom, choæby mieli wymrzeæ
wszyscy misjonarze z wikariatu Jaffna. Ci wiêci misjonarze maj¹
w nim zaciêtego wroga. Nigdy nie zaprosi którego z nich i gotów jest
poruszyæ wszystkie sprê¿yny tego, co zwie sw¹ polityk¹, a co dla mnie
jest po prostu intryg¹, by tak¿e w przysz³oci oblaci zostali wykluczeni z wikariatu Kolombo. Bogu jest wiadomo, czy ten wikariat potrzebuje gorliwych aposto³ów jak nasi misjonarze.
Ale ten stan rzeczy jest zbyt powa¿ny, mo¿e poci¹gn¹æ zgubne konsekwencje, ¿e uzdrowiæ tego nie zdo³a i twój autorytet.
Z pewnoci¹ obydwa wikariaty nale¿a³oby powierzyæ oblatom;
swoich s³aliby z jednego wikariatu do drugiego, zale¿nie od potrzeb.

21
Oryg., Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Cong. Indie orientali, v. 17 (1859-1861),
ff. 1268-1269.
22
Brat P.E. Poorey, zmar³y 8 maja 1861.
23
intermittantes zamiast intermittentes.
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Wystarczy³oby odwo³aæ do Italii bpa Braviego, który pozostaje na
Cejlonie ze wzglêdu na ura¿on¹ mi³oæ w³asn¹, bo nie mo¿e ukryæ, ¿e
jego zdrowie jest powa¿nie zagro¿one, i niezale¿nie od samopoczucia
winien obawiaæ siê, aby jego nadzwyczajna tusza nie okaza³a siê dla
niego zgubna.
Je¿eli nie podejmie siê radykalnej decyzji, która da³aby wiele dobra w tych zaniedbanych duszach wikariatu Kolombo, proszê, Eminencjo, rozka¿ bpowi Braviemu, niech da oblatom przynajmniej dwie
misje swego wikariatu. Wówczas superior oblatów móg³by pos³aæ tam
tych misjonarzy, którzy pilnie wymagaj¹ zmiany klimatu i pobytu
w zdrowym regionie. Zapewniam, dusze tylko na tym zyskaj¹, poniewa¿ misjonarze oblaci nie s¹ od parady. Lecz powtarzam, trzeba, by
moc¹ swego autorytetu z³ama³ upór i z³¹ wolê bpa Braviego, niech
uzna wyj¹tkow¹ sytuacjê niezmordowanych robotników wikariatu Jaffna. Za parê dni polê im trzech nowych misjonarzy24. Ale serce krwawiæ bêdzie, gdy powiem tym wspania³ym oblatom, których mo¿na
pos³aæ z wielk¹ korzyci¹ gdzie indziej: „Idcie do kraju, który zniszczy was w krótkim czasie”.
W tobie ca³a moja nadzieja, ale miej siê na bacznoci przed przebieg³oci¹25 bpa Braviego i stronników, bo tego wszystkiego zazna³em.
Przypominam sobie, ¿e podczas jednej z moich podró¿y do Rzymu
bp Buratti powiedzia³ mi: Non dubiti, tutta l’isola sara per gli Oblati26, i ty, Eminencjo, podziela³e tê sam¹ opiniê. Dzisiaj, wobec tylu
tajemnych sztuczek u¿ytych, by nie dopuciæ do tego i odebraæ wszelk¹ nadziejê, oburzam siê mniej, ¿e zaszkodzi to oblatom, lecz bardziej
z powodu, ¿e dobro nie bêdzie realizowane. Przekona³em siê i nie
w¹tpiê, utrzymuj¹c sta³y kontakt z t¹ misj¹, ¿e misjonarze z wikariatu
Kolombo nie dorównuj¹ do piêt tym z Jaffny co do gorliwoci o zbawienie dusz i powiêcenia w heroicznej, bezinteresownej s³u¿bie. Dodam, ¿e to, co jest pozytywne w wikariacie Kolombo, zawdziêczamy
trzem oblatom pos³anym tam z woli wiêtej Kongregacji Propagandy.
Jestem wiêcie przekonany, ¿e biskup wizytator27, którego mianowa³e dla zwizytowania misji na wyspie Cejlon, potwierdzi moje s³o24
25
26
27

Ojcowie Crousel, Gourdon i Salaün. Brat Bennett im towarzyszy³.
Les ruses.
Nie miej w¹tpliwoci, ca³a wyspa bêdzie dla oblatów.
Biskup Bonnand, wikariusz apostolski z Pondichery.
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wa. Bardzo pragnê, aby bêd¹c w Rzymie, sam przekaza³ tobie, Eminencjo, wszystko, co widzia³ na w³asne oczy, a czego, byæ mo¿e, nie
chcia³by zostawiæ na pimie.
Mo¿e jestem zbyt natarczywy, odczuwam bowiem wielk¹ troskê
o misje obs³ugiwane przez licznych moich oblatów. Winienem czuwaæ
nad ich zdrowiem i uwiêceniem jak równie¿ nad wspania³ym owocem ich trudu.
Przyjmij, Eminencjo, jak zwykle wyrazy mego przywi¹zania i szacunku od twego oddanego s³ugi i przyjaciela.
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

70. Do Jego Eminencji kard. Barnabò28.
Jaki jest sens jego poufnych listów. Misje wikariatu Kolombo, które
by³yby powierzone oblatom, by mogli zmieniæ klimat, pozosta³yby pod
jurysdykcj¹ Kolombo.
Marsylia, 12 sierpnia 1860.
Eminencjo,
Piszê do ciebie poufnie, by z pe³nym zaufaniem otworzyæ przed
tob¹ serce. Zostawiam na boku dyplomatyczne zwroty, by szczerze
i prosto z mostu wyraziæ, co mylê o osobach i rzeczach. Skoro z takim
usposobieniem ods³aniam przed tob¹ m¹ duszê, bez obawy i w ca³ej
prostocie, nie powiniene siê obruszaæ na ¿adn¹ z mych myli, na ¿aden z mych s¹dów. Bez w¹tpienia mogê siê myliæ, lecz nie zas³ugujê
na naganê, poniewa¿ im surowsze s¹ moje oceny, tym wiêcej mego
szczerego zaufania do ciebie i wiernej przyjani.
Przekonany, ¿e mówi³em tylko prawdê, pisz¹c do ciebie, nie wraca³bym do tematu, gdybym siê nie zorientowa³, ¿e nie zrozumia³e
mych intencji. Proponowa³em, by na mocy swej w³adzy powo³a³ jeszcze dwóch oblatów do dwóch misji wikariatu Kolombo. By³em tak
28
Oryg., Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Cong., Francia, v. 4 (1857-1861),
ff. 537-538.
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zagniewany na bpa Braviego, który dwukrotnie chcia³ zagarn¹æ dwa
dystrykty wikariatu Jaffna, ¿e pozwoli³em sobie na podobne grubiañstwo. Nie, wcale nie by³o moj¹ intencj¹ ¿¹daæ, by dwie misje by³y
wyjête spod jurysdykcji wikariusza Kolombo. Chcia³em tylko prosiæ,
aby poleci³ wydzieliæ dwie misje w wikariacie Kolombo, które bêd¹
obs³ugiwane przez dwóch misjonarzy oblatów, oczywicie pod jurysdykcj¹ wikariusza Kolombo. Powód ju¿ wyjani³em, wiêc nie bêdê
powtarza³, lecz mocno potwierdzam, liczne misje wikariatu Jaffna s¹
niezdrowe i nad miarê wyczerpuj¹ce. Ojcowie nasi, nie wy³¹czaj¹c
wikariusza apostolskiego, choruj¹ wszyscy na malariê, która rujnuje
ich zdrowie, a w koñcu sprowadzi na nich mieræ. Nie wiadomo, czy
bp Bettachini to nie ofiara malarii, jak to by³o z naszymi zmar³ymi
ojcami i z tym, który jest na ³o¿u mierci.
To ca³kiem naturalne, ¿e jako ojciec tej rodziny, która jest mi powierzona, mam czuwaæ nad jej bezpieczeñstwem, i ¿e bijê na alarm,
widz¹c, jak dziesi¹tkuje ich zabójczy klimat i wyczerpanie trudami
misji. Proszê przyznaæ kilka misji w przyjaznym dla zdrowia wikariacie Kolombo. Superior oblatów bêdzie móg³ pos³aæ tam na pewien
czas tych, którzy potrzebuj¹ zmiany klimatu. Ka¿dy inny biskup ni¿
bp Bravi uzna³by tê decyzjê za normaln¹ i cieszy³by siê, pragn¹c z serca
ul¿yæ doli tych, którzy w duchu pos³uszeñstwa powiêcaj¹ siê dla biednych tubylców, i zatrudniæ dobrych robotników dla uwiêcenia powierzonych im dusz.
Tu zakoñczê, bo wystarczaj¹co wyjani³em mój punkt widzenia 29.

71. [Do kard. Barnabò, prefekta wiêtej Kongregacji Propagandy
Wiary]30.
mieræ bpa Braviego. Korzyci, jakie p³yn¹, gdy oblatom powierzy siê
misje na Cejlonie. Katolickie dzieci z Kolombo uczêszczaj¹ do protestanckich szkó³. Biskup Semeria powinien byæ mianowany wikariuszem
apostolskim w Kolombo, maj¹c prowikariusza w Jaffnie.

Pomijamy koniec listu mówi¹cego o przywilejach teatynów, o które bp de Mazenod
siê ubiega³, a których mu odmówiono.
30
Kopia aut. Rome, arch. de la Postulation, Reg. lettres 1855-1863, pp. 279-280.
29
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Marsylia, 13 wrzenia 1860.
Eminencjo,
Chwytam za pióro, gdy odprawi³em w³anie wiêt¹ Ofiarê za duszê zmar³ego bpa Braviego31. Chcê poruszyæ piln¹ sprawê wa¿nej misji na Cejlonie. Nie miej mi za z³e, ¿e troszczê siê o dobro misji obs³ugiwanej czêciowo przez ojców Zgromadzenia, którego jestem
prze³o¿onym i ojcem.
Mówiê to przed Bogiem, znaj¹c dobrze problem misji na Cejlonie,
i z rêk¹ na sercu powtarzam, ¿e przede wszystkim trzeba wykorzystaæ
okolicznoæ mierci bpa Braviego i powierzyæ wszystkie misje na
wyspie Misjonarzom Oblatom Maryi. Niech bêd¹ nadal dwa wikariaty, lepsze mo¿e siê okazaæ, jeli przywrócisz, Eminencjo, dawny stan
rzeczy, poddaj¹c ca³¹ wyspê pod jurysdykcjê jednego wikariusza apostolskiego.
O stanie tych misji jeste dobrze poinformowany i wiesz, ¿e zgubna metoda bpa Braviego zostawi³a spustoszenie w powierzonym mu
wikariacie. We wszystkim doskonale siê orientowa³em, a ukazuje to
jeszcze lepiej Pamiêtnik, którego kopiê tobie posy³am. Proszê, by siê
z nim zapozna³ szczegó³owo oraz z treci¹ listu, którego kopiê te¿
do³¹czam. Sprawa jest zbyt donios³a i wymaga zbadania danych, na
podstawie których mo¿na bêdzie wydaæ ostateczny wyrok.
Niech Bóg oka¿e mi³osierdzie biednemu bpowi Braviemu, lecz
pewne jest, ¿e to, co on nazywa³ sw¹ polityk¹, przynios³o ogromn¹
szkodê wikariatowi. Nic dziwnego, ¿e tej metody nigdy nie przyjêto
w Jaffnie, gdzie wikariusz i misjonarze, prawdziwi mê¿owie Bo¿y,
dzia³aj¹ tylko z pobudek nadprzyrodzonych. A jaka ró¿nica co do
owoców pracy!
Wszyscy winni uznaæ za godne po¿a³owania, ¿e na tej samej wyspie, pod tymi samymi rz¹dami panuje tak wielka rozbie¿noæ w opiniach i w dzia³aniu, zamiast jednomylnoci czynu i zgodnoci co do
zasad. Biskup Semeria nie móg³ wiêc w sumieniu przyj¹æ zasad narzuconych przez bpa Braviego w jego wikariacie. Jak zrozumieæ tê
nagann¹ tolerancjê, dziêki której zdobywa³ sympatiê u protestantów,
gdy pozwala³ dzieciom katolików uczêszczaæ do szkó³ protestanckich

31

Biskup Bravi zmar³ na statku i zosta³ pochowany w pobli¿u miasta Suez.
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z wielk¹ szkod¹ dla ich wiary. Nie zatroszczy³ siê natomiast o szko³y
katolickie, jak o to zadba³ wikariusz apostolski Jaffna z o wiele mniejszym nak³adem ni¿by to uczyniono w Kolombo. Biskup Bravi ceni³
sobie pochwa³y, jakich nie szczêdzi³a mu prasa protestancka. Wspiera³ j¹ finansowo z obawy, ¿e mo¿e byæ przez ni¹ atakowany, i za tak¹
cenê ta prasa obsypywa³a go pochwa³ami: „popularny doktor Bravi”,
„uprzejmy biskup katolików Cejlonu”, chwali³a go za jego liberalne
pogl¹dy, nowoczesne w dziedzinie edukacji, cytuj¹c jego s³owa, nieprawdopodobne w ustach biskupa, które g³osi³ w komitecie edukacji.
Z notatek32, jakie chcia³em koniecznie tobie pos³aæ, przekonasz siê,
Eminencjo, jak brakowa³o biskupowi gorliwoci i troski o duchowe
potrzeby swego wikariatu, zadowala³ siê bowiem garstk¹ niezbyt gorliwych misjonarzy. Na propozycjê pos³ania kilku oblatów z pomoc¹
wspó³braciom odpowiedzia³, ¿e nie potrzebuje misjonarzy. Jednoczenie najmowa³ obcych, którzy opucili Australiê, sk³óconych, a mo¿e
wypêdzonych przez swych biskupów.
Co za s³aboæ charakteru wobec tych, których próbowa³ zatrzymaæ,
nie szczêdz¹c im oznak czu³ej sympatii! Pozwala³ im trwaæ bezczynnie, nie stawia³ wymagañ, by uczyli siê miejscowego jêzyka; zreszt¹
jest ich niewielu, a kilku bez ¿adnych uzdolnieñ. To odpowied, dlaczego czyni siê tak ma³o dla katechizacji i uwiêcania dusz, dla rozwoju misji w tym wikariacie. Zestawmy to z ofiarnoci¹ naszych oblatów, z zas³ugami wielu z nich i apostolskimi cnotami bpa Semerii,
którego wiêtoci nikt nie zna tak jak ja. Nie waham siê twierdziæ, ¿e
to jego, Eminencjo, powiniene mianowaæ wikariuszem apostolskim
Kolombo, jeli pragniesz rozwoju tej misji. Wed³ug uznania mo¿esz
mianowaæ prowikariusza dla wikariatu Jaffna, lecz trzeba, aby powierzy³ obydwa wikariaty tylko Zgromadzeniu Oblatów. Biskup Semeria
to wcielona ³agodnoæ i nie obawiaj siê z jego strony nieposzanowania misjonarzy pracuj¹cych w Kolombo. Jedni maj¹ doæ tej beznadziejnej sytuacji, inni naladowaæ zechc¹ gorliwoæ oblatów lub siê
wycofaj¹. Dla obrony tej sprawy uda³bym siê nawet do Rzymu, gdyby
pozwoli³aby mi moja nie³atwa sytuacja. To nie mój powa¿ny wiek
przeszkodzi³by tej podró¿y, by uzyskaæ szczêliwy wynik ku chwale
Bo¿ej i dla zbawienia dusz.

32

Zapiski oo. Duffo i Mola, por. Mazenod do Semerii, 17 wrzenia 1860.
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W³anie teraz posy³am trzech misjonarzy i jednego katechetê na
Cejlon. Wyruszaj¹ z tym samym powiêceniem co ich poprzednicy
i mam nadziejê, ¿e Pan bêdzie b³ogos³awi³ ich pracy.
Obym wkrótce móg³ og³osiæ im dobr¹ nowinê, jakiej oczekujê, ¿e
wiêta Kongregacja podjê³a pozytywn¹ decyzjê.
Zechciej przyj¹æ, Eminencjo… itd.
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

72. [Do kard. Barnabò, prefekta wiêtej Kongregacji Propagandy
Wiary]33.
Sprawozdanie wizytatora Oregonu: projekt utworzenia wikariatu w Kolumbii Brytyjskiej. Biskupi Kanady proponuj¹ oblata na nastêpcê bpa
Demersa w Vancouver. Czas ju¿ powzi¹æ decyzjê w sprawie Cejlonu:
zamianowaæ bpa Semeriê w Kolombo i wróciæ do tylko jednego wikariatu.
Marsylia, 6 padziernika 1860.
Eminencjo,
…34 Czy mam teraz pisaæ o tym, co muszê tobie zakomunikowaæ?
Czasu mi braknie, by wspólnie rozwa¿yæ tê tak wa¿n¹ sprawê; proszê,
zapoznaj siê z Pamiêtnikiem lub sprawozdaniem, które mnie sk³oni³o
do napisania tego listu. Pisa³em kilkakrotnie, nale¿y powo³aæ wikariat
apostolski w Kolumbii Brytyjskiej, a diecezjê Vancouver ograniczyæ
do samej wyspy. Sprawozdanie jasno ukazuje ten problem i mogê to
wyjaniæ, bo opieram siê na korespondencji misjonarzy, którzy jeszcze tam pracuj¹ i zgadzaj¹ siê z opini¹ wizytatora. Jego sprawozdanie
posy³am tobie, Eminencjo. Pisz¹ z Kanady, ¿e bp Demers rezygnuje
z urzêdu i by wyznaczyæ odpowiedniego nastêpcê, zwróci³e siê o to
do biskupa Montrealu, a biskupi Kanady zaproponowali oblata. S¹dzê,
Oryg., Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Cong., Francia, v. 4 (1857-1861).
Pomijamy pierwsze strony tego listu, gdzie bp de Mazenod zamieszcza kopiê fragmentów listu wys³anego do ministra wyznañ w sprawie Pañstwa Kocielnego i wojen we
W³oszech.
33
34
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¿e zaakceptujesz tê kandydaturê, wydaje mi siê ona najodpowiedniejsza.
To nie przeszkadza, by utworzy³ wikariat apostolski, jaki proponuj¹
ojcowie oblaci. Misja by³aby powierzona oblatom na sta³e i z pewnoci¹ bardzo korzystna. Granice diecezji Vancouver zadowol¹ z pewnoci¹ biskupa, który musi szukaæ kap³anów, co nie jest ³atwe w tym
regionie. Oblaci mogliby pracowaæ tam czasowo, w³adzê biskupa powierzono by misjonarzowi ich Zgromadzenia i ewentualnie jego nastêpcy. Nie wiem, sk¹d mam odwagê poruszaæ ten problem w trudnych
okolicznociach, z sercem pe³nym udrêki. Trzeba podj¹æ wszelkie
mo¿liwe rodki, by zaradziæ potrzebom misji.
Proszê, Eminencjo, o radê co do mego zarz¹dzania misjonarzami.
Sk³onni s¹ oskar¿aæ mnie o lekcewa¿enie, tak¹ wagê przywi¹zuj¹ do
rozwi¹zania tej sprawy, uznaj¹ j¹ za decyduj¹c¹ dla rozwoju dzie³a.
W listach tak bardzo na mnie nalegaj¹, jakby decyzja zale¿a³a tylko
ode mnie. Nie od³o¿ê tego listu, dopóki raz jeszcze nie zwrócê siê
wprost do ciebie w niezwykle wa¿nej sprawie misji na Cejlonie. Najwy¿szy czas ustaliæ tam te same zasady, jedn¹ doktrynê i jedno prawo; nie ulegajmy z³udzeniu, dowiadczenie przemawia za tym rozwi¹zaniem. Mówiê jako biskup, a nie jako prze³o¿ony z góry uprzedzony,
oblaci Maryi zas³u¿yli na zaufanie i wyró¿nienie, którego oczekuj¹ od
sprawiedliwoci wiêtej Kongregacji i od jej kardyna³a prefekta. Zapewnisz wspania³e owoce duchowe na wyspie, powierzaj¹c j¹ wypróbowanej gorliwoci oblatów. Po¿¹dana poprawa w wikariacie Kolombo dokona siê bez wstrz¹su, z m¹droci¹ i roztropnoci¹, je¿eli,
zgodnie z m¹ propozycj¹ zamianujesz, Eminencjo, bpa Semeriê wikariuszem apostolskim Kolombo. Je¿eli chcesz, by wikariat Jaffna by³
niezale¿ny od Kolombo, proszê, by mianowa³ tylko prowikariusza dla
Jaffny. Nie jest to konieczne, jeli powierzysz Zgromadzeniu Oblatów
misjê na ca³ej wyspie, co uwa¿am za decyduj¹ce dla umocnienia wiary chrzecijan i nawrócenia pogan. Wybacz, ¿e mówiê tak szczerze
i z prostot¹. Mówiê bowiem przed Bogiem, poczuwaj¹c siê do tego
w sumieniu, znaj¹c sytuacjê, tak jak mog³em j¹ poznaæ. Gdyby nie zatrzymano mi kardynalatu i by³bym cz³onkiem Kongregacji Propagandy Wiary, mówi³bym o tym z wiêkszym autorytetem, lecz nie z wiêkszym przekonaniem, ni¿ to czyniê teraz, gdy jestem tym, kim jestem.
Przyjmij, Eminencjo, wyrazy czci, szczerego przywi¹zania od twego oddanego s³ugi i przyjaciela.
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
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73. [Do kard. Barnabò, prefekta wiêtej Kongregacji Propagandy
Wiary]35.
List od pewnego misjonarza z Cejlonu: stan zdrowia bpa Semerii, który powinien byæ zamianowany wikariuszem apostolskim Kolombo.
Nowy okólnik biskupa Marsylii w sprawie Pañstwa Kocielnego.
Marsylia, 18 padziernika 1860.
Eminencjo,
Korzystaj¹c z pobytu w Marsylii biskupa diecezji La Rochelle36,
napisa³em do ciebie i otrzyma³em nowe wiadomoci z Cejlonu, jak37
list od jednego z naszych misjonarzy, kap³ana wybitnego cnot¹ i inteligencj¹38. Posy³am tobie kopiê listu. Warto pochyliæ siê z uwag¹ nad
opini¹ kogo, kto ma dowiadczenie. List mówi o obecnym stanie
zdrowia bpa Semerii i jak ceniony jest ten wiêty biskup. Autor daje
uzasadnienie tego, czego oczekujê, Eminencjo, od ciebie, czyli aby
przeniós³ do Kolombo obecnego wikariusza apostolskiego Jaffny.
Przemawiaj¹39 za tym jego osobiste cnoty, wieloletnia, niestrudzona
praca misyjna Zgromadzenia Oblatów i ofiara, jak¹ ono ponios³o, trac¹c czterech misjonarzy zmar³ych z wyczerpania i malarii. Bêdê stale
prosi³ o przeniesienie bpa Semerii do Kolombo niezale¿nie od tego,
jak¹ decyzjê wiêta Kongregacja Propagandy podejmie w sprawie
wikariatów wyspy Cejlon, czy zachowa dwa wikariaty, czy wróci do
jednego. Domagam siê tego jak ³aski, nawet jak aktu sprawiedliwoci
dla duchowej korzyci dusz. Ta racja jest niepodwa¿alna i trzeba byæ
zalepionym, by jej nie uznaæ. Nie da siê porównaæ zas³ug i znaczenia
bpa Semerii z zas³ugami i znaczeniem którego misjonarza z wikariatu Kolombo. Nie mo¿esz pos³aæ kogo z Rzymu, skoro masz tam gotowego wikariusza apostolskiego, w pe³ni zas³uguj¹cego na tê godnoæ
i którego zdrowie domaga siê lepszego klimatu.
Mam wiadomoæ, ¿e proszê o rzecz s³uszn¹, korzystn¹ dla religii,
gdy nalegam na przeniesienie bpa Semerii do Kolombo. Odmówiæ mi
35

f. 392.
36
37
38
39

Oryg., Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Cong. Indie Orientali, v. 17 (1859-1861),
J.B.A. Landriot, biskup diecezji La Rochelle.
entrautres zamiast entre autres.
O. Bonjean.
mérite zamiast méritent.
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tej ³aski znaczy³oby wiêcej ni¿ mnie zasmuciæ, pogr¹¿y³oby mnie to
w g³êbokim bólu i zniechêci³oby tak, i¿bym nie móg³ siê z tego otrz¹sn¹æ. Liczê, Eminencjo, na twe poczucie sprawiedliwoci, znajomoæ
sytuacji i potrzeb misji na Cejlonie, wspomnê te¿ o naszej przyjani,
aby tym, którzy maj¹ wydaæ opiniê, wykazaæ celowoæ, korzyæ
i s³usznoæ sprawy, o któr¹ troskliwie zabiegam jako biskup i Superior
Generalny Zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalanej.
Wyda³em nowy okólnik z okazji ostatniego przemówienia Ojca
wiêtego40. S¹dzê, i¿ w ocenie aktualnej sytuacji zgadzam siê z Jego
wi¹tobliwoci¹. Z ostatniego listu, który napisa³em do ciebie, Eminencjo, widzisz, ¿e nie zadowalam siê g³oszeniem na dachach prawdy,
lecz bez lêku wypowiadam j¹ przed tymi, którzy nie s¹ skorzy do s³uchania jej. Oby Bóg raczy³ otworzyæ ich serca i umocniæ ich wolê.
Przyjmij wyrazy mego g³êbokiego szacunku i szczerego przywi¹zania od twego oddanego s³ugi.
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
74. [Do kard. Barnabò, prefekta wiêtej Kongregacji Propagandy
Wiary]41.
Projekt utworzenia wikariatu apostolskiego w Kolumbii Brytyjskiej.
Ojciec Sillani, sylwestryn z Kolombo nie mówi po angielsku.
Marsylia, 29 listopada 1860.
Napisa³em d³ugi list do kard. Barnabò w odpowiedzi na jego list
z…, w którym, zgodnie z ¿yczeniem, jakie wyrazili biskupi Kanady,
prosi³ mnie, bym pos³a³ naszych Oblatów Maryi bpowi Trudeau dla
diecezji Vancouver.
Okólnik z 14 padziernika po ostatnim najedzie na Pañstwo Kocielne.
Tego listu nie odnaleziono w archiwach Kongregacji Propagandy. Zbiór listów zachowany dla Postulacji 1855-1863, s. 283 posiada jego streszczenie zredagowane przez Za³o¿yciela, które tu zamieszczamy. Pomija on datê listu kard. Barnabò (z 14 listopada) i pope³nia kilka b³êdów lub niecis³oci na przyk³ad, Coleville i Reine Charlotte by³y tylko proponowane jako diecezja przez bpa Blancheta w 1846. Diecezja Vancouver nie by³a wakuj¹ca,
bp Demers pozosta³ w niej jeszcze ponad dziesiêæ lat, ale chcia³ biskupa pomocniczego. Co
do ¿o³nierzy irlandzkich na Cejlonie, z pewnoci¹ idzie o angielskich ¿o³nierzy pochodzenia
irlandzkiego, którzy byli katolikami.
40
41

 140 

Przedstawiam mu opiniê wizytatora misji Vancouver, i¿ nale¿y utworzyæ wikariat apostolski dla dwóch diecezji Coleville i Reine Charlotte oraz dla przyleg³ych wysp. Dodam, ¿e gdy ojciec wizytator wyra¿a³
tê opiniê, diecezja Vancouver nie by³a wakuj¹ca, lecz dzisiaj jest on
zdania, ¿e tak¿e diecezja Vancouver winna byæ w³¹czona do wikariatu
apostolskiego. Wikariat ten mia³by obj¹æ ca³y obszar od 49 stopnia
szerokoci geograficznej a¿ do posiad³oci rosyjskich. Co do d³ugoci
geograficznej obejmowa³by on wszystkie wyspy i obszar na kontynencie a¿ do Gór Skalistych.
Piszê te¿ do kardyna³a w sprawie wikariatu Kolombo, gdzie o. Sillani, jedyny kap³an obs³uguj¹cy koció³, do którego przychodz¹ ¿o³nierze irlandzcy i wszyscy mówi¹cy po angielsku, nie zna ani s³owa w tym
jêzyku, na co zwróci³y uwagê nawet dzienniki protestanckie.

75. Do Jego Eminencji kard. Barnabò42.
Plan Kolumbii Brytyjskiej.
Marsylia, 10 grudnia 1860.
Eminencjo i drogi przyjacielu,
…43. S¹dzê, ¿e sprawi tobie przyjemnoæ niewielki szkic Kolumbii
Brytyjskiej. Jest on bardzo niedoskona³y, lecz daje wyobra¿enie tego
dalekiego kraju. W razie potrzeby poprosimy o dok³adniejszy szkic
tego samego misjonarza, który przys³a³ mi ten arkusz. Ochrzci³ on ju¿
600 dzieci indiañskich i ma wielk¹ nadziejê, ¿e bêdzie zbiera³ owoce
nawrócenia w tych plemionach, zw³aszcza jeli ustanowisz wikariat
apostolski, którego plan zosta³ tobie wys³any.
Przyjmij wyrazy szacunku od twego oddanego s³ugi.
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

42
Oryg., Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Cong., Francia, v. 4 (1857-1861),
ff. 568-570.
43
Pomijamy pierwsze strony listu. Biskup de Mazenod wspomina o okólniku w sprawie wiêtopietrza i wyjania, ¿e nadal przedstawia cesarzowi prawdziw¹ rzeczywistoæ. Papie¿ nie ma wiêc powodów, aby byæ niezadowolonym z biskupa Marsylii.
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76. [Do kard. Barnabò, prefekta wiêtej Kongregacji Propagandy
Wiary]44.
List duszpasterski bpa Semerii. Broszura o. Bonjeana na temat wychowania. Ten ojciec uczyni³by wiele dobra w Kolombo, gdyby bp Semeria zosta³ tam zamianowany wikariuszem apostolskim. Powodzenie
misji ludowych w Jaffnie. Czterej misjonarze wys³ani na Cejlon, dwóch
z nich mówi po angielsku.
Marsylia, 15 grudnia 1860.
Otrzyma³em list duszpasterski bpa Semerii w jêzyku tamilskim
i angielskim. Czyta siê go z zaciekawieniem i s¹dzê, Eminencjo, ¿e
biskup zechce tobie go przes³aæ. Jest on dowodem m¹drej gorliwoci
tego zacnego biskupa. Niewiele brakowa³o, by bardzo niebezpieczna
choroba zabra³a go tym wszystkim, którzy go znaj¹, kochaj¹ i podziwiaj¹. Zarazi³ siê w czasie apostolskiej podró¿y w regionie o klimacie
wybitnie niezdrowym swego wikariatu. Na mi³oæ Bosk¹, wyci¹gnij
go stamt¹d. W koñcu mo¿e zap³aciæ ¿yciem i nie bêdzie ³atwo znaleæ
tak wartociowego cz³owieka.
Przyznam, ¿e na tej misji pracuj¹ wspaniali misjonarze, wród nich
o. Bonjean z diecezji Clermont, gdzie wyró¿nia³ siê zdolnociami
i zaletami charakteru. Wyda³ broszurê w jêzyku angielskim, jednym
z szeciu czy siedmiu jêzyków, jakie doskonale opanowa³. Jeden egzemplarz winien dotrzeæ do ciebie, Eminencjo. Konieczne by³o wydanie tej broszury, by naprawiæ zaniedbanie bpa Braviego co do wychowania katolickiego. Przyjêto j¹ z uznaniem, ufam, i¿ wyda szczêliwe
owoce. Je¿eli zdecydujesz, o co stale b³agam, by bp Semeria zosta³
przeniesiony do Kolombo, to w tym jakby wymar³ym wikariacie
o. Bonjean ma szansê zawsze pe³niæ dobro.
Je¿eli wikariat Kolombo bêdzie otoczony trosk¹, jak to jest w wikariacie Jaffna, mo¿na spodziewaæ siê odnowy wiary w tej wa¿nej
czêci wyspy. Ta wiara bowiem ganie w oczach z powodu niedbalstwa i z³ych metod, które utrzymaj¹ siê, jeli wiêta Kongregacja nie
poprze tego, czego stale domagam siê z g³êbokim przekonaniem serca
44
Oryg., Rome, arch. di Pr. Fide, Scrit. rif. nei Cong. Indie Orientali, v. 17 (1859-1861),
f. 1547.
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i sumienia. Zapewne to samo zaproponuje jej wizytator apostolski45,
który bada³ sprawy na miejscu, nie kieruj¹c siê uprzedzeniem.
Gdybym pos³a³ tobie sprawozdania, jakie otrzymujê od naszych
Oblatów Maryi na Cejlonie, by³by zdziwiony i na pewno b³ogos³awi³by Pana. Owoce ich misji s¹ prawdziwie cudowne. Nigdy nie widzia³em czego podobnego w wikariacie Kolombo, gdzie panuje bierna
postawa, która ka¿demu pozwala tkwiæ w niewiedzy religijnej i nêdzy
moralnej. Na misjach, gdzie pracuj¹ oblaci, Bóg dokonuje niezwyk³ych nawróceñ46. Nie tylko chrzecijanie odnawiaj¹ siê47 tam duchowo, znaczna liczba buddystów48 prosi o przyjêcie na ³ono Kocio³a
i, rzecz niezwyk³a, nawet muzu³manie otwieraj¹ siê na wiat³o wiary.
Wzmocni³em tê misjê, posy³aj¹c czterech robotników ewangelicznych, z których jeden jest Anglikiem, a inny mówi po angielsku jak
Anglik i spêdzi³ wiele lat na misjach w Anglii49. Tego w³anie brakuje
w wikariacie Kolombo, powód do skarg. Bêdê móg³ zaraz ich pos³aæ,
co ucieszy mieszkañców stolicy tego wikariatu. Musia³em do³¹czyæ te
informacje do tych, które poprzednio tobie przes³a³em, Eminencjo. Chyba nie przesadzi³em, nalegaj¹c, by doprowadziæ sprawê do koñca. Ka¿dy, komu le¿y na sercu prawdziwe dobro religii w tym kraju, uwa¿a to
rozwi¹zanie za decyduj¹ce dla misji na wyspie Cejlon.
Zapewniam o moim szacunku i przywi¹zaniu. Twój najbardziej
oddany s³uga.
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

77. [Do kard. Barnabò, prefekta wiêtej Kongregacji Propagandy
Wiary]50.
Wys³ano mapê geograficzn¹ Kolumbii Brytyjskiej, gdzie trzeba bêdzie
utworzyæ wikariat apostolski powierzony oblatom. Fragmenty listów
z Cejlonu. Raport bpa Bonnanda. Noworoczne ¿yczenia.
45
46
47
48
49
50

Biskup Bonnand.
Na pewno b³êdnie Za³o¿yciel u¿y³ s³owa w³oskiego strepitoses.
renouvellés zamiast renouvelés.
Boudhistes zamiast Bouddhistes.
Brat Bennett i o. Crousel, którym towarzysz¹ oo. Gourdon i Salaun.
Kopia aut., Rome, arch. de la Postulation, Reg. lettres 1855-1863, p. 284.
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Marsylia, 28 grudnia 1860.

Eminencjo,

Znalaz³em mapê, o czym ju¿ pisa³em, przys³a³ j¹ który z naszych
misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Przedstawia ona kraj, który
podlega³by pod wikariat apostolski, tego wymagaj¹ duchowe potrzeby
tamtych ludów. Ten wielki kraj ewangelizuj¹ tylko oblaci, wyj¹wszy
jednego, dwóch kap³anów bêd¹cych tam czasowo, aby zebraæ drobne
oszczêdnoci.
Rozumiesz, jak wa¿ne jest, by oblaci pe³nili sw¹ pos³ugê, bêd¹c zale¿ni od wikariusza apostolskiego, z nich wybranego przez Stolicê wiêt¹. Ten wikariat, powierzony Zgromadzeniu Oblatów wykluczy³by
wszelkie udrêki w stosunkach z biskupami tego kraju, gdy misjonarze
pracuj¹ w ich diecezjach. Sprawy s¹ tak nabrzmia³e, ¿e nieraz trzeba
koniecznie wycofaæ siê i pozwoliæ, niech radz¹ sobie sami, do tego stopnia s¹ dokuczliwi i nieznoni. Mylê tu przede wszystkim o biskupach
Blanchet. Biskup Nesqually byæ mo¿e skar¿y³ siê; ale gdyby zapozna³
siê z otrzyman¹ korespondencj¹, z pewnoci¹ ocenia³by go tak surowo
jak ja. Dlatego nikt nie mo¿e wytrzymaæ z nim, z wyj¹tkiem wikariusza
generalnego, który byæ mo¿e spodziewa siê, ¿e zostanie koadiutorem;
nie mam o tym pojêcia, lecz tobie mówiê to z ca³¹ prostot¹ bez ukrywania czegokolwiek.
S¹dzê, ¿e uciesz¹ ciebie wiadomoci o misyjnej pos³udze oblatów
na Cejlonie. Kaza³em skopiowaæ fragment jednego czy dwóch listów,
które otrzyma³em.
Nie rozumiem, czemu sprawozdanie biskupa wizytatora jeszcze do
ciebie nie dosz³o. To wa¿ne, by oficjalnie by³ poinformowany o stanie misji na wyspie.
Do³¹czam mapê Kolumbii Brytyjskiej, bêdzie j¹ mo¿na przechowywaæ w Rzymie w archiwum wiêtej Kongregacji. Jedna jej kopia jest
w moim posiadaniu.
Pozostaje mi ju¿ tylko z³o¿yæ tobie ¿yczenia, Eminencjo, z okazji oktawy Narodzenia Pañskiego, bo bolesne wydarzenia, jakich jestemy wiadkami, nie pozwalaj¹ ¿yczyæ komu szczêliwego Nowego Roku. Jednak
noszê g³êboko w sercu nadziejê na lepsz¹ przysz³oæ. O, gdyby wiedzia³,
jak bardzo siê modlimy! mia³o powiem, i¿ nasze kocio³y dniem i noc¹
wype³niaj¹ siê w czasie nabo¿eñstwa czterdziestodniowego.
Przyjmij…
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
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1861
78. [Do kard. Barnabò, prefekta wiêtej Kongregacji Propagandy
Wiary]1.
Podziêkowanie za ¿yczliwoæ, jakiej dozna³ bp de Mazenod w czasie
swej choroby ze strony kardyna³a i Ojca wiêtego. Mimo wielu zalet
o. Trudeau nie jest odpowiednim kandydatem na biskupa Vancouver.
Zgromadzenie Oblatów mo¿e zaproponowaæ miejsca dla biskupstw
Kolumbii Brytyjskiej. Nadzieja na rych³e rozwi¹zanie problemu Kocio³a na Cejlonie zgodnie z ¿yczeniem oblatów.
Marsylia, 29 marca 1861.

Eminencjo,

Otrzyma³em twój list z 21 tego miesi¹ca; zanim udzielê odpowiedzi na wa¿ne sprawy, o jakich piszesz, najpierw chcia³bym podziêkowaæ za wyrazy dobroci i przywi¹zania, przes³ane mi za porednictwem
mego biskupa pomocniczego, Jeancarda, jak te¿ za s³owa wyra¿one
w ostatnim licie. Jak zwykle i w tej sytuacji da³e dowód szczerej i g³êbokiej przyjani. B¹d przekonany, ¿e ja ze swej strony otaczam ciebie niezmiennym uczuciem czci i mi³oci. Wracam do si³ powoli,
ufam, i¿ z ³ask¹ Boga stopniowo odzyskam zdrowie.
Jestem g³êboko wzruszony, ¿e Ojciec wiêty za twym porednictwem przes³a³ mi wyrazy pamiêci, udzielaj¹c mi apostolskiego b³ogos³awieñstwa. Niestety!, ten ukochany ojciec kroczy drog¹ krzy¿ow¹;
jeli mój synowski udzia³ w jego mêce os³odzi gorycz, jak¹ odczuwa,
proszê, zapewnij Jego wi¹tobliwoæ, ¿e me synowskie serce dzieli
jego ka¿d¹ udrêkê. Modlê siê, by Pan skróci³ dni ucisku i wreszcie
zatriumfowa³y sprawiedliwoæ i prawda w osobie ich dostojnego

1

Kopia aut., Rome, arch. de la Postulation, Reg. lettres
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1855-1863, pp. 286-289.

przedstawiciela. Sprawê, któr¹ przedstawiam w tym licie, pragnê
omówiæ zupe³nie szczerze, znasz to, Eminencjo, i zawsze przyjmujesz
ze zrozumieniem. We wszystkich naszych wzajemnych relacjach szukam jedynie dobra duchowego, którym kierujê siê w tej sprawie podobnie jak w innych.
Najpierw wyra¿am wielk¹ wdziêcznoæ zarówno dla biskupów Kanady za ich wybór, jak i wobec ciebie za aprobatê, ¿e biskupstwo Vancouver obejmie kap³an ze Zgromadzenia Oblatów Maryi, którego jestem Za³o¿ycielem i ojcem. Wobec takiego uznania nie mogê pozostaæ
obojêtny. Jeli wiêc prosi³em, Eminencjo, by nie mianowa³ na to biskupstwo o. Trudeau, którego wyznaczono jako kandydata2, to tylko
dlatego, by spe³niæ obowi¹zek sumienia. Powodem s¹ poufne i osobiste wyznania tego ojca, gdy zwróci³ siê do mnie jako swego prze³o¿onego. Moje uwagi winny mieæ dla ciebie charakter szczególny, by
dziêki nim móg³ g³êbiej poznaæ osobê kandydata. Nie dziwi mnie, ¿e
biskup Montrealu jest innego zdania i obstaje przy tym kandydacie,
maj¹c na uwadze jego zalety zewnêtrzne. Lecz mojej opinii nie mo¿na zestawiaæ z opini¹ tego zacnego biskupa; ka¿dy wychodzi z innego
punktu widzenia i gdy jednemu wystarcza strona zewnêtrzna, dla drugiego wa¿ne s¹ zalety wewnêtrzne. Przez wzgl¹d na nie nalegam, by
o. Trudeau, któremu przecie¿ nie brak wybitnych cech charakteru, nie
by³ wyniesiony do godnoci biskupa. Ponawiam probê, spe³niaj¹c
wolê zainteresowanego, wyra¿on¹ przez swego spowiednika w licie
wys³anym póniej ni¿ list o. Tempiera napisany z mego polecenia do
ciebie. Chcia³bym tak uzasadniæ m¹ probê, zaznaczaj¹c, i¿ powierzam
to wy³¹cznie tobie, Eminencjo. Nie mogê siê zgodziæ, aby cz³onkowie
wiêtej Kongregacji znali to, co przekazujê tobie; by³aby to zdrada
zaufania, z jakim zwróci³ siê do mnie ten zakonnik. Ufam, ¿e rozwa¿ysz moje ponowne proby i nie pozwolisz na nominacjê o. Trudeau
na biskupa Vancouver.
Nie ukrywam te¿, z jakim smutkiem przyj¹³bym wiadomoæ, ¿e
biskupem zosta³ pewien irlandzki ksi¹dz3. Biskup Montrealu nie widzi
w ca³ej Kanadzie kandydata odpowiedniego na ten urz¹d. Ale znalaz³
jednego w Vancouver, i to jedynego kap³ana diecezjalnego, jakiego ma
Aluzja do listu z 29 listopada 1860, który nie zosta³ odnaleziony. Jest o nim wzmianka w zbiorze listów 1855-1863, p. 283.
3
Nastêpc¹ bpa Demersa by³ w 1873 ks. C.-J. Seghers.
2
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bp Demers w diecezji. Ten kap³an da³ siê ju¿ poznaæ i jego nominacja
na biskupa uniemo¿liwi³aby pos³ugê naszych oblatów w tej diecezji.
Wezwa³ ich biskup Vancouver, Kongregacja Propagandy kaza³a mi ich
tam pos³aæ. Zrobi³em to z zapa³em, jak zreszt¹ zawsze bêdê to czyni³.
Ich misyjny zapa³ by³ nie raz hamowany, natrafiali na sprzeciw i trudnoci, z pewnoci¹ p³yn¹ce z samego rodzaju ich pos³ugi, ale by³o te¿
wiele sprowokowanych i tylko czêciowo uda³o siê je usun¹æ. Z czasem mo¿na by³o przezwyciê¿yæ, ale niezupe³nie, wszelkie udrêki, jakie stwarza³ ten kap³an. Ma on ogromny, niezbyt szczêliwy wp³yw na
bpa Demersa, którego charakter jest z natury niezdecydowany. Ten
kap³an Irlandczyk, jak wielu innych z jego kraju, uda³ siê na misjê, by
czyniæ dobro, ale te¿ i mo¿e nade wszystko dla zdobycia pozycji. S¹dzê, ¿e ta chêæ wybicia siê sk³oni³a bpa Demersa, aby tê kandydaturê
zaproponowaæ tobie, Eminencjo. Uczyni³ to za namow¹ tego kap³ana,
chce on zostaæ biskupem, by z pewnoci¹ na szersz¹ skalê realizowaæ
swe pragnienia, jakie dzi mo¿e realizowaæ w skromny i niewystarczaj¹cy sposób. Ci kap³ani nosz¹ piêtno niezdrowej ambicji, wiem to,
bêd¹c przekonany, ¿e wskazaæ tobie ten proceder znaczy po³o¿yæ mu
kres. Chêæ pozyskania pieniêdzy oraz ambicja nie tylko zaniedbuj¹
czynienie dobra, ale wprost uniemo¿liwiaj¹ jego realizacjê. Zdarzy³o
siê to czêciowo, mog³oby dojæ do szczytu bez wytrwa³oci z jednej
strony i bez szacunku dla opinii publicznej z drugiej strony.
Nie sprzeciwia³bym siê, gdyby mianowano na to biskupstwo kap³ana kanadyjskiego zas³uguj¹cego na godnoæ biskupa, zw³aszcza o takiej odpowiedzialnoci jak ta. Ale trudno nie uznaæ, ¿e argumenty biskupa Montrealu nie wytrzymuj¹ tego, co udowadnia praktyka ¿ycia.
Biskup Demers to Kanadyjczyk; nie jedyny to kanadyjski biskup w prowincji Oregonu. Od dwudziestu lat, jak prowincj¹ t¹ zarz¹dzaj¹ biskupi kanadyjscy, chêæ kap³anów z Kanady, aby nieæ duszpastersk¹ pomoc, jest naprawdê znikoma. Zw³aszcza do diecezji Vancouver nie ma
chêtnych, a jeli nawet byli, to niewielu i d³ugo tam nie pozostali. Prawie w ca³oci duchowieñstwo tej ogromnej, ale nieszczêliwej diecezji stanowi¹ ojcowie ze Zgromadzenia Oblatów i to by³ g³ówny motyw, ¿e wybór pad³ na o. Trudeau. Nie wydaje siê tobie, Eminencjo, i¿
wystarczy³oby wybraæ innego kap³ana oblata na to biskupstwo, które
jest nie do pozazdroszczenia.
Nie zna³em proby, jak¹ skierowa³ do ciebie bp Demers, gdy jednoczenie ja ze swej strony prosi³em o utworzenie wikariatu apostol-
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skiego Kolumbii Brytyjskiej z dwoma biskupstwami dotychczas nale¿¹cymi do diecezji Vancouver. Moim celem by³o zapewnienie naszym misjom sta³oci, by uchroniæ naszych misjonarzy od wielu
przykroci, jakie ich os³abiaj¹ i zniechêcaj¹.
Trzeba, aby wszelkie uprawnienia pozosta³y w jednej rêce, a ca³a
dzia³alnoæ by³a naznaczona jednoci¹, zgod¹ i ¿ywotnoci¹, by z wiêkszym zapa³em pracowali nad nawróceniem indiañskich plemion, dot¹d opuszczonych. Powtarzam, przykroci i niepokoje mog¹ zgasiæ
wielki zapa³ misyjny. Nasi misjonarze, którzy wielkodusznie i ofiarnie
oddaj¹ siê pos³udze, oczekuj¹ lepszej szansy dzia³ania ni¿ dot¹d.
Ufam, i¿ podejmiesz wskazane rodki, ¿e zapewnisz trwa³oæ temu, co
ustalono, i przygotujesz konieczne zmiany na lepsze. To, co pozostaje
do zrobienia, jest o wiele wa¿niejsze ni¿ to, co ju¿ uczyniono.
Pragnê tobie zaproponowaæ, Eminencjo, to, co realizuje siê z powodzeniem na misji Rivière-Rouge; ta niewdziêczna i trudna misja
kwitnie dzisiaj. Dlaczego nie mia³oby siê to realizowaæ w tej ogromnej diecezji Vancouver, z³o¿onej z trzech diecezji4, gdzie mieszka tylu
Indian w oczekiwaniu na Dobr¹ Nowinê. Diecezji Saint-Boniface, powierzonej oblatom, nie opuszczaj¹ ani biskupi, ani kap³ani, ani ludnoæ
Kanady. Chcê wierzyæ, ¿e bêdzie to mo¿liwe i w diecezji Vancouver
i ¿e moje ¿yczenie nie jest zuchwa³oci¹.
Jeli wemiesz pod uwagê wszystkie me wywody i zechcesz zapytaæ mnie o zdanie, bêdê móg³ wskazaæ tobie jednego lub kilku kandydatów na to biskupstwo.
Koñczê ten zbyt d³ugi list, ¿a³uj¹c, ¿e nie pisa³em go w³asnorêcznie, jak to czyni³em tyle razy, i wyznajê, jak¹ pociech¹ wród tylu utrapieñ nape³ni³o siê me serce z powodu twej ¿yczliwoci okazanej
naszej misji na Cejlonie5. Z ojcowsk¹ niecierpliwoci¹ czekam na rozwi¹zanie problemu, które — jak ufam — bêdzie zgodne z mym pragnieniem. Jeden powód wiêcej, by zas³u¿y³ na wdziêcznoæ i szacu-

Sk³adaj¹cej siê z trzech diecezji jedynie w planach bpa Blancheta w 1846.
Biskup de Mazenod dodaje, i¿ chodzi o ¿yczenie najbardziej drogie jego sercu, czyli
o przeniesienie bpa Semerii do Kolombo. Ta propozycja nie zosta³a przyjêta. Po dwuletnim
wakansie wikariuszem apostolskim Kolombo zosta³ mianowany sylwestryn Sillani. Ostatni
list Za³o¿yciela do kard. Barnabò pisze bp Jeancard 6 kwietnia 1861 i mowa w nim o chorobie papie¿a. Za³o¿yciel podpisuje list w³asnorêcznie i dodaje dr¿¹c¹ rêk¹: na mi³oæ Bosk¹,
nie zapominaj, Eminencjo, o Cejlonie ani o naszym wspania³ym bpie Semerii.
4
5
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nek ze strony wszystkich moich drogich oblatów, a zw³aszcza naszych
misjonarzy z Cejlonu i od ich zacnego wikariusza apostolskiego. Aprobuj¹c moje uwagi, spe³nisz, Eminencjo, tak drogie memu sercu ¿yczenie i je¿eli mo¿e wzrastaæ moja mi³oæ i moje uznanie dla ciebie, nowy
dowód twej ¿yczliwoci z pewnoci¹ je umocni. Przyjmij
 Karol Józef Eugeniusz, biskup Marsylii.
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1842
79. Do p. Choiselata, prezesa1 Rady Rozkrzewiania Wiary, plac
Saint-Sulpice w Pary¿u2.
Apostolat oblatów w Kanadzie. Proba o pomoc finansow¹ na podró¿
dwóch misjonarzy.
Marsylia, 31 lipca 1842.

Szanowny Panie,

Rada Rozkrzewiania Wiary z pewnoci¹ dowiedzia³a siê, jak wiele
dobra dokonali ju¿ w Kanadzie tamtejsi misjonarze ze Zgromadzenia
Oblatów Maryi Niepokalanej przybyli3 na zaproszenie biskupa z Montrealu. Od razu zabrali siê do pracy i nadal pe³ni¹ swoj¹ wiêt¹ pos³ugê, o czym moglimy dowiedzieæ siê z oficjalnych dzienników, które
donosz¹, jak wielkim b³ogos³awieñstwem obdarzy³ ich Pan w tym apostolskim dziele. To przede wszystkim niezliczone nawrócenia grzeszników, a tak¿e powrót do wiary katolickiej wielu apostatów. Miejscowi Indianie pragnêliby równie¿ korzystaæ z ofiarnej pos³ugi tych
niestrudzonych misjonarzy, lecz w jaki sposób podo³aæ temu, co jest
ponad ludzkie mo¿liwoci? By przyjæ im z pomoc¹ i umo¿liwiæ lepiej szerzenie królestwa Jezusa Chrystusa, postanowi³em wczeniej4
spe³niæ obietnicê dan¹ biskupowi Montrealu, i¿ dwaj misjonarze do³¹cz¹ do czterech ju¿ wys³anych5. Powinni niezw³ocznie wyruszyæ
1
W nastêpnych listach p. Choiselat jest nazywany wed³ug swego w³aciwego tytu³u:
skarbnik.
2
Oryg., Paris, arch. de la Propagation de la Foi.
3
appellés zamiast appelés.
4
plutôt zamiast plus tôt.
5
Wiadomo, ¿e pierwsza grupa oblatów wys³anych do Kanady liczy³a czterech ojców
(Honorat, Baudrand, Telmon i Lagier) i dwóch braci (Roux i Basile Fastray). Po wyjanieniu
w nastêpnym licie z 20 sierpnia rada wys³a³a potrzebne pieni¹dze, lecz ¿aden misjonarz nie
wyruszy³ w 1842.
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w drogê. By zaopatrzyæ ich w podró¿, potrzebujemy pomocy Dzie³a
Rozkrzewiania Wiary. Proba o wasz¹ pomoc biskupa Montrealu zbyt
opóni³aby ich wyjazd byæ mo¿e a¿ do przysz³ego roku, z wielk¹ szkod¹ dla dusz. Uwa¿am, ¿e do mnie nale¿y zwróciæ siê do was o pomoc
dla misjonarzy ze Zgromadzenia, którego jestem prze³o¿onym. Mam
nadziejê, ¿e Rada, przychylaj¹c siê do mej proby, zechce ³askawie dla
naszych dwóch misjonarzy wyznaczyæ sumê potrzebn¹ na ich podró¿
z Marsylii do Montrealu w Kanadzie. Stamt¹d bp Bourget zawiezie ich
na miejsce przeznaczenia. S¹dzê, ¿e potrzeba im po 1200 franków
ka¿demu. Bardzo proszê, bycie powiadomili mnie o decyzji Rady,
gdy tylko zostanie podjêta, bym móg³ od razu wys³aæ naszych dwóch
misjonarzy do portu Hawr, sk¹d maj¹ wyp³yn¹æ.
Cieszê siê, ¿e mogê przypomnieæ siê wam przy okazji tej misji, tak
cennej w waszych oczach. Polecam siê waszym modlitwom i zapewniam, ¿e jestem waszym pokornym i pos³usznym s³ug¹.
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

80. Do p. Choiselata, skarbnika Rady Dzie³a Rozkrzewiania Wiary
w Pary¿u6.
Uwagi co do mo¿liwego nieudzielenia sumy na podró¿ dwóch misjonarzy. Biskup Marsylii jest Superiorem Generalnym Zgromadzenia
zatwierdzonego kanonicznie, odrêbnego od Oblatów Maryi zwanych de
Pignerol. Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej bêd¹cy w Kanadzie
s¹ prawdziwymi misjonarzami, a Zgromadzeniu nie udzielono nigdy
sumy pieniê¿nej.
Marsylia, 20 sierpnia 1842.
Szanowny panie,
Raczy³ pan daæ odpowied na probê, któr¹ skierowa³em do Dzie³a
Rozkrzewiania Wiary o pokrycie kosztów podró¿y dwóch misjonarzy
wys³anych do Kanady.
6

Oryg., Paris, arch. de la Propagation de la Foi.
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To wymaga z mej strony kilku uwag. S¹dzê, i¿ nie da siê w ¿aden
sposób odnieæ do tych dwóch misjonarzy kryteriów, które wed³ug
pana uzasadniaj¹, ¿e jakakolwiek dotacja nie mo¿e im byæ udzielona.
1) To nie s¹ misjonarze dzia³aj¹cy na w³asn¹ rêkê, oni do³¹cz¹ do
grupy wspó³braci, którzy w zesz³ym roku wyruszyli do Kanady; nale¿¹ do Zgromadzenia kanonicznie zatwierdzonego przez Koció³ i s¹
posy³ani przez Superiora Generalnego tego¿ Zgromadzenia, jednoczenie zaproszeni przez biskupa Montrealu.
2) Dzie³o Rozkrzewiania Wiary ma wyznaczyæ sumê, o któr¹ prosi
nie biskup Francji jako taki, lecz biskup zarz¹dzaj¹cy misjami. Skierowa³em do was probê jako Superior Generalny Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej i poniewa¿ pewna liczba naszych cz³onków pracuje na misjach zagranicznych, nie s¹dzê, bycie
mogli mnie traktowaæ gorzej ni¿ superiora misji zagranicznych Pary¿a
lub prowincja³a jezuitów. Byæ mo¿e, ¿e to nie duch czy litera zasad,
na które Pan siê powo³uje, s¹ tu decyduj¹ce i nie zosta³y one zastosowane wobec mnie zgodnie z pañsk¹ odpowiedzi¹. Przyczyna w tym,
i¿ pan nie zna mojej istotnej roli wobec misjonarzy, dla których proszê o ¿yczliw¹ pomoc Dzie³o Rozkrzewiania Wiary.
3) Rozumiem, ¿e diecezje Quebec i Montreal nie otrzymuj¹ ¿adnej pomocy finansowej od Dzie³a Rozkrzewiania Wiary dla tych kap³anów, którzy pe³ni¹ zwyk³¹ pos³ugê parafialn¹ wród cywilizowanych mieszkañców katolików. Lecz wydaje mi siê, ¿e nie mo¿na
stawiaæ na równi z nimi misjonarzy europejskich, którzy osiedlaj¹ siê
w g³êbi blisko Indian, maj¹c za cel nawracanie i duchowe kierownictwo tych biednych tubylców, a nie pracê wród osadników. Praca tych
misjonarzy odpowiada zupe³nie kategoriom wspomaganym finansowo
przez Dzie³o Rozkrzewiania Wiary. To tê pos³ugê poleci³em panu, prosz¹c tylko o skromn¹ pomoc, bo chodzi jedynie o pokrycie kosztów
podró¿y dwóch kap³anów pos³anych na tak trudn¹ misjê.
4) Pisze mi Pan, ¿e Zgromadzenie Oblatów otrzyma³o w tym roku
pierwszy raz 32 000 franków i niedawno jeszcze 10 000 franków.
Otó¿, szanowny panie, jest to b³êdna informacja. Mo¿liwe lub raczej
pewne, ¿e obydwie sumy, o których mowa, otrzymali Oblaci Maryi
zwani de Pignerol. Lecz misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej,
w sprawie których napisa³em do pana, s¹ Zgromadzeniem ca³kowicie
odrêbnym od tego de Pignerol; ono powsta³o wczeniej i jego placówki misji zagranicznych istniej¹ tylko w Kanadzie; nie otrzyma³o ono
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sumy pieniê¿nej, jak¹ wymienia pan w swym licie, a w konsekwencji
nie nale¿y siê obawiaæ zbytniej hojnoci wobec niego.
Liczê, ¿e Rada G³ówna z siedzib¹ w Pary¿u, której proszê przekazaæ ten list razem z pierwszym, jaki napisa³em do pana, zapozna siê
z moimi uwagami, które czyniê7 w odpowiedzi na pañskie zarzuty,
i zadoæuczyni mej probie. Dziêkujê te¿, ¿e przed podjêciem decyzji
przez radê zechcia³ pan podaæ mi powody przeciwne wyp³aceniu
sumy, o jak¹ prosi³em. Dziêki temu mog³em poznaæ nieznane fakty, to
pozwoli mi mieæ siê na bacznoci wobec niemal nieuniknionych pomy³ek.
S¹dzi³em, i¿ treci¹ mego pierwszego listu interesuje siê tylko Rada
G³ówna z siedzib¹ w Pary¿u i ¿e to ona decyduje o sprawach, o jakich
pisa³em panu, ale wspomina pan o dwóch radach8. Poniewa¿ napisa³em tylko do pana, proszê o przekazanie mych dwóch listów do jednej
i drugiej rady, do których nale¿y rozstrzyganie spraw przeze mnie poruszanych.
Licz¹c na pañsk¹ wielkodusznoæ, mam zaszczyt przes³aæ wyrazy
szacunku i uznania.
Pañski pokorny i zawsze pos³uszny s³uga,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
Faits zamiast fais.
Od swego za³o¿enia Stowarzyszenie by³o kierowane przez rady z siedzib¹ centraln¹
w Lyonie i Pary¿u. Ten rodzaj dwóch centrów powodowany okolicznociami w chwili za³o¿enia Dzie³a nie zahamowa³ ani jego rozwoju, ani harmonii w jego zarz¹dzaniu, por.: Francois Veuillot, LOeuvre de la Propagation de la Foi, Paris, 1922, p. 15.
7
8
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1843
81. Do p. Choiselata, plac Saint-Sulpice, w Pary¿u1.
Podziêkowanie za pomoc finansow¹. Powodzenie misji oblatów w Kanadzie. Ojciec Casimir Aubert bêdzie w Pary¿u, by prosiæ o wsparcie
dla misji hrabstwa Cornouailles i dla misji ksiêstwa Walii.
Marsylia, 3 czerwca 1843.

Szanowny panie,

Opatrznoæ Bo¿a ka¿e mi uznaæ dobrodziejstwo, które Dzie³o Rozkrzewiania Wiary wywiadczy³o naszym misjonarzom. Mam przes³aæ
panu sumê trzech tysiêcy i kilkaset franków. Proszê mi wskazaæ, czy
mam je wys³aæ do Pary¿a albo Lyonu, czy te¿ wystarczy, abym tê
sumê przekaza³ naszemu skarbnikowi w Marsylii2.
Przewidujê, ¿e nied³ugo spotka pan jednego z naszych misjonarzy
z Kanady3. Opowie panu o wszystkich cudach zdzia³anych dziêki ich
pos³udze. Sprowadzili4 oni ju¿ do Kocio³a wielk¹ liczbê heretyków.
Ten, który jak s¹dzê, ma przybyæ do Europy tylko na kilka miesiêcy,
zmusi³ do milczenia piêciu czy szeciu pastorów w czasie publicznej
dysputy, któr¹ zuchwale sprowokowali.
Jeszcze inny misjonarz z tego samego Zgromadzenia Oblatów Niepokalanego Poczêcia odwiedzi pana. On tak¿e opowie o cudownych
zdarzeniach ze swej misyjnej pos³ugi w Irlandii i w Anglii w hrabstwie
Kornwalii. Nie zd¹¿y³em ju¿ wys³aæ mu listu polecaj¹cego do pana,
lecz i bez listu sam jest godny polecenia. Jeden z najbardziej wyró¿niaj¹cych siê oblatów, którego darz¹ szacunkiem i zaufaniem wszyscy
Oryg.: Paris, arch. de la Propagation de la foi.
Rada przyzna³a zgodnie z prob¹ sumê 2400 franków, bez w¹tpienia polecaj¹c Za³o¿ycielowi pobranie jej z funduszy Dzie³a w Marsylii.
3
Ojciec Telmon mia³ przybyæ do Europy na kapitu³ê generaln¹.
4
ramenés zamiast ramené.
1
2
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biskupi Irlandii i Anglii, z jakimi5 mia³ do czynienia. Z wielk¹ nadziej¹ biskupi oczekuj¹, ¿e on i jego towarzysze dokonaj¹ nawrócenia heretyków hrabstwa Kornwalii i ksiêstwa Walii. Nazywa siê on o. Aubert. Otworzy³ koció³ w Penzance, gdzie od trzystu lat nie by³o ani
jednego nabo¿eñstwa w obrz¹dku katolickim. Jako zapowied tego,
czego ³aska dokona w regionie, uznajê fakt, i¿ dziesiêciu wyrzek³o siê
wiary heretyckiej. Bêdzie potrzebowa³ on pomocy waszej rady. Ufam,
¿e oka¿e pan hojnoæ i doceni problem tych biednych heretyków, którzy czekaj¹ tylko na stosown¹ chwilê, by dziêki Bo¿ej ³asce powróciæ
do Owczarni Chrystusowej. Wspólnotê o. Auberta tworzy trzech kap³anów i czterech nowicjuszy; przybywa on do Francji, by prosiæ mnie
o wiêcej misjonarzy potrzebnych do pracy w prowincjach gotowych
na jego przyjêcie. W ten sposób bêdzie móg³ odpowiedzieæ na gor¹ce
proby biskupów, którzy wi¹¿¹ z nim wielkie nadzieje. Ojciec Aubert
przedstawi panu dok³adniej swoj¹ sytuacjê i stan rzeczy.
S¹dzê, ¿e uzna pan, i¿ jest on ca³kowicie godny, by korzystaæ z pomocy waszego wielkiego dzie³a. Proszê przyj¹æ zapewnienie o mym
oddaniu od pañskiego pokornego i zawsze pos³usznego s³ugi,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
PS Pozwoli pan, ¿e do³¹czê do tego listu kilka s³ów do o. Auberta.
Zapomnia³em powiedzieæ, ¿e dwaj misjonarze, którzy mieli wyruszyæ
do Kanady, zostali zatrzymani z powodu choroby wówczas, gdy mieli
wyp³yn¹æ statkiem. Udadz¹ siê na miejsce przeznaczenia wraz z tym,
którego oczekujê, a który ma powróciæ w sierpniu6. Je¿eli o. Aubert
zjawi³ siê ju¿, proszê wówczas spaliæ mój list do niego.
82. Do p. Choiselata Galliena, skarbnika Dzie³a Rozkrzewiania
Wiary, obok kocio³a Saint-Sulpice, Pary¿7.
Rozwój Zgromadzenia Oblatów w Kanadzie. Plany fundacji w Anglii.
Pomoc finansowa Dzie³a Rozkrzewiania Wiary jest nieodzowna.
Les quels, tak czêsto pisze Za³o¿yciel.
Trzech misjonarzy wyruszy³o z o. Telmon: o. Allard i diakoni J.N. Laverlochère
i Auguste Alexandre Brunet.
7
Oryg., Paris, arch. de la Propagation de la Foi.
5
6
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Marsylia, 15 czerwca 1843.
Szanowni Panowie,
Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, którego
jestem Superiorem Generalnym od chwili zatwierdzenia przez Stolicê
Apostolsk¹, ewangelizowa³o wiele diecezji na po³udniu Francji. Potem
utworzy³o placówki misyjne w posiad³ociach zamorskich. Przed prawie dwu laty kilku8 misjonarzy wyruszy³o do Kanady; obecnie jest tam
siedmiu kap³anów i szeciu braci9; do nowicjatu przyjêli oni m³odych
ksiê¿y, którzy pragn¹ w³¹czyæ siê w ich pracê misyjn¹. Dzie³o, jakiego dokonali w diecezji Montreal i w diecezjach s¹siednich, odbi³o siê
g³onym echem w tym kraju. Biskup Montrealu wspomaga ich wysi³ki wobec swej owczarni, wród której pracuj¹, podobnie inni biskupi
prosz¹, by zak³adali swoje misje w ich diecezjach. Biskupi pó³nocnej
Kanady nalegaj¹, by ewangelizowali oni ich diecezje. Lecz ich wiêksza liczba w tamtym regionie bardzo zale¿y od pomocy finansowej,
jak¹ otrzymaj¹.
To samo Zgromadzenie prowadzi misjê w Anglii w hrabstwie
Kornwalii. Maj¹ oni wielk¹ nadziejê, ¿e stan¹ siê potê¿nym narzêdziem w nawróceniu protestanckiej ludnoci hrabstwa. Wszystko
zapowiada siê bardzo szczêliwie, nawrócenia s¹ wstêpem do dzie³a,
które ju¿ cieszy siê w kraju niemal powszechn¹ sympati¹. Koció³
zbudowany przez misjonarzy w Penzance jest obszerny, lecz koszta
budowy nie zosta³y ca³kowicie sp³acone. Nie mo¿na spodziewaæ siê
pomocy finansowej od protestantów, którzy przecie¿ chêtnie przychodz¹ i s¹ obecni na nabo¿eñstwach katolickich oraz s³uchaj¹ kazañ naszych misjonarzy. (Ponadto trzeba zbudowaæ dom, by nie byæ
d³u¿ej lokatorem)10. Ten pierwszy sukces sta³ siê okazj¹ do za³o¿enia nowej misji w Walii, zgodnie z ¿yczeniem wikariusza apostolskiego tego dystryktu11. I s³usznie spodziewamy siê wielkich owoców
ewangelizacji w Anglii.

dentreux zamiast dentre eux.
Sporód tych ojców i braci tylko szeciu przyby³o z Francji. Pozostali wst¹pili do
Zgromadzenia w Kanadzie: oo. Dandurand, Léonard Baveux, E. Durocher i inni nowicjusze
nie kap³ani.
10
To zdanie zosta³o napisane na marginesie pierwszej strony.
11
Biskup P.A. Baines.
8
9
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S¹dzê, ¿e powinienem tak¿e wyraziæ zgodê na utworzenie jeszcze
innej fundacji w Cork w Irlandii12. W tym kraju nasi misjonarze rozpoczêli ewangelizacjê i bêd¹ u¿yteczni dla miejscowego kleru. Ich
charyzmat szczególnie nadaje siê do pos³ugi, która bêdzie wsparciem
kleru irlandzkiego. Jest jeszcze konieczn¹ rzecz¹, by nasi misjonarze
werbowali wród tego kleru robotników do pó³nocnej Kanady, gdzie
mówi siê po angielsku, i do misji w Anglii. Kandydatów nie zabraknie
i wype³ni¹ dobrze swe powo³anie, jeli do Zgromadzenia przyjmowaæ
bêdziemy ludzi w m³odym wieku, by uformowaæ ich pod wzglêdem
religijnym w czasie solidnego nowicjatu.
Misje w posiad³ociach zamorskich s¹ jednak zbyt rozleg³e, by nasze Zgromadzenie mog³o je realizowaæ na swój koszt. Potrzebna mu
jest pomoc Dzie³a Rozkrzewiania Wiary. Przychodzê wiêc, by prosiæ
o pomoc z tym wiêksz¹ ufnoci¹, ¿e to, czego dokonalimy, jest tak
donios³e i znane, i¿ niepodobna, by nas lekcewa¿ono przy podziale
funduszy dla misji zagranicznych. Mam nadziejê, ¿e w tym roku przeznaczycie nam pewn¹ sumê, pozwoli nam ona zrealizowaæ to, co z ³aski
Boga moglimy rozpocz¹æ z Jego wyranym b³ogos³awieñstwem.
Przyjmijcie, panowie, wyrazy mego wielkiego uznania, wasz pokorny i pos³uszny s³uga,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
83. [Do Rady Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, Lyon]13.
Stan misji w Penzance i jej potrzeby. Plany i nadzieje. Fundacja w Ksiêstwie Walii bliska do zrealizowania.
12
Wydaje siê, ¿e Za³o¿yciel wyra¿a opiniê oo. C. Auberta i Dalyego, których liczne
plany nie by³y sprecyzowane. Wiadomo, ¿e fundacja w Irlandii nie mog³a byæ zrealizowana
wówczas, poniewa¿ biskupi nie ufali zakonnikom, którzy nie byli zale¿ni od nich. Oblaci nie
mieli domu w Ksiêstwie Walii. Ten plan bez podania szczegó³ów jest wspomniany jedynie
w tym licie, w licie z 26 lipca i w sprawozdaniu o. Aubert na kapitu³ê generaln¹ 1843.
13
Fragment powsta³y w Lyonie i zachowany w Pary¿u, w archiwach Rozkrzewiania
Wiary. Za³o¿yciel zacz¹³ korespondowaæ z rad¹ w Pary¿u. Rada musia³a poleciæ mu, by
zwróci³ siê do rady na po³udniu, poniewa¿ pocz¹wszy od 1843, prawie wszystkie swoje listy
wysy³a do Lyonu. Póniej pisze do Pary¿a przy okazji, zw³aszcza gdy musi siê skar¿yæ na
kierownictwo Dzie³a w Lyonie. Wiele listów by³o pisanych w dwóch egzemplarzach i wysy³anych do jednej i drugiej rady. Poniewa¿ by³y pisane rêcznie, zwykle przez sekretarza generalnego Instytutu, kilka s³ów ma ró¿n¹ pisowniê. Wówczas idziemy za tekstem listów do
Lyonu, których orygina³y zosta³y udostêpnione oblatom.
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[Marsylia, 26 lipca 1843.]
 Zgromadzenie Oblatów otworzy³o niedawno wa¿n¹ misjê w Ksiêstwie Kornwalii, w Penzance, jednym z g³ównych miast regionu, które uchodzi za centrum zachodniej czêci ksiêstwa. Misja zatacza szeroki kr¹g w stronê pó³nocno-wschodni¹ w kraju gêsto zaludnionym,
gdzie jest piêæ czy szeæ miast i sporo miasteczek. Ludnoæ Kornwalii
przekracza 400 tysiêcy mieszkañców nale¿¹cych do ró¿nych sekt protestanckich rozsianych w Anglii. Jest niewielu katolików, na ogó³ ubogich, na terenie misji. W Penzance ich liczba nie siêga stu; jeszcze
mniej jest ich w pozosta³ych osadach. Dochody misji s¹ niewielkie,
prawdê mówi¹c ¿adne. Garstka tamtych katolików nie jest zdolna
wspomóc misjê z ofiar, oni sami potrzebuj¹ pomocy materialnej. Z tego powodu personel misji musielimy ograniczyæ. Regu³a jednak wymaga, by wspólnota misjonarzy liczy³a przynajmniej dwóch, dlatego
w Penzance do tych dwóch dodalimy brata zakonnego, by s³u¿y³ ojcom i mia³ pieczê nad sprzêtem kocielnym itd. Roczne wydatki obejmuj¹ wy¿ywienie, utrzymanie domu i czynsz tej ma³ej wspólnoty, co
siêga sumy stu funtów szterlingów (2900 franków), nie licz¹c kosztów utrzymania kocio³a, szat liturgicznych itd. Wydatki nadzwyczajne to sp³ata d³ugów zwi¹zanych z budow¹ kocio³a, który nie jest jeszcze wykoñczony. £¹cznie z innymi wydatkami d³ugi te siêgaj¹ sumy
tysi¹ca funtów szterlingów (25 000 franków), z których przynajmniej
10 000 franków ma byæ zap³acone w tym roku.
Misja ta daje nam wielk¹ nadziejê i pociechê. Ludzie, wydaje siê,
s¹ ¿yczliwie usposobieni do religii katolickiej, a skoro trwaj¹ w b³êdzie z powodu ignorancji i nabytych uprzedzeñ, mo¿na wierzyæ, ¿e
przyjm¹ prawdziw¹ religiê, gdy j¹ poznaj¹. Wielka liczba sekt w kraju, pewna niezale¿noæ sumienia st¹d wynikaj¹ca przyczyni¹ siê do
postêpu katolicyzmu. Tak niedawno otwarto misjê w Penzance, a by³o
ju¿ piêtnacie nawróceñ. Oko³o 300 protestantów regularnie jest
obecnych na nabo¿eñstwach katolickich, to daje nadziejê na obfite
¿niwo. Skoro jednak katolicy misji s¹ ubodzy, a religia nie mo¿e
okazaæ splendoru, jest to przeszkod¹, aby poci¹gn¹æ wielk¹ liczbê
osób. Mo¿na by zdzia³aæ wiêcej, dysponuj¹c odpowiednimi rodkami, by dowartociowaæ piêkno i wspania³oæ liturgii, otworzyæ szko³ê katolick¹ i bibliotekê publiczn¹ z czytelni¹, ksiêgarniê z publikacjami, by poprzez broszury daæ informacje protestantom i usun¹æ
uprzedzenia religijne.
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Misja, dla której Zgromadzenie Oblatów Maryi Niepokalanej czeka tak¿e pomocy od Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, to ta ofiarowana mu
w Ksiêstwie Walii. Ten kraj jest ca³kiem opuszczony i niewiele misji
mo¿na tam za³o¿yæ przy zupe³nym braku rodków finansowych. Misja ta ma byæ centralnym domem dla placówek misyjnych w tym rozleg³ym regionie o obwodzie ponad stu mil. Ma staæ siê ona z czasem
czym w rodzaju ni¿szego i wy¿szego seminarium, by wychowywaæ
m³odzie¿ i pog³êbiæ formacjê kap³anów. Wystarczy, by suma, o któr¹
w tym celu prosimy Dzie³o Rozkrzewiania Wiary, zosta³a przyznana
na rok 1844, bo nie bêdzie mo¿na rozpocz¹æ budowy misji w roku
bie¿¹cym. Na pocz¹tku zwyk³e wydatki by³yby takie same jak wydatki misji Penzance, to jest sto funtów szterlingów dla dwóch ojców
i jednego brata. Co do nadzwyczajnych wydatków, by³yby one o wiele wy¿sze, poniewa¿ dom, jaki nale¿y zbudowaæ w celu, o którym
wspomnia³em, choæ w skromnych proporcjach14, bêdzie kosztowaæ
przynajmniej dwa tysi¹ce funtów szterlingów, a jedn¹ czwart¹ kosztów trzeba bêdzie sp³acaæ ka¿dego roku .

84. List z 19 wrzenia 1843 do Rady Dzie³a Rozkrzewiania Wiary
w Lyonie15.
Za³o¿yciel dziêkuje Radzie za sumê przekazan¹ dla misji w Penzance.
LIST POMINIÊTY.

quelques zamiast quelque.
Oryg., Paris, arch. de la Propagation de la foi. Jeden podpis Za³o¿yciela.
Zaznaczamy listy pominiête; dotycz¹ one misji oblackich, lecz, jak to wspomniano we
wstêpie, traktuj¹ prawie tylko o finansach lub powtarzaj¹ to, co jest w innych listach.
14
15
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85. Do p. Choiselata Galliena, ulica Pot de fer, Pary¿16.
Ojciec Casimir Aubert zjawi siê w Pary¿u, by odebraæ sumê przeznaczon¹ dla misji Penzance. Rada w Lyonie odmawia pokrycia kosztów podró¿y misjonarzy przeznaczonych do diecezji Montreal.
Marsylia, 26 wrzenia 1843.
Szanowny panie,
Chocia¿ uczestniczê w naszych dorocznych rekolekcjach, pragnê
skreliæ kilka s³ów przy okazji wyjazdu naszego cennego o. Auberta,
który wyrusza na swoj¹ misjê Penzance w Kornwalii. Nie po to, aby
uwierzytelniæ go i by móg³ pobraæ sumê, któr¹ Rada przyzna³a jego
misji. Raczej by podziêkowaæ panu za okazan¹ przys³ugê w tej sprawie.
Cz³onkowie Rady Lyonu pisali, ¿e nie wyra¿aj¹ zgody na op³acenie podró¿y misjonarzy, których wys³a³em do Kanady, by ewangelizowali Indian. Tym samym zosta³em obarczony ogromn¹ sum¹ piêciu
tysiêcy franków, któr¹ musia³em wydaæ, by nie straciæ tej interesuj¹cej misji. Rozumiem motywy tej odmowy17. Jednak, skoro nie zaznaczono, ¿e nasi misjonarze w apostolskich podró¿ach nie przekraczaj¹
granic diecezji Montreal, mo¿na by³o otworzyæ nieco sakiewkê, zachowuj¹c zasadê sprawiedliwoci. Co pan o tym s¹dzi? Jeli biskup Montrealu nie przyjdzie nam z pomoc¹, bêdziemy ofiar¹ drobnego sporu18
miêdzy nim i Rad¹ Dzie³a Rozkrzewiania Wiary. Ufam, ¿e Bóg, dla
którego wszyscy pracujemy, pomo¿e nam pokonaæ tê trudnoæ.
Zapewniam pana o mym przywi¹zaniu i przyjani,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
Oryg., Paris, arch. de la Propagation de la foi.
Biskup Bourget nie przyj¹³ w diecezji Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, która w konsekwencji nie poczuwa³a siê, by pomagaæ misjom w diecezji Montreal. Por. bp de Mazenod,
Lettres aux Correspondants dAmerique. 1841-1850, pp. 62-64.
18
différent zamiast différend.
16
17
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1844
86. List z 6 lutego 1844 r. do Rady Rozkrzewiania Wiary, w Pary¿u1.
List o. Auberta odnonie do materialnych potrzeb misji Penzance. Prosi o wybaczenie z powodu wygórowanej sumy podanej przez superiora
z Penzance, ale chcia³by jak najszybciej zakoñczyæ budowê kocio³a.
LIST POMINIÊTY.
87. [Do Rady Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, w Lyonie]2.
Dom misyjny oblatów w Bytown w diecezji Kingston. Proba o pomoc
finansow¹ na podró¿ dwóch misjonarzy.
Marsylia, 5 maja 1844.

Szanowny panie,

Niezwyk³y sukces misji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej
dziêki ³asce Bo¿ej w diecezji Montreal sk³oni³ biskupa z Kingston3 do
zaproszenia ich4 do swojej diecezji i powierzenia im misji wród Indian. Ofiaruje im dom w Bytown nad brzegami Ottawy5. Stamt¹d udadz¹ siê do tych biednych ba³wochwalców, by doprowadziæ ich do
prawdziwego Boga i Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Misjonarze, których
wys³a³em do Kanady, pracuj¹ na misjach ogromnej diecezji Montreal.
Oryg., Paris, arch. de la Propagation de la foi.
List o. Auberta by³ przeznaczony do rady w Lyonie. Za³o¿yciel przechowuje w Marsylii ten uszkodzony list, a kopiê przesy³a do Pary¿a.
2
Kopia sporz¹dzona w Lyonie i zachowana w Pary¿u, arch. de la Propagation de la foi.
3
Biskup R. Gaulin. To zw³aszcza jego biskup pomocniczy Phelan by³ w przyjani
z oblatami.
4
appeller zamiast appeler.
5
Otawa zamiast Ottawa.
1
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Odpowiadaj¹c na zaproszenie biskupa Kingston, chcê wys³aæ przynajmniej dwóch misjonarzy naszego Zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalanej bezporednio do Bytown. Jeden ze wspó³braci pracuje ju¿
tam na misji im powierzonej6.
Zwracam siê do was, panowie, z prob¹ o przyznanie sumy koniecznej na pokrycie kosztów tej wielkiej podró¿y. Wed³ug moich obliczeñ potrzeba nie mniej ni¿ 1200 franków na ka¿dego. Prawie tyle
samo musia³em wydaæ dla tych, których w zesz³ym roku wys³a³em do
Montrealu. Bytown znajduje siê o sto mil bli¿ej w tamtej czêci kraju.
Planujê wyprawiæ naszych dwóch misjonarzy w koñcu tego miesi¹ca.
Bêdê wiêc wobec was ogromnie zobowi¹zany, je¿eli ³askawie przychylicie siê do mej proby w mo¿liwie krótkim czasie7.
Przyjmijcie wyrazy szacunku, itd.
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
PS Pozwalam sobie przypomnieæ wam o potrzebach misji Penzance
w okrêgu Cornwall8. Powo³ujê siê na list, który wam wys³a³em9.

88. [Do Rady Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, w Lyonie]10.
Usilna proba Za³o¿yciela, by otrzymaæ natychmiast sumê przyznan¹
misji Penzance. Fragmenty listu o. Daly’ego o jego apostolstwie wród
protestantów.
[Marsylia, 21 lipca 1844].
Szanowni panowie,
…Korzystam z okazji, by przypomnieæ wam o bardzo nagl¹cych
potrzebach misji Penzance w Kornwalii. Ojciec Daly z coraz wiêk6
Ojciec Telmon. W 1844 r. trzej misjonarze wyruszyli do Kanady: oo. Guigues, Pierre
Aubert i brat scholastyk Garin.
7
plutôt zamiast plus tôt.
8
Cornwal zamiast Cornwall.
9
avais jest napisane dwukrotnie.
10
Fragment skopiowany w Lyonie i przechowywany w Pary¿u arch. de la Propagation
de la foi.
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szym powodzeniem kieruje t¹ misj¹, lecz obecnie jest w wielkim
k³opocie. Nie tylko brakuje mu rodków na utrzymanie swoje i swych
dwóch towarzyszy, lecz jest napastowany przez robotników, którzy
pracowali przy budowie kocio³a i nie chc¹ d³u¿ej czekaæ na obiecan¹, a zaleg³¹ zaliczkê11. Zatem zaklinam was, bycie pospieszyli siê
z wyp³aceniem sumy, któr¹ Rada przyzna³a misji w Penzance. Zleci³em o. Aubertowi, by napisa³ do was w tej sprawie. Nawet jeli to
uczyni³, ja osobicie pragnê przedstawiæ wam potrzeby tej misji, dla
której bêdê prosi³ was nawet o wiêksz¹ sumê ni¿ w roku ubieg³ym. Te
pieni¹dze s¹ potrzebne albo na szybsz¹12 sp³atê powa¿nych d³ugów
w zwi¹zku z budow¹ kocio³a, albo na to, by misjonarze mogli misjê
rozszerzyæ poza granice miasta, jak to ju¿ realizuj¹ z wielk¹ korzyci¹
dusz.
Oto, co pisze mi o. Daly w swoim nieco angielskim stylu: Cieszê
siê, i¿ mogê dzieliæ siê nowinami z naszej misji, które, dziêki Bogu,
s¹ bardzo pocieszaj¹ce. Otworzylimy dwie misje, Saint-Just i Goldsithney13, gdzie mieszka rodzina naszych konwertytów. Misjê w Saint-Just rozpocz¹³em 9 tego miesi¹ca. Uda³em siê tam pieszo w towarzystwie br. Dowlinga14 i jednego z naszych katolików. Bylimy serdecznie
przyjêci przez odwa¿nych mieszkañców Saint-Just, którzy wszyscy
pracuj¹ w kopalniach. S¹ to proci ludzie, lecz maj¹ umys³y zatrute
szkodliw¹ nauk¹ ich sekt, w konsekwencji kieruj¹ siê wieloma
uprzedzeniami do naszej religii. Ledwie wszed³em do pewnego domu,
zaraz zosta³em otoczony przez kobiety i dzieci. Traktowali mnie jak
widowisko, bo nigdy nie widzieli ksiêdza katolickiego. Pani domu,
siostra naszej nawróconej katoliczki, przyjê³a mnie godnie i sama
przygotowuje siê do chrztu. Ten dzieñ spêdzi³em w mi³ej atmosferze,
szed³em od domu do domu, odwiedzaj¹c mieszkañców miasteczka. Na
ogó³ przyjmowano mnie dobrze. Mia³em kazanie na szóst¹ wieczorem,
wróci³em wiêc do domu, by g³osiæ Bo¿e S³owo. O godzinie pi¹tej kobiety zaczê³y przygotowywaæ dom. Zewsz¹d15 znoszono krzes³a i ³awki i dom wkrótce wype³ni³ siê najbardziej szacownymi osobami mia-

acomptes zamiast acomptes.
plutôt zamiast plus tôt.
13
Gold Settaney zamiast Goldsithney.
14
Dawlins zamiast Dowling.
15
tout zamiast tous.
11

12
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steczka. Skoro dom nie móg³ pomieciæ wszystkich, trzeba by³o usun¹æ okna. G³osi³em do prawie tysi¹ca osób i wszyscy byli zadowoleni.
Odt¹d wielu przychodzi³o, mówi¹c, ¿e s¹ katolikami w g³êbi serca.
W najbli¿sz¹ niedzielê bêdê udziela³ chrztu, który przyjmie dziesiêæ
osób, wród nich ca³e dwie rodziny… Ochrzci³em staruszkê w wieku
90 lat… od mego ostatniego listu przyj¹³em do chrztu piêæ innych
osób. W zesz³¹ niedzielê dwie osoby przyjê³y pierwsz¹ komuniê,
dziewczyna 18 lat i m³odzieniec 21 lat. Dziewczyna bêdzie wiêt¹…
Jest wiele innych interesuj¹cych rzeczy dotycz¹cych misji, ale brakuje
mi czasu, przeka¿ê to w najbli¿szym licie.
Przed kilkoma dniami otrzyma³em list, który napisa³ Wielebny dr
Wiseman, prosz¹c, bymy objêli misjê w jego dystrykcie. Odpowiedzia³em biskupowi, ¿e bêdê bardzo szczêliwy, itd.…”.
Widzicie, panowie, jak wa¿n¹ rzecz¹ jest wspieraæ te szczêliwe
pocz¹tki. ¯niwo bêdzie obfite w tym kraju, dot¹d opuszczonym; lecz
wszystko mo¿e byæ stracone, jeli misjonarz nie wype³ni zaci¹gniêtych
zobowi¹zañ. Proszê wiêc, wecie to sobie do serca. Odwo³ujê siê do
waszej gorliwoci. Przyjmijcie ju¿ z góry podziêkowania jak te¿ wyrazy szacunku16, wasz pokorny i zawsze pos³uszny s³uga,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
W poprzednim licie o. Daly pisa³: „[w Penzance] sprawy tocz¹ siê
cudownie. To naprawdê pocieszaj¹ce widzieæ, jak w ka¿d¹ niedzielê
nasz piêkny koció³ jest pe³en ludzi; prawie nigdy nie mniej ni¿ 300-400 protestantów ró¿nych sekt przybywa, by s³uchaæ g³oszenia prawd
naszej religii. Protestanckie wi¹tynie s¹ niemal puste17, a nasz koció³
jest zawsze pe³en, nawet w dni niepogody. S¹ i tacy, którzy przychodz¹ z ciekawoci, lecz wychodz¹ zawsze zbudowani i zadowoleni
i znowu wracaj¹. W tych czasach jest18 nadzwyczajny pêd w kierunku
naszej wiêtej religii. Umys³y s¹ pobudzone i szukaj¹ prawdy, czuj¹c
jej niewyt³umaczalny g³ód… wiêto Zmartwychwstania to dla nas wspania³y dzieñ (podaj¹c szczegó³y, dodaje): protestanci byli oczarowani

16
17
18

les quels zamiast lesquels.
presquabandonnés zamiast presque abandonnes.
ils zamiast il.
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wszystkim19, co widzieli i s³yszeli, a od godziny drugiej po po³udniu
koció³ zacz¹³ siê wype³niaæ najbardziej szacownymi20 osobami; co
najmniej 500 osób siedzia³o w ³awkach, a 250 sta³o; porodku t³umu
niemal ca³kowicie z³o¿onego z protestantów panowa³o g³êbokie i niczym niezak³ócone milczenie. Po kazaniu i b³ogos³awieñstwie ochrzci³em sk³adaj¹c¹ siê z szeciu osób rodzinê21. Nie potrafiê opisaæ itd..
Czytaj¹c list o. Daly’ego, domylam siê, ¿e mówi mi o szkole, któr¹ zaczêli tam budowaæ. Wówczas mieli ju¿ 30 dzieci i spodziewali
siê przyj¹æ znaczn¹ liczbê, nawet protestantów. Jeden powód wiêcej22,
aby Rada postanowi³a przydzieliæ tej cennej misji sumê wiêksz¹, ni¿
to by³o w zesz³ym roku.

89. List z 13 sierpnia 1844 „do panów Rady Dzie³a, w Lyonie”23.
Przypomina o potrzebach misji Penzance, gdzie wkrótce dotrze trzeci
misjonarz.
LIST POMINIÊTY.

90. [Do Rady Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, w Lyonie]24.
Potrzeby misji Bytown i misji Zatoki Hudsona, któr¹ oblaci wkrótce obejm¹. Apostolat ojców wród robotników lenych i wród Indian.
19
20
21
22
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toute zamiast tout.
motifs zamiast motif.
Fragment skopiowany w Lyonie i zachowany w Pary¿u, arch. de la Propagation de
Fragment skopiowany w Lyonie i zachowany w Pary¿u, arch. de la Propagation de
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[Marsylia,] 23 grudnia 1844.
Szanowni Panowie,
…Korzystam z okazji, by powiedzieæ wam co wa¿nego i przypomnieæ o potrzebach misji, któr¹ nasze Zgromadzenie ufundowa³o
w Bytown w diecezji Kingston, i misji, któr¹ wiosn¹ przysz³ego roku
za³o¿ymy w regionie Zatoki Hudsona. Ojcom ze wspólnoty Bytown
powierzono duchow¹ opiekê nad katolick¹ ludnoci¹ miasta i innych
parafii diecezji, gdzie g³osz¹ misje. Nadto spiesz¹ z pomoc¹ duchow¹
ludziom pracuj¹cym przy wyrêbie lasów. Ci robotnicy w liczbie kilku
tysiêcy s¹ rozproszeni grupami w lasach, gdzie spêdzaj¹ wszystkie
miesi¹ce sezonu, cinaj¹c drzewa. Dot¹d pozbawieni duchowej opieki
dopuszczali siê licznych wykroczeñ, bêd¹c plag¹ parafii, do których
wracali po sezonowej pracy. Chc¹c zaradziæ tak wielkiemu z³u, biskup
diecezji postanowi³, by misjonarze z Bytown wizytowali te grupy lenych robotników i nieli im pos³ugê duchow¹ tam, gdzie pracuj¹.
Misja, któr¹ Oblaci Maryi posiadaj¹ w tej czêci pó³nocnej Kanady, bêdzie wiêc ogromnie wa¿na, zapewniaj¹c25 wspomniane pos³ugi.
Ale ojcowie z Bytown pe³ni¹ prace nie mniej interesuj¹ce i u¿yteczne
dla religii. Bêd¹ szczególnie powiêcali siê misjom wród Indian
w ca³ej pó³nocno-zachodniej Kanadzie. Sprawa najwy¿szej wagi, by
tê misjê wspieraæ i daæ solidne podstawy. Ma ona ju¿ czterech misjonarzy; wkrótce do³¹cz¹ dwaj inni i gdy tylko okolicznoci pozwol¹,
wspólnota siê powiêkszy. Lecz koció³ parafialny w Bytown nie jest
jeszcze ukoñczony, a d³ugi ci¹gle niesp³acone. Ojcowie nie maj¹ domu
mieszkalnego, a ich dochody wystarcz¹ tylko na utrzymanie trzech
kap³anów pracuj¹cych w parafii. W tej sytuacji nasi ojcowie z Ameryki wiele razy mi pisali, bym powiadomi³ o potrzebach Dzie³o Rozkrzewiania Wiary, którego wielkoduszne datki jedynie pomog¹ zrealizowaæ
czêæ zamierzonych planów. Potrzebna jest im suma przynajmniej
40 tysiêcy franków, z czego 30 tysiêcy przeznacz¹ na zakup terenu
i jak najszybsz¹26 budowê domu mieszkalnego dla wspólnoty. Pozosta³e 10 tysiêcy franków przeznacz¹ na utrzymanie ojców, którzy oddaj¹ siê pos³udze wród robotników lenych i misjom wród Indian jak
te¿ na budowê kaplic przeznaczonych na przyjêcie neofitów i ³atwiejsze pozyskiwanie niewiernych.
25
26

ils zamiast il.
plutôt zamiast plus tôt.
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Uwa¿am, panowie, i¿ zadowoli was opis potrzeb misji w Bytown
i jej znaczenia27, jej ró¿norodnoæ pos³ug, jakie pe³ni¹ tamtejsi misjonarze. To znaczenie ronie stale ze wzglêdu na centralne komunikacyjne po³o¿enie miasta, ³¹cz¹ce pó³nocn¹ i po³udniow¹ Kanadê, Stany
Zjednoczone i pó³noc tej czêci Ameryki. Znamy zapa³, jaki was o¿ywia, by towarzyszyæ ka¿demu przedsiêwziêciu dla rozkrzewiania wiary
i dobra religii. Znamy szlachetnoæ, z jak¹ udzielilicie obfitej ja³mu¿ny wielu misjom w Stanach Zjednoczonych i gdzie indziej, zak³adanym przez stowarzyszenia misyjne. Okazalicie prawdziw¹ dobroæ28,
spe³niaj¹c nasz¹ probê o pomoc misji w Kornwalii, za któr¹ Oblaci
Maryi Niepokalanej w Anglii s¹ odpowiedzialni. Wszystko to ka¿e mi
ufaæ i umacnia w przekonaniu, i¿ otoczycie opiek¹ nasze misje w Ameryce, wpisuj¹c je na listê misji wspieranych przez cudowne Dzie³o,
którym zarz¹dzacie z tak wielk¹ m¹droci¹ i powiêceniem.
Dodam, ¿e licz¹c na wasz¹ dobr¹ wolê, przyj¹³em propozycjê biskupa Provencher29, wikariusza Juliopolis, który zaprasza nas do swego wikariatu apostolskiego w Zatoce Hudsona. Tak wiêc przed Zgromadzeniem Oblatów Maryi Niepokalanej otwiera siê nowe pole dla
jego gorliwoci, obejmie ono odt¹d wszystkie misje na ogromnych
posiad³ociach Wielkiej Brytanii w Ameryce Pó³nocnej. Misja ta potrzebuje tak¿e pomocy finansowej Dzie³a Rozkrzewiania Wiary i nie
mo¿e zacz¹æ dzia³aæ bez sumy dziesiêciu30 tysiêcy franków.
Gdyby trzeba by³o wiêcej szczegó³ów, szerszych informacji, proszê,
bycie mnie powiadomili; lecz chcia³bym mieæ szybk¹31 odpowied
w sprawie dyspozycji Rady Dzie³a co do naszych prób na rzecz misji
Bytown i Zatoki Hudsona. Pragnê o tym napisaæ naszym misjonarzom
w Ameryce. Chc¹ wiedzieæ, czego maj¹ siê trzymaæ w tak wa¿nej
sprawie.
Przyjmijcie zapewnienie o moim oddaniu i wyrazy najwy¿szego
szacunku, itd.
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

27
28
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30
31
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1845
91. Do Pana Prezesa Rady Dzie³a Rozkrzewiania Wiary w Lyonie,
Rhone1.
Za³o¿enie misji w Saguenay, w diecezji Quebec. Powodzenie misji
w Penzance, która rozszerza siê na s¹siednie miasteczka. Trzeba wiêcej misjonarzy, by odpowiedzieæ na wszystkie proby.
Marsylia, 6 lutego 1845.

Szanowni Panowie,

Biskup diecezji Quebec2 napisa³ mi 27 padziernika zesz³ego roku:
„Proszê przyj¹æ wyrazy ¿ywej wdziêcznoci za dobrodziejstwo wywiadczone mej diecezji. Otrzyma³a ona kilku cz³onków waszego
wybitnego Zgromadzenia Oblatów Maryi. Trzy tygodnie temu o. Honorat wyjecha³ z trzema ojcami, aby za³o¿yæ dom swego Instytutu nad
rzek¹ Saguenay Wielkiej Zatoki. Misja ta jest niemal w centrum osiedli rozsianych nad brzegami tej wielkiej rzeki i w zasiêgu ró¿nych wiosek, gdzie mieszkaj¹ Indianie. Dla naszej wiary to wielka korzyæ istnienie tej misji, zw³aszcza gdy liczba misjonarzy powiêkszy siê
w miarê, jak bêd¹ wzrastaæ potrzeby, itd.”.
Ojciec, który piastuje urz¹d prowincja³a3, napisa³ mi, ¿e biskup diecezji Quebec pokryje koszt budowy pierwszego domu i w tym celu
przyle sumê 250 luidorów, mo¿e niewystarczaj¹c¹, i rocznie przeka¿e sumê 200 luidorów na utrzymanie misjonarzy i domu. To wyjani,
co biskup z Quebec wspomnia³ w licie wam wys³anym o kosztach
misji Oblatów Maryi Niepokalanej w jego diecezji.

1
2
3

Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P.
Biskup Signay.
Ojciec Guigues.
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Obawiam siê, ¿e w kraju, gdzie wszystko jest tak drogie, wymienione sumy nie wystarcz¹ i ¿e misjonarze bêd¹ musieli dodaæ co od
siebie.
Co do podró¿y misjonarzy podajê nastêpuj¹ce szczegó³y. Odpowiadaj¹c na probê arcybiskupa Quebecu zobowi¹za³em siê dodaæ jednego
misjonarza do dwóch, których wys³a³em dla misji w Bytown w diecezji
Kingston. Skoro diecezja Quebec potrzebowa³a czterech misjonarzy,
a prowincja³ musia³ ich wzi¹æ z podró¿uj¹cych do Ameryki na koszt
Zgromadzenia, przypuszczam (jest to przypuszczenie, bo nie pisano
w tej sprawie), ¿e arcybiskup zwróci prowincja³owi koszt podró¿y misjonarzy wys³anych dla jego diecezji.
Tak przedstawiaj¹ siê wszystkie wyjanienia, jakie mogê wam przes³aæ, panowie, w odpowiedzi na list z 25 stycznia, jaki mi wys³alicie.
Nadesz³y bardzo dobre wiadomoci z misji Penzance w Anglii.
Rozszerza siê ona na ca³y region, jego mieszkañcy z zapa³em przyjmuj¹ misjonarza; pisze o. Daly, i¿ mno¿¹ siê nawrócenia i gdyby móg³
pobudowaæ kaplice, wszystkie protestanckie wi¹tynie opustosza³yby,
jak to siê sta³o w Penzance. Tam szko³a ma mnóstwo uczniów, protestanci nie obawiaj¹ siê posy³aæ do niej swych dzieci, które w ten sposób ³atwiej stan¹ siê katolikami. Na wiosnê tego roku chcê koniecznie
pos³aæ nowego misjonarza z pomoc¹ tym, którzy s¹ wyczerpani prac¹.
Zaraz wylê wam bud¿et tej interesuj¹cej misji i przypomnê o pilnych
potrzebach misji Bytown w diecezji Kingston, o której wam pisa³em.
Nie obawiam siê, ¿e bêdê siê wam naprzykrza³, chcia³bym mieæ dosyæ
misjonarzy do dyspozycji i przed³o¿yæ wam nowe proby o dotacje,
bo wiem, jak¹ wagê przywi¹zujecie do szerzenia Królestwa Jezusa
Chrystusa.
Zapewniam Was, szanowni panowie, o czci i przyjani, wasz pokorny, pos³uszny s³uga,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
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92. Do szanownych cz³onków Rady Dzie³a Rozkrzewiania Wiary4.
Wys³ane dwa listy, sporz¹dzone przez o. Casimira Auberta o misjach
w Anglii i Kanadzie. Misje w Kornwalii zawdziêczaj¹ swe istnienie
wy³¹cznie Dzie³u Rozkrzewiania Wiary, natomiast misje w Ameryce
pragn¹ wsparcia ze strony Dzie³a dla swego rozwoju i umocnienia.
Waga przysz³ych misji w regionie Zatoki Hudsona i Rivière-Rouge.
Najbli¿szy wyjazd czterech misjonarzy. Prosi, by og³osiæ w „Kronikach” wys³ane sprawozdania o misjach wród Indian Ameryki.
Wdziêcznoæ za wsparcie ze strony Dzie³a.
Marsylia, 18 marca 1845.
Szanowni Panowie,
Mam zaszczyt przekazaæ wam dwie noty dotycz¹ce: pierwsza, misji Oblatów Maryi Niepokalanej w hrabstwie Kornwalii (Anglia),
i druga, ich misji w Ameryce Pó³nocnej. Obie noty sporz¹dzi³ Wielebny Ojciec Aubert, za³o¿yciel naszej placówki w Anglii, pe³nomocnik
naszych misji w Kanadzie. Ufam, ¿e zaspokoj¹ one wasze pragnienie
informacji i szczegó³ów, jakie winien wam przed³o¿yæ, ilekroæ zwraca
siê ktokolwiek do Dzie³a, oczekuj¹c pomocy finansowej, za co jestecie odpowiedzialni. To sprawozdanie jest precyzyjne, poniewa¿ ojciec
ten osobicie pozna³ nasze misje w Kornwalii i utrzymuje5 cis³e relacje z misjami, jakie za³o¿ylimy w Ameryce Pó³nocnej.
Czytaj¹c, panowie, te zapiski, zrozumiecie donios³oæ misji, jakie
Zgromadzenie Oblatów Maryi Niepokalanej prowadzi w obcych krajach i ¿e zas³uguj¹ one na uznanie ze strony Dzie³a Rozkrzewiania
Wiary. Temu Dzie³u zawdziêczaj¹ swe istnienie misje w Kornwalii,
a misje Ameryki oczekuj¹ wsparcia dla swego rozwoju i umocnienia.
Ufam, i¿ zbyteczne s¹ moje osobiste uwagi, skoro jasno prezentuj¹ to
wys³ane noty. Wystarczy uznaæ, i¿ bez waszego wielkodusznego
wsparcia dla ró¿nych misji, nie dokona³oby siê tak wielkie dobro
i jeszcze wiêksze, jakiego siê spodziewamy. Dotyczy to najpierw misji naszego Zgromadzenia w hrabstwie Kornwalii; nie maj¹ rodków,
nawet by wy¿ywiæ misjonarzy, prócz darowizn Dzie³a Rozkrzewiania
4
Oryg: Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P. Za³o¿yciel z³o¿y³ tylko podpis. Podobny tekst jest przechowywany w Pary¿u.
5
W rêkopisie quil entretient jest powtórzone i skrelone.
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Wiary. By³oby te¿ mocno zagro¿one istnienie misji w Ameryce, gdyby nie zosta³a udzielona pomoc Dzie³a tak u¿ytecznego dla religii.
Koszt utrzymania misji w Bytown, diecezja Kingston w pó³nocnej
Kanadzie ponosi³by odt¹d ca³kowicie biskup i zosta³oby tylko dwóch
lub trzech misjonarzy dla duszpasterstwa parafialnego powierzonego
im w miecie i regionie. Nale¿a³oby te¿ zaniechaæ duszpasterstwa
wród drwali lenych oraz misji wród Indian w ca³ej pó³nocno-zachodniej Kanadzie. A przecie¿ s¹ to dzie³a interesuj¹ce i porzucenie
ich by³oby wielk¹ szkod¹ dla religii w kraju maj¹cym tyle duchowych
potrzeb.
Misja, któr¹ nasze Zgromadzenie przyjê³o w dystrykcie biskupa
z Juliopolis6 i która zacznie siê z pocz¹tkiem lata, by³aby w jeszcze
gorszej sytuacji bez dotacji, o któr¹ prosimy. Zatem planowane misje
wród Indian w regionie Zatoki Hudsona i Rivière-Rouge oraz wród
nieznanych plemion w g³êbi kraju by³yby te¿ zaniechane lub od³o¿one
na czas nieokrelony. Tym bardziej konieczne jest udzielenie pomocy
tej misji, bo otrzyma³em gor¹ce proby w tej sprawie nie tylko od biskupa diecezji Juliopolis, tak¿e od arcybiskupa Quebecu i od biskupa
Montrealu. Wszyscy oni uznaj¹ tê misjê za sprawê najwy¿szej wagi.
Do was, panowie, Zgromadzenie Oblatów Maryi Niepokalanej zwraca siê z pe³nym zaufaniem, prosz¹c o dotacje dla swych misji zagranicznych. Wielkodusznoæ, jak¹ okazalicie naszej misji w Kornwalii,
pozwala mi ufaæ, i¿ nadal bêdziecie troszczyæ siê o ni¹ teraz zw³aszcza, gdy jej potrzeby rosn¹ wraz z jej znaczeniem. Mój list z pocz¹tku
roku w sprawie naszych misji w Bytown i w regionie Zatoki Hudsona
przyjêlicie bardzo ¿yczliwie, co pozwala mi ufaæ, ¿e otrzymam sumê,
o jak¹ dla nich prosi³em.
W notach tu za³¹czonych o. Aubert nie wspomnia³ o kosztach podró¿y dwóch kap³anów i jednego brata. Pragnê wys³aæ ich do Kanady
za kilka miesiêcy, inny z naszych ojców wyruszy wkrótce na misjê
w Kornwalii. S¹dzilimy, i¿ bêdzie lepiej z³o¿yæ tê probê, gdy bêd¹
wyje¿d¿aæ ci ró¿ni misjonarze, jak to by³o zwyczajem poprzednich lat.
Pragnê przypomnieæ wam o danej mi obietnicy, ¿e w numerze majowym „Kronik” bêd¹ sprawozdania naszych ojców z ich misji wród
Indian w Ameryce Pó³nocnej z notatk¹ jako wstêpem do tych listów.
Ze s³usznego powodu proszê nie odk³adaæ tej publikacji.
6

Biskup Provencher.
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Na koniec pragnê wyraziæ g³êbok¹ wdziêcznoæ za ³askawe przyjêcie z waszej strony prób o dotacje, z czym Zgromadzenie Oblatów
Maryi Niepokalanej wielokrotnie zwraca³o siê do was. Pragnê te¿
wyraziæ wielkie zadowolenie z naszej korespondencji i z tego, co mnie
osobicie dotyczy w waszych listach.
Przyjmijcie zapewnienie o mojej przyjani, wasz pokorny i pos³uszny s³uga,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

93. Do p. Choiselat, plac Saint-Sulpice 8, w Pary¿u7.
Potrzeby misji oblackich w Anglii i Kanadzie. Ksi¹dz Muller skar¿y
siê, ¿e nie ma dobrego wykorzystania datków Dzie³a Rozkrzewiania
Wiary w Stanach Zjednoczonych.
Marsylia, 13 maja 1845.
Szanowny Panie,
Polecam panu o. Perrona, który do³¹czy do swych wspó³braci
w Penzance. Misja ta wymaga wiêkszej liczby misjonarzy. Ojciec Perron zatroszczy siê, by zrealizowaæ pañskie zlecenie do Anglii. Przy
okazji polecam panu tê misjê w Penzance, która obejmuje ju¿ ca³y
dystrykt i dziêki Bogu rozwija siê. Nie mo¿na zapomnieæ te¿ o misji
w Bytown w diecezji Kingston w Kanadzie jak równie¿ o misji Rivière-Rouge, obie powierzone naszym Oblatom Maryi Niepokalanej.
Sprawozdania dotycz¹ce tych misji zosta³y przed³o¿one cz³onkom
rady; ufam, ¿e panowie z rady oka¿¹ im zainteresowanie. Poniewa¿ nie
znam ich osobicie, zwracam siê bezporednio do pana, prosz¹c, by
zechcia³ pan wzi¹æ sprawê w swe rêce i uzyska³ tak¹ sumê, o jak¹ prosimy. W sytuacji, w jakiej znajduj¹ siê nasi misjonarze, niezbêdna jest
pomoc finansowa. Przybyli oni z planem ewangelizacji opuszczonych
Indian, misji niecierpi¹cej zw³oki. Wspólnota z Bytown ma wielkie
znaczenie, a plany tycz¹ce ró¿nych placówek misyjnych przyczyni¹
siê do o¿ywienia ducha mieszkañców regionu.
7

Oryg., Paris arch de la Propagation de la foi. Za³o¿yciel z³o¿y³ tylko podpis.
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Odwiedzi³ mnie ks. Muller, misjonarz ze Stanów Zjednoczonych.
Nie bardzo wiem, co chcia³ mi przekazaæ, z jego ust us³ysza³em, ¿e
mówi³ papie¿owi, i¿ w Stanach Zjednoczonych nie robi siê zbyt dobrego u¿ytku z datków Dzie³a Rozkrzewiania Wiary. Mo¿e ten kap³an
przesadnie widzi z³o, lecz to niestosowne, bo jakby donosi³ papie¿owi
na biskupów tego kraju. To mo¿e zrodziæ w Rzymie podejrzenia i niepokoje niezbyt korzystne dla Dzie³a Rozkrzewiania Wiary we Francji.
Czujê siê w obowi¹zku uprzedziæ pana, by móc stwierdziæ, czy niezadowolenie tego kap³ana nie sk³oni³o go do wydania niesprawiedliwych
s¹dów. Chcia³em, by poda³ mi kilka faktów, ale okaza³ niezdecydowanie i tylko powiedzia³, ¿e misjonarze s¹ tam wszystkiego pozbawieni.
Ten Muller pochodzi z diecezji Nancy. Proszê nie wspominaæ o mnie,
jeli pan bêdzie zbiera³ informacje, nade wszystko proszê przygotowaæ
obronê w razie ataku ze strony Rzymu.
Zapewniam Pana o moim przywi¹zaniu i przyjani, pokorny i pos³uszny s³uga,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

94. Do p. Jessè, prezesa Rady G³ównej Dzie³a Rozkrzewiania
Wiary, w Lyonie8.
List polecaj¹cy w sprawie bpa J. Hilianiego. Przypomnienie o potrzebach misji oblackich. Zbyt czêste podró¿e bpa Triochego.
Marsylia, 26 czerwca 1845.
Szanowny Panie,
J. Hiliani, arcybiskup katolickiego rytu syryjskiego w Damaszku
poprosi³ mnie o pozwolenie kwestowania w Marsylii na potrzeby swej
diecezji. Odpowiadaj¹c, wyjani³em, ¿e z zasady nie dajê pozwolenia
na kwestowanie, by nie odwieæ hojnoci wiernych od wielkiego Dzie³a Rozkrzewiania Wiary. By wynagrodziæ tê odmowê, obieca³em mu,
¿e napiszê do pana, polecaj¹c go wielkodusznoci rady. Uprzedzi³em
go tylko, ¿e u³atwi sprawê list polecaj¹cy Kongregacji Propagandy
8

Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P.
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w Rzymie, co nie znaczy, ¿e w¹tpiê w to¿samoæ jego osoby. Zosta³
mi przedstawiony przez syryjskich kupców, których znam doskonale,
s¹dzi³em jednak, ¿e powinien posiadaæ certyfikat uwierzytelniaj¹cy go.
Otrzyma go wkrótce, bo napisa³ probê do Rzymu, gdy przebywa³
w Cività Vecchia, podró¿uj¹c z Konstantynopola do Marsylii.
Pisz¹c ten list, proszê pamiêtaæ o potrzebach naszych misji w Kanadzie i Anglii; ufam, ¿e zechce je Pan umieciæ na czo³owym miejscu.
Pocieszaj¹ce s¹ wieci w ostatnich listach z Penzance, by³y dziesi¹tki nawróceñ, niedawno kaznodzieja metodysta wróci³ na ³ono Kocio³a. Dlatego protestanci zaczynaj¹ okazywaæ zdumienie i niepokój.
Tych, którzy powracaj¹ do prawdziwej wiary, próbuje siê niekiedy
odwieæ przez zastraszanie i znêcanie siê. Pewna panienka, gdy przeladowa³a j¹ w³asna matka, odpowiedzia³a jej z przekonaniem, ¿e mo¿na
j¹ zabiæ, ale nigdy odwieæ od tej drogi, jak¹ pragnie iæ, i szczêciem
bêdzie dla niej umrzeæ za wiarê.
Misje pó³nocnej Kanady s¹ tak wa¿ne, i¿ nie s¹dzê, by mo¿na je by³o
przyrównaæ do misji w Stanach Zjednoczonych. A jak wielk¹ pomoc
finansow¹ otrzymuj¹ te ostatnie od Dzie³a Rozkrzewiania Wiary. Nie
mam rzeczników w Lyonie i Pary¿u, by zabiegali o interes misji naszych
Oblatów Maryi Niepokalanej. Odwo³ujê siê ca³kowicie do poczucia
sprawiedliwoci i ¿yczliwoci cz³onków jednej i drugiej rady.
I oto jeszcze przypadek bpa Triochego9; je¿eli jego podró¿e odbywaj¹ siê na koszt Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, niech mi wolno bêdzie
zauwa¿yæ, ¿e s¹ one zbyt czêste.
Proszê przyj¹æ wyrazy czci, wasz pokorny i pos³uszny s³uga,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
95. Do p. Jessè, prezesa Rady G³ównej Dzie³a Rozkrzewiania
Wiary, w Lyonie, Rhone10.
Ojcowie Molloy, Bermond i Chevalier wyruszaj¹ do Kanady; trzeba
4000 franków na ich podró¿ i 300 franków dla o. Perrona udaj¹cego
siê do Anglii. Przypomina o potrzebach misji oblackich.
9
10

Laurent Trioche, biskup Babilonu.
Oryg., Rome arch de la Postulation, L. M.-P. Za³o¿yciel z³o¿y³ tylko podpis.
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Marsylia, 26 czerwca 1845.
Szanowni Panowie,
Wkrótce trzech misjonarzy Zgromadzenia Maryi Niepokalanej wyruszy na misje do Kanady; to o. Molloy11, z pochodzenia Irlandczyk,
na misjê do Bytown w diecezji Kingston oraz oo. Bermond i Chevalier12, diecezja Gap do naszej placówki Longueuil niedaleko Montrealu. Dzie³o Rozkrzewiania Wiary zobowi¹za³o siê do pokrycia kosztów podró¿y naszych misjonarzy wys³anych w obce kraje. Dzisiaj
wobec cz³onków rady zasiadaj¹cych w jej administracji generalnej
dopraszam siê takiej dotacji, jaka by³a nam przyznana w poprzednich
latach. Wyjazd tej nowej wspólnoty nast¹pi najpóniej w po³owie lipca; by³oby dobrze, by suma przeznaczona na ich podró¿ mog³a byæ
przekazana w tym okresie. Proszê, bycie mnie jak najszybciej powiadomili o sposobie uiszczenia kwoty, to znaczy, czy misjonarze maj¹
pobraæ tê sumê w Pary¿u z r¹k skarbnika Dzie³a, czy te¿, co bardziej
nam odpowiada, przelecie nam tê sumê wekslem p³atniczym do banku w Marsylii. Chcê zauwa¿yæ, ¿e suma 1200 franków przyznawana
dot¹d na jednego misjonarza nie starczy na pokrycie wszystkich wydatków zwi¹zanych z ich podró¿¹ na l¹dzie i przepraw¹ przez ocean
i ¿e Zgromadzenie zawsze musia³o dok³adaæ do tej sumy dla ka¿dego
z nich od 100 do 150 franków. Os¹dcie wiêc sami, czy nie trzeba dodaæ tej cyfry do sumy wyznaczonej przez Dzie³o Rozkrzewiania Wiary, by pokryæ wszelkie wydatki. Potrzebna suma dla trzech misjonarzy, którzy wkrótce wyrusz¹ na misje do Kanady, wynosi³aby 4000
franków.
Poprzednio pisa³em, ¿e jednego z ojców mam wys³aæ do Anglii, by
wzmocniæ personel misji w Kornwalii. Misjonarz ten wyjecha³ w zesz³ym miesi¹cu. Skarbnik naszego Zgromadzenia w formie zaliczki
zap³aci³ za podró¿. S¹dzê, ¿e wasza rada zgodzi siê, by z funduszu
Dzie³a pokryæ ten wydatek siêgaj¹cy skromnej sumy 300 franków.
Bêdê wam wdziêczny, panowie, jeli otrzymam odpowied na proby o finansowe wsparcie dla naszych misjonarzy, jakie kieruje do was
Zgromadzenie Maryi Niepokalanej i kiedy skarbnik Dzie³a bêdzie
móg³ wyp³aciæ w ca³oci lub w czêci spodziewan¹ sumê. Ponawiam13
Mulloy zamiast Molloy.
Chevallier zamiast Chevalier.
13
renouveller zamiast renouveler.
11

12
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dzi gor¹ce proby, bo widzê niecierpi¹ce zw³oki potrzeby misji
w Bytown w pó³nocnej Kanadzie i nie³atw¹ sytuacjê, w jakiej znajduj¹ siê nasi misjonarze w Kornwalii.
Zapewniam was o mej wdziêcznoci i szacunku,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

96. Do Szanownych Panów z Rady G³ównej Dzie³a Rozkrzewiania
Wiary, w Lyonie14.
Podziêkowanie za wielkoduszn¹ pomoc finansow¹ udzielon¹ misji
w Kornwalii i za przes³an¹ zaliczkê. Dlaczego tak mocno zmniejszono
sumê na rzecz misji w Bytown? Czy nale¿y daæ pozwolenie Dzie³u Sainte-Enfance w Marsylii?
Marsylia, 27 padziernika 1845.
Szanowni Panowie,
W tych dniach otrzyma³em list z dat¹ 20 bie¿¹cego miesi¹ca, gdzie
zawiadamiacie mnie o decyzji waszej rady w sprawie pomocy finansowej udzielonej na rok 1845 dla misji Oblatów Najwiêtszej i Niepokalanej Dziewicy Maryi, zarówno w Anglii, jak i w Ameryce. Otrzyma³em pismo skarbnika Dzie³a, który przesy³a do naszej dyspozycji
zaliczkê15 16 000 franków z sumy przyznanej tym misjom.
Nie w¹tpi³em, panowie, ¿e jeszcze w tym roku zajmiecie siê spraw¹ naszej misji w Kornwalii. Coraz wiêksze owoce, jakie wydaje, jej
promieniowanie na ca³y region, wszystko to jest dla mnie porêk¹, ¿e
dziel¹c fundusz, przyznacie tej misji czêæ w³aciw¹ do jej potrzeb.
Czujê siê zobowi¹zany wyraziæ ¿yw¹ wdziêcznoæ za wielkodusznoæ, z jak¹ odpowiedzielicie na nasze proby i przyznalicie tej misji, w³¹cznie z ewentualnym dodatkiem, sumê du¿o wiêksz¹, ni¿ siê
14
Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P. Za³o¿yciel napisa³ tylko postscriptum
i z³o¿y³ swój podpis.
15
à compte zamiast acompte.
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spodziewa³em, po ogólnej obni¿ce dotacji rozdzielanych misjom zagranicznym.
Dziêkujê wam za ¿yczliwe zrozumienie naszych prób o pomoc
naszym misjom Ameryki zw³aszcza przy rocznym podziale funduszy
Dzie³a wam powierzonego. Jest to dla mnie dowód waszego zainteresowania misj¹ naszego Zgromadzenia w obcych krajach oraz szczerego pragnienia, by tym misjom zapewniæ byt i sta³y rozwój.
Przyjmijcie jednak uwagê co do sumy przyznanej przez wasz¹ radê
naszej misji w Bytown w pó³nocnej Kanadzie. Obni¿ylicie j¹ tak bardzo, bo z 40 000 franków, jakich oczekiwalimy, otrzymamy 15 000,
¿e trudno mi ukryæ z tego powodu zdziwienie. Przyznam te¿, ¿e podejrzewa³em, czy przy tej operacji finansowej nie kierowano siê jakimi motywami, o czym wolelicie mi nie mówiæ. Czy¿by biskup tej
diecezji domaga³ siê od Dzie³a Rozkrzewienia Wiary te¿ pomocy finansowej dla tej misji? Nie wierzê w to, bo ten biskup zobowi¹za³ siê
przekazywaæ dochód z parafii Bytown na utrzymanie misjonarzy obs³uguj¹cych miasto i parafie katolickie. Zrzek³ siê wiêc ca³ej odpowiedzialnoci za utrzymanie tej misji i obarczy³ tym nasze Zgromadzenie. Mo¿e s¹dzilicie, ¿e ta misja po³o¿ona w kraju wybitnie
religijnym ma znacznie mniejsze potrzeby i ¿e podana suma by³a zawy¿ona? To spostrze¿enie mo¿e byæ s³uszne dla misji w po³udniowej
Kanadzie, a nie zgadza siê z rzeczywistoci¹ naszych misji pó³nocnej
Kanady. Te ostatnie winny zaliczaæ siê do tej samej kategorii co wiêkszoæ misji w Stanach Zjednoczonych powierzonych zgromadzeniom.
Wiecie dobrze, jak wielk¹ hojnoæ Dzie³o Rozkrzewiania Wiary okaza³o poprzednio dla misji redemptorystów w Baltimore, misji ojców
mi³osierdzia w Nowym Jorku i innych, które jednak nie maj¹ ani wiêkszych potrzeb, ani wiêkszego znaczenia ni¿ misja, któr¹ utworzylimy
w Bytown w diecezji Kingston. Nie bez pewnej racji zacz¹³em mieæ
w¹tpliwoci, jakie tu przedstawiam. Bêdê wam wdziêczny, jeli w¹tpliwoci tej natury zechcecie rozwiaæ, daj¹c pewne wyjanienia; tym
bardziej zale¿y mi na nich, bo dotycz¹ sprawy tak delikatnej.
Otrzyma³em niedawno wiadomoci z naszych misji w Ameryce.
Ojcowie wys³ani w region Rivière-Rouge i Zatoki Hudsona opucili
Montreal na pocz¹tku lipca, 45 dni spêdzili w podró¿y i przybêd¹ do
swych misji w po³owie sierpnia. Nie mamy jeszcze wiadomoci o ich
misji, komunikacja miêdzy tym niecywilizowanym krajem a reszt¹
Ameryki Pó³nocnej jest doæ s³aba. Ze swej apostolskiej wyprawy po-
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wrócili ju¿ misjonarze, którzy w sezonie letnim ewangelizowali ludy
osiad³e na kresach Kanady. Przygotowuj¹ oni sprawozdanie z misji
i wkrótce je otrzymamy. Z przyjemnoci¹ przelê wam interesuj¹ce
fragmenty, bycie mogli je zamieciæ w „Kronikach” ku zbudowaniu
czytelników, którzy odkryj¹, jak wielkiemu dobru s³u¿¹ cz³onkowie
Dzie³a Rozkrzewiania Wiary.
Przyjmijcie, panowie, zapewnienie o wdziêcznoci i szacunku, jakim was darzê, wasz pokorny s³uga.
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii, S.G.
PS16 Jestem napastowany probami, bym udzieli³ zezwolenia w mojej
diecezji na realizowanie Dzie³a Sainte-Enfance i nawet arcybiskup
Chalcedonu17 pisa³ mi o tym, a markiz de Janson stale mi o tym przypomina; odmawia³em niezmiennie w obawie, by ta akcja nie wyrz¹dzi³a szkody Dzie³u Rozkrzewiania Wiary. Pan de Janson twierdzi, ¿e
rada w Pary¿u wcale tak nie s¹dzi. Proszê o wiêcej informacji, jako
¿e nie jestem sk³onny, by wyraziæ zgodê.

97. Do Szanownych Panów z Rady G³ównej Dzie³a Rozkrzewiania
Wiary, w Lyonie18.
Listy o. Laverlochère’a i o. Pierre’a Auberta wys³ane do „Kronik”
Dzie³a Rozkrzewiania Wiary. Proba o wys³anie do Marsylii dotacji
dla misji w Zatoce Hudsona. Pomoc dla misji Bytown nie jest wystarczaj¹ca.
Marsylia, 12 grudnia 1845.
Szanowni Panowie,
Mam zaszczyt przes³aæ wam dwa listy napisane przez ojców naszego Zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalanej, którzy pos³uguj¹

16
17
18

To postscriptum zosta³o napisane na marginesie pierwszej strony.
Biskup Raphael Bonami, ze Zgromadzenia ksiê¿y Picpus.
Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L., M.-P. Za³o¿yciel z³o¿y³ tylko podpis.
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wród Indian Ameryki Pó³nocnej. Pierwszy jest od o. Laverlochere’a,
którego sprawozdanie zamiecilicie w majowym numerze „Kronik”.
Latem odwiedzi³ on te same domy misyjne co w ubieg³ym roku,
ewangelizuj¹c Indian z plemienia Temiskaming19, Abitibi20, Grand Lac
itd. Misji wszêdzie towarzyszy obfite b³ogos³awieñstwo. Cz³onkowie
Dzie³a Rozkrzewiania Wiary przeczytaj¹ z zainteresowaniem to opowiadanie.
Drugi list mówi o podró¿y o. Auberta, który tego roku wyruszy³
z Montrealu w towarzystwie o. Tachégo, aby zak³adaæ misjê Rivière-Rouge w wikariacie Zatoki Hudsona. Po dwumiesiêcznej podró¿y
statkiem po rzekach i jeziorach zachodniej Kanady przybyli do Saint-Boniface, gdzie rezyduje biskup diecezji Juliopolis. List jest interesuj¹cy, bo te misyjne wyprawy by³y podjête wy³¹cznie dla chwa³y Bo¿ej
i zbawienia dusz. Interesuj¹cy jest temat opowiadania. Czytelnik nie
zna jeszcze krajów, o których pisze ten odwa¿ny misjonarz, lektura
przynosi mu podwójn¹ korzyæ, pobudzaj¹c jego ciekawoæ opisami
regionów jeszcze niezbadanych i wzbogacaj¹c tê wiedzê geograficzn¹, jakiej nie znajdzie gdzie indziej. Misja Rivière-Rouge obejmie
swym zasiêgiem ogromn¹ czêæ kraju i dostarczy buduj¹ce opowiadania do „Kronik”, niech wiêc czytelnicy poznaj¹ jej pocz¹tki i misjonarzy do tego dzie³a powo³anych. Nie w¹tpiê wiêc, i¿ opublikujecie w jednym z najbli¿szych numerów „Kronik” listy, które wam
posy³am. Ró¿ne s¹ powody, by prosiæ o szybk¹ publikacjê. Nadto
w nied³ugim czasie znowu przylê wam inne sprawozdania z misji
naszych ojców pracuj¹cych wród indiañskich plemion w diecezji
Quebec.
Nie trzeba, Panowie, przypominaæ wam, ¿e spodziewamy siê
wkrótce otrzymaæ od skarbnika Dzie³a sumê, któr¹ raczylicie przyznaæ naszej misji Zatoki Hudsona na rok 1845. Czêæ tej sumy przeznaczy siê na zakup ró¿nych rzeczy potrzebnych do urz¹dzenia misji,
czy to sprzêtu liturgicznego, czy te¿ na u¿ytek misjonarzy lub rozwoju technicznego Indian. Skoro pieni¹dze maj¹ byæ wys³ane z Francji,
nie mo¿na czekaæ zbyt d³ugo. Powinny dotrzeæ jak najszybciej do
Montrealu, by mog³y byæ wys³ane ³odziami kompanii angielskiej, które wiosn¹ wyrusz¹ do regionu Ameryki Pó³nocno-Zachodniej.
19
20

Témiskaming zamiast Témiscamingue.
Abbitibi zamiast Abitibi.
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¯a³ujê, ¿e mimo dobrej woli nie moglicie uwzglêdniæ reklamacji
w sprawie zwiêkszenia dotacji przyznanej przez wasz¹ radê dla naszej
misji w Bytown w pó³nocnej Kanadzie. Odpowied pozytywna by³a
o tyle konieczna, ¿e misjonarze jej oczekuj¹cy maj¹ wielkie wydatki
przy budowie domu misyjnego. Nadto s¹ zmuszeni zaci¹gn¹æ znaczn¹
po¿yczkê, by wreszcie ukoñczyæ budowê kocio³a, gdzie pos³uguj¹.
Suma im przeznaczona, chocia¿ niewystarczaj¹ca, pomo¿e im czêciowo wydobyæ siê z k³opotów finansowych.
Zapewniam was o mej wdziêcznoci i wielkim szacunku, wasz pokorny i pos³uszny s³uga,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
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1846
98. List z 7 kwietnia 1846 do Szanownych Panów Rady G³ównej
Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, Lyon1.
Za³o¿yciel potwierdza odbiór sumy 9000 franków; niebawem wyle
wykaz potrzeb misji oblatów na rok 1846 i ¿yczy, by „Kroniki by³y
wydawane co miesi¹c.
LIST POMINIÊTY.

99. Do Szanownych Panów z Rady G³ównej Dzie³a Rozkrzewiania
Wiary, w Lyonie2.
Ojciec Casimir Aubert, prokurator misji wysy³a noty w sprawie dotacji dla Zgromadzenia Oblatów. Misje zale¿¹ od wsparcia finansowego
Dzie³a Rozkrzewiania Wiary; jest wa¿ne, by nie obni¿aæ potrzebnej
sumy, nawet je¿eli jest ona wygórowana. Nowa fundacja w hrabstwie
Leicester w Anglii.
Marsylia, 20 kwietnia 1846.
Szanowni Panowie,
Pragnê przes³aæ wam dwa pisma o. Auberta, prokuratora misji zagranicznych Zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalanej. Te noty
w sprawie dotacji, o jak¹ nasze Zgromadzenie prosi radê dla tych misji na rok 1846, dosz³yby do was wczeniej, gdyby ich autor nie mu-

1
Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P. Za³o¿yciel napisa³ w³asnorêcznie tylko
ostatnie linie tego listu i z³o¿y³ podpis.
2
Oryg., Rome, arch.de la Postulation, L. M.-P. Za³o¿yciel z³o¿y³ tylko podpis.
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sia³ opóniæ ich redakcji o kilka tygodni. Ufam jednak, ¿e dotr¹ do was
w porê, aby potrzeby naszych misji w obcych krajach by³y uwzglêdnione przy podziale funduszu, czym teraz siê zajmujecie.
Pisma te zawieraj¹ rzetelne, solidne informacje, co mogê gwarantowaæ; wiernie ukazuj¹ aktualny stan naszych dalekich misji, ich warunki i potrzeby, które oczekuj¹ wsparcia Dzie³a Rozkrzewienia Wiary, i nie muszê tutaj dodawaæ czegokolwiek od siebie.
Nie muszê te¿ wracaæ do tego, o czym ju¿ wspomnia³em, maj¹c na
wzglêdzie stan misji Zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalanej, dla
których prosimy Dzie³o o pomoc. S¹ one w takiej sytuacji, i¿ bez dobroczynnej akcji Dzie³a Rozkrzewiania Wiary by³yby pozbawione mo¿liwoci rozwoju, nie mog³yby nawet kontynuowaæ rozpoczêtego dzie³a.
Tak ¿e gdyby Opatrznoæ cofnê³a sw¹ rêkê, która je wspiera, szybko
uleg³yby zniszczeniu i zaprzepaszczeniu. Mog¹ wiêc istnieæ tylko pod
tymi warunkami. Dotyczy to misji naszego Zgromadzenia w Kornwalii,
w pó³nocnej Kanadzie i wikariacie Zatoki Hudsona. Powiem wam
otwarcie, Panowie, ¿e spodziewam siê, i¿ w pe³ni zrealizujecie nasze
proby o dotacje na tyle, na ile fundusz Dzie³a wam pozwoli.
Mo¿e s¹dzicie, ¿e misje naszego Zgromadzenia3 proponuj¹ nieco
zawy¿on¹ sumê; lecz wecie pod uwagê, ¿e idzie tu o wydatki nadzwyczajne na inwestycje, które raz ukoñczone ju¿ siê nie powtórz¹.
Tak wiêc wygórowana suma, o któr¹ zabiegamy zarówno dla Ameryki, jak i Anglii wi¹¿¹ siê z kosztem, jaki trzeba ponieæ, by zbudowaæ
dom przeznaczony dla robotników tych ró¿nych misji.
Koñcz¹c mój list, gor¹co was proszê o pozytywne rozpatrzenie naszej proby o pomoc w fundacji nowej misji katolickiej w hrabstwie
Leicester w Anglii4. Ten szlachetny i ofiarny gest w³aciwy Dzie³u
Rozkrzewiania Wiary zaowocuje wiêkszym dobrem w danej sytuacji.
Trzeba mocno wspieraæ ka¿d¹ inicjatywê, która umo¿liwia powrót na
³ono Kocio³a katolickiego, a w tej czêci Wielkiej Brytanii jest to
bardzo widoczne.
Przyjmijcie, Panowie, moje zapewnienie o szacunku dla was i mej
wdziêcznoci, wasz pokorny i oddany s³uga,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii, Sup. Gen.
3
4

Ojciec Aubert prosi o 27 000 franków dla Anglii i 65 000 dla Ameryki.
Chodzi o Grâce-Dieu, drugi dom oblacki w Anglii.
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100. Do Szanownych Panów z Rady G³ównej Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, w Lyonie5.
Zapowied wyjazdu do Ameryki dwóch misjonarzy; podró¿ ich i dwóch
braci do Saint-Boniface bêdzie kosztowaæ 7500 franków.
Marsylia, 15 maja 1846.
Szanowni Panowie,
W jednej z not wys³anych wam razem z listem z 21 kwietnia br.
zawiadomi³em was, i¿ dwaj misjonarze ze Zgromadzenia Oblatów
Maryi Niepokalanej udadz¹ siê w podró¿ do Kanady. Tam, maj¹c
dwóch miejscowych katechetów za towarzyszy, wyrusz¹ do wikariatu
apostolskiego Zatoki Hudsona. Tak do³¹cz¹ do wspó³braci, którzy od
roku pracuj¹ nad brzegami Rivière-Rouge wród indiañskich plemion
Ameryki Pó³nocnej. Skoro Dzie³o Rozkrzewiania Wiary zobowi¹za³o
siê do pokrycia kosztów podró¿y cz³onków naszego Zgromadzenia na
misjach zagranicznych, ufam, ¿e nadal bêdzie ono czyniæ to dobro.
Proszê wiêc, bycie w tym celu przyznali nam sumê, o jak¹ ju¿ poprzednio prosilimy, to znaczy 2500 franków na podró¿ dwóch misjonarzy z Marsylii do Montrealu i 5000 franków dla nich i dwóch katechetów na przebycie trasy z Montrealu do Saint-Boniface nad rzek¹
Rivière-Rouge. Skoro maj¹ wyp³yn¹æ z Hawru w pierwszych dniach
czerwca, zrozumia³e, ¿e chcia³bym mieæ odpowied przed koñcem
tego miesi¹ca, bymy przyznan¹ przez was sumê przekazali zainteresowanym.
Dodam, ¿e choæ w nastêpnych listach nie wspomnê tych dwóch
ojców ze Zgromadzenia Maryi Niepokalanej, mo¿ecie ich wyjazd
og³osiæ w najbli¿szym numerze „Kronik”. S¹ to oo. Ryan i Faraud,
pierwszy Irlandczyk rodem, a drugi z diecezji Avignon. Proszê wymieniæ te¿ oo. Molloya, Bermonda i Chevaliera, którzy wyruszyli w lipcu
zesz³ego roku do Kanady.
Z uszanowaniem, wasz pokorny i zawsze pos³uszny s³uga,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii, S.G.

5

Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P. Za³o¿yciel z³o¿y³ tylko podpis.
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101. List z 6 lipca 1846 do p. de Jessè, prezesa Rady G³ównej
Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, w Lyonie6.
Ojciec Casimir Aubert z³o¿y wizytê w Lyonie i przedstawi potrzeby
misji oblatów, szczególnie fundacji Ashby, ko³o Grâce-Dieu.
LIST POMINIÊTY.

102. Do Szanownych Panów z Rady G³ównej Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, Lyon7.
Podziêkowanie za dotacjê udzielon¹ oblatom w roku 1846 i proba
o przys³anie zaliczki. Misje utrzymuj¹ siê z tych datków.
Marsylia, 18 padziernika 1846.
Szanowni Panowie,
Pragnê potwierdziæ odbiór na czas weksla na 15 000 franków, który wys³alicie mi w koñcu wrzenia br., zaliczkê sumy przyznanej
misjom Zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalanej przez obydwie
Rady Dzie³a Rozkrzewiania Wiary. Nieobecnoæ ekonoma generalnego Zgromadzenia, któremu ten weksel zosta³ przekazany, jak te¿ list
do niego do³¹czony nie pozwoli³y mi odpowiedzieæ wam wczeniej.
Korzystam z jego powrotu do Marsylii, by przeczytaæ wasz list i wam
odpowiedzieæ.
Przede wszystkim dziêkujê wam w imieniu naszego Zgromadzenia
za sta³e, ¿yczliwe zainteresowanie misjami zagranicznymi temu Zgromadzeniu powierzonymi. Szczególnie dziêkujê za ¿yczliwoæ okazan¹ przy g³osowaniu przez cz³onków Dzie³a, które przyzna³o nam na
ten rok 36 800 franków. Suma, choæ niewystarczaj¹ca wobec potrzeb,
którym ma zaradziæ, jest nowym dowodem waszego ¿ywego zainteresowania naszymi misjami w obcych krajach. Dobrze wiecie, Panowie,
6
7

Oryg., Rome, arch. De la Postulation, L. M.-P.
Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P. Za³o¿yciel z³o¿y³ tylko podpis.
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i¿ dziêki waszym dotacjom misje mog³y zaistnieæ, i ufamy, ¿e dziêki
tej hojnoci bêd¹ siê rozwijaæ i wydawaæ b³ogos³awiony owoc. Je¿eli
nasi misjonarze przebiegaj¹ ziemie Indian Ameryki Pó³nocnej i g³osz¹
im Ewangeliê, a inni skutecznie doprowadzaj¹ do katolickiej wiary
bardzo opuszczon¹ ludnoæ Anglii, to dziêki waszemu Dzie³u. Jeli
jedni i drudzy maj¹ chleb i odzienie niezbêdne g³osicielom Ewangelii,
to dziêki waszym dotacjom. Jeli w przysz³oci bêd¹ mieli na w³asnoæ
dom, to nowe dobrodziejstwo tak¿e bêd¹ zawdziêczaæ pomocy, której
im udzielicie.
Pewni waszej ¿yczliwoci nie w¹tpimy, ¿e pozosta³a kwota 9200
franków nam obiecana zostanie ostatecznie nam przyznana na rzecz
misji zagranicznych Zgromadzenia, gdy znana wam bêdzie pe³na suma
ofiar za rok 1846. Dziêki tej nowej pomocy nasze misje w Ameryce
i Anglii bêd¹ mog³y wreszcie rozpocz¹æ budowê domów dla ojców
tam pracuj¹cych. Chcê dodaæ, ¿e zobowi¹zania zaci¹gniête przez superiorów tych domów ka¿¹ nam prosiæ o now¹ zaliczkê z kwoty przyznanej na rok bie¿¹cy, bymy mogli te pieni¹dze przes³aæ im przed
koñcem grudnia.
Przyjmijcie, Szanowni Panowie, zapewnienie szczerej wdziêcznoci i szacunku, wasz pokorny s³uga,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
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1847
103. List z 25 lutego 1847 do Panów z Rady G³ównej Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, Lyon1.
Za³o¿yciel potwierdza odbiór 4900 franków, zaliczkê sumy otrzymanej
w 1846 r., i prosi o obiecan¹ dodatkow¹ sumê. Przesy³a dwa listy do
„Kronik” i zapowiada wyjazd czterech misjonarzy do Oregonu: Ricarda, Pandosy’ego, Chirouse’a i Blancheta.
LIST POMINIÊTY.
104. List z 26 kwietnia 1847 do Panów z Rady G³ównej Dzie³a
Rozkrzewiania Wiary, Lyon2.
W krótkim licie Za³o¿yciel dziêkujê za dodatek do sumy z 1846 i informuje, ¿e prokurator misji redaguje pismo, które bêdzie podstaw¹ do
zasi³ku na rok 1847.
LIST POMINIÊTY.
105. Szanowni Panowie z Rady G³ównej Dzie³a Rozkrzewiania
Wiary, Lyon3.
Wysy³a pismo dotycz¹ce potrzeb misji oblackich na rok 1847. Suma
jest zawy¿ona, lecz misje w Kanadzie s¹ liczniejsze i bardzo oddalone
jedne od drugich.
Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P. Za³o¿yciel w³asnorêcznie z³o¿y³ tylko
podpis.
2
Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P. Za³o¿yciel w³asnorêcznie z³o¿y³ tylko
podpis.
3
Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P. Za³o¿yciel w³asnorêcznie z³o¿y³ tylko
podpis. Jeden egzemplarz znajduje siê w Pary¿u.
1
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Marsylia, 30 maja 1847.
Szanowni Panowie,
Mam zaszczyt pos³aæ wam za³¹czone tu pismo o misjach zagranicznych4 Oblatów Niepokalanego Poczêcia. Autorem jest o. Aubert, fundator naszych domów w Anglii i prokurator trzech misji, jakie Zgromadzenie posiada w regionie Ameryki Pó³nocnej. To tylko streszczenie
notatek nades³anych przez superiorów tych misji o ich aktualnej sytuacji, ich potrzebach5 i planach na przysz³oæ. Mogê je poleciæ wam
z pe³nym zaufaniem i zapewniæ, ¿e s¹ rzetelne.
Wybaczcie, ¿e tak podkrelam znaczenie tych misji i przypominam o absolutnie koniecznej dla nich pomocy Dzie³a, którym zarz¹dzacie. Nie muszê dodawaæ swych6 uwag do tego, co jasno mówi¹ te
zapiski. Pragnê tylko przy okazji podzieliæ siê refleksj¹, która pomo¿e wam lepiej poznaæ motywy naszych prób, bycie nas traktowali
z t¹ ¿yczliwoci¹ i hojnoci¹, jak tego oczekuj¹7 od was nasze zagraniczne misje.
Nade wszystko proszê, bycie wziêli pod uwagê, ¿e je¿eli suma, o któr¹ prosimy na ten rok, jest wysoka, to dlatego, ¿e powiêkszy³a siê liczba naszych misji. Nasze Zgromadzenie mia³o dwie misje w krajach
misyjnych, gdy Dzie³o Rozkrzewiania Wiary uzna³o je przy rozdziale
funduszu. Ale teraz ma ich ono piêæ, z których dwie8 s¹ w Anglii i trzy
w Ameryce Pó³nocnej. Nie dziwi wiêc, raczej jest to normalne, i¿ prosimy o wy¿sz¹ kwotê, bo fundacji jest wiêcej. Zreszt¹ w wiêkszoci
misji idzie o koszty zwi¹zane z pocz¹tkiem fundacji, co poci¹ga znaczne wydatki. Dzie³o Rozkrzewiania Wiary chêtnie pokrywa koszta w podobnych okolicznociach, jak widzimy z publikowanego co roku sprawozdania finansowego.
Mogê powiedzieæ, i¿ misje zagraniczne Zgromadzenia w Ameryce
s¹ daleko oddzielone jedne od drugich i samodzielne9, a maj¹c wa¿ne
zadanie, zas³uguj¹ na pomoc Dzie³a Rozkrzewiania Wiary. Misje Zatoki Hudsona i Oregonu le¿¹ w krajach, gdzie misjonarz nie ma ¿adnego ród³a dochodów, z tego powodu i wielu innych mog¹ byæ trak4
5
6
7
8
9

S³owa opuszczone w tekcie zachowanym w Rzymie.
leur besoin zamiast leurs besoins.
Aucunne zawsze pisane w ten sposób w tym licie.
attendent.
deux.
un zamiast une.
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towane na równi z misjami Oceanii lub10 innego niecywilizowanego
kraju. Dobrze zrozumielicie to wobec misji11, jakie ojcowie jezuici
za³o¿yli u podnó¿a Gór Skalistych. Konsekwentnie mo¿na oczekiwaæ,
¿e podobnie potraktujecie misje naszego Zgromadzenia w dystrykcie
biskupa Provenchera12 lub Walla Walla. Misje te bowiem znajduj¹ siê
w strefie o podobnych warunkach, a te w Zatoce Hudsona obejmuj¹
rozleg³e obszary i dzia³aj¹ wród liczniejszych plemion. Te uwagi wystarcz¹, by umotywowaæ probê o wiêksz¹ sumê13, jak¹ proponujemy
waszej radzie, tak¿e wobec czytelników, którym przedstawiacie co
roku bilans waszych dochodów i rozchodów14.
Pragnê te¿ przypomnieæ, ¿e w bud¿ecie, który wam przedstawia
Zgromadzenie Niepokalanego Poczêcia, bierzemy pod uwagê aktualny stan przychodów Dzie³a, do którego hojnoci siê odwo³ujemy. Dlatego proby o pomoc ograniczylimy tylko do spraw koniecznych, czyli naszych trzech misji w15 Ameryce Pó³nocnej, jak te¿ planowanych
wydatków dla misji w Anglii. Ufamy, ¿e wasza rada uwzglêdni nasze
stanowisko i dalej oka¿e sw¹ ¿yczliwoæ i hojnoæ dla Zgromadzenia,
które ze swej strony jest wdziêczne za okazane mu dobrodziejstwa
i które zawsze bêdzie was uwa¿aæ za swych dobrodziejów.
Przyjmijcie, Panowie, zapewnienie o moim szacunku, wasz pokorny s³uga,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii,
Superior Generalny.

106. Do Panów z Rady G³ównej Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, Lyon16.
Proba o przys³anie 7000 franków na podró¿ piêciu misjonarzy do
Ameryki; na Cejlon wyruszy czterech oblatów, gdzie Zgromadzenie
toute zamiast tout.
Jésuite skrelone.
12
Provenchère zamiast Provencher.
13
des zamiast de.
14
demandes zamiast depenses.
15
dans zamiast de.
16
Oryg., Rome, arch. de la Postulation. L. M.-P. Za³o¿yciel w³asnorêcznie z³o¿y³ tylko
podpis.
10
11
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przyjê³o misjê na wyran¹ probê bpa Bettachiniego. Potrzeba 12 000
franków na ich podró¿ i na pokrycie kosztów fundacji. Biskup Pompallier chce zorganizowaæ kwestê w Marsylii.
Marsylia, 14 sierpnia 1847.
Szanowni Panowie,
Kilku naszych misjonarzy jest gotowych do wyjazdu na misje, jakie nasze Zgromadzenie Oblatów Maryi Niepokalanej posiada w Ameryce Pó³nocnej. W zwi¹zku z tym proszê, bycie zechcieli udzieliæ im
pomocy finansowej, sumy koniecznej na pokrycie kosztów ich podró¿y z Marsylii do Montrealu, jak to uczynilicie poprzednio dla ich
wspó³braci podró¿uj¹cych w tym samym celu. Misjonarzy jest piêciu;
koszt podró¿y ka¿dego wynosi nieco ponad 1300 franków; to daje
sumê oko³o 7000 franków, o co proszê, maj¹c nadziejê otrzymaæ doæ
szybko, by mogli wyruszyæ ju¿ we wrzeniu.
W tym samym czasie planujemy wyjazd innej ekipy z³o¿onej
z czterech misjonarzy; przeznaczam ich do diecezji bpa Bettachiniego, koadiutora wikariusza apostolskiego Cejlonu. Spêdzi³ on kilka dni
w Marsylii i w rozmowie nakreli³ mi tak smutny obraz religijnego
¿ycia na tej wyspie, i¿ nie mog³em odmówiæ pomocy, mimo ¿e inne
misje powierzone naszemu Zgromadzeniu potrzebuj¹ misjonarzy. Nale¿y zreformowaæ chrzecijañstwo licz¹ce sto piêædziesi¹t tysiêcy
dusz, ponad milion niewiernych doprowadziæ do wiary i nie dopuciæ,
by protestanci panowali w jednym z najpiêkniejszych regionów Indii.
Nie muszê siê rozwodziæ, by przekonaæ was o wa¿noci tej misji.
Wiem te¿, ¿e bp Bettachini, zatrzymuj¹c siê w Lyonie i Pary¿u, przedstawi³ stan swej misji Radzie Dzie³a. Rozumiecie wiêc, Panowie, którzy kierujecie siê w decyzjach sprawiedliwoci¹ i mi³oci¹, jak donios³a
to sprawa misjê na Cejlonie w³¹czyæ do tych, które Dzie³o Rozkrzewiania Wiary wspiera swymi szlachetnymi dotacjami.
Bêd¹c pewny waszej ¿yczliwoci misji na Cejlonie i maj¹c mocne
dowody waszego zainteresowania naszym Zgromadzeniem, nie cofn¹³em siê, by przystaæ na proby biskupa z Torony17. Posy³am mu misjonarzy, którym chce on powierzyæ pieczê nad centraln¹ prowincj¹ Kandy. Zastrzeg³ jednak, ¿e finanse, jakimi dysponuje, nie wystarcz¹, by
17

Biskup Bettachini.

 196 

pokryæ nowe wydatki; lecz ufny w wasz¹ hojnoæ odpowiedzia³em, ¿e
znajdziemy sposób, by wszystkiemu zaradziæ. Teraz do was nale¿y
potwierdziæ, ¿e moja nadzieja nie by³a p³onna. Przyznajê, nie mo¿emy
oczekiwaæ wielkiej sumy, skoro nasze Zgromadzenie przedstawi³o swe
proby na rok bie¿¹cy co do misji w Ameryce i Anglii. Ograniczymy
siê do rzeczy koniecznych w misji na Cejlonie, czyli do kosztów podró¿y misjonarzy i pierwszych wydatków zwi¹zanych z fundacj¹
i utrzymaniem; potrzebna suma to najmniej dwanacie tysiêcy franków. Koñcz¹c, pragnê wam przypomnieæ, ¿e wyjazd naszych ojców na
Cejlon jak te¿ do Ameryki nast¹pi nie póniej ni¿ miêdzy 15 a 20 wrzenia; by³oby stosowne, by przyznana suma zosta³a przekazana nam nieco wczeniej.
Z powa¿aniem wasz pokorny s³uga,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii, Superior Generalny.
PS Pan Samatan18 prawdopodobnie pisa³ do was, jak energicznie sprzeciwi³em siê probie bpa Pompalliera19 o zgodê na kwestowanie
w Marsylii na rzecz jego misji; powiedzia³em temu biskupowi, ¿e je¿eli potrzebuje misjonarzy, chêtnie mu ich dam, lecz ¿e nie mogê zgodziæ siê na kwestê, która z koniecznoci zaszkodzi³aby ogólnie Dzie³u
Rozkrzewiania Wiary przy zbiórce ofiar na rzecz tego Dzie³a.

107. Do Panów z Rady G³ównej Dzie³a Rozkrzewiania Wiary,
Lyon20.
Potwierdzenie odbioru sumy na rok 1847 i podziêkowanie, nawet jeli
ta suma jest mocno zani¿ona w stosunku do potrzeb. Proba o przyznanie dotacji ka¿dej misji w Ameryce. Jeli rada nie zechce op³aciæ
podró¿y oblatów skierowanych na Cejlon, prawdopodobnie nie bêd¹
oni mogli wyruszyæ.

Skarbnik Dzie³a Rozkrzewiania Wiary w Marsylii.
Jean-Baptiste-François Pompallier, biskup Auckland (Nowa Zelandia).
20
Oryg: Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P. Za³o¿yciel w³asnorêcznie z³o¿y³ tylko
podpis.
18
19
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Marsylia, 30 sierpnia 1847.
Szanowni Panowie,
Nie mogê ju¿ odwlekaæ potwierdzenia odbioru waszego listu
z 20 sierpnia i do³¹czonych dwóch weksli na sumê jedenastu tysiêcy
franków. Obydwie Rady G³ówne Lyonu i Pary¿a uzna³y za konieczne
bardzo zmniejszyæ dotacje, o jakie prosilimy dla misji zagranicznych
Zgromadzenia Oblatów Niepokalanego Poczêcia. Pomimo tego jestem
zobowi¹zany podziêkowaæ wam w imieniu tego¿ Zgromadzenia za tê
cz¹stkê mu przyznan¹ z funduszu Dzie³a Rozkrzewiania Wiary. Dla
nas to du¿y cios, ¿e bylicie zmuszeni do tak niefortunnej decyzji, i to
w momencie, gdy nasze Zgromadzenie liczy³o na znacznie wiêksz¹
pomoc finansow¹ ni¿ w latach ubieg³ych z powodu nowych misji.
Miejmy nadziejê, i¿ mniejsze ofiary zebrane przez Dzie³o to co przejciowego. W przysz³oci, jak ufamy, cz³onkowie Rady G³ównej skuteczniej wspomog¹ nasze misje, które mog¹ istnieæ tylko dziêki szlachetnej pomocy finansowej Dzie³a Rozkrzewiania Wiary.
Dodam, ¿e misje Ameryki oczekuj¹ce waszej pomocy s¹ zupe³nie21
odrêbne i stanowi¹ jednostki niezale¿ne co do kocielnej jurysdykcji
i wieckiej administracji. Chcia³bym wiêc, bycie przy podziale funduszu przyjêli tê formê, jak¹ poda³ prokurator misji w pimie posy³anym wam ka¿dego roku. To znaczy zamiast przyznawaæ sumê globalnie dla tych misji, bycie zechcieli przeznaczaæ kwotê dla ka¿dej
z nich odrêbnie. Jest ku temu kilka powodów, a nadto widzê jeszcze
inn¹ korzyæ, to jest, ¿e czytelnicy „Kronik” na podstawie sprawozdania stwierdz¹, ¿e rozdzia³ funduszu Dzie³a jest bardziej przekonywaj¹cy. Szczegó³owo22 poznaj¹ misje, jakie Zgromadzenie Oblatów
Niepokalanego Poczêcia posiada w obcych krajach.
Co do misji na Cejlonie, bp Bettachini mówi³, ¿e przes³alicie mu
16 000 franków; lecz suma ta pokryje tylko koszt podró¿y jego samego, trzech diecezjalnych kap³anów, czterech zakonnic oraz kilka niezbêdnych wydatków. Decyzjê, by zaprosiæ kilku naszych misjonarzy,
powzi¹³ on ostatecznie w czasie swego pobytu w Marsylii. Dla tak
istotnej sprawy, gdzie chodzi o dobro religii, nie oczekujê konkretnego wsparcia od Kongregacji Propagandy Wiary, zwracam siê do was,
21
22

complettement zamiast completement.
complette zamiast complete.
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odwo³uj¹c siê do waszego mi³osierdzia. Je¿eli nie mo¿ecie udzieliæ
nam pomocy, a nie otrzymujemy zbyt wiele od Rzymu, nie wiem, co
stanie siê z naszym projektem odnonie do Cejlonu. Bóg zna nasz¹
dobr¹ wolê, zrobimy, co w naszej mocy, a wszystko inne powierzam
Boskiej Opatrznoci.
Przyjmijcie, Panowie, zapewnienie o moim szacunku i wdziêcznoci, wasz pokorny s³uga,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

108. List z 15 wrzenia 1847 r. do Rady w Lyonie23.
Podzia³ zasi³ku dla misji Ameryki. Kongregacja Propagandy Wiary nie
op³aci podró¿y oblatów na Cejlon. Biskupowi Bettachiniemu zosta³o
na ten cel 2000 franków, lecz Dzie³o winno dostarczyæ jeszcze 3000
franków.
LIST POMINIÊTY.

109. Do Panów z Rady G³ównej Dzie³a Rozkrzewiania Wiary,
w Lyonie24.
Podziêkowanie za 3000 franków na podró¿ oblatów na Cejlon. Suma
wydana dla misjonarzy oblatów z Cejlonu powinna figurowaæ przy ich
nazwiskach w „Kronikach”. Listy misjonarzy, którzy wyjechali w 1847
roku. Prosi, by zamieciæ w „Kronikach” listy przys³ane w tym celu.
Marsylia, 14 padziernika 1847.
Szanowni Panowie,
Waszej odpowiedzi na mój list z 15 wrzenia br. oczekiwa³em z pewnym niepokojem. Nadchodzi³ bowiem dzieñ, gdy koniecznie trzeba
23
24

podpis.

Oryg., Rome, arch. de la Postulation L. M.-P.
Oryg., Rome, arch. de la Postulation L. M.-P. Za³o¿yciel z³o¿y³ w³asnorêcznie tylko
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by³o rozstrzygn¹æ sprawê wyjazdu naszych misjonarzy na Cejlon, a nie
mia³em jeszcze gwarancji, ¿e znajdê rodki, dziêki którym dotr¹ na
miejsce swego przeznaczenia. Liczy³em na pomoc rz¹du w sprawie
bezp³atnej podró¿y a¿ do Aleksandrii. Otrzyma³em odpowied, ¿e taki
przywilej by³by niezgodny z regulaminem. Z drugiej strony, gdyby
mój gor¹cy apel skierowany do waszej wiary i ¿yczliwoci pozosta³
bez odpowiedzi, musia³bym zrezygnowaæ z misji o wielkim znaczeniu. Z jak przykrej sytuacji uwolni³ mnie wasz list z 4 padziernika
wraz z dodanym wekslem o wartoci 3000 franków. Nigdy na myl mi
nie przysz³o, ¿e odrzucicie moj¹ s³uszn¹ probê. Jestem wdziêczny za
hojnoæ, z jak¹ odpowiedzielicie na me oczekiwanie; mój d³ug wdziêcznoci dla Dzie³a Rozkrzewiania Wiary jest tym wiêkszy, ¿e jego fundusz by³ mizerny, tym bardziej ceniê jego ¿yczliwoæ dla Zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalanej.
Pozwolê sobie na uwagê co do waszej odpowiedzi. Napisalicie, ¿e
otrzymane 3000 franków jak te¿ 2000 wyp³acone na konto ewentualnej zapomogi (na które tak bardzo liczê, ¿e uznam to za zaliczkê) bêd¹
zapisane w „Kronikach” pod nazwiskiem bpa Bettachiniego. Nie widzê powodu, by tak zapisywaæ dotacje. Przeciwnie, wydaje mi siê naturalne tê sumê wpisaæ pod nazwiskiem tych, którzy otrzymaj¹ j¹ rzeczywicie, któr¹ wpiszecie w tabeli rocznego rozliczenia. Nasze
Zgromadzenie obejmie misjê Kandy jako niezale¿n¹ od misji Jaffnapatam i innych misji Cejlonu; zale¿y nam, by tak by³a ujêta w waszych
sprawozdaniach i dziêki temu by³a znana czytelnikom, podobnie jak
inne misje zagraniczne, które Oblaci Maryi Niepokalanej posiadaj¹
w innych czêciach wiata.
Oto nazwiska misjonarzy, którzy wyrusz¹ na Cejlon. Ojcowie
Étienne Semeria, z diecezji Ventimiglia (Ksiêstwo Sardynii), Joseph
Ciamin, z diecezji Nicea, Louis Keating, diecezja Carlow w Irlandii
i brat Gaspard De Steffanis, katecheta.
Podajê nazwiska tych, którzy wyruszyli z Hawru 10 padziernika
br. na misje w Ameryce Pó³nocnej. S¹ to oo. Honoré25 Lempfrit z diecezji Nancy, Bernard i Gaudet z diecezji Grenoble, z braæmi Arnaud,
Triolle26 i Tisserand, katechetami.

25
26

Honorat zamiast Honore.
Triole zamiast Triolle.
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Proszê, bycie zamiecili wzmiankê o tych wyjazdach w najbli¿szym numerze „Kronik”. Ufam, i¿ nie bêdziecie zwlekaæ z publikacj¹
listów naszych ojców, którzy pisz¹ o swej pracy misyjnej wród Indian Ameryki Pó³nocnej. Otrzymam inne ich listy o pracy apostolskiej,
ale zanim je wam przelê, zaczekam, a¿ zamiecicie te z ubieg³ego
roku.
Przyjmijcie zapewnienie o mej wdziêcznoci i wielkim szacunku,
wasz pokorny s³uga,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
PS Do listów dodajê odpowied superiora przysz³ej misji na Cejlonie
na pismo od was. Wasze pisma do innych superiorów naszych misji
zagranicznych bêdê wysy³a³ na miejsce przeznaczenia, gdy tylko dotr¹ do mnie.

110. Do Panów z Rady G³ównej Dzie³a Rozkrzewiania Wiary,
Lyon27.
Proba o zaliczkê zapomogi na rok 1847. Poznamy nied³ugo nazwê
misji danej oblatom na Cejlonie. Lista oblatów, którzy wyruszyli na
misje w 1847 roku.
Marsylia, 14 grudnia 1847.
Szanowni Panowie,
Proszê o wys³anie drugiej zaliczki z dotacji, jakiej rada udzieli³a
misjom zagranicznym Zgromadzenia Maryi Niepokalanej. S¹ pilne
potrzeby ró¿nych misji i trzeba przes³aæ im czêæ sumy, któr¹ przyznalicie im na rok bie¿¹cy 1847. Nasz prokurator generalny dostarczy wkrótce 10 000 franków misji Rivière-Rouge. Bêdzie to wielka
przys³uga, jeli przed koñcem miesi¹ca zdo³acie przes³aæ nam znaczn¹ czêæ sumy, któr¹ skarbnik Dzie³a ma nam wyp³aciæ z dotacji na
27
Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P. W³asnorêczny jest tylko podpis Za³o¿yciela
i pozdrowienia.
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rok bie¿¹cy. Nie proszê o nic wiêcej, wierzê, i¿ znaj¹c nasze pilne
potrzeby, wys³uchacie mej proby z t¹ gotowoci¹, jak¹ okazywalicie
za ka¿dym razem, gdy prosilimy o pomoc.
Ma³e wyjanienie co do misji na Cejlonie, o czym mi pisalicie. l¹c
misjonarzy na wyspê, zwróci³em siê do Kongregacji Propagandy Wiary
i prosi³em gor¹co kard. Fransoniego, by misjonarze Kandy podlegali
bpowi Bettachiniemu i byli wolni od jakiej zale¿noci od duchownych
Goa i ich wikariusza apostolskiego. wiêta Kongregacja podjê³a decyzjê, i¿ prowincja Kandy podlega dawnemu wikariuszowi. Nasi ojcowie
zale¿ni tylko od bpa Bettachiniego maj¹ osiedliæ siê w pó³nocnej czêci
Cejlonu, któr¹ powierzono wy³¹cznie koadiutorowi europejskiemu.
Z korespondencji poznamy prowincjê, gdzie Oblaci Maryi Niepokalanej
maj¹ pe³niæ pos³ugê i jak siê nazywa ich misja. Wówczas powiadomiê
was, ¿ebycie mogli opublikowaæ to w majowym numerze „Kronik”.
Co do „Kronik”, ufam, ¿e w styczniowym numerze ujrzê w koñcu
sprawozdania naszych misjonarzy z Ameryki, które pos³alimy wam
rok temu. Otrzymalimy ju¿ inne sprawozdania o aktualnej pracy misyjnej i nie omieszkamy wam je przes³aæ, jak tylko poprzednie zostan¹ opublikowane.
Zapewniam was o mym szacunku, wasz pokorny i zawsze pos³uszny s³uga,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii, Superior Generalny.
PS Zgodnie z przyjêt¹ praktyk¹ wobec innych zgromadzeñ zakonnych,
¿yczy³bym sobie, bycie w nastêpnym numerze Kronik umiecili dla
czytelników listê Oblatów Maryi Niepokalanej, którzy wyruszyli tego
roku na misje zagraniczne. Oto ona; w lutym wyjechali do Oregonu
wielebni oo. Ricard i Pandosy28 z diecezji Marsylia, Blanchet z diecezji Grenoble oraz Chirouse z Valence z bratem zakonnym Verneyem29,
katechet¹. We wrzeniu wyjechali do Kanady oo. Lempfrit z diecezji
Nancy, Bernard i Gaudet z diecezji Grenoble z braæmi Arnaud, Triolle30 i Tisserand, katechetami. W padzierniku wyjechali na Cejlon oo.
Semeria i Ciamin, diecezja Ventimiglia, Keating, diecezja Carlow (Irlandia), i br. De Steffanis, katecheta.
28
29
30

Pandossi zamiast Pandosy.
Vernet zamiast Verney.
Triole zamiast Triolle.
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1848
111. Do Panów z Rady G³ównej Dzie³a Rozkrzewiania Wiary
w Lyonie1.
Wysy³a notê, w której biskup diecezji Bytown, Guigues, przedstawia
potrzeby swej diecezji oraz list o. Semerii. Podziêkowanie za publikacjê listu o. Pierre’a Auberta. Proba o szybkie wys³anie pozosta³ej
sumy dotacji na rok 1847.
Marsylia, 5 lutego 1848.

Szanowni Panowie,

Wysy³am wam za³¹czone dwa pisma; jedno otrzyma³em wczeniej
i mog³em zaraz wam dostarczyæ, postanowi³em jednak zaczekaæ a¿ do
tego miesi¹ca, gdy pracujecie nad podzia³em funduszu Dzie³a Rozkrzewiania Wiary na rok bie¿¹cy. Zredagowa³ je o. Eugène Bruno
Guigues, wizytator generalny naszych misji w Kanadzie, biskup nowej diecezji Bytown, który przedstawia tam stan swej diecezji i jej
wielkie potrzeby. Pomo¿e ono radzie w podjêciu decyzji, jak¹ sumê
przeznaczyæ dla tego biskupa dla Zgromadzenia, do którego nale¿y, na
ró¿ne dzie³a, jakie w tej diecezji oczekuj¹ waszej ¿yczliwej pomocy.
Nie muszê czego dodawaæ od siebie, wystarczy pismo biskupa z Bytown, by zainteresowaæ was jego sytuacj¹; z tak¹ prostot¹ nakrelony
stan rzeczy to wymowny, wystarczaj¹cy dowód. Jestem pewien, ¿e
zostawi ¿ywe wra¿enie w sercach tak wielkodusznych jak wasze, doskonale rozumiej¹ce szlachetn¹ misjê niesienia skutecznej pomocy
gorliwym aposto³om wiary katolickiej w dalekich pogañskich krajach.
Powrócê do dzisiejszej proby, gdy prokurator misji naszego Zgromadzenia zbierze wszystkie noty i przygotuje bud¿et misji, które Dzie³o
1
Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P. Za³o¿yciel z³o¿y³ w³asnorêcznie tylko
podpis.

 203 

Rozkrzewiania Wiary chce uwzglêdniæ, dziel¹c fundusz. Ufam, ¿e to
stanie siê w tych dniach i ¿e przelê wam wynik pod koniec miesi¹ca.
Drugie pismo to list o. Semerii, superiora misji Oblatów Maryi Niepokalanej na Cejlonie, interesuj¹ce sprawozdanie z podró¿y misjonarzy i przyjêcia, jakie zgotowano wikariuszowi apostolskiemu, gdy
przyby³ na wyspê. Zas³uguje ono, by zamieciæ je w „Kronikach”.
Szczegó³y tam podane, duch, jaki je o¿ywia, zainteresuj¹ z pewnoci¹
wiernych i ciekawych darczyñców Dzie³a i przyczyni¹ siê do s³awy
wiary katolickiej.
Z radoci¹ czyta³em w waszym styczniowym pimie list o. Auberta, misjonarza naszego Zgromadzenia w Rivière-Rouge, na terytorium
Kompanii Zatoki Hudsona. Ufam, ¿e w marcowym numerze bêdzie
relacja z roku 1846 o misjach wród Indian Kanady. Wówczas przylê
wam sprawozdanie z 1847, które otrzyma³em, gdzie s¹ bardzo interesuj¹ce szczegó³y z tych misji.
Koñcz¹c ten list, proszê was, Panowie, bycie jak najszybciej wys³ali nam resztê dotacji, któr¹ przyznalicie naszym misjom zagranicznym
na rok 1847. Prokurator Zgromadzenia pilnie jej potrzebuje, by zaspokoiæ ci¹gle ponawiane proby naszych ojców w Anglii, którzy licz¹ na
pomoc finansow¹, by sp³aciæ zaci¹gniête d³ugi. Musi te¿ uregulowaæ
wydatki misjonarzy, którzy przed rokiem wyruszyli do Oregonu.
Przyjmijcie zapewnienie o mej wdziêcznoci i szacunku, wasz pokorny i zawsze pos³uszny s³uga,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii, Sup. Gen.

112. Do Panów z Rady G³ównej Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, Lyon2.
Wysy³a raport o. Casimira Auberta w sprawie potrzeb misji oblackich.
Prokurator zdaje sobie sprawê z mniejszych wp³ywów do kasy Dzie³a.
Misje oblackie dopiero siê zaczê³y, wró¿¹c dobr¹ przysz³oæ, trzeba
wiêc wspieraæ je skutecznie. Oko³o dwunastu misjonarzy przygotowuje siê w tym roku do wyjazdu.

2
Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P. Za³o¿yciel z³o¿y³ w³asnorêcznie tylko
podpis. Identyczny tekst jest przechowywany w Pary¿u, z dat¹ 9 maja.
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Marsylia, 8 maja 1848.
Szanowni Panowie,
Mam zaszczyt przekazaæ wam za³¹czone noty, które sporz¹dzi³ o. Aubert, prokurator misji zagranicznych naszego Zgromadzenia. Pos³u¿¹
one Radzie Dzie³a Rozkrzewiania Wiary do dyskusji nad tymi misjami, by ustaliæ przez g³osowanie wysokoæ dotacji dla tych misji na rok
bie¿¹cy 1848.
Wys³a³bym noty te w stosownym czasie, czyli w marcu, gdybymy
nie musieli zawiesiæ wszystkich spraw bie¿¹cych z powodu nieprzewidzianych wydarzeñ3. Lecz nie mogê ju¿ d³u¿ej zwlekaæ; i choæ sytuacja nie jest jeszcze ustabilizowana, mo¿na mieæ nadziejê, ¿e wasza
administracja bêdzie dalej dzia³aæ jak dotychczas.
Nic nie dodam do tego, co ojciec prokurator pisze o nagl¹cych potrzebach misji, jak misjonarze opisuj¹ rozwój swych misji, czekaj¹c na
pomoc finansow¹ Dzie³a Rozkrzewiania Wiary. Niech wystarczy ten
zwiêz³y4 raport, bycie wielkodusznie i gorliwie pospieszyli z pomoc¹. Nie chcê powtarzaæ motywów prób w tym raporcie, muszê jednak poleciæ wam sprawê biskupa z Bytown. Nie poradzi on sobie
w tak trudnej sytuacji, w jakiej siê znalaz³ bez waszej chrzecijañskiej
wspó³pracy. Jest ogrom pracy do wykonania w jego diecezji. Dla ustanowienia jej ten wiêty biskup nie waha³ siê jechaæ po raz drugi do
Rzymu; lecz brakuje mu zupe³nie pieniêdzy na nagl¹ce potrzeby.
Przy okazji prób dla misji Zgromadzenia niech mi bêdzie wolno
uczyniæ kilka uwag. Potraktujcie je na serio, decyduj¹c5 o naszych
sprawach. Misje, które polecam waszej gorliwoci i hojnoci, przyczyniæ siê mog¹ do szybkiego postêpu chrzecijañstwa. Je¿eli ich powodzenie wi¹¿e siê jako z udzieleniem im dotacji, to nasze misje z regionu Kornwalii w Anglii, na Cejlonie i w Ameryce zas³uguj¹ na
wasz¹ sympatiê i skuteczne wsparcie. wie¿o za³o¿one nasze misje
czyni¹ je bardziej interesuj¹cymi, winny wzbudziæ w was ¿ywsze zainteresowanie. Dwie pierwsze nie maj¹ jeszcze piêciu lat, a dwie inne,
na Cejlonie i w Oregonie, za³o¿ono w zesz³ym roku. Czy¿ mog³yby
siê ostaæ bez dotacji Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, a to wsparcie sta3
4
5

Aluzja do rewolucji 1848.
succint zamiast succinct.
à prendre powtórzone w rêkopisie.
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nowi nieodzowny warunek ich istnienia. Jeli jakie misje ponios¹
konsekwencje mniejszych wp³ywów do kasy Dzie³a, to nie mog¹ to
byæ misje nowo powsta³e. Niech to dotknie raczej misje dawniejsze,
bo mog¹ one jaki czas przetrwaæ o w³asnych si³ach i nie ponosz¹c
zbytnich strat czekaæ na bardziej sprzyjaj¹ce okolicznoci.
To zrozumia³e, ¿e ojciec prokurator misji Zgromadzenia Oblatów
Maryi Niepokalanej w swym raporcie uwzglêdni³ trudnoci, z którymi
boryka siê Dzie³o wam powierzone. Dlatego w bud¿ecie uj¹³ tylko
wydatki cile konieczne, a sumy obni¿y³ do minimum. Przekonacie
siê o tym, ledz¹c poszczególne artyku³y o ka¿dej z misji. Oczywicie,
sumy, o jakie prosimy dla naszych misji w obcych krajach, s¹ o po³owê mniejsze od sum innych misji w analogicznej sytuacji, co wykazuj¹ sprawozdania „Kronik”. Wiem, i¿ w ca³oci dotacje, o które prosimy, to pokana suma; pamiêtajmy, i¿ sumê tê dzielimy dla piêciu lub
szeciu misji bêd¹cych w trzech ró¿nych czêciach globu. Razem
wziête, otrzymaj¹ one mniej ni¿ to, co Dzie³o Rozkrzewiania Wiary
przyznaje rocznie misjom powierzonym temu czy innemu zgromadzeniu na jednym kontynencie, Ameryki czy Oceanii.
Oprócz sum podanych w raporcie Zgromadzenie Oblatów Maryi
Niepokalanej prosi o dodatkow¹ dotacjê 12 000 franków na podró¿
misjonarzy, których mamy wys³aæ tego roku do naszych misji w Ameryce. Na tê wyprawê przygotowuje siê dwunastu misjonarzy. Wielu
jest gotowych jechaæ na misje, ale trzeba zaczekaæ, a¿ fundusze Dzie³a
pozwol¹ nam dziêki du¿ej finansowej pomocy odpowiedzieæ na potrzeby misji, posy³aj¹c gorliwych pracowników apostolskich.
Przyjmijcie zapewnienie o czci i wdziêcznoci, wasz pokorny i bardzo pos³uszny s³uga,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
S.G.
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113. List z 17 lipca 1848 do Panów z Rady G³ównej Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, w Lyonie6.
Za³o¿yciel prosi usilnie o dodatek, o którym pisa³ w roku 1847, a który
ju¿ up³ynni³, zanim go otrzyma³ na podró¿ kilku misjonarzy. Obiecano
o. Tempierowi w czasie jego podró¿y do Lyonu, ¿e ten dodatek bêdzie
przyznany.
LIST POMINIÊTY.

114. List z 18 sierpnia 1848 do Panów z Rady G³ównej Dzie³a
Rozkrzewiania Wiary, w Lyonie7.
Potwierdza odbiór weksla 8000 franków. ¯al z powodu mniejszych
dochodów Dzie³a Rozkrzewiania Wiary.
LIST POMINIÊTY.

115. Do Panów z Rady G³ównej Dzie³a Rozkrzewiania Wiary8.
Podziêkowanie za przys³any weksel. Biskup de Mazenod wyczerpa³
wszystkie swe dochody osobiste dla misji, dla 100 studentów oblackich
i dla biednych z Marsylii. Nie jest s³uszne, ¿e oblaci z Cejlonu nie
otrzymuj¹ ¿adnej dotacji, ¿e wszystko jest zarezerwowane dla bpa Bettachiniego. Wojna w Oregonie, ¿ycie misjonarzy jest zagro¿one.
Marsylia, 24 padziernika 1848.
Szanowni Panowie,
Otrzyma³em weksel, który mi przys³alicie i za który sk³adam podziêkowanie. Ojciec Aubert, który z pewnoci¹ odwiedzi³ was, gdy
6
Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P. Za³o¿yciel z³o¿y³ w³asnorêcznie podpis. Jeden
egzemplarz tego listu jest tak¿e w Pary¿u.
7
Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P. Za³o¿yciel z³o¿y³ w³asnorêcznie tylko
podpis.
8
Oryg., Rome, arch. de la Postulation. L. M.-P.
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przebywa³ w Lyonie, opowie wam, w jakiej sytuacji teraz siê znajdujê. Wszelkie moje osobiste dochody s¹ wyczerpane, wydane na utrzymanie ponad 100 oblatów przed wiêceniami kap³añskimi albo nowicjuszy i braci, których trzeba wy¿ywiæ, przyodziaæ i wykszta³ciæ.
W formie zaliczki wyda³em niez³¹ sumê na podró¿ misjonarzy udaj¹cych siê na Cejlon. Wszyscy nêdzarze bardzo opuszczeni nie daj¹ mi
spokoju, prosz¹c o wsparcie. Nie mogê niczego wiêcej dla misji
uczyniæ. Zewsz¹d usilne proby o misjonarzy i naprawdê jest taka
potrzeba. Prosz¹ o szeciu na Cejlon, bp Bettachini jest a¿ natarczywy, lecz ten wiêty pra³at, jak mówicie, chce zagarn¹æ ca³¹ dotacjê
dla Cejlonu.
Pozwólcie, i¿ bêdê walczyæ o s³uszne prawa przeciw temu zaw³aszczeniu. Nie mo¿e on narzucaæ Dzie³u Rozkrzewiania Wiary warunków,
które naruszaj¹ prawa osób trzecich. Nie jestecie, Panowie, powiernikami9 wikariusza apostolskiego Jaffny, lecz dobrowolnymi rozdawcami ofiar wiernych, które dzielicie wed³ug potrzeb nie tylko miêdzy
biskupów i wikariuszy, ale te¿ miêdzy zgromadzenia zakonne, którym
Koció³ zleci³ misjê ewangelizacji pogañskich ludów. Zbyt ¿ywo odczuwam szkodê, jak¹ jest odebranie dotacji przeznaczonej Oblatom
Maryi na Cejlonie, by nie prosiæ was o zmianê decyzji. Ta dotacja by³a
niezbêdna do op³acenia podró¿y misjonarzy, którzy s¹ konieczni tamtej misji i których natarczywie domaga siê wikariusz apostolski Bettachini. Pozbawiony tej dotacji musia³em pozostawiæ te misjê bez pomocy i nic nie mogê uczyniæ dla niej, dopóki Dzie³o Rozkrzewiania
Wiary nie umo¿liwi pokrycia kosztów podró¿y misjonarzy. Podró¿
kosztuje 2000 franków od osoby, a zarówno wikariusz apostolski, jak
i prze³o¿ony misji prosz¹ o szeciu misjonarzy.
Zauwa¿cie, nie proszê o nic dla misjonarzy, gdy przybêd¹ na wyspê; proszê tylko o pieni¹dze na tê kosztown¹ podró¿. Zreszt¹, czy nie
udzielacie pomocy finansowej odrêbnie dla jezuitów, ³azarzystów, kapucynów itd.? Dlaczego Oblatów Maryi macie traktowaæ inaczej ni¿
tamte zakony czy zgromadzenia zakonne? Ten wyj¹tek boli, jestecie
zbyt sprawiedliwi, by zadawaæ ciosy tak zas³u¿onemu Kocio³owi
Zgromadzeniu, którego u was jestem g³osem10.
daffaire zamiast daffaires.
Cz³onkowie rady Lyonu z niesmakiem przyjêli tê lekcjê, czego dali wyraz w przes³anym licie. Ta odpowied dotknê³a bpa de Mazenod; nie chcia³ on wiêc osobicie korespondowaæ d³u¿ej z rad¹, zob. list do Rady Dzie³a w Pary¿u, 26 listopada 1849. Odt¹d korespon9

10

 208 

Napiszê póniej o potrzebach Oregonu. Tam misjonarze prosz¹
was o pomoc nie po to, by budowaæ piêkne kocio³y, jak to ma miejsce w Stanach Zjednoczonych, ale by stawiaæ baraki, dla schronienia siê w ch³odnej porze roku i zdobyæ jakie po¿ywienie, a nie
umrzeæ z g³odu. Uda³o siê im zacz¹æ misjê wród Indian i zgromadziæ
ich wokó³ siebie, gdy nieszczêsna wojna z Amerykanami zniweczy³a
tê nadziejê. Pisali mi, i¿ maj¹ zamiar udaæ siê w g³¹b l¹du i byæ poza
zasiêgiem walki, i pe³niæ sw¹ wielk¹ misjê tam, gdzie nie ma tylu przeszkód. Oby Bóg ich zachowa³ od innych niebezpieczeñstw!
Przyjmijcie, Panowie, zapewnienie o mym szacunku, wasz pokorny i zawsze pos³uszny s³uga,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
PS W³anie biskup Bettachini przys³a³ mi weksel, lecz jest to suma na
pokrycie d³ugów, jakie zaci¹gn¹³ on w Lyonie, a nie ma nic na podró¿
misjonarzy.
dowaæ z Lyonem bêdzie o. Tempier, por. listy o. Tempiera, 20 lutego, 10 marca i 10 kwietnia
1849. Wed³ug listu z 20 lutego 1849, bp Bettachini przyzna³ racjê Za³o¿ycielowi i napisa³,
by sumy przeznaczone na wikariat Jaffna przechodzi³y odt¹d przez biskupa Marsylii. W listach z Lyonem powrót do normalnych relacji w 1850.
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1849
116. [Do p. Choiselata, w Pary¿u]1.
Wysy³ka weksla bpa Bettachiniego. Jest nadzieja, ¿e polemy pomoc
ojcom w Algierii. Konflikt z cz³onkami Rady w Lyonie, którzy przyznaj¹ fundusze tylko biskupom, a nie zgromadzeniom zakonnym.
Marsylia, 26 listopada 1849.

Szanowny Panie,

Biskup Bettachini, wikariusz apostolski z Cejlonu przes³a³ mi weksel, który nie ca³kiem odpowiada normom. Wysy³am go panu; proszê
powiedzieæ, czy ten weksel mo¿e pan zrealizowaæ. Podpis, jaki biskup
z Torony2 z³o¿y³ na odwrocie, zapewniam, nale¿y do niego. Co do
sumy zobowi¹zuje mnie on do kupna ksi¹¿ek dla niego i ¿yczy sobie,
bym resztê zwróci³ mu w formie bankowego czeku z Londynu. Nie
wiem, ile wydam na ksi¹¿ki, o które prosi, lepiej bêdzie, by wyp³aci³
mi pan ca³¹ wartoæ weksla za³¹czonego do listu. Dziwne, ¿e cz³onkowie Rady Lyonu odmówili Misjonarzom Oblatom Maryi niewielkiej
sumy, jak¹ pan proponowa³, by umo¿liwiæ im misjê w Algierii. Jeli
chcemy na serio powiêciæ siê nawracaniu niewiernych, to mo¿e siê
to dokonaæ tylko przez zgromadzenia zakonne. Diecezjalny kler pracuj¹cy w tych krajach nie ma takiego idea³u. Trzeba wiêc, aby zgromadzenia zakonne mia³y misyjne domy niezale¿ne od ma³ych parafii,
jakie im siê proponuje do obs³ugi. Zauwa¿y³ to pan, proponuj¹c nam
dotacjê na tê misjê. Czy mia³by pan z tego rezygnowaæ z powodu systemu rady Lyonu? Zesz³ego roku otrzyma³em od nich odpowied, po
której korespondencja zosta³a zerwana. Prosi³em ich o dotacjê na pokrycie kosztów podró¿y trzech misjonarzy na Cejlon, o których prosi³
1
2

Oryg: Paris, arch. de la Propagation de la foi.
Biskup Bettachini.
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biskup wikariusz apostolski. Odpisano, i¿ zgodnie z powziêt¹ decyzj¹
fundusze s¹ posy³ane tylko biskupom, którzy rozdzielaj¹ je wed³ug
w³asnego uznania miêdzy zgromadzenia zakonne. Jest to obrzydliwy
system; móg³bym bez trudu to udowodniæ, lecz zaniecham. Jako biskup, i to biskup diecezji, gdzie przewodniczê radzie oddanej Dzie³u
Rozkrzewiania Wiary (odda³em te¿ pewne przys³ugi Dzie³u), ze smutkiem stwierdzi³em, ¿e jestem kwita co do sumy 1500 franków pobranej w formie zaliczki na podró¿ misjonarzy pracuj¹cych ju¿ na wyspie.
Chêtnie ponios³em tê ofiarê, nie odwo³am ³atwo potêpienia zasady,
która nie przyznaje dotacji zgromadzeniom niezale¿nie od tego, co
daje siê biskupom. Wiadomo, ¿e niektórzy biskupi chêtniej przeznaczaj¹ pieni¹dze Dzie³a na budowê piêknych kocio³ów itd. ni¿ na zaspokojenie nagl¹cych potrzeb misjonarzy. Wiemy, co siê dzieje w diecezji
Oregon3. Lepiej zamilkn¹æ, mo¿e zbyt siê rozwodzê nad t¹ spraw¹, ale
zwracam siê do gorliwego cz³onka wielkiego dzie³a Rozkrzewiania
Wiary. To dobrze, ¿e jest pan informowany, by móc uwa¿nie ledziæ
pewne sprawy.
Proszê przyj¹æ zapewnienie o mym przywi¹zaniu, pañski pokorny
i pos³uszny s³uga,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
W diecezji Oregon o. Ricard stale uskar¿a³ siê na biskupa Blanchet, który nie pozwala³ Oblatom zbyt ³atwo stawaæ siê w³acicielami misji i przekazywa³ im bardzo ma³o dochodów.
3

 212 

1850
117. [Do Szanownego Pana de Jessé, w Lyonie]1.
Krytyczna sytuacja misji w Oregonie i Rivière-Rouge. Proba o przes³anie do Marsylii funduszu dla bpa Bettachiniego i o zamieszczenie
w „Kronikach” nazwisk oblatów, którzy wyje¿d¿aj¹ na misje. Potrzebna jest dotacja na podró¿ ojców przeznaczonych na misjê Buffalo.
Marsylia, 20 marca 1850.

Szanowny Panie Prezesie,

Na pocz¹tku sk³adam podziêkowanie zarówno panu, jak i cz³onkom
rady za dotacjê dla misji obs³ugiwanych przez Misjonarzy Oblatów
Maryi. Trudno uwierzyæ, jak pal¹ce s¹ potrzeby miêdzy innymi misji
Oregonu i Rivière-Rouge. W sprawozdaniach z Oregonu misjonarze
opisuj¹, jak2 nieraz zamieraj¹ z g³odu, zmuszeni do jedzenia jako wielki przysmak psy lub wilki, pozbawieni obuwia musz¹ chodziæ boso3,
a nie maj¹c ubrania, z koca szyj¹ co w rodzaju sutanny. Postara³em
siê, by pos³aæ im to, co by³o najbardziej konieczne, ale przesy³ka trwa
d³ugo i nim dotrze na ten kraniec wiata, bêd¹ cierpieæ, czekaj¹c bez
koñca. Ci na misji Rivière-Rouge ¿yj¹ w lodowatym klimacie4, tak oddaleni jedni od drugich, i¿ trzeba wiele trudów, by dostarczyæ im niezbêdne po¿ywienie. Bóg sam mo¿e doceniæ tê ofiarê i to, co znieæ
musz¹ dla Jego chwa³y i zbawienia biednych, opuszczonych dusz5.

Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P.
sest zamiast cest.
3
nuds pieds zamiast nu-pieds.
4
athmosphère zamiast atmosphère.
5
Tê pierwsz¹ czêæ listu zamieszczono w Kronikach Rozkrzewiania Wiary, t. 22
(1850), s. 315-316, pod dat¹: luty 1850.
1
2
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Biskup Bettachini6 prosi o nowych misjonarzy dla swej diecezji na
Cejlonie i powiadamia, ¿e zwróci³ siê do pana o przes³anie mi dotacji,
któr¹ pan przyzna³ jego misji. Wyjania, jak wykorzystaæ ten fundusz,
trzeba z tego op³aciæ podró¿ misjonarzy, o których dopomina siê natarczywie. Czekam, a¿ podacie mi wielkoæ dotacji, bym zrobi³ zakupy dla
wikariusza i wyprawi³ do niego misjonarzy. Jestem nad miarê obci¹¿ony finansowo, wiêc nie pozwalam sobie na wydatki, jakie poczyni³em
z okazji podró¿y naszych pierwszych misjonarzy na Cejlon. Pos³a³em
im 1500 franków, które im dostarczono. Wtedy liczy³em na specjaln¹
dotacjê dla naszych misjonarzy na Cejlonie, ale spotka³a mnie odmowa.
Biskup Bettachini nalega, bym zaraz po Wielkanocy wys³a³ misjonarzy,
bo potrzebuje pilnie pomocy. Misjonarze s¹ gotowi do podró¿y, lecz
bêdê móg³ ich wyprawiæ nie wczeniej ni¿ wtedy, jak otrzymam pieni¹dze z dotacji, któr¹ przyznano wikariuszowi Jaffny.
Ojcu Tempierowi poleci³em, by panu przekaza³ dok³adne informacje, o jakie prosi³ pan w ostatnim licie. Zaraz przelemy listê potrzeb
na rok bie¿¹cy. Zapewniam, nasze realne potrzeby s¹ o wiele wiêksze.
Sprawa wa¿na, której nie mogê siê doprosiæ: by zechcia³ pan zamieciæ w „Kronikach” nazwiska naszych Oblatów Maryi wyruszaj¹cych na
ró¿ne misje, jak to jest w przypadku innych zgromadzeñ. Milczenie niewyt³umaczalne dla krajów, które da³y misjonarzy Zgromadzeniu, hamuje gorliwoæ tych, którzy poszliby ich ladami. Kto pomyli, i¿ zatrzymujemy w Europie misjonarzy, którzy wstêpuj¹ do Zgromadzenia,
dla misji wród Indian i innych plemion pogañskich. W spisie osób
wyruszaj¹cych na misje proszê umieszczaæ misjonarzy Zgromadzenia
Oblatów Maryi Niepokalanej. Te nazwiska napiszê na osobnej kartce,
by móg³ pan j¹ przekazaæ osobie odpowiedzialnej za tê listê i za dostarczenie jej do drukarni.
Proszê te¿ o wyp³acenie nam niewielkiej zaliczki, o jak¹ prosi³
o. Tempier w imieniu bpa Timona. Muszê op³aciæ podró¿ czterech misjonarzy dla misji Buffalo, diecezji bpa Timona.
Szanowny Panie Prezesie, Szanowni Panowie z Rady, proszê przyj¹æ wyrazy szacunku, wasz pokorny s³uga,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

6

W rêkopisie: Bettacchini, czêsto pisane tak przez Za³o¿yciela.
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118. Do Panów z Rady G³ównej Dzie³a Rozkrzewiania Wiary,
Lyon7.
Proba o pomoc finansow¹ dla scholastykatu z Maryvale.
Marsylia, 23 maja 1850.
Szanowni Panowie,
Chcia³bym was powiadomiæ o naszych planach. Zgromadzenie
Oblatów Maryi Niepokalanej prosi o pomoc w ich realizacji Dzie³o
Rozkrzewiania Wiary. Ufam, ¿e j¹ otrzymamy dziêki gorliwoci, jak¹
¿ywicie dla spraw Bo¿ych, i ¿yczliwoci dla naszych misji wród pogan i heretyków.
Doæ liczne misje, jakie mamy w Ameryce i angielskich koloniach,
narzucaj¹ nam koniecznoæ specjalnej formacji kandydatów do pracy
misyjnej i dobrej znajomoci przez nich jêzyka angielskiego. Z dowiadczenia uznalimy, i¿ nie mo¿na we Francji tego realizowaæ; chcemy wysy³aæ kandydatów przynajmniej na rok do Anglii na naukê jêzyka angielskiego i zwyczajów krajów, gdzie bêd¹ pe³niæ pos³ugê.
Biskup centralnego dystryktu Anglii8 przekaza³ nam niedaleko Birmingham wygodne pomieszczenie dla przysz³ych kandydatów, które
po angielsku zwie siê Missionary College of Maryvale. To du¿o mieæ
budynek, lecz to nie wszystko, trzeba zatroszczyæ siê o wy¿ywienie,
utrzymanie m³odych misjonarzy studentów i ojców za nich odpowiedzialnych. Minimalny roczny koszt z tym zwi¹zany to oko³o 500 funtów szterlingów, czyli ponad 12 000 franków w naszej walucie. Aby
podo³aæ tym wydatkom, Zgromadzenie Oblatów Maryi Niepokalanej
od szeciu miesiêcy, gdy scholastykat Maryvale zosta³ otwarty, ponosi
ofiary, jakich nie jest w stanie dalej udwign¹æ. Spoczywa na nim
ogromny ciê¿ar utrzymania swego nowicjatu oraz domu studiów teologii we Francji. Spodziewa siê wiêc pomocy tylko od hojnego Dzie³a
Rozkrzewiania Wiary i prosi was, panowie, bycie uznali za swój
scholastykat, tak cile zwi¹zany z g³oszeniem wiary w obcym kraju.
Mamy prawo oczekiwaæ, i¿ potraktujecie nas tak ¿yczliwie jak
zgromadzenie ³azarzystów oraz Misje Zagraniczne Pary¿a, które otrzy7
Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P. Za³o¿yciel z³o¿y³ w³asnorêcznie jedynie podpis. Tekst jest zachowany w Pary¿u.
8
Biskup Ullathorne.
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muj¹ roczn¹ dotacjê na kolegia Bliskiego Wschodu i Indii. Ufamy, i¿
bêdziemy na równi z seminarium Dumcondra obok Dublina. Wspomagaj¹ je hojne datki wiernych tego katolickiego kraju, otrzymuje nadto
dotacjê od waszego Dzie³a. Natomiast nasze seminarium w Maryvale
w centrum królestwa, gdzie jest przedmurze protestantyzmu, utrzymuje siê wy³¹cznie z w³asnych finansów. Nie ¿¹damy przywileju, lecz
tylko tego, bycie i nam wydzielili czêæ z tego funduszu, z jakiego
otrzymuj¹ na podobny cel pozosta³e misyjne zgromadzenia oddane
nawracaniu heretyków i niewiernych.
Nadto gdyby konieczny by³ wyj¹tek, Dzie³o wam powierzone post¹pi³oby uczciwie, daj¹c nam ten przywilej. To z powodu przeznaczenia tej dotacji pochodz¹cej w znacznej mierze z Francji, na cel zgromadzenia francuskiego i z oczywistych korzyci dla naszej wiary.
Seminarzyci z Maryvale powiêcaj¹ siê dzie³u misji, by wyruszyæ
tam, dok¹d g³os Boga wzywa.
Przyjmijcie wyrazy g³êbokiej czci od waszego pokornego i pos³usznego s³ugi,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii,
Superior Generalny.
119. List z 29 padziernika 1850 do Pana Prezesa Rady w Lyonie9.
Za³o¿yciel przekazuje do „Kronik” list o. Chirouse’a z Oregonu i pyta,
czy rada zachowuje nadal swoje stanowisko wzglêdem Dzie³a Sainte-Enfance.
LIST POMINIÊTY.

120. List z 19 listopada 1850 do „Pana Prezesa” Rady w Lyonie10.
Biskup de Mazenod wysy³a list o. Laverlochère’a i prosi o umieszczenie go jak najszybciej w „Kronikach”, poniewa¿ ten ojciec zawita³ do
Francji i bêdzie g³osi³ kazania w wielu miastach na rzecz Dzie³a.
LIST POMINIÊTY.
9
10

Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P.
Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P.
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121. List z 2 grudnia „do Pana Choiselata”, w Pary¿u11.
Z nowym rozporz¹dzeniem tylko w Pary¿u mo¿na wysy³aæ papiery wartociowe oznakowane znaczkiem skarbowym. Ze wzglêdu na ten nowy
przepis Dzie³o bêdzie musia³o zmieniæ sposób wyp³acania dotacji.
LIST POMINIÊTY.

122. Do Szanownego Pana Prezesa [Dzie³a w Lyonie]12.
Prosi o natychmiastow¹ pomoc finansow¹ potrzebn¹ na podró¿ czterech misjonarzy do wikariatu Kolombo i do nowego wikariatu w Natalu. Oblaci nie przyjêli wikariatów Oceanii, które opucili maryci.
Trzej oblaci s¹ biskupami misyjnymi. Ojciec Laverlochère odnosi sukces jako kaznodzieja. Niektórzy biskupi ze Stanów Zjednoczonych nadu¿ywaj¹ dotacji.
Marsylia, 22 grudnia 1850.
Szanowny Panie Prezesie,
Bez zw³oki przekazujê panu, ¿e Stolica Apostolska powierzy³a
Zgromadzeniu Oblatów Maryi Niepokalanej wikariat Natalu. Papie¿
prosi³, bym przedstawi³ sporód oblatów kandydata godnego urzêdu
biskupa, by mianowaæ go wikariuszem Natalu i odpowiedzialnym za
tê misjê, gdzie ¿yje plemiê Kafrów13. List Kongregacji Propagandy
mówi, ¿e nadejdzie specjalne pismo, bulla. Przyjêlimy ulegle nie³atwy ten wikariat, wiêc Rzym zaproponowa³ nam na Oceanii jeszcze
dwa wikariaty po³¹czone w jednym, które maryci opucili. Musia³em
odrzuciæ tê propozycjê, nie by³em przekonany co do misji na Oceanii,
które maryci prowadzili z zapa³em i niewielkim powodzeniem. Raczej przekonujê siê do misji Natalu, tym bardziej ¿e nie pragn¹³em
tego wikariatu, przyj¹³em go na ¿yczenie i z woli G³owy Kocio³a.
Rzym liczy na Kongregacjê Propagandy, ¿e zabezpieczy byt materialOryg., Paris, arch. de la Propagation de la foi.
Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P.
13
Caffres zamiast Cafres.
11

12
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ny tego wikariatu i op³aci podró¿ czterech misjonarzy, którzy udadz¹
siê na miejsce, gdy wikariusz apostolski otrzyma sakrê. Bardzo chcia³bym, by pan uszczkn¹³ nieco z dotacji Stanów Zjednoczonych (gdzie
biskupi nasze pieni¹dze wydaj¹, wznosz¹c piêkne kocio³y) i przeznaczy³ czêæ tej sumy dla wikariatu Natalu.
Kongregacja prosi o jeszcze czterech misjonarzy dla wikariatu Kolombo na Cejlonie. Naturalnie, ¿e nie odmówiê, jeli zap³ac¹ za podró¿. Pisz¹, bym w tej sprawie porozumia³ siê z panem. „W sprawie
op³acenia podró¿y jestem pewien, ¿e pobo¿ne Dzie³o Rozkrzewiania
Wiary nie odmówi swej pomocy. Proszê to wzi¹æ do serca itd.”14.
Ujmuje mnie w tej korespondencji wiadectwo o Oblatach Maryi
w misji Jaffna. St¹d to zaproszenie oblatów do wikariatu Kolombo.
Nadarzy³a siê okazja, aby Kongregacja Propagandy Wiary uzna³a, jak
bardzo ceni wasze buduj¹ce Stowarzyszenie”, itd.15. Dlatego ciska siê
w nie potê¿ne gromy, bo poza biskupem z Bytown i wikariuszem Natalu nie wybiera siê sporód oblatów, lecz z innych zgromadzeñ kogo
na koadiutora biskupa z Saint-Boniface w Rivière-Rouge, misji obs³ugiwanej przecie¿ ca³kowicie przez oblatów.
Z tych zacnych ojców wska¿ê na o. Laverlochère’a, misjonarza
z Zatoki Hudsona. Gdziekolwiek siê pojawi, porywa t³umy s³uchaczy,
opowiadaj¹c o misjach; skoro wszystko ³¹czy z Dzie³em Rozkrzewiania Wiary, s¹dzê, ¿e przysporzy cz³onków Dzie³a. Oto, co pisz¹ z Aix:
Katedra wype³niona ludmi. W kazaniach poleca³ Dzie³o Rozkrzewiania Wiary, a jego proste, apostolskie s³owo by³o zarazem wznios³e.
Pan Polge (profesor uniwersytetu) w³anie mówi³, ¿e p³aka³, s³uchaj¹c
wiadectwa aposto³a z natchnienia Bo¿ego, jakby widzia³ nastêpcê
rybaków znad jeziora Genezaret, tak jak oni zmienionego w ³owcê
ludzi, we w³asnej osobie odnawiaj¹cego cuda Piêædziesi¹tnicy… Pan
Thaneron (dziekan uniwersytetu), dziel¹c siê wra¿eniami, mówi³ podobnie Tak¿e arcybiskup by³ pod wra¿eniem tych kazañ; twierdzi³,
¿e powszechnie przynosi³y one b³ogos³awiony skutek. Jednym s³o-

14
Za³o¿yciel cytuje orygina³ w³oski, który przet³umaczylimy: Per le spese del viaggio
la pia opera della Propagazione della fede, son persuaso, non ricuserà il suo soccorso. La
prego di prendere a cuore tal cosa
15
T³umaczenie tekstu w³oskiego cytowanego przez Za³o¿yciela: Si offre poi al presente una favorevolissima occasione alla Propaganda di mostrare a V.S.III. ma qual conto faccia della sua edificantissima società
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wem, o. Laverlochère obudzi³ w sercach wiarê i zapali³ ludzi do Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, itd.”.
Nie dziwi mnie ta relacja, skoro sami tutaj tego dowiadczylimy16.
Radzê zaprosiæ tego prawdziwego aposto³a, niech g³osi s³owo Bo¿e
w kocio³ach Lyonu. Oby móg³ on przemierzyæ ca³¹ Francjê, lecz pragnie wkrótce wracaæ do swej misji, tak odpychaj¹cej dla ludzkiej natury.
Proszê mi odpisaæ w sprawach, które poruszy³em w licie, zapewniam o mym szacunku i wdziêcznoci,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
[PS] Pragnê panu poufnie przekazaæ to, czego dowiedzia³em siê od
zaufanej osoby. Proszê tylko, by nie cytowa³ pan mych s³ów. Oto tekst
listu, który przeczyta³em. Napisa³ go kto dobrze poinformowany.
Dowiedzia³em siê o szczegó³ach, jakich lepiej by³oby nie znaæ.
Jeden z biskupów (Stanów Zjednoczonych) otrzyma³ du¿¹ sumê pieniêdzy; natychmiast pieni¹dze wyda³ na ubranie dla siebie i meble do
domu, jeszcze mia³ czelnoæ rozg³aszaæ to publicznie. Biskup Timon,
który odznacza siê wielk¹ cnot¹ i talentem, wyda³ 75 000 piastrów, by
zakupiæ piêkny teren pod budowê swej katedry; koció³, jaki mia³ do
dyspozycji, by³ przestronny i, jak mi mówiono, wystarcza³ na wiele lat.
Biskup Nowego Yorku jest w Lyonie i ubiega siê o dotacje. Zdaje siê,
¿e zamiast szukaæ wsparcia, móg³by daæ du¿¹ sumê innym diecezjom”.
Mam racjê, s¹dz¹c, ¿e rada mog³aby zmniejszyæ bez skrupu³ów
dotacje przeznaczone dla Stanów Zjednoczonych. Ofiarodawcy Dzie³a Rozkrzewiania Wiary chc¹ pomóc misjonarzom g³osz¹cym Ewangeliê niewiernym, a nie upiêkszaæ kocio³y w Stanach Zjednoczonych
czy wyposa¿aæ w meble biskupstwa. Mamy w Stanach Zjednoczonych
miasta, gdzie jest po 20, 30, czy 100 000 katolików i jeszcze wiêcej.
To do nich nale¿y zatroszczyæ siê o potrzeby kocio³ów lokalnych.
Nie muszê powtarzaæ, i¿ bardzo mi zale¿y, by nie powo³ywaæ siê
na mnie co do informacji, które podajê. Proszê nawet spaliæ ten papier.

16

éprouvés zamiast éprouvé.
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123. [Do Pana Prezesa Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, Lyon]17.
Biskup de Mazenod odpowiada na list w sprawie przeznaczenia kolekty o. Laverlochere’a, dodaj¹c, i¿ by³oby stosowne zaprosiæ go z kazaniami do Lyonu; przekazuje list o. Semerii z Cejlonu.
Marsylia, 16 grudnia 1850.
Osoba, która da³a Panu rzekome informacje o kaznodziejstwie o.
Laverlochere’a, musia³a byæ g³ucha lub bardzo roztargniona, jeli
twierdzi, i¿ kazania te mia³y za cel kolektê, i to wy³¹cznie na cel misji, na której ojciec ten pracuje. By³em, gdy o. Laverlochère g³osi³
kazanie w kociele wiêtego Marcina. Niemo¿liwe przemawiaæ
z wiêkszym przekonaniem i zapa³em na rzecz Dzie³a Rozkrzewiania
Wiary. Sporo opowiedzia³ o cudach swego apostolstwa, wyzna³, i¿
ca³e dobro by³oby niemo¿liwe do realizowania bez Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, które daje misjonarzom konieczne rodki, by docierali
na krañce ziemi. Wszystkich zachêca³, by w³¹czali siê w to dzie³o
itd. Wymienia³ te¿ ca³e rodziny tworz¹ce tak zwan¹ dziesi¹tkê. Jak
przyk³ad rodziny, która w³¹czy³a siê w Dzie³o przekonana stanowcz¹ postaw¹ ich ma³ego dziecka. Co rano przy niadaniu odmawia³o
ono sobie kawa³ka chleba itd. Czy to co niew³aciwego, i¿ misjonarz przedstawi³ w skrócie18 szczególne potrzeby swej misji, najbardziej oddalonej, byæ mo¿e najtrudniejszej ze wszystkich? Je¿eli jaka dusza wspó³czuj¹ca uzna³a, niczego nie ujmuj¹c z tego, co czyni
dla Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, ¿e ofiaruje co misjonarzowi
i wspomo¿e go w wielkich jego wydatkach, mimo i¿ otrzyma³ sw¹
czêæ od Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, i zaprosi go do domu, to có¿
w tym niew³aciwego? By³oby niesprawiedliwoci¹ mieæ mu to za
z³e; tym bardziej ¿e bez tej nadzwyczajnej pomocy misjonarz nie jest
w stanie realnie wype³niæ swej misji, tak wielkie s¹ jego wydatki.
Musi p³aciæ szeciu ludziom po 15 czy 20 piastrów miesiêcznie za
obs³ugê ³odzi. S¹dzê, ¿e jest zobowi¹zany ich karmiæ. Bêd¹c wród
lodów na swej misji, nie inaczej mo¿e co zdobyæ dla siebie, jak
kupuj¹c za wygórowan¹ cenê. Mniejsza o wy¿ywienie, zadowoli siê

17
18

Oryg: Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P.
succintement zamiast succinctement.
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czymkolwiek. By³ zmuszony jeæ mech, który gotowa³, nie mog¹c
jednak go zmiêkczyæ. A do mszy potrzeba wina. Czy wie kto, ile
kosztuje butelka? Nie mniej ni¿ 80 franków. Gdyby tylko misjonarz
wydawa³ co na w³asne potrzeby. Nie, gdy sutanna zaczyna siê rwaæ
i robi siê ³achman, podró¿uje, maj¹c z niej tylko kaftan. Przykro mi,
¿e szuka siê dziury w ca³ym z powodu mê¿a apostolskiego, oddanego a¿ do heroizmu, jakim jest o. Laverlochère. Ten, kto wysuwa te
zarzuty, jest tym bardziej w b³êdzie i niesprawiedliwy, gdy wie, i¿
dziêki kazaniom ojca powiêksza siê liczba cz³onków Dzie³a. Kiedy
z³o¿y³em wizytê znanej rodzinie zajmuj¹cej siê handlem. Powiedziano mi, ¿e na drugi dzieñ po kazaniu zacnego ojca u wiêtego Marcina pewna znajoma kobieta posz³a do spó³ki handlowej i mówi³a
z takim przekonaniem na rzecz Dzie³a, ¿e zaraz uda³o siê jej utworzyæ wród sprzedawców tak zwan¹ dziesi¹tkê. Przytaczam tu znany
mi przyk³ad, mo¿na by przytoczyæ jeszcze inne: zaraz po kazaniu pewien ¿o³nierz przyszed³, by wpisaæ siê do dziesi¹tki, itd. Wnioskujê
st¹d, i¿ absolutnie nie ma Pan powodu do zmartwienia i nale¿y ¿yczyæ sobie, by o. Laverlochère nie spieszy³ siê tak bardzo do swej
misji wród Indian, ale by móg³ przemierzyæ ca³¹ Francjê. Nie ma
porównania miêdzy zapa³em, jaki wla³ w serca dla Dzie³a Rozkrzewiania Wiary przez swe kazania proste i skromne, a tym, co dot¹d
s³yszano nawet z ust biskupów, którzy g³osili na rzecz Dzie³a. Przyznam, i¿ nasz misjonarz kazaniami podbi³ wszystkie serca. Proszê
przyj¹æ ufnie, co panu napisa³em w pierwszym licie, i¿ bêdzie korzystne dla Dzie³a, na którym nam wszystkim bardzo zale¿y, jeli
us³yszymy go w kocio³ach Lyonu. Na pewno mieszkañcy Lyonu
bêd¹ jak Prowansalczycy pod wra¿eniem s³ów o mi³osierdziu Boga
wobec nieokrzesanych ludzi, którzy przez duchowe odrodzenie staj¹
siê podobni do pierwszych chrzecijan w apostolskich czasach.
S¹dzê, ¿e winienem podaæ te szczegó³y, aby sprawy przedstawiæ
panu takimi, jakimi s¹ rzeczywicie, i rozwiaæ obawy, które kto bezpodstawnie w panu wzbudzi³.
Proszê przyj¹æ, Panie Prezesie, zapewnienie o moim szacunku
i przyjani,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
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PS Przelê panu kopiê fragmentu listu nades³anego z Cejlonu. Mo¿e
uzna pan za stosowne go opublikowaæ. Posy³am go, poniewa¿ wiem,
¿e bp Bettachini by³by z tego zadowolony.
Proszê zapytaæ arcybiskupa, co wydarzy³o siê w Aix. Wiem, ¿e
dziêki o. Laverlochere’owi znaczna liczba osób przy³¹czy³a siê do
Dzie³a Rozkrzewiania Wiary19.
19

Ten ostatni paragraf by³ napisany na marginesie pierwszej strony.
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1851
124. [Do Pana Prezesa Rady G³ównej Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, Lyon]1.
Podziêkowanie za przys³an¹ zapomogê. Potrzeba 20 000 franków dla
misji Natalu. Ojciec Fabre, prokurator generalny, jest uprawniony do
podpisania przekazów bankowych. Ojciec Laverlochere odnosi sukces
dziêki swym kazaniom.
Rzym, 12 marca 1851.
Szanowny Panie Prezesie,
Dosta³em wiadomoæ z Marsylii, ¿e Rada Rozkrzewiania Wiary
przekaza³a sumê 10 000 franków dla nowego wikariatu apostolskiego
w Natalu. Pragnê podziêkowaæ panu za tê dotacjê otrzyman¹ dziêki
¿yczliwoci, z jak¹ przyj¹³ pan moj¹ opiniê, gdy Stolica Apostolska
powierzy³a naszemu Zgromadzeniu tê interesuj¹c¹ misjê. Biskup wyspy Mauritius2, którego spotka³em, powiedzia³, ¿e jest to kraj przysz³oci, wspania³a misja, do której nas wezwano, by tam pracowaæ i przynieæ owoce. Mam wys³aæ tam najmniej trzech misjonarzy z biskupem,
wikariuszem apostolskim, który bêdzie szefem, oraz dwóch braci do
pomocy oraz katechizacji, gdy zajdzie taka potrzeba. Z tego wynika,
i¿ przyznana suma 10 000 franków zupe³nie nie wystarczy, by op³aciæ
podró¿ tych szeciu osób i daæ im utrzymanie na ten rok, gdy przybêd¹ na misjê. Czy nie nale¿y pomyleæ o budowie kaplicy dla biskupa
i misjonarzy? Przyzna pan, ¿e nale¿a³oby podwoiæ przyznan¹ sumê,
by zaspokoiæ potrzeby misji. Proszê okazaæ zrozumienie i w mym
imieniu przedstawiæ propozycjê cz³onkom rady i poprzeæ j¹ osobicie
w g³osowaniu.
1
2

Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P.
Biskup G.B. Allen Collier.
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Pragnê tak¿e podziêkowaæ panu za sumê 20 000 franków, jak¹ pan
wyznaczy³ dla innych misji naszego Zgromadzenia, zaliczkê tego, co
ma byæ przyznane za rok 1850, oraz za sumê 1500 franków, jakiej pan
udzieli³ szczególnie misji w Anglii. Napisa³em do o. Fabrego, aktualnego prokuratora generalnego Zgromadzenia, aby pokwitowa³ te weksle, i proszê uznaæ jego podpis.
Ufam, i¿ doceni pan to wielkie dobro, jakie wszêdzie rodzi³o siê
przez kaznodziejstwo wspania³ego o. Laverlochère’a. W Marsylii, w Aix,
w Toulon, w Nîmes, pe³ne zapa³u by³y serca chrzecijan wype³niaj¹cych kocio³y, gdzie ten wiêty misjonarz mówi³ z wielk¹ prostot¹ o cudach swej misyjnej pracy. Biskupi, kap³ani oraz proci wierni byli g³êboko wzruszeni. Dlatego w Marsylii to ju¿ nie „dziesi¹tki”, ale „setki”
poczê³y siê tworzyæ na jego apel. Jak dot¹d nigdy ¿aden misjonarz,
nawet biskup misyjny nie zebrali tak wiele owoców swych kazañ.
Proszê przyj¹æ, Panie Prezesie, wyrazy g³êbokiego szacunku i uznania, pañski pokorny i pos³uszny s³uga,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

125. [Do p. Choiselata, w Pary¿u]3.
Trzeba absolutnie zwiêkszyæ sumê przyznan¹ misjonarzom udaj¹cym
siê do Kolombo. Przesadny koszt podró¿y statkami angielskimi.
Marsylia, 21 maja 1851.
Szanowny Panie,
Ojciec Tempier, bêd¹c w Pary¿u, na pewno mówi³ panu, w jak trudnej znalaz³em siê sytuacji, wysy³aj¹c misjonarzy na Cejlon i do Natalu, gdzie oczekuj¹ ich niecierpliwie. Kongregacja Propagandy Wiary
na natarczywe proby bpa Braviego, koadiutora wikariatu Kolombo,
poniek¹d za¿¹da³a, bym wys³a³ najmniej czterech misjonarzy do tego
wikariatu, pogr¹¿onego w niepokoju, gnêbionego przez schizmatyc-

3

Oryg., Paris, arch. de la Propagation de la foi.
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kich kap³anów z Goa. Obieca³em to spe³niæ, ale niemo¿liwe wys³aæ
czterech, dysponuj¹c sum¹, któr¹ pan potr¹ci³ z funduszu dla wikariatu Kolombo. Mo¿e pan nie wie, ¿e na Morzu Czerwonym monopol na
podró¿ jest w rêkach Anglików. Otó¿ panowie Anglicy pozwalaj¹ na
podró¿ drug¹ klas¹ tylko tym, którzy wykupili pierwsz¹ klasê. Sprzedaj¹ bilet drugiej klasy s³u¿¹cym podró¿uj¹cego pierwsz¹ klas¹. Lecz
pomieszczenia drugiej s¹ dla kap³anów nieodpowiednie. Kiedy angielski jezuita wyzna³, ¿e zadowoliæ siê takim pomieszczeniem nie
przystoi godnoci kap³añskiej. Nasi misjonarze s¹ mniej wymagaj¹cy,
lecz nie mog¹ wp³yn¹æ na kompaniê statków na Morzu Czerwonym
do zmiany sytemu op³at.
Z czterech misjonarzy, których mam wys³aæ na Cejlon, przynajmniej dwóch bêdzie zmuszonych do kupienia biletów pierwszej klasy, a to 80 gwinei od osoby, czyli 4000 franków. Dwa bilety drugiej
klasy s¹ po 35 gwinei ka¿dy, czyli 1720 franków, co w ca³oci daje
5720 franków. Dodajmy koszta podró¿y z Marsylii do Suezu, co wyceniê na 500 franków od osoby; sumê 2000 dodajmy do 5720, co daje
7720. Nale¿y te¿ pomyleæ o wyposa¿eniu misji i osobistych potrzebach misjonarza. Jak mo¿na to realizowaæ z sum¹ 5500 franków potr¹con¹ z funduszu dla wikariatu Kolombo? S¹dzê, ¿e trzeba nade
wszystko ponieæ koszta podró¿y misjonarzy, których domagaj¹ siê
misje. Potrzeby tej misji tak nagl¹, i¿ bp Bravi napisa³ do Kongregacji Propagandy Wiary, ¿e jeli czterech misjonarzy nie zobaczy na
Wielkanoc, misja bêdzie stracona. Proszê wiêc zastanowiæ siê, co
chce pan uczyniæ. Je¿eli nie zdecyduje siê pan wyp³aciæ jeszcze 1500
do 2000 franków w formie zaliczki z funduszu wikariatu Kolombo,
niemo¿liwe jest wys³anie czterech misjonarzy, których koniecznie
spodziewaj¹ siê na wyspie. Wszystko, co dla nich mogê zrobiæ, bêd¹c sam obci¹¿ony wydatkami, to daæ ka¿demu z nich kielich i szaty
liturgiczne.
Proszê bardzo powa¿nie potraktowaæ moj¹ probê dla dobra religii
i jak najszybciej odpowiedzieæ, by nie opóniæ zbytnio wyjazdu, gdyby do tego dosz³o.
Zapewniam pana o moim szacunku i wdziêcznoci,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
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126. List z 21 maja 1851 do Rady Dzie³a Rozkrzewiania Wiary,
w Lyonie4.
Biskup de Mazenod prosi o podwójn¹ sumê przyznan¹ misji w Natalu.
LIST POMINIÊTY.

127. List z 7 czerwca 1851 do Prezesa Rady Dzie³a Rozkrzewiania
Wiary, w Pary¿u5.
Za³o¿yciel oczekuje odpowiedzi na list, w którym prosi o pomoc finansow¹ na podró¿ misjonarzy do Kolombo; na w³asny koszt wysy³a misjonarzy od dawna oczekiwanych. Dotacja dla misji w Natalu jest
mocno zani¿ona w stosunku do realnych potrzeb.
LIST POMINIÊTY.

128. [Do Pana Prezesa Rady w Lyonie]6.
Za³o¿yciel usilnie prosi radê, by dotacji dla misji w Natalu nie dawa³a
kosztem innych misji Zgromadzenia, które nic nie otrzymuj¹ od Dzie³a
Sainte-Enfance i ¿yj¹ bardzo ubogo.
L.J.C. et M.I.
Marsylia, 24 czerwca 1851.
Szanowny Panie Prezesie,
Poleci³em o. Aubertowi, aby bawi¹c w Lyonie, przedstawi³ panu
sprawê naszego wikariatu w Natalu. Ten ojciec napisa³ mi, ¿e jest pan
Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P.
Oryg., Paris, arch. de la Propagation de la foi.
6
Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P. Ten list bez w¹tpienia by³ czytany na
zebraniu rady w Lyonie. Kto napisa³ na odwrocie ostatniej strony: List jest wa¿ny i nied³ugi, s¹dzê, ¿e powinien byæ czytany w ca³oci.
4
5
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gotów okazaæ ¿yczliwoæ i pomoc, ale obawia siê, i¿ dotacja dla tego
wikariatu, któr¹ pan uzna³ za konieczn¹, zosta³a przyznana z uszczerbkiem dotacji dla naszych pozosta³ych misji. Za pañskim pozwoleniem
twierdzê, ¿e to niemo¿liwe, by odejmowa³ pan cokolwiek od sumy
przeznaczonej tym misjom, by³oby to powa¿n¹ szkod¹ dla misyjnego
dzie³a. Proszê zauwa¿yæ, ¿e na misjach nie wydajemy nic na rzeczy
zbyteczne lub dla kaprysu. Nie zajmujemy siê budow¹ piêknych kocio³ów, wygodnych domów; nie kupujemy bogatych szat liturgicznych, które by³yby zupe³nie na miejscu w katedrach Europy. Dotacje przeznaczamy na to, co konieczne, na podró¿ misjonarzy, na ich skromne
po¿ywienie, ich nêdzne utrzymanie. Broñ Bo¿e, nie oskar¿am nikogo,
ale proszê wierzyæ, ¿e jeli nale¿y co odj¹æ z dotacji, to nie mo¿e to
byæ z dotacji misji naszego Zgromadzenia. Niezale¿nie od sum innych
dotacji Zgromadzenie Oblatów Maryi nie dostaje nic od Dzie³a Sainte-Enfance, bez w¹tpienia, bo Superior Generalny Zgromadzenia nie
zgodzi³ siê na obecnoæ Dzie³a w jego diecezji z obawy, by nie zdusi³o zainteresowania Dzie³em Rozkrzewiania Wiary.
Mocno chcê broniæ sprawy Zgromadzenia Oblatów Maryi, bo nie
ma ono rzecznika w waszej radzie, ale ufam, i¿ oka¿e pan sprawiedliwoæ. Wierzê, ¿e sprawê nieobecnych wemie pan w swoje rêce i ¿e
nic nie zostanie im odjête od tego, co konieczne, by mogli wype³niæ
sw¹ misyjn¹ pos³ugê.
Zapewniam pana o moim szacunku i wdziêcznoci, pañski pokorny
i pos³uszny s³uga,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

129. [Do Pana Prezesa Rady w Lyonie]7.
Superior Generalny wyra¿a zgodê, by o. Laverlochere wróci³ do Europy. Przedstawiciele departamentu Bouches-du-Rhône otrzymali od
rz¹du pozwolenie na bezp³atny transport misjonarzy z Marsylii do
Aleksandrii.

7

Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P.
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Marsylia, 6 sierpnia, 1851.
Szanowny Panie Prezesie,
Wiem, ¿e o. Laverlochere, gdziekolwiek g³osi³ S³owo Bo¿e, budzi³
zapa³ dla Dzie³a Rozkrzewiania Wiary. Z radoci¹ przyj¹³em list z 26 lipca, jaki pan do mnie skierowa³, bo potwierdzi³ moj¹ wiedzê. Zna pan
moje uczucia dla tego Dzie³a; uznajê je za arcydzie³o, czyli za nadrzêdne wobec wszystkich innych, wspieranych przez wiernych.
Wed³ug pana by³oby korzystne, by zacny o. Laverlochère pojawi³
siê znowu we Francji, by przekazywaæ relacje o misjach w miastach,
których nie móg³ odwiedziæ w czasie ostatniej podró¿y. W tej sprawie
jest pan najlepszym rzeczoznawc¹ i podzielam chêtnie pañsk¹ opiniê.
Pozostaje trudnoæ co do odbycia podró¿y. Nie dla odwa¿nego ¿eglarza, który wieczne lody polarne pokonywa³ bez lêku, lecz dla biskupów Kanady anga¿uj¹cych go do kaznodziejstwa w okresie zimowym
na rzecz ich w³asnych misji. Postaram siê jednak pokonaæ tê trudnoæ,
je¿eli pañski zamiar jest niezmienny.
Mo¿e siê zdarzyæ, i¿ sam o. Laverlochere mimo swej dobrej woli
dostrze¿e jak¹ trudnoæ nie do usuniêcia. Dlatego napiszê do niego,
dopiero gdy wróci ze swej trudnej misji, i wtedy podejmê odpowiednie kroki, by mieæ rozeznanie.
Przy okazji chcia³bym zwróciæ uwagê na niewielki b³¹d, jaki siê
zakrad³ do jednego z pañskich listów i poprawiæ go. To nie 2500 franków, lecz tylko 2000. G³ówna Rada Pary¿a przyzna³a mi z dotacji dla
bpa Braviego, wikariusza (koadiutora) wikariatu Kolombo na wyspie
Cejlon. Ufam, i¿ w przysz³oci bêdziemy wydawaæ mniej na te podró¿e. Przedstawicieli departamentu Bouches-du-Rhône usilnie prosi³em
o przywilej na przejazd wszystkich misjonarzy, z czego dot¹d korzystali tylko ³azarzyci, i uzyskalimy. Da³by Bóg, by mo¿na by³o tak
siê uk³adaæ z brytyjskim towarzystwem morskim na Morzu Czerwonym, ale nie ma sposobu, by przemówiæ im do rozs¹dku.
Proszê przyj¹æ, Panie Prezesie i wszyscy cz³onkowie rady, wyrazy mego uznania i wdziêcznoci za ka¿de dobro, jakie pe³nicie dla
naszej wiêtej religii, powiêcaj¹c siê wielkiemu dzie³u Rozkrzewiania Wiary.
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
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130. List z 10 wrzenia 1851 do Pana Prezesa Rady G³ównej
w Lyonie8.
Za³o¿yciel informuje radê, ¿e nie otrzyma³ obiecanych obrazków.
LIST POMINIÊTY.

131. List z 19 wrzenia 1851 do Pana Sekretarza Rady G³ównej
w Lyonie9.
Obrazki dla misji ju¿ s¹ w Marsylii. Szczegó³y o zbo¿nej mierci o. Leydiera na Cejlonie.
LIST POMINIÊTY.

132. Do Panów z Rady G³ównej Dzie³a Rozkrzewiania Wiary,
w Lyonie10.
Proba o zaliczkê 10 000 franków z dotacji przyznanej na rok bie¿¹cy.
Misjonarze wyjechali do Natalu. Proba o pieni¹dze dla misji Natalu
i Teksasu. Choroba o. Laverlochère’a, który nie przybêdzie do Europy,
by g³osiæ kazania. Lista oblatów wys³anych na misje w 1851 roku.
Marsylia, 17 listopada 1851.
Szanowni Panowie,
lê do was probê o przes³anie nam jeszcze zaliczki 10 000 franków z dotacji, jak¹ tego roku Rada Dzie³a Rozkrzewiania Wiary przyzna³a misjom Zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalanej. PrzeznaOryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P.
Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P. Fragment tego listu opublikowano we
wstêpie do Listy b³ogos³awionego Eugeniusza de Mazenoda do korespondentów Afryki
i Cejlonu, s. XXI.
10
Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P. Za³o¿yciel z³o¿y³ w³asnorêcznie jedynie podpis.
8
9
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czymy j¹ na najpilniejsze sprawy misji Oregonu i Zatoki Hudsona.
Otrzymywa³y one przed listopadem czêæ funduszy, jak¹ Rada Dzie³a
przesy³a³a im co roku.
Na pewno wiecie z codziennej prasy, i¿ bp Allard i towarzysze
wyjechali do misji Natalu, którego wikariat apostolski Stolica wiêta
powierzy³a naszemu Zgromadzeniu. Chcê dodaæ11, i¿ 10 000 franków
przyznane tej nowej misji absolutnie nie wystarczy na wydatki przewidziane w pierwszym roku. Sama podró¿ wraz z zakupem rzeczy
koniecznych misjonarzom ju¿ poch³onê³a wiêksz¹ czêæ tej sumy, tak
¿e po przybyciu na miejsce zostanie im 3000 franków. Pytam was, czy
dysponuj¹c t¹ sum¹, mo¿na zapewniæ po¿ywienie i utrzymanie dla piêciu osób, zatroszczyæ siê o wyposa¿enie kocio³a i przewidzieæ liczne
wydatki, jak zwykle przy zak³adaniu wa¿nej misji? S¹dzimy, ¿e nie
nadu¿ywamy waszej hojnoci, domagaj¹c siê dodatkowej dotacji dla
Natalu, skoro za kilka miesiêcy ustalicie sumê ca³ej dotacji za rok
1851 dla misji Oblatów Maryi Niepokalanej.
Podobna proba dla dwóch misji powierzonych nam w Teksasie,
jedna Brownsville, a druga Galveston. Biskup Odin, który was odwiedzi w Lyonie, opowie wam, jak na jego usilne proby postanowilimy
daæ mu szeciu naszych ojców dla dwóch nowych misji, o których
mowa. Biskup ten znany z gorliwoci i bezinteresownoci zrobi
wszystko, co w jego mocy, by nowi robotnicy mogli oddaæ siê misji
apostolskiej. Ale jego finanse s¹ tak skromne, i¿ te misje na pewno
upad³yby, gdyby nie pomoc z zewn¹trz, przynajmniej w pocz¹tkach.
Z pomoc¹ mo¿e im przyjæ tylko Dzie³o Rozkrzewiania Wiary, ¿ywa
Opatrznoæ misji zagranicznych. ¯yczliwoæ, jak¹ Rada Dzie³a okazywa³a misjom Oblatów Maryi, ka¿e nam ufaæ, ¿e tak¿e i misje Teksasu
zaliczycie do liczby otrzymuj¹cych dotacje. S¹dzimy, i¿ suma 12 000
franków do podzia³u miêdzy misje Brownsville i Galveston wystarczy
na najpilniejsze wydatki. Lecz trzeba tê sumê wpisaæ na rok bie¿¹cy,
a w chwili ostatniego wp³ywu funduszy na ten rok, by mog³a ona byæ
przekazana naszym misjonarzom z Teksasu.
Szybko chcê pos³aæ wam relacjê z misji w Ameryce Pó³nocnej, na
pewno zaciekawi ona ofiarodawców Dzie³a Rozkrzewiania Wiary.
Opowiadanie przekaza³ na ¿ywo wracaj¹cy z dalekich misji misjonarz,

11

appeller zamiast rappeler.
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bez w¹tpienia wzbudzi du¿e zainteresowanie i powiêkszy dobro duchowe. Chêtnie przysta³em na wasz¹ probê, by jeszcze tej zimy przyby³12 do Francji o. Laverlochère. Ale Bóg rozrz¹dzi³ inaczej. Ten niestrudzony aposto³ we wrzeniu wraca³ od swych drogich Indian, zosta³
dotkniêty parali¿em i sporo czasu up³ynie, nim ust¹pi¹ jego skutki. Jak
mi donosz¹, stan jego zdrowia siê poprawia.
Posy³am wam równie¿ za³¹czon¹ tu listê naszych misjonarzy, którzy w tym roku wyjechali na misje. Proszê, bycie zamiecili j¹
w najbli¿szym numerze „Kronik” maj¹cym siê ukazaæ w styczniu.
Przyjmijcie, Panowie, wyrazy mej wdziêcznoci i najwy¿szego
uznania, wasz pokorny i oddany s³uga,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii, S.G.
PS W ostatnim licie napisa³em wszystko, co wiedzia³em o bpie Bettachinim i o misjonarzach podczas epidemii cholery na Cejlonie.
12

appeller zamiast dappeler.
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1852
133. [Do Pana Prezesa Rady w Lyonie]1.
List pewnego ojca z Cejlonu. Najbli¿szy wyjazd trzech misjonarzy do
misji Jaffna; musz¹ op³yn¹æ Afrykê.
Marsylia, 7 lutego 1852.

Szanowny Panie Prezesie,

Wród listów nades³anych z Cejlonu, które bardziej lub mniej mówi¹ o misjach na wyspie, wybra³em list najm³odszego naszego misjonarza, który mo¿e zainteresowaæ czytelników „Kronik”. Odkryje pan
fakt prawdziwie cudowny, ¿e Chrystus potwierdza dzi, jak na pocz¹tku chrzecijañstwa, g³oszenie przez aposto³ów Jego Ewangelii. Niebawem wylê trzech nowych misjonarzy na misjê Jaffna2, proszê wiêc
wydzieliæ z dotacji dla bpa Bettachiniego sumê na op³acenie ich podró¿y. Prawdopodobnie pop³yn¹ ¿aglowcem w kierunku wyspy Bourbon (Reunion) lub do Pondichery. Podró¿ przez Aleksandriê i Suez jest
nadzwyczaj droga. Có¿ mo¿na zrobiæ w tej sytuacji? Od Brytyjskich
Towarzystw Podró¿y trzeba przyj¹æ ich twarde warunki, jakie z góry
narzucaj¹. Nie zgadzaj¹ siê, by misjonarze kupowali drug¹ klasê, która, jak twierdz¹, jest tylko dla s³u¿¹cych; chodzi po prostu o to, by
zap³aciæ za podró¿ z Suezu na Cejlon 80 funtów szterlingów. Oznacza
to wystawiæ naszych biednych misjonarzy na ryzyko3 d³ugiej (cztery
lub piêæ miesiêcy), tak niebezpiecznej przeprawy. Polecam stale ich
w³asne potrzeby oraz potrzeby ich wspó³braci hojnoci waszego Dzie³a. Ze sprawozdania podczas waszej rady mo¿e siê pan przekonaæ, i¿

1
2
3

Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P.
Dwaj ojcowie rusz¹ w 1852: Constant Chounavel i Léon-Jean Pélissier.
hazards zamiast hasards.
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moi diecezjanie s¹ nadal bardzo ofiarni4. Mam nadziejê, ¿e gdzie indziej jest podobnie.
Proszê przyj¹æ wyrazy mego wielkiego uznania,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

134. List z 18 marca do Pana Prezesa Rady Dzie³a Rozkrzewiania
Wiary, w Lyonie5.
Podzia³ dotacji przyznanej oblatom: Rivière-Rouge: 16 000 franków;
Oregon: 17 500 franków; Anglia: 12 500 franków; Natal: 24 000 franków. Dnia 22 marca wyruszy szeciu misjonarzy do Teksasu. Biskup
Allard przyby³ do Natalu.
LIST POMINIÊTY.

135. Do Panów z Rady G³ównej Dzie³a Rozkrzewiania Wiary,
w Lyonie6.
Wys³ano sprawozdanie prokuratora generalnego o potrzebach misji oblackich. Duch ubóstwa i ofiary misjonarzy z pó³nocnej Kanady. Biskup
Taché: koadiutor w Saint-Boniface. Potrzeby misji w Zatoce Hudsona
i Teksasie. Nowe placówki misyjne w diecezjach Buffalo i Detroit. Prokuratorem generalnym jest o. Fabre.
Marsylia, 17 kwietnia 1852.
Szanowni Panowie,
Spieszê, by razem z tym listem przekazaæ wam sprawozdanie prokuratora generalnego Zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalanej naszych misji zagranicznych. Pos³u¿y ono za podstawê przy ustalaniu
4
W 1842 suma zebranych datków w diecezji Marsylii siêga³a oko³o 34 000 franków.
Od 1846 cyfra ta siêga³a do 40 000 franków.
5
Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P.
6
Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P. Za³o¿yciel z³o¿y³ w³asnorêcznie jedynie podpis. Tekst podobny znajduje siê w Pary¿u.
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dotacji dla tych misji na rok 1852, w ogólnym podziale funduszu Dzie³a Rozkrzewiania Wiary. Zapiski, zebrane starannie z informacji superiorów danych misji, zas³uguj¹ na pe³ne zaufanie. Nie muszê7 niczego
dodawaæ, by rêczyæ o ich dok³adnoci i prawdomównoci.
Chcia³bym lepiej8 omówiæ sprawê, ¿e nasze proby o dotacje ograniczaj¹ siê do koniecznych wydatków, by misje naszego Zgromadzenia nadal przynosi³y owoc, jaki ju¿ wyda³y9 w krajach, gdzie powsta³y.
Misjonarze zwi¹zani lubem ubóstwa, przywykli do prostoty wspólnego ¿ycia, zadowalaj¹ siê skromnym po¿ywieniem i ubiorem, jak mówi
wiêty Pawe³ o robotnikach ewangelicznych. Nie tylko praktykuj¹ tê
zasadê Aposto³a, lecz wielu z nich pracuje w warunkach pe³nych udrêki, jak misjonarze ewangelizuj¹cy Indian w regionie Zatoki Hudsona,
gdzie cierpi¹ z powodu surowego klimatu polarnego, z trudem zdobywaj¹c po¿ywienie, zdani na siebie w niewdziêcznym regionie. I jak nie
podziwiaæ potêgi ³aski w sercach przepe³nionych radoci¹ wród tylu
wyrzeczeñ! Jest wiêc s³uszn¹ rzecz¹ pamiêtaæ o ich potrzebach, co
doskonale zgadza siê z intencj¹ wiernych, którzy wspomagaj¹ Dzie³o
Rozkrzewiania Wiary na rzecz misjonarzy.
Dotacje, o jakie prosimy na bie¿¹cy rok, mog¹ wydaæ siê wam zbyt
wielkie. Uznajê, ¿e s¹ one wiêksze od lat poprzednich. Ale zauwa¿cie,
panowie, ta wy¿sza suma pochodzi st¹d, ¿e co roku wzrasta liczba
naszych misji. Dla misji ju¿ ustalonych dotacja dla ka¿dej osobno jest
mniejsza ni¿ w latach poprzednich, choæ ich potrzeby rosn¹ w miarê
ich rozwoju. Je¿eli dla misji Zatoki Hudsona, diecezji Saint-Boniface
wyj¹tkowo prosimy o wiêksz¹ dotacjê, ³atwo zrozumieæ powód. Misja
biskupa Tachégo z naszego Zgromadzenia, koadiutora biskupa diecezji Saint-Boniface, jest tak wa¿na, ¿e aby pomóc mu nawracaæ Indian,
dodalimy czterech misjonarzy i jednego brata katechetê. St¹d jasne,
dlaczego prosimy o wiêksz¹ dotacjê na tê misjê. Sama podró¿ tej grupy apostolskiej wynosi 10 000 franków. Mogê te¿ wykazaæ, bez obawy pope³nienia b³êdu, z rocznego sprawozdania waszych „Kronik”, i¿
uwzglêdniaj¹c stosowne proporcje, liczbê i zasiêg misji, Zgromadzenie Oblatów Maryi Niepokalanej jest ze wszystkich zgromadzeñ misyjnych jednym z najbardziej umiarkowanych co do prób o pomoc

7
8
9

Je nai napisane przez Za³o¿yciela ponad Je nai pas.
W rêkopisie davantage prawie zawsze w ten sposób napisane.
produites zamiast produit.
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finansow¹ i oszczêdnych w zarz¹dzaniu dotacj¹ Dzie³a Rozkrzewiania Wiary.
Z misji powierzonych naszemu Zgromadzeniu szczególnie wam
polecam misjê Teksas, któr¹ przyjêlimy na probê bpa Odina, ordynariusza diecezji Galveston. Ufam, ¿e tê sam¹ ¿yczliwoæ, jak¹ okazalicie tylu innym misjom w Stanach Zjednoczonych pod opiek¹
zgromadzeñ zakonnych oka¿ecie i tej misji. Biskup Odin ustali³ z nami,
¿e nie umieci10 naszych misji w Teksasie w bud¿ecie proponowanym
wam w ramach wydatków swej diecezji. Naszemu Zgromadzeniu daje
swobodê, aby bezporednio z Rad¹ Dzie³a omówiæ mo¿liwoæ uzyskania rocznej dotacji. Oprócz Teksasu przyjêlimy w Stanach Zjednoczonych misjê w diecezji Buffalo i chcemy przyj¹æ misjê w diecezji Detroit. Jak widaæ, nasze Zgromadzenie zas³uguje na wasze uznanie.
Odpowiada oczekiwaniom odnonie do jego cz³onków, gorliwych
i wielkodusznych.
Koñcz¹c, pragnê wyraziæ wdziêcznoæ za wasz¹ ¿yczliwoæ dla
Zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalanej, w szczególnoci za okazan¹ mu pomoc finansow¹ w roku ubieg³ym. Odebra³em od waszego
skarbnika ostatni¹ zaliczkê tej dotacji, któr¹ przes³a³em o. Fabrè, polecam go wobec Rady Dzie³a jako jednego z reprezentantów naszego
Zgromadzenia, którego jest prokuratorem generalnym.
Przyjmijcie wyrazy czci i wdziêcznoci, wasz pokorny i oddany
s³uga,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii,
Superior Generalny.

136. List z 24 kwietnia do Rady G³ównej w Lyonie11.
List pewnego misjonarza pó³nocnej Kanady zosta³ wys³any do redakcji „Kronik”.
LIST POMINIÊTY.

10
11

W rêkopisie dans skrelone.
Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P.
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137. List z 8 lipca do Rady G³ównej w Lyonie12.
Potwierdza, ¿e otrzyma³ weksel na 20 000 franków i kielich darowany
dla najbiedniejszej misji oblatów. Ojciec Laverlochere mo¿e wróciæ do
Francji.
LIST POMINIÊTY.

138. List z 11 listopada do Pana Prezesa Rady Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, w Lyonie, Rodan13.
Biskup de Mazenod dziêkuje za dotacje przyznane oblatom w 1852 r.
i za przys³an¹ instrukcjê wiêtej Kongregacji Propagandy Wiary
w sprawie sumiennego rozdzia³u dotacji.
LIST POMINIÊTY.

139. Do Szanownego Pana de Jessé, Prezesa Rady G³ównej Dzie³a
Rozkrzewiania Wiary, w Lyonie14.
Stan zdrowia o. Laverlochere’a nie pozwala mu chwilowo wróciæ do
Francji.
Marsylia, 14 grudnia 1852.
Szanowny Panie,
Zbyt wielk¹ wagê przywi¹zujê do wszystkiego, co mog³oby przynieæ korzyæ cennemu Dzie³u Rozkrzewiania Wiary, by zlekcewa¿yæ
plan, jaki pan mi proponowa³, mianowicie, by o. Laverlochere, g³osz¹c
kazania w wielu regionach Francji, pobudzi³ gorliwoæ wiernych. Zgadzam siê doskonale z pana wizj¹, bêd¹c przekonany, ¿e przyniesie to
12
13
14

Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P.
Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P.
Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P.
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wspania³e owoce. Ale dobry Bóg dowiadczy³ swego s³ugê okrutn¹
chorob¹. Potem poczu³ siê trochê lepiej i móg³ przyj¹æ now¹ misjê,
jak¹ zaraz chcia³em mu powierzyæ, i sam mi napisa³ w tej sprawie.
S¹dzê, i¿ jego wielka gorliwoæ o chwa³ê Bo¿¹ oddala³a go od rzeczywistoci, tak ¿e przeceni³ w³asne si³y, które nie nad¹¿a³y za jego dobr¹
wol¹. Miejscowi prze³o¿eni nie s¹dz¹, by obecnie mia³ doæ si³y, by
zacz¹æ tego rodzaju misjê. Ufaj¹, ¿e zmiana klimatu i wypoczynek
w ojczynie pozwol¹ mu dojæ do zdrowia; chêtnie u¿yj¹ takich rodków, lecz wiedz¹, ¿e ten zacny o. Laverlochere potrzebuje jeszcze trochê czasu, nim wróci do kaznodziejstwa. Skoro powróci do Francji,
zechcê osobicie oceniæ stan jego zdrowia, by podj¹æ odpowiednie
kroki.
Proszê przyj¹æ moje serdeczne pozdrowienia,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
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1853
140. [Do Rady G³ównej w Lyonie]1.
Szczegó³y o podziale sum przyznanych misjom oblackim w 1852; proba o zamieszczenie w „Kronikach” tego podzia³u wed³ug podanego
wzoru.
Marsylia, 5 marca 1853.

Szanowni Panowie,

Spieszê siê, by natychmiast daæ wam odpowied, o któr¹ prosicie
w licie z 3 bie¿¹cego miesi¹ca. Ca³kowita suma dotacji 95 000 franków, które ³askawie przyznalicie misjom zagranicznym Oblatów
Maryi Niepokalanej w ci¹gu roku 1852, ma byæ podzielona w sposób
nastêpuj¹cy:
Misje Oblatów Maryi Niepokalanej w Anglii
Misje Oblatów Maryi Niepokalanej w Oregonie
Biskupowi Taché, koadiutorowi Saint-Boniface
w regionie Zatoki Hudsona
(Misje Oblatów Maryi Niepokalanej) ………..
Biskupowi Allard, wikariuszowi apostolskiemu
Natalu (Afryka) (Misje Oblatów Maryi Niepok.
Misje Oblatów Maryi Niepokalanej w Teksasie

23 000 franków
19 500 franków
22 500 franków
20 000 franków
10 000 franków

Ten podzia³ odnosi siê do cyfr podanych w probach dla ka¿dej
misji z osobna. Sumê zredukowano proporcjonalnie do operacji dokonanej przez was.
Proszê, bycie w sprawozdaniu umiecili ten podzia³ wed³ug podanego wzoru, niczego nie zmieniaj¹c. Czyniê tê uwagê, bo w roku ubieg³ym podalicie w dziale szczególne misje oblatów w Kornwalii dota1

Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P.
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cjê, o któr¹ prosilimy, a któr¹ bez w¹tpienia chcielicie przyznaæ
wszystkim naszym misjom w Anglii. W obecnym roku s¹ powody,
które wyjaniê w nastêpnym licie, by dotacja dla naszych misji
w Anglii nie zosta³a zapisana w innych rubrykach sprawozdania, jakie
bêdzie w najbli¿szym numerze „Kronik”. T¹ formu³¹ pos³u¿ylicie siê2
odnonie do marystów, którzy maj¹ w Anglii jedyn¹ misjê w Londynie, wiêc wydaje mi siê, ¿e mamy do tego przynajmniej to samo prawo, bo posiadamy w Zjednoczonym Królestwie piêæ misji, sporód
których Leeds i Liverpool znajduj¹ siê w nagl¹cej potrzebie.
Przyjmijcie zapewnienie o moim szacunku i wdziêcznoci, wasz
pokorny s³uga,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

141. List z 3 kwietnia 1853 do Panów z Rady G³ównej Dzie³a
Rozkrzewiania Wiary w Lyonie3.
Za³o¿yciel przygotowuje roczny raport o potrzebach misji oblackich;
prosi o zaliczkê z ostatniej dotacji.
LIST POMINIÊTY.

142. Do Panów z Rady G³ównej Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, Lyon4.
Roczny raport o potrzebach misji oblackich. Ich prawo do tego, by
prosiæ o dotacje, zw³aszcza misji Teksas, Buffalo, Leeds i Liverpool.
Powód opuszczenia Penzance. Prosi, by umieciæ w „Kronikach” kilka listów misjonarzy i listy wyje¿d¿aj¹cych na misje.

2
3
4

servis zamiast servi.
Oryg: Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P. Za³o¿yciel z³o¿y³ tylko podpis.
Oryg: Rome,arch. de la Postulation, L. M.-P. Za³o¿yciel z³o¿y³ tylko podpis.
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Marsylia, 15 kwietnia 18535
Szanowni Panowie,
Przesy³am wam roczny raport o misjach naszego Zgromadzenia
Oblatów Maryi Niepokalanej, sporz¹dzony na moje polecenie przez
prokuratora generalnego tych misji. Zawiera on zwiêz³y6 wykaz ich
potrzeb oraz listê wydatków w cyfrach. Te dane wystarcz¹ zupe³nie,
by przekonaæ wasz¹ radê co do dotacji, któr¹ w tym roku ma ona przyznaæ naszym misjom przy podziale funduszu Dzie³a, czym ma7 niezw³ocznie siê zaj¹æ.
Nie potrzebujê zapewniaæ was o rzetelnoci faktów, o których mówi
raport, i dowodziæ, ¿e nasze ró¿ne misje maj¹ prawo do pomocy finansowej Dzie³a Rozkrzewiania Wiary. Za³¹czone notatki to tylko
fragment raportów nadsy³anych nam przez superiorów misji i streszczenie informacji zawartych w listach o stanie tych misji. Same w sobie dowodz¹ rzetelnoci i autentycznoci.
Prawa8, jakie maj¹ nasze misje, by prosiæ o dotacje, s¹ te same jak
w latach poprzednich. Rozumiecie, ¿e s¹ one w pe³ni uzasadnione,
skoro g³osowalicie niemal w ca³oci za sum¹, o jak¹ prosilimy. S¹
to misje za³o¿one w krajach zupe³nie nowych, gdzie trzeba wszystko
zaczynaæ od pocz¹tku, zw³aszcza w dziedzinie religijnej. Te misje nie
daj¹ misjonarzom najmniejszego dochodu, by mogli mieæ na wy¿ywienie i utrzymanie oraz sprawy zwi¹zane z kultem. Wstrzymaæ teraz
pomoc ofiarowan¹ tym misjom w pocz¹tkach fundacji, czy nawet
zmniejszyæ poprzedni¹ sumê, znaczy³oby nie tylko naraziæ9 je na nêdzny ¿ywot, lecz by³oby to wydanie wyroku mierci na nie, unicestwienie dobra realizowanego z wielkim trudem po latach i za cenê tylu
wyrzeczeñ.
Takimi s¹ zw³aszcza misja Natalu w Afryce, misja Oregonu i ta
diecezji Saint-Boniface w Ameryce Pó³nocnej10.

List wys³any do Lyonu nie mia³ daty.
succint zamiast succinct.
7
elle zamiast il.
8
Quand zamiast Quant.
9
jetter zamiast jeter.
10
Quand zamiast Quant.
5
6

 241 

Misje Teksas i Buffalo w Stanach Zjednoczonych, chocia¿ warunki
lokalne nie s¹ a¿ tak trudne, jednak bez pomocy finansowej, o jak¹ dla
nich prosimy, nie bêd¹ mog³y solidnie rozwin¹æ siê i zapewniæ sobie
przysz³oci. Tak¿e11 i dla nich jest to sprawa ¿ycia i mierci. Zreszt¹,
nie domagamy siê przywileju, lecz tej samej miary, któr¹ dot¹d wasza
rada stosuje dla innych misji w tej interesuj¹cej czêci Ameryki Pó³nocnej. Prosimy Dzie³o Rozkrzewiania Wiary o pomoc tym misjom
(dla religii nieocenione dobro) tylko czasowo. Bo po kilku latach dziêki dotacjom stan¹ siê one samodzielne, a w cywilizowanym wiecie
misjonarze bêd¹ mogli mieæ dochody, zw³aszcza gdy przy³o¿¹ siê do
wychowania m³odzie¿y. Nie mam wiêc ¿adnej w¹tpliwoci, i¿ bêdziecie ³o¿yæ na nasze misje w Teksasie, jak czynilicie to w roku ubieg³ym, oraz ¿e nie wy³¹czycie ze wspomaganych przez was misji naszej
misji Buffalo, skoro wpisalicie j¹ na listê waszego Dzie³a.
Proba o pomoc dla misji Teksas i Buffalo odnosi siê tak¿e do naszych misji w Anglii, miêdzy innymi Leeds i Liverpool. Nie muszê
udowadniaæ znaczenia tych dwóch misji bêd¹cych w centrum dwóch
najwiêkszych miast Anglii, w krytycznej chwili, gdy nale¿y u¿yæ
wszystkich mo¿liwych rodków dla zwalczania herezji i podkreliæ
obecnoæ12 katolicyzmu. Ich donios³oæ to fakt bezsporny i takim winien byæ uznany. Doskonale pojêlicie to, gdy w zesz³ym roku przyznalicie marystom dotacjê prawie 50 000 franków, by mogli za³o¿yæ
misjê w jednej z dzielnic Londynu, chocia¿ otrzymali z innych róde³
dla tej misji sumê jeszcze wiêksz¹. Ufam, i¿ tak¹¿ ¿yczliwoæ oka¿ecie Oblatom Maryi Niepokalanej, którzy maj¹ to samo, jeli nie wiêksze prawo do s³usznego wsparcia dla swych misji w Wielkiej Brytanii.
A skoro ju¿ mowa o misjach w Anglii, chêtnie podzielê siê z wami
szczegó³ami co do wydarzenia, o którym z pewnoci¹ dowiedzielicie siê, gdy przyjecha³ do Francji w zesz³ym roku biskup diecezji
Plymouth. W tej to diecezji zdarzy³o siê, i¿ Zgromadzenie Oblatów
Maryi Niepokalanej zosta³o zmuszone do opuszczenia misji Penzance i tych z ni¹ zwi¹zanych w hrabstwie Kornwalii. Nasze Zgromadzenie zrobi³o wszystko, by nie dopuciæ do tego faktu, smutnego
w sobie samym oraz ze wzglêdu na motywy. Z przyczyn obiektywaussi znajduje siê tylko w tekcie wys³anym do Pary¿a.
Augmenter laction. Augmenter la force daction znajduje siê w tekcie zachowanym w Pary¿u.
11

12
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nych nie uda³o siê nam utrzymaæ tej misji. Celem wyjanienia przytoczê kilka szczegó³ów. Misja Penzance, za³o¿ona przez irlandzkiego ksiêdza, w 1843 r. zostaje dana Oblatom Maryi. Ich przedstawiciel o. Daly to wówczas jedyny obywatel brytyjski nale¿¹cy do
Zgromadzenia i jako taki maj¹cy prawo nabycia w³asnoci na terenie Anglii. Przez d³u¿szy czas doskonale kierowa³ misj¹, maj¹c zaufanie prze³o¿onych Zgromadzenia oraz katolickiego duchowieñstwa
Anglii. Nagle zapragn¹³ dodaæ s³awy i uznania swemu Zgromadzeniu; s³ysza³, ¿e w centrum kraju jest na sprzeda¿ wspania³a posiad³oæ, i nie czekaj¹c, by nas zawiadomiæ, postanowi³ j¹ nabyæ. Bez
porozumienia z nami podpisa³ akt w³asnoci, daj¹c jako gwarancjê
nasze prawo nabycia Penzance, które by³ obowi¹zany wzi¹æ na siebie. Dopiero wtedy dowiedzielimy siê o ca³ej sprawie, ale by³o ju¿
za póno, aby j¹ naprawiæ lub powstrzymaæ jej zgubne skutki.
Zgromadzenie zabiega³o bardzo, by uniewa¿niæ tê nieszczêsn¹ umowê. Z drugiej strony stara³o siê o odpowiednie rodki do odzyskania
nawet za cenê wielkich ofiar prawa w³asnoci Penzance, które odst¹piono w tak nieroztropny sposób, lecz wszystko okaza³o siê daremne. Akty prawne o. Daly’ego zosta³y uniewa¿nione i za karê za
z³amanie lubu pos³uszeñstwa wydalono go ze Zgromadzenia. Lecz
praw w³asnoci Penzance danych jako gwarancjê zgubnego kontraktu nie13 mo¿na by³o odzyskaæ od nabywcy. Strona przeciwna zawartej umowy, nie otrzymawszy pieniêdzy, zagarnê³a posiad³oæ, któr¹
przedtem sprzeda³a14 o. Daly’emu za kolosaln¹15 sumê i w koñcu
zaczê³a u¿ywaæ zgodnie z umow¹ praw w³asnoci w stosunku do kocio³a i plebanii w Penzance. Te dwa budynki zosta³y wiêc wystawione na sprzeda¿. Biskup diecezji Plymouth najpierw16 nie chcia³
ich odkupiæ wespó³ z naszym Zgromadzeniem, które ¿¹da³o, by jego
prawo wspó³w³asnoci zosta³o uznane w nowej umowie. Wola³ byæ
ich jedynym nabywc¹ i tak sta³ siê ich w³acicielem dla diecezji.
W tym stanie rzeczy nie moglimy dalej utrzymaæ tej misji. W innych miejscach Anglii by³y potrzeby niecierpi¹ce zw³oki, ¿¹da³y obecnoci ojców z hrabstwa Kornwalii, sk¹d odwo³alimy wszystkich.

13
14
15
16

non zamiast nont.
vendu zamiast vendue.
exhorbitant zamiast exorbitant.
dabord znajduje siê tylko w tekcie zachowanym w Pary¿u.
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Przedtem ustalilimy z biskupem diecezji, ¿e diecezjalny kap³an zast¹pi naszych ojców w Penzance i obs³u¿y katolickie wspólnoty
w okolicy. Dopiero wtedy opucimy ostatecznie tê misjê, by religia nie
ponios³a straty. Tak zakoñczy³a siê ta smutna sprawa, któr¹ opisujê
w wielkim skrócie, gdzie równie¿ w kilku s³owach chcê poruszyæ inne
punkty.
Pierwszy tyczy publikacji w „Kronikach” sprawozdañ naszych misjonarzy, które wysy³alimy wam przy ró¿nych okazjach. Nie tylko ja
wyrazi³em zdziwienie, ¿e w ostatnich numerach nie ma ¿adnego sprawozdania. Chcia³bym wam pos³aæ jeszcze inne, lecz zaczekam, a¿
opublikujecie te, które maj¹ prawo pierwszeñstwa.
Drugi punkt dotyczy wyjazdu kilku naszych misjonarzy, którzy ju¿
maj¹ opuciæ Francjê i udaæ siê w dalekie strony, gdzie oczekuj¹ ich
wspó³bracia, by im oddaæ czêæ zadañ misyjnych. Podajê ich17 nazwiska, diecezje, z jakich pochodz¹, itd. w do³¹czonej tu nocie. Proszê,
bycie zamiecili j¹ jak zwykle w najbli¿szym numerze „Kronik”.
Przyjmijcie wyrazy szacunku i wdziêcznoci, wasz pokorny i oddany s³uga,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii, Superior Generalny.

143. List z 6 czerwca 1853 do Pana Prezesa Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, Lyon, Rodan18.
W probie o dotacjê na 1853 r. pominiêto misjê Liverpool, która potrzebowa³aby 12 000 franków, tak ¿e pomoc finansowa dla oblatów
wynios³aby 148 000 franków.
LIST POMINIÊTY.

17
18

leur zamiast leurs.
Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P. Podobny tekst znajduje siê w Pary¿u.
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144. List z 21 czerwca 1853 do Panów z Rady G³ównej Dzie³a
Rozkrzewiania Wiary, w Lyonie19.
Pilna proba o zaliczkê 25 000 franków z dotacji 1853 roku. List z Teksasu wys³any do „Kronik” oraz lista misjonarzy, którzy wyjechali
w 1853 roku.
LIST POMINIÊTY.

145. List z 2 sierpnia 1853 do Rady Rozkrzewiania Wiary w Lyonie20.
Pilne potrzeby misji w Natalu.
LIST POMINIÊTY.

146. List z 3 padziernika 1853 do Pana Prezesa Rady G³ównej
Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, w Lyonie21.
Podziêkowanie za otrzyman¹ sumê 148 000 franków przyznan¹ oblatom w 1853 r. i za przys³an¹ drug¹ zaliczkê 48 000 franków.
LIST POMINIÊTY.

147. Do Panów z Rady G³ównej Dzie³a Rozkrzewiania Wiary,
w Lyonie22.
Podziêkowanie za przys³ane stypendia mszalne. Wiadomoci o stanie
zdrowia o. Laverlochere’a. List bpa Tachégo do „Kronik”.

19
20
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Oryg.,
Oryg.,
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Postulation,
Postulation,
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M.-P.
M.-P.
M.-P. Za³o¿yciel z³o¿y³ tylko podpis.
M.-P. Za³o¿yciel z³o¿y³ tylko podpis.

 245 

Marsylia, 18 padziernika 1853.
Szanowni Panowie,
Na pocz¹tku listu potwierdzam, i¿ otrzyma³em 300 franków, które
przys³alicie dla odprawienia mszy przez Oblatów Maryi wed³ug intencji przez was podanych. Wasze uznanie, za które dziêkujê wam
w imieniu Instytutu, to nowy dowód waszej ¿yczliwoci dla oblatów.
Przechodzê do g³ównego przedmiotu waszego listu.
Z radoci¹ wam oznajmiam, ¿e o. Laverlochere czuje siê o wiele
lepiej od czasu ostatniego pobytu w Lyonie. W sierpniu przyby³ do
Marsylii, by za¿yæ morskich k¹pieli, które wzmocni³y jego zdrowie.
Cieszy³ siê te¿, ¿e móg³ spêdziæ kilka tygodni w naszym nowicjacie
w diecezji Grenoble. Obecnoæ naszego aposto³a Indian Ameryki Pó³nocnej pobudzi³a gorliwoæ i zapa³ m³odych ludzi, z których wielu zostanie pos³anych pewnego dnia na tê sam¹ misjê. Ojciec Laverlochere
najpierw wróci do Marsylii, tam spêdzi zimê, by wzmocniæ zdrowie
bardzo os³abione. Ufamy, i¿ za kilka miesiêcy nabierze si³y i z pomoc¹ Bo¿¹ bêdzie spe³niaæ ¿yczenia wasze oraz ofiarodawców Dzie³a
Rozkrzewiania Wiary. B¹dcie przekonani, i¿ z mej strony bêdê czyni³ wszystko, by s³owa tego wiêtego kap³ana na nowo s³u¿y³y wspania³emu Dzie³u, którym zarz¹dzacie. Takie nastawienie p³ynie jednoczenie z sympatii, któr¹ ¿ywiê jako biskup dla Dzie³a Rozkrzewiania
Wiary i z wdziêcznoci za wielkoduszn¹ pomoc udzielan¹ misjom
Oblatów Maryi.
Do³¹czam list bpa Tachégo z diecezji Saint-Boniface, superiora
naszej misji Zatoki Hudsona, który zleci³ mi, bym go wam dostarczy³.
Zawiera on notê o bpie Provencherze23 i o misji, której treæ bp Taché
chce opublikowaæ w waszych „Kronikach”. Nie bêdê ju¿ wiêcej pisa³
o ró¿nych relacjach naszych misjonarzy, które jaki czas temu wys³a³em wam, powiem tylko, ¿e by³em zdziwiony, i¿ ¿adne nie zosta³o
zamieszczone w ostatnich numerach „Kronik”.
Przyjmijcie zapewnienie o czci i wdziêcznoci, wasz pokorny i pos³uszny s³uga,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii, Sup. Gen.

23

Provenchère zamiast Provencher.
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148. List z 21 listopada 1853 r. Do Prezesa Rady Dzie³a Rozkrzewiania Wiary w Lyonie24.
Rekomendacja o. Cassinellego, misjonarza z Cejlonu, który zjawi siê
w Lyonie, by przedstawiæ potrzeby misji Jaffna.
LIST POMINIÊTY.

149. [Do Rady Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, w Lyonie]25.
Potwierdza odbiór stypendiów mszalnych. Lista misjonarzy, którzy
wyjechali w 1853 roku. Proba o umieszczenie w „Kronikach” noty
o misjach w regionie Rivière-Rouge.
Marsylia, 27 grudnia 1853.
Szanowni Panowie,
Pragnê podziêkowaæ wam za ¿yczliwoæ wobec Oblatów Maryi, za
przys³ane nam 200 stypendiów mszalnych z przeznaczeniem dla misji
zagranicznych. Weksel o wartoci 200 franków, który mi przys³alicie,
zosta³ przeze mnie podpisany i jak zwykle wys³any do waszego banku
w Lyonie. Msze wiête bêd¹ odprawione na misjach naszego Zgromadzenia z polecenia Rady G³ównej, wed³ug intencji ofiarodawców.
Przy okazji dodam, i¿ w ubieg³ych latach og³aszalicie w styczniowym numerze „Kronik” notê o wszelkich wyjazdach oblatów na misje
zagraniczne, które mia³y miejsce w ró¿nych okresach roku. Proszê
wiêc o zamieszczenie w najbli¿szym numerze nastêpuj¹cej noty
z wykazem wyjazdów w roku 1853:
Wyjechali:
1. Na misje do Anglii: w lutym oo. Richard i Mounier; w lipcu
oo. Bargy i Cooper.

24
25

Oryg., Rome, arch. de la Postulation. L. M.-P.
Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P.
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2. Do wikariatu apostolskiego w Natalu (Afryka Po³udniowa):
oo. Barret z diecezji Tarbes i Gerard z diecezji Nancy; br. Bernard, katecheta.
3. Do wikariatu apostolskiego Jaffna na Cejlonie: oo. Lacombe
z diecezji Viviers i Rouffiac z diecezji Albi.
4. Na misje w Kanadzie: oo. Reboul z diecezji Viviers i Royer
z diecezji Le Mans.
Ufam, ¿e ujrzê w styczniowym numerze sprawozdanie o misjach
regionu Rivière-Rouge w diecezji Saint-Boniface i o p. bpie Provencherze26, pierwszym biskupie tej diecezji. Relacjê tê przes³a³ wam
przed kilkoma miesi¹cami jego nastêpca, bp Taché ze Zgromadzenia
Oblatów. Czas ju¿, aby co o naszym Zgromadzeniu ukaza³o siê w „Kronikach” Dzie³a Rozkrzewiania Wiary.
Przyjmijcie, panowie, zapewnienie o czci i wdziêcznoci, wasz pokorny s³uga,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
26

Provenchere zamiast Provencher.
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1854
150. Do p. Meynisa, sekretarza Rady Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, w Lyonie1.
Komunikacja z regionem Rivière-Rouge jest mo¿liwa tylko latem. Skargi na redaktorów „Kronik”, którzy nie publikuj¹ nic o oblatach.
Marsylia, 17 stycznia 1854.

Szanowny Panie,

Otrzyma³em list, zaadresowany przez pana do bpa Tachégo. Przelê go samemu biskupowi, ale uprzedzam, ¿e komunikacja nie jest
³atwa. Dopiero w sierpniu list mo¿e dotrzeæ do miejsca przeznaczenia.
Biskupowi Taché zale¿a³o, by ukaza³ siê w „Kronikach” list wys³any do was. Jest to ho³d wdziêcznoci dla poprzednika. Tak bowiem
czyniæ siê godzi.
Pragn¹³bym, by cytowano nazwiska misjonarzy posy³anych na misje. Diecezje, z których pochodz¹, s¹ zdziwione, i¿ nie ma o tym ¿adnej wzmianki. Nie wracam do og³aszania w „Kronikach” listów, które
wielokrotnie wysy³a³em do Lyonu. Natomiast listy mniej interesuj¹ce
s¹ og³aszane. S¹dzê, ¿e przez czeæ dla zgromadzeñ znanych z dzia³alnoci misyjnej wypada cytowaæ kolejno ich korespondencjê, choæby po to, by wykazaæ, ¿e nie s¹ bezczynne.
Proszê przyj¹æ wyrazy szacunku,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

1

Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P.

 249 

151. [Do Rady Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, w Lyonie]2.
Ojciec Laverlochère rozpocz¹³ kaznodziejskie tournée w po³udniowej
Francji; póniej bêdzie udziela³ siê wed³ug wskazówek danych przez
radê w Lyonie.
Marsylia, 18 lutego 1854.
Szanowni Panowie,
Chcê potwierdziæ odbiór waszego listu z 3 lutego, który zawiera³
weksel 1000 franków na op³acenie podró¿y o. Laverlochère’a jak te¿
do³¹czonego tam drugiego listu zaadresowanego przez was do tego
gorliwego misjonarza Indian.
Dziêkujê za hojnoæ okazan¹ z myl¹, by pokryæ wydatki o. Laverlochère’a, gdy bêdzie g³osi³ S³owo Bo¿e na rzecz Dzie³a Rozkrzewiania Wiary w ró¿nych diecezjach Francji. Dziêkujê za tak ¿yczliwe zainteresowanie stanem zdrowia naszego misjonarza i choæ po powrocie
z Ameryki czuje siê on lepiej, jednak daleko jeszcze do tego, by odzyska³ pe³niê si³. Bez w¹tpienia, ten zacny ojciec powiêci wszystkie swe
si³y i zapa³ na s³u¿bê niezwyk³ego Dzie³a, bo rozumie, jak wielkie jest
jego znaczenie dla misji. Powinnimy wiêc powci¹gaæ jego zapa³
i jest to m¹dra decyzja, aby jego tournée ograniczyæ do bliskich nam
diecezji, a¿ stan zdrowia ojca pozwoli mu udaæ siê do diecezji bardziej
odleg³ych. W parafiach wokó³ Marsylii zacz¹³ on ju¿ wyg³aszaæ kazania, obecnie znajduje siê w diecezji Fréjus, gdzie go wezwano w tym
samym celu. Kiedy powróci, wrêczê mu wasz list i zaakceptujê plan
dzia³ania, jaki ustali zgodnie z waszymi sugestiami.
Przyjmijcie, panowie, zapewnienie o szacunku i wdziêcznoci,
wasz pokorny s³uga,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii, S.G.

2
Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P. Za³o¿yciel z³o¿y³ jedynie w³asnorêczny podpis.
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152. List z 26 lutego 1854 r. do Pana Prezesa Rady G³ównej Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, w Lyonie, Rodan3.
Spis misji oblackich, miêdzy które podzielono 140 000 franków przyznan¹ Zgromadzeniu; prosi o nastêpna zaliczkê.
LIST POMINIÊTY.

153. List z 4 marca 1854 do Pana Prezesa Rady Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, w Lyonie4.
Za³o¿yciel pisze, w jaki sposób rozdzieli³ pomiêdzy misje oblackie 500
stypendiów mszalnych, które otrzyma³ od rady.
LIST POMINIÊTY.
154. List z 23 marca 1854 r. do Rady Dzie³a Rozkrzewiania Wiary
w Lyonie5.
Biskup de Mazenod dziwi siê, ¿e nie dosta³ zaliczki z dotacji dla oblatów.
LIST POMINIÊTY.

155. Do Panów z Rady G³ównej Dzie³a Rozkrzewiania Wiary,
w Lyonie6.
Raport o potrzebach misji oblackich. Nale¿y koniecznie udzieliæ nadzwyczajnej pomocy misjom Galveston, Buffalo i Leeds.
3
Oryg., Rome, arch.
podpis.
4
Oryg., Rome, arch.
podpis.
5
Oryg., Rome, arch.
podpis.
6
Oryg., Rome, arch.
podpis. Podobny tekst jest

de la Postulation, L. M.-P. Za³o¿yciel z³o¿y³ tylko w³asnorêczny
de la Postulation, L. M.-P. Za³o¿yciel z³o¿y³ tylko w³asnorêczny
de la Postulation, L. M.-P. Za³o¿yciel z³o¿y³ tylko w³asnorêczny
de la Postulation, L. M.-P. Za³o¿yciel z³o¿y³ tylko w³asnorêczny
zachowany w Pary¿u, datowany na 1 maja.
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Marsylia, 30 kwietnia 1854.
Szanowni Panowie,
Mam zaszczyt przes³aæ wam za³¹czone noty z prob¹ o dotacje dla
misji zagranicznych Zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalanej, z podan¹ sum¹ dla ka¿dej misji. W ca³oci jest to równe wysokoci dotacji
wyznaczonej tym misjom na rok bie¿¹cy 1854. Ufamy, ¿e j¹ otrzymamy od wspania³ego Dzie³a, którym kierujecie z powiêceniem i m¹droci¹.
Noty sporz¹dzamy z rocznych sprawozdañ wysy³anych do generalnego sekretariatu Zgromadzenia przez prze³o¿onych misji. Ich wiarygodnoci nie muszê potwierdzaæ, wystarczy, ¿e wam je przedstawiam;
przez to posiadaj¹ gwarancjê rzetelnoci i autentycznoci.
Jednak7 chêtnie dzielê siê uwagami o wydatkach naszych misji.
Choæ proponowana suma wydaje siê wygórowana, nie ró¿ni siê tak
mocno od sumy ubieg³ego roku. Tê zredukowano do koniecznych
wydatków na wy¿ywienie i utrzymanie misjonarzy i nadzwyczajnych,
jak zakup ziemi, budowy itd. To g³ównie budowa na misjach czyni, ¿e
ogólna suma jest tak wysoka, jak w roku ubieg³ym. A przecie¿ dotacja na ten cel jest nieodzowna, bo trzy misje, które prosz¹ o nadzwyczajn¹ pomoc, tak jej potrzebuj¹, ¿e ich istnienie zale¿y od niej i gdyby jej nie otrzyma³y, by³yby8 zgubione.
Dla misji Galveston w Teksasie pomoc jest nieodzowna na ukoñczenie budowy, by ojcowie mieli gdzie mieszkaæ i powsta³o kolegium-seminarium diecezji. Ukoñczenie tej budowy jest jednym z warunków
korporacji, która da³a teren pod budowê. Misja Buffalo jest niemal
w tej samej sytuacji; je¿eli nie wp³aci siê w tym roku obiecanej sumy
sprzedawcy terenu, ten mo¿e odebraæ ziemiê przez przymusowe wyw³aszczenie, nawet nie oddaj¹c pobranej sumy. Misja Leeds w Anglii
te¿ oczekuje pomocy Dzie³a Rozkrzewiania Wiary. Ma do sp³acenia
d³ug za kupno terenu, gdzie buduje koció³ dla wiernych. Proszê, bycie uwzglêdnili, jak wa¿na jest ta misja bêd¹ca w centrum naszej
pos³ugi w Wielkiej Brytanii. Nasi misjonarze z zapa³em i powiêceniem umacniaj¹ tam wiarê, a ich trud wydaje ju¿ zbawienne owoce
nawrócenia. Na wasze wsparcie zas³uguj¹ oni tym bardziej, ¿e wyrzek7
8

Néanmoins znajduje siê tylko w tekcie zachowanym w Pary¿u.
complettement zamiast completement.
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li siê korzyci doczesnych, a nie maj¹ do dzi odpowiedniego domu,
jak to przystoi wspólnocie, która ma w kraju wystarczaj¹c¹ liczbê placówek, by powsta³a samodzielna prowincja.
Trzeci powód kosztu to podró¿e misjonarzy, których Zgromadzenie posy³a na te misje, za jakie odpowiada w obcych krajach. D³ugie,
uci¹¿liwe podró¿e s¹ zwykle bardzo kosztowne w tych regionach ze
wzglêdu na trudno dostêpne rodki transportu. W tym roku wyje¿d¿aj¹cych na misje jest oko³o dwunastu, co musi poci¹gn¹æ za sob¹
ogromne koszty.
Widzicie wiêc, panowie, ¿e nasze proby o dotacje dotycz¹ wydatków absolutnie koniecznych. Powiem, ¿e wed³ug rocznego sprawozdania z maja poród wszystkich instytutów Zgromadzenie Oblatów
Maryi jest, zachowuj¹c proporcje co do liczby i znaczenia misji, jednym z najbardziej umiarkowanych co do dotacji, o jakie prosi. Nale¿y
do tych, które s¹ najbardziej oszczêdne w finansach p³yn¹cych z hojnoci Dzie³a.
Zasy³am wyrazy czci i wdziêcznoci, wasz pokorny i pos³uszny s³uga,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii, Superior Generalny.

156. List z 8 sierpnia 1854 do Pana Prezesa Rady Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, plac Bellecour, w Lyonie, Rodan9.
Proba o zaliczkê z dotacji na rok 1854. Ojciec Laverlochère trzeci
miesi¹c obje¿d¿a diecezje po³udniowej Francji, jedzie teraz do Lyonu.
LIST POMINIÊTY.
9
Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P. Za³o¿yciel z³o¿y³ tylko w³asnorêczny
podpis.
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1855
157. Do Panów z Rady G³ównej Dzie³a Rozkrzewiania Wiary,
w Lyonie1.
Kondolencje z powodu zgonu p. de Jessé. Prosi, aby pamiêtaæ o przys³aniu dotacji dla bpa Tachégo i o wys³aniu nowej zaliczki na konto
dotacji 1854.
Marsylia, 15 stycznia 1855.

Szanowni Panowie,

Po powrocie z Rzymu, z pocz¹tkiem roku otrzyma³em wasz list,
donosz¹cy, jak¹ stratê ponios³o Dzie³o Rozkrzewiania Wiary z powodu
zgonu p. de Jessé, zacnego Prezesa Rady. Dzielê wasz ból i zanoszê
do Boga modlitwy za duszê zmar³ego. Przyjaciele Dzie³a zachowaj¹
wdziêczn¹ pamiêæ o nim, bo odda³ Dzie³u wielkie us³ugi. Napisa³em
do superiorów naszych misji, by odprawili mszê wiêt¹ i modlitwy za
zmar³ego.
mieræ p. de Jessé zabra³a wam m¹drego i gorliwego pracownika,
ale nie jest to pustka, jakiej nie mo¿na wype³niæ w radzie. Szczêliwie
zast¹pi go p. Terret, który bêdzie pe³niæ funkcjê Prezesa bez trudu, bo
ma dowiadczenie nabyte w administracji. Ufamy, ¿e te zmiany nie
zmieni¹ naszych dobrych stosunków z Rad¹ G³ówn¹ Lyonu i teraz gdy
rada ma nowego prezesa, Zgromadzenie Oblatów Maryi Niepokalanej
liczy na wasz¹ ¿yczliwoæ i hojnoæ dla naszych misji zagranicznych.
Mówi¹c o nich, ponawiam probê bpa Tachégo z Saint-Boniface Zatoki Hudsona Ameryki Pó³nocnej.
Ten biskup misjonarz obawia³ siê, ¿e jego proba o dotacjê nie dotrze do was, jeli wyle j¹ bezporednio do Rady G³ównej Dzie³a.
1

Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P. Za³o¿yciel z³o¿y³ tylko swój podpis.
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Us³ugi pocztowe pomiêdzy Europ¹ i regionem ma³o znanym, gdzie
mieszka, s¹ tak niepewne, ¿e prosi³ mnie, abym tê probê skierowa³
do was w jego imieniu, ale niestety jego list dotar³ z du¿ym opónieniem. Otrzyma³em go w Rzymie w koñcu listopada zesz³ego roku,
a mia³ dotrzeæ w maju, gdy rada przyznaje dotacje z funduszu przeznaczonego na rok bie¿¹cy. Nie mo¿na jednak dopuciæ, by biedny biskup i jego misja byli pozbawieni pomocy finansowej, jakiej udziela
mu co roku Dzie³o Rozkrzewiania Wiary, tym bardziej ¿e win¹ za
zw³okê nie obci¹¿amy nikogo. Chocia¿ biskupem diecezji Saint-Boniface jest oblat Maryi, nie nale¿y odmawiaæ mu dotacji, jak¹ administracja Dzie³a uzna³a za konieczn¹ dla bpa Provenchera2, poprzednika
obecnego, bo ma on te same wydatki, a nawet wiêksze. Nie otrzymuje
nic jako biskup z dotacji dla misji Oblatów Maryi w jego diecezji.
Pomoc ta jest nieodzowna ksiê¿om diecezjalnym, zakonnicom i na
inne konieczne wydatki. W raporcie, jaki wam zostawi³, gdy by³ we
Francji w 1852 r., poda³, dlaczego nale¿y poczyniæ rozró¿nienie miêdzy dotacj¹ dla biskupa diecezji Saint-Boniface i t¹ przeznaczon¹
Zgromadzeniu Oblatów Maryi jego diecezji. Przedstawi³ tam poszczególne wydatki bud¿etu, a suma ich tycz¹ca tylko utrzymania personelu i religijnego kultu wynosi rocznie niemal 20 000 franków. I doda³:
„Biskup Taché zaznacza, i¿ cyfry podane s¹ s³uszne, nie tylko dlatego, ¿eby misjonarze mogli ¿yæ w warunkach podobnych do «ubogich
ksiê¿y» w krajach cywilizowanych, lecz by ich uwolniæ od zajêæ nieodpowiednich dla ich powo³ania i szkodz¹cych powodzeniu misji”.
Wobec tego stwierdzenia nie mogê nic dodaæ. Trzeba znaleæ rodki, by pos³aæ bpowi Tachému konieczn¹ pomoc finansow¹ z funduszu
przewidzianego na rok 1854. Podzia³ funduszu zosta³ dokonany, wiem
o tym. Wydaje mi siê jednak, ¿e macie w rezerwie wiêksz¹ lub mniejsz¹ sumê na nieprzewidziane wypadki, jak ten o którym mowa. Mo¿ecie wiêc przez dodatkowe g³osowanie przyjæ z pomoc¹ biednemu
biskupowi z Saint-Boniface, który pod ka¿dym wzglêdem zas³uguje na
ten gest ¿yczliwoci. Mo¿ecie sami to os¹dziæ, czytaj¹c interesuj¹cy
list, jaki do mnie napisa³, a którego kopiê chcê wam niezw³ocznie
przes³aæ do publikacji w „Kronikach”.
Koñcz¹c ten list, proszê o przys³anie nam jak najszybciej nowej
zaliczki z ogólnej sumy, jak¹ przyznalicie na ten rok misjom naszego
2

Provenchére zamiast Provencher.
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Zgromadzenia. Niektóre misje wyczerpa³y ju¿ rodki, z jakich co roku
korzystaj¹ dziêki ofiarnoci Dzie³a, i by³yby w sytuacji krytycznej,
je¿eli pomoc nie nadejdzie zaraz. Na najpilniejsze wydatki prokurator
tych misji oczekuje 25 000 franków.
Przyjmijcie zapewnienie o naszej wdziêcznoci i czci, wasz pokorny pos³uszny s³uga,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii, S.G.

158. List z 25 stycznia 1855 r. do Rady Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, w Lyonie3.
Biskup de Mazenod wysy³a do „Kronik” list bpa Tachégo i pragnie
poznaæ wielkoæ dotacji przyznanej diecezji Saint-Boniface.
LIST POMINIÊTY.

159. List z 28 stycznia 1855 r. do Szanownego Pana Prezesa Rady
Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, w Lyonie4.
Za³o¿yciel dziêkuje radzie za stypendia mszalne przys³ane dla misjonarzy i prosi, by rada zawsze o nich pamiêta³a, poniewa¿ nasi biedni
misjonarze zmuszeni do tylu wyrzeczeñ maj¹ w tej skromnej pomocy
ulgê w wielu niedostatkach”.
LIST POMINIÊTY.
160. [Do Rady Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, w Lyonie]5.
Jak podzielono miêdzy misje oblackie sumê przyznan¹ Zgromadzeniu w 1854 roku. List z Cejlonu wys³any do „Kronik”.
3
4
5

Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P. Za³o¿yciel z³o¿y³ tylko swój podpis.
Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P.
Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P. Za³o¿yciel z³o¿y³ tylko swój podpis.
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Marsylia, 25 lutego 1855.
Szanowni Panowie,
Zgodnie z waszym ¿yczeniem w licie z 19 lutego posy³am wam
tabelê ukazuj¹c¹, jak podzielono miêdzy misje Zgromadzenia Oblatów
Maryi dotacjê przyznan¹ mu przez wasz¹ radê na 1854 rok. Maj¹c za
podstawê sumê przyznan¹ ka¿dej misji, podzia³ jest nastêpuj¹cy:
Suma globalna dotacji: ……………….........…………… 150 000 fr
Europa
Misje w Anglii ………………...…...……… 42 000 fr
Ameryka Misje w Oregonie ………………….………
21 000 fr
Pó³nocna Misje Saint-Boniface ……………....………
22 000 fr
Misje w Teksasie …………………………..
22 000 fr
Misja oraz College Buffalo ………………..
21 000 fr
Afryka
Misje w Natalu …………………………….
22 000 fr
Odpowiadaj¹c na inny punkt waszego listu, chcê wam oznajmiæ, ¿e
suma 33 franków i 33 centów jako stypendium mszalne, które nam
ofiarowalicie, zosta³a przyznana misji Oregonu, jak te¿ dar piêciu
franków ofiarowane przez was naszym misjom w Ameryce.
Pragnê przypomnieæ probê, jak¹ niedawno skierowa³em do was
w imieniu bpa Tachéego z diecezji Saint-Boniface w regionie Zatoki
Hudsona. Nie potrzebujê wracaæ do tematu. Teraz, gdy definitywnie
ustalilicie wielkoæ dotacji na bie¿¹cy rok, mo¿ecie ³atwiej zadecydowaæ, bior¹c pod uwagê stan kasy, o wysokoci sumy z bud¿etu dla
bpa Tachégo. Ta dotacja ma byæ dla misji i innych dzie³ diecezji powierzonych tym, którzy nie s¹ Oblatami Maryi Niepokalanej, a te dzie³a utrzymuje on sam. Bêd¹c cz³onkiem Zgromadzenia, nie mo¿e byæ
pozbawiony dotacji, jakie przyznawalicie poprzednikowi, bpowi Provencherowi6, gdy¿ potrzeby biskupa diecezji Saint-Boniface nie s¹
mniejsze, wrêcz przeciwnie, wiêksze i bardziej nagl¹ce.
Do³¹czam kopiê listu jednego z misjonarzy pracuj¹cych na Cejlonie. Ten interesuj¹cy list przyczyni siê do zbudowania czytelników
„Kronik” Dzie³a Rozkrzewiania Wiary. Mo¿ecie opublikowaæ go w najbli¿szym numerze.
6

Provenchére zamiast Provencher.
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Zapewniam was o czci i wdziêcznoci, wasz pokorny i pos³uszny
s³uga,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii, Sup. Gen.

161. Do Pana Prezesa Rady G³ównej Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, w Lyonie7.
Potwierdza odbiór listu, który oznajmia przydzia³ dotacji na rok 1854.
Bêdzie wys³any spis potrzeb na rok 1855. Chorego o. Laverlochère’a
zast¹pi o. Vincens w misji kaznodziejskiej na rzecz Dzie³a.
Marsylia, 15 kwietnia 1855.
Szanowny Panie Prezesie,
Pragnê potwierdziæ odbiór listu z pokwitowaniem dodatkowej sumy
przyznanej przez Radê Rozkrzewiania Wiary misjom Maryi Niepokalanej, bêd¹ te¿ mi wys³ane weksle o tej samej wartoci. W bie¿¹cym
tygodniu otrzyma pan wykaz potrzeb tych misji, dla których ustalilicie wysokoæ dotacji na rok 1855, o który mnie prosilicie.
Chcê te¿ oznajmiæ, ¿e choroby, jakie przeszed³ o. Laverlochère,
os³abi³y jego zdrowie tak bardzo, i¿ nie móg³ dojæ do pierwotnej formy i oddaæ siê kaznodziejstwu na rzecz Dzie³a Rozkrzewiania Wiary,
czego wszyscy pragnêlimy. Prosi³em wiêc, by zrezygnowa³ ca³kiem
z kazañ, które nie mog¹ przynieæ oczekiwanych skutków. Lecz skoro
jest tak wa¿ne, aby Dzie³o mia³o swych heroldów8, zaproponowa³em
o. Vincensowi, by zast¹pi³ o. Laverlochère’a w misji, jak¹ powierzy³o
mu Dzie³o Rozkrzewiania Wiary. Ojciec Vincens to utalentowany misjonarz wielu zas³ug, przede wszystkim kaznodzieja o wymowie ³agodnej, trafiaj¹cej do s³uchacza. Nadzwyczajna gorliwoæ o. Vincensa
nie pozwala mu spocz¹æ wród niezliczonych misji, jakie g³osi, i co
roku prowadzi rekolekcje dla duchowieñstwa, czym zdoby³ sobie zaufanie wszystkich biskupów, którzy go zapraszali. Przyj¹³ on moj¹
propozycjê, czekamy tylko na pañsk¹ aprobatê, Panie Prezesie, proszê
7
8

Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P.
préconnisée zamiast préconisée.
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mi daæ znaæ, gdy uzna pan tê zamianê. Zapewniam, bêdzie ona bardzo
korzystna dla naszego wiêtego Dzie³a, a spodziewany skutek to pomno¿enie liczby ofiarodawców Dzie³a Rozkrzewiania Wiary. Ojciec
Vincens jest gotowy, by g³osiæ kazania w ca³ej Francji bez nara¿ania
na szwank swego zdrowia. Jego nauki s¹ bardzo treciwe, zawsze
w dobrym smaku. Jestem pewien, ¿e przygotuje on nauki naprawdê interesuj¹ce na wyznaczony temat i bêdzie pan zadowolony z wyboru,
jaki proponujê. Proszê mi daæ znaæ o swych zamiarach, zatrzymam
o. Vincensa ca³y tydzieñ przy sobie.
Proszê przyj¹æ zapewnienie o szacunku i wdziêcznoci od pokornego i pos³usznego s³ugi,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

162. Do Panów Prezesa i Cz³onków Rady Dzie³a Rozkrzewiania
Wiary, w Lyonie9.
Noty sekretarza Zgromadzenia co do potrzeb misji oblackich. Uwagi
w sprawie dotacji dla nowych misji Plattsburgh i l’île de Man.
Marsylia, 17 kwietnia 1855.
Szanowni Panowie,
Przesy³am wam noty, jakie sporz¹dzi³ sekretarz generalny Zgromadzenia. Z powodu choroby nie móg³ tego uczyniæ wczeniej i zrobi³ to
niedawno. Jest tam wykaz potrzeb misji w obcych krajach, gdzie pracuj¹ Oblaci Maryi, jak równie¿ suma dla ka¿dej misji osobno. Ich cel
to u³atwiæ wam, przynajmniej dla naszych misji, trud podzia³u funduszu Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, którym zarz¹dzacie. Nie muszê udowadniaæ, ¿e zas³uguj¹ na wasze zaufanie te noty, powsta³e z zapisków
superiorów misji, którzy przesy³aj¹ je co roku i s¹ podstaw¹ do ustalenia wielkoci dotacji, które Rada Dzie³a zechce przyznaæ Zgromadzeniu na rok bie¿¹cy.

9
Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P. Za³o¿yciel z³o¿y³ tylko swój podpis.
Podobny tekst znajduje siê w Pary¿u z dat¹ 18 kwietnia.
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Pozwolê sobie na pewne uwagi i szczególnie wam polecê dwie
proby zawarte w tych¿e notach. G³ówna uwaga odnosi siê do ca³kowitej sumy naszych potrzeb zwiêkszonej, wiêc wymaga wyjanienia.
Otó¿ nasza proba o pomoc finansow¹ odnosi siê wy³¹cznie do
koniecznych i najbardziej pilnych potrzeb. Je¿eli jaka nasza misja
mo¿e obyæ siê bez pomocy Dzie³a Rozkrzewiania Wiary lub jeli wystarcza jej mniejsza suma, wtedy staramy siê nie obci¹¿aæ bud¿etu
Dzie³a z naszej strony. Dlatego suma proponowanej dotacji dla kilku
naszych misji jest mniejsza ni¿ w roku ubieg³ym. Ta obni¿ka zwiêkszy siê, gdy ³o¿¹c, szybciej uporamy siê z kupnem terenu i budow¹
kaplic i domów. Wtedy wiêkszoæ misji bêdzie potrzebowaæ pomocy
Dzie³a tylko na bie¿¹ce wydatki. W tym roku jeszcze nie osi¹gnêlimy tego i choæ nasze misje zagraniczne s¹ doæ wie¿ej daty, nie potrwa to d³ugo, jeli wspieraæ je bêdzie wielkoduszna pomoc Dzie³a, jak
by³o dot¹d. Przy obni¿onych dotacjach bêd¹ one mog³y zapewniæ sobie odpowiedni byt materialny i pomylnie siê rozwijaæ. Wy¿sza suma
ca³kowita, o jak¹ prosimy, ma dwa powody, jakie ³atwo stwierdziæ na
podstawie przes³anych not: dodanie nowej misji do listy prób i zakup
ziemi dla nowej placówki przez jedn¹ z naszych wa¿niejszych misji
w Anglii.
Misja Plattsburgh10, któr¹ prosimy wpisaæ na listê misji dotowanych,
zosta³a za³o¿ona w zesz³ym roku w jednym z g³ównych miast diecezji
Albany, w Stanach Zjednoczonych na granicy z Kanad¹. Nasi ojcowie
przyjêli j¹ na probê biskupa diecezji Albany11 i na gor¹c¹ probê biskupa Montrealu. Czeka tam misjonarzy praca wród ludnoci kanadyjskiej, licznej w miecie, i amerykañskiej. Lecz jak zapewniæ im
pomoc duszpastersk¹, jakiej oczekuj¹ jedni i drudzy, nie maj¹c sta³ego miejsca dla kultu religijnego? W tej nagl¹cej potrzebie Oblaci Maryi z Plattsburgh postanowili dzia³aæ z odwag¹. Rozpoczêli budowê
kocio³a, ale nie mog¹ pokryæ kosztów bez pomocy Dzie³a Rozkrzewiania Wiary. Zwracaj¹ siê wiêc z ufnoci¹ do cz³onków Rady, a ja
do³¹czam siê12 do ich prób, bycie przyznali13 im choæ skromn¹ dotacjê, jakiej oczekuj¹, licz¹c na wasz¹ hojnoæ.

Platzburg, tak zawsze napisane w tym licie.
Biskup Jean Mac Closkey, z diecezji Albany.
12
joints zamiast joins.
13
vueilliez zamiast vouliez.
10
11
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Popieram gor¹co probê, jak¹ l¹ do was oblaci Anglii dla misji, do
której przywi¹zujemy ogromn¹ wagê. Nie tylko dla bezporednich
korzyci misji w Wielkiej Brytanii, jest ona nieodzowna dla rozwoju
naszych misji zagranicznych, gdzie niemal wszêdzie mówi siê po angielsku. Misj¹ t¹ jest dom, gdzie formuj¹ siê misjonarze oblaci angielscy lub oblaci mówi¹cy tym jêzykiem. Ten dom ma powstaæ tam,
gdzie pod ka¿dym wzglêdem bêd¹ sprzyjaj¹ce warunki. Jest to ma³a
wyspa14 w równej odleg³oci od Liverpoolu, Dublina i Glasgow. Z pomoc¹ Dzie³a bêdzie mo¿na pierwszego roku wznieæ budynek gotowy
dla wspólnoty i oprzeæ dzie³o na mocnych podstawach, którego misja
w Kociele bêdzie wielkiej wagi.
Nie muszê czego dodawaæ, bycie ¿yczliwie przyjêli tê probê
Oblatów Maryi w Anglii. Ponawiam15 wyrazy wdziêcznoci od naszego Zgromadzenia za wielk¹ ¿yczliwoæ okazywan¹ przy ka¿dej okazji, a szczególnie za serdeczne zrozumienie przez wasz¹ radê co do
jego prób o dotacje dla misji zagranicznych, jakie Zgromadzenie prowadzi przez swych synów.
Przyjmijcie szczere wyrazy szacunku i wdziêcznoci od waszego
pokornego i oddanego s³ugi,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

163. List z 26 wrzenia do Panów z Rady G³ównej Dzie³a Rozkrzewiania Wiary16.
Proba o przys³anie zaliczki z dotacji przeznaczonej na rok bie¿¹cy
i o szczególn¹ pomoc dla misji w Leeds.
LIST POMINIÊTY.

14
Ile de Man, por. sprawozdanie z 16 kwietnia. Projekt za³o¿enia tej placówki nie zosta³ zrealizowany.
15
renouveller zamiast renouveler.
16
Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P.
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164. List z 5 padziernika 1855 r. do Panów z Rady G³ównej
Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, w Lyonie17.
Potwierdza odbiór zaliczki z dotacji na rok 1855 i prosi, by podano
wielkoæ pomocy finansowej przyznanej bpowi Tachému.
LIST POMINIÊTY.

165. List z 6 listopada 1855 r. do Rady Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, w Lyonie18.
Proba o pomoc finansow¹ na powrót o. Laverlochère’a do swej misji. Wysy³a do „Kronik” sprawozdanie z misji oblatów na Cejlonie.
LIST POMINIÊTY.

17
18

Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P. Za³o¿yciel z³o¿y³ tylko swój podpis.
Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P. Za³o¿yciel z³o¿y³ tylko swój podpis.
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1856
166. List z 25 lutego 1856 r. do Panów z Rady G³ównej Dzie³a
Rozkrzewiania Wiary, w Lyonie1.
Podzia³ miêdzy misje oblackie dotacji 150 000 franków. Od dawna ju¿
„Kroniki” nie publikowa³y artyku³ów o oblatach.
LIST POMINIÊTY.

167. [Do Rady Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, w Lyonie]2.
Biskup de Mazenod potwierdza odbiór dotacji i boleje, i¿ w „Kronikach” s¹ tylko artyku³y o Chinach i Tonkin; proponuje wys³aæ do Rzymu ks. Desgeorgesa, by broniæ interesów Dzie³a.
Marsylia, 14 kwietnia 1856.
Szanowni Panowie,
Potwierdzam odbiór formularza pokwitowania, które otrzyma³em
wczoraj. Z³o¿y³em podpis na tym dokumencie i przed³o¿ê go bankowi
Dzie³a.
Ostatni numer „Kronik” ma tylko bardziej lub mniej interesuj¹ce
listy z misji w Chinach; czy nie za wiele jest tam o stowarzyszeniu
Sainte-Enfance, skoro mówi siê tylko o kraju, któremu nale¿¹ siê
wszystkie fundusze z myl¹ o dzieciach, jakby na innych misjach nie
chrzczono3 równie wielkiej liczby tych biednych stworzeñ. Jestem
1
2
3

Oryg., Rome, arch. de la Postulation L. M.-P. Za³o¿yciel z³o¿y³ tylko swój podpis.
Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-R.
baptizait zamiast baptisait.
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przekonany, i¿ listy, jakie wam pos³a³em, s¹ bardziej buduj¹ce od tych,
które wybralicie4 do „Kronik”, i bardziej urozmaicone. Mo¿e znu¿yæ
stale lektura o Chinach, po³udniowym i pó³nocnym Wietnamie5.
¯a³ujê, ¿e nie przyjêto mej rady udzielonej listownie Eminencji
Kardyna³owi de Bonaldowi. W mym przekonaniu nale¿a³o do Rzymu
wys³aæ kan. Desgeorgesa dla obrony Dzie³a Rozkrzewiania Wiary. Tylko ten cz³owiek mo¿e przeciwstawiæ siê wszystkiemu, co knuje p. James. W Rzymie ka¿da sprawa musi mieæ swego adwokata, trzeba tam
dzia³aæ, przemawiaæ i nieustêpliwie, wytrwale dochodziæ swych praw.
Czyniê te uwagi tylko przez ¿yczliwoæ dla wielkiego Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, któremu nie mo¿e dorównaæ ¿adne inne dzie³o6.
Przyjmijcie, panowie, zapewnienie o mym szacunku i wdziêcznoci za godne podziwu oddanie, z jakim pracujecie dla nawrócenia dusz.
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii, Sup. Gen.

168. Do Pana Prezesa Rady G³ównej Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, Lyon7.
Noty prokuratora generalnego o potrzebach misji oblackich. Proba,
by nie uszczuplano zbytnio proponowanej sumy, bo wszêdzie s¹ wielkie potrzeby.
Marsylia, 14 kwietnia 1856.
Szanowni Panowie,
Spieszê, by przes³aæ wam noty zredagowane przez prokuratora generalnego Zgromadzenia. Zawieraj¹ one spis potrzeb misji obs³ugiwanych przez Oblatów Maryi Niepokalanej w obcych krajach. Przy ka¿dej probie podano sumê proponowan¹ dla poszczególnej misji. Noty
préférance zamiast préférence.
Tongking zamiast Tonkin.
6
W nocie dodanej do listu czytamy: Na s³uszne uwagi bpa de Mazenoda odpowiemy,
okazuj¹c nasz¹ dobr¹ wolê; ju¿ w numerze majowym dalimy odpowied, w miarê mo¿liwoci odpowiemy jeszcze.
7
Oryg:., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P. Za³o¿yciel z³o¿y³ tylko podpis.
4
5
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te u³atwi¹ wam, w tym co dotyczy naszych misji, wa¿ne zadanie podzia³u funduszu Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, którym zarz¹dzacie. Nie
muszê potwierdzaæ ¿e te noty sporz¹dzone na podstawie rocznych
sprawozdañ superiorów misji zas³uguj¹ na wasze pe³ne zaufanie, na
ich podstawie bêdziecie mogli ustaliæ wysokoæ dotacji, które Rada
Dzie³a zechce przydzieliæ naszemu Zgromadzeniu na rok bie¿¹cy.
Lecz chcia³bym dodaæ uwagê co do ogólnej sumy podanej przez
nas, wy¿szej ni¿ w roku ubieg³ym. Najpierw nasze proby odnosz¹ siê
tylko do rzeczy koniecznych. Nasi misjonarze pracuj¹cy w ró¿nych
krajach ¿yj¹ bardzo oszczêdnie, rezygnuj¹ czêsto nie z tego, co zbywa,
to normalne, lecz z tego, co konieczne dla ich zdrowia. Niestety, kraje, w których pracuj¹, s¹ bardzo biedne, st¹d potrzeby stale rosn¹
w miarê rozszerzania siê misji. Z koniecznoci jest wiêcej misjonarzy,
chocia¿ nie na tyle, by odpowiedzieæ na proby biskupów diecezji,
w których pracuj¹ nasi misjonarze.
Co do nadzwyczajnych wydatków, takich jak budowy, zakup terenu, fundacja misji, ufam, ¿e wkrótce siê zmniejsz¹. Z naszej strony bardzo pragnê odci¹¿yæ bud¿et Dzie³a, znaj¹c ogromne wydatki
na nim ci¹¿¹ce i liczne proby, z jakimi zwracaj¹ siê do niego ró¿ne
misje.
Ufam, ¿e nie dokonacie zbyt du¿ych ciêæ co do dotacji, o które was
proszê, bo sam przedtem ograniczy³em sumê tych dotacji do tego, co
absolutnie konieczne8.
Koñcz¹c ten list, wyra¿am ponownie wdziêcznoæ Zgromadzenia za
¿yczliwoæ, któr¹ okazujecie ka¿dej probie, zw³aszcza za ¿yczliwe
potraktowanie przez radê prób o roczne dotacje dla misji zagranicznych Zgromadzenia.
Przyjmijcie wyrazy szacunku, wasz pokorny i zawsze pos³uszny
s³uga,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii, Superior Generalny.

8

Proponowana suma wynosi 186 000 franków.
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169. List z 8 listopada 1856 r. do Rady Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, Lyon9.
Wys³anie do „Kronik” sprawozdania z misji wród Kafrów, w Natalu.
Proba o zaliczkê w wysokoci 40 000 franków z dotacji na rok 1856.
LIST POMINIÊTY.

170. [Do Rady G³ównej Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, w Lyonie]10.
Za³o¿yciel potwierdza, i¿ otrzyma³ 45 000 franków. Wyra¿a zdziwienie
i ubolewa, ¿e mocno umniejszono proponowan¹ dotacjê; ma nadziejê,
¿e rada przyzna dodatkow¹ sumê, by przywróciæ nale¿n¹ proporcjê.
Marsylia, 26 listopada 1856.
Szanowni Panowie,
Pragnê potwierdziæ, ¿e otrzyma³em wasz list z 20 listopada oraz
weksel o wartoci 45 002 franków, który przes³alicie wraz z listem.
W imieniu Zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalanej pragnê wam
podziêkowaæ za ¿yczliwoæ okazan¹ naszej ostatniej probie o zaliczkê przyznan¹ przez wasz¹ radê na 1856 rok. Ale ze zdziwieniem i ¿alem przyj¹³em wiadomoæ o znacznej redukcji dotacji dokonanej przez
Radê G³ówn¹ Dzie³a Rozkrzewiania Wiary dla misji oblatów. Wiadomo, ¿e rada mimo dobrej woli nie zdo³a zawsze zadoæuczyniæ probom o pomoc kierowanym do niej co roku. Nie dziwi³o nas wiêc, ¿e
ostatnio rada obni¿a³a bud¿et naszych misji zagranicznych, i dot¹d
s¹dzilimy, ¿e nie nale¿y protestowaæ w tej sprawie. Choæ redukcje dla
poszczególnych naszych misji by³y znaczne, nie umniejsza³y dotkliwie sumy, o któr¹ prosilimy dla danej misji, bo rednio obni¿ka nigdy nie przekracza³a jednej ósmej sumy proponowanej. Ale tym razem sprawa ma siê inaczej; nagle obni¿ka dokonana przez radê
podwoi³a siê w stosunku do lat ubieg³ych, bo zamiast jednej ósmej

9
10

Oryg:., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P. Za³o¿yciel z³o¿y³ tylko podpis.
Oryg:., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P. Za³o¿yciel z³o¿y³ tylko podpis.
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zabieracie prawie jedn¹ czwart¹ proponowanej sumy. Trudno poj¹æ powody tej decyzji tak niezgodnej z ¿yczliwoci¹ i szlachetnoci¹, jak¹
okazywalicie dot¹d naszemu Zgromadzeniu. Istotnie, bud¿et naszych
misji jest wy¿szy od lat ubieg³ych, ale dobrze znacie szczególne powody, które usprawiedliwiaj¹ tak wysok¹ sumê, zosta³y wam one przedstawione w sprawozdaniu zawieraj¹cym nasze proby o dotacje na rok
bie¿¹cy. Zreszt¹, nie skar¿y³bym siê, gdyby obni¿ka by³a proporcjonalna do tej wysokiej sumy, lecz jaka ogromna ró¿nica! Ca³kowita
suma naszych prób zwiêkszy³a siê mniej wiêcej o jedn¹ ósm¹ w stosunku do poprzedniego roku, a wysokoæ dotacji na ten rok, jak piszecie, ma byæ zmniejszona o jedn¹ czwart¹. W istocie przyznajecie nam
podobn¹ sumê co w roku ubieg³ym, nie licz¹c siê z koniecznoci¹
zmuszaj¹c¹ nas, by prosiæ o wiêksz¹ pomoc. To znaczy, ¿e nie wierzycie w tê koniecznoæ, a zwiêkszona suma bud¿etu naszych misji to
wynik kaprysu i nie pochodzi z solidnego zbadania i dok³adnej oceny
ich potrzeb. Nie dziwcie siê wiêc, ¿e nie przyjmê jako ostatecznego
i nieodwo³alnego g³osowania Rady Dzie³a dla dotacji danej nam na rok
1856. Honor naszego Zgromadzenia i wielka wartoæ naszych misji
ka¿¹ mi zaj¹æ tak¹ postawê. Oka¿cie ¿yczliwoæ nam, którzy dochodzimy swych praw, porozumiejcie siê z Rad¹ G³ówn¹ Pary¿a. Przez
dodatkowe g³osowanie czy w inny sposób, jaki uznacie za s³uszny,
obycie mogli przywróciæ s³uszn¹ proporcjê miêdzy sum¹ przez nas
proponowan¹ i wysokoci¹ przyznanej dotacji11. Oczekuj¹c pozytywnej odpowiedzi, przesy³am wyrazy szacunku,
wasz pokorny i pos³uszny s³uga,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii, Sup. Gen.
PS Siedemset intencji mszalnych, które ³askawie przes³alicie nam,
zosta³y odprawione przez naszych ojców z wikariatu apostolskiego
Natalu w Afryce; pozosta³e, o których wspominacie w ostatnim licie,
zostan¹ odprawione przez naszych ojców z Teksasu.
11
Przyznano 150 000 na proponowan¹ sumê 186 000 franków, por. list o. Auberta do
rady, 1857.
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1857
171. [Do Rady Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, w Lyonie]1.
Biskup de Mazenod wyra¿a ¿al z powodu swego ostatniego listu, który
móg³ zasmuciæ cz³onków rady; prosi o wybaczenie.
Marsylia, 8 stycznia 1857.

Szanowni Panowie,

Przez biskupa diecezji Saint-Boniface i przez biskupa diecezji
Olympia2 us³ysza³em, ¿e zasmuci³ was list, jaki do was napisa³em,
gdzie tak nalegam na potrzeby naszych misji. Pewnie mój sekretarz le
zrozumia³ moj¹ myl, skoro przela³ na papier jakie wyra¿enie, które
mog³oby was obraziæ. Jak najdalej od mego umys³u i serca jest chêæ
sprawienia najmniejszej przykroci takim ludziom jak wy, którzy nie
oszczêdzaj¹ siê, by czyniæ dobro, dla których czujê tyle sympatii
i odnoszê siê z wielkim podziwem. Podpisuj¹c list, nie zorientowa³em
siê nawet, ¿e móg³ on zawieraæ co innego ni¿ nasze opuszczenie
i pragnienie, bycie raczyli temu zaradziæ. Jest mi tak przykro, ¿e nawet niewiadomie mog³em was obraziæ, i¿ bezwarunkowo wyra¿am
¿al i proszê o wybaczenie. Przyjmijcie to jako nowy dowód mego
wielkiego szacunku i trwa³ej wdziêcznoci,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

1
2

Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P.
Biskupi Taché i Semeria.
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172. Do Pana Prezesa Rady G³ównej Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, Lyon3.
Wysy³a notê z prob¹ o pomoc finansow¹ na rok 1857. Ograniczono wszelkie wydatki do niezbêdnych.
Marsylia, 24 kwietnia 1857.
Mam zaszczyt przedstawiæ panu notatkê odnonie do potrzeb misji
zagranicznych powierzonych Oblatom Maryi Niepokalanej. Pomo¿e
ona przy podziale funduszu Dzie³a Rozkrzewiania Wiary. Zechce pan
z wielk¹ uwag¹ przestudiowaæ tê notatkê sporz¹dzon¹ zgodnie z mym
poleceniem. Jest tam mowa tylko o najbardziej pal¹cych potrzebach,
a sumy zaproponowano po dojrza³ym namyle i dyskusji4. Wszystko
tycz¹ce osobistych wydatków misjonarzy zosta³o mocno ograniczone,
i je¿eli nasze proby mówi¹ jeszcze o znacznych sumach, to dlatego
¿e z jednej strony co roku liczba misjonarzy powiêksza siê na ka¿dej
misji, a z drugiej trwaj¹ budowy, by daæ im wiêksze pole dzia³ania.
Stopniowo bêdziemy ograniczaæ proponowane sumy i uczyniê to jak
najszybciej, rozumiem bowiem zobowi¹zania ci¹¿¹ce na waszej radzie
i jak wielu probom pragniecie zadoæuczyniæ.
Mam nadziejê, ¿e rada przyjmie wszystko, co panu przedstawi³em,
gdy zbada nasze proby, a jeli z braku funduszy bêdzie zmuszona
obni¿yæ nasz bud¿et, to obni¿ka bêdzie tak ma³a, jak to tylko mo¿liwe. Proszê pana o to dla dobra naszych misji i naszych misjonarzy, którzy niekiedy odmawiaj¹ sobie tego, co konieczne dla ich egzystencji. To,
co mia³oby s³u¿yæ na ich wy¿ywienie, obracaj¹ na dzie³a misyjne, gdy
z powodu obni¿onego bud¿etu nie otrzymuj¹ tego, o co prosili, a co
by³o im konieczne.
Pozdrawiam z nale¿nym szacunkiem, pañski pokorny i pos³uszny
s³uga,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii, Superior Generalny.

3
Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P. Za³o¿yciel z³o¿y³ tylko podpis. Podobny tekst jest przechowywany w Pary¿u.
4
Z³o¿ono probê o 190 000 franków. Por. sprawozdanie z kwietnia.
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173. List z 8 padziernika 1857 r. do Cz³onków Rady G³ównej
Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, w Lyonie5.
Biskup de Mazenod prosi radê, aby ³askawie przyzna³a zaliczkê 45 lub
50 000 franków z dotacji przewidzianej na rok bie¿¹cy.
LIST POMINIÊTY.

174. [Do p. Levasseura, dyrektora Dzie³a Sainte-Enfance]6.
Podziêkowanie za pomoc finansow¹ dla biskupów Tachégo i Semerii.
Nale¿y przes³aæ tê sumê o. Fabre, prokuratorowi misji oblackich.
Marsylia, 31 padziernika 1857.
Szanowny Panie Dyrektorze,
Zwracam siê do pana jako rzecznik biskupów Tachégo i Semerii,
aby dziêkowaæ za pomoc finansow¹, jakiej Rada Dzie³a Saint-Enfance udzieli³a im, cz³onkom Zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalanej. Tym bardziej uciesz¹ siê z otrzymanej pomocy, im szybciej rosn¹
potrzeby ich misji. Mimo ¿ywej sympatii okazywanej im przez Radê
Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, rada ta nie jest w stanie zapewniæ im
wszystkiego, czego domaga siê stan ich misji.
Doæ czêsto ich pos³uga polega na udzielaniu chrztu biednym dzieciom, które s¹ w podobnej sytuacji, w jakiej znajduj¹ siê dzieci
w Chinach. Widocznie oni sami zwrócili siê do pana i przedstawili
swoje misyjne potrzeby. Pañskie Dzie³o solidarnie spieszy z pomoc¹,
ogarniaj¹c ni¹ dzieci buddystów na Cejlonie i Indian Ameryki jak równie¿ dzieci chiñskie, których chcecie doprowadziæ do wiary.
Pyta mnie pan, dyrektorze, jak najpewniej i najtaniej przes³aæ dwom
biskupom pomoc pieniê¿n¹. S¹dzê, i¿ najlepiej bêdzie przes³aæ j¹
przez prokuratora generalnego Zgromadzenia Oblatów, ma sta³y kon-

5
6

s. 136.

Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P. Za³o¿yciel z³o¿y³ tylko podpis.
Kopia autentyczna: Rome, arch. de la Postulation, DM 10, Zbiór listów 1855-1863,
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takt z Cejlonem i diecezj¹ Saint-Boniface, odpowiada za przesy³kê tylu
rzeczy dla misji biskupów Semerii i Tachégo.
Prokuratorem generalnym jest o. Fabrè, superior wy¿szego seminarium w Marsylii. Jest on do pana us³ug i sprawnie wype³ni powierzon¹ mu misjê, bo ma do tego szczególne zdolnoci.
Wyra¿aj¹c wdziêcznoæ dwóch biskupów, do³¹czam te¿ i moje wyrazy wdziêcznoci za pomoc, jak¹ pan okazuje naszym misjom, przyznaj¹c im cz¹stkê przy podziale funduszu, owoc pañskiego Dzie³a.
Proszê wiêc przyj¹æ itd.
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

175. Do Pana Prezesa Rady G³ównej Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, Lyon7.
Proba o przypieszenie dotacji 15 000 franków wyznaczonej dla misji
Buffalo. Oblaci wycofali siê z kolegiów Buffalo i z Galveston, lecz
nadal pracuj¹ w tych diecezjach.
Marsylia, 30 grudnia 1857.
Szanowni Panowie,
Trudna sytuacja, w jakiej z powodu nieprzewidzianych okolicznoci znalaz³o siê dzie³o misyjne Oblatów Maryi w Buffalo (Stany Zjednoczone Ameryki), zmusza mnie, by znowu uciec siê do waszej ³askawoci.
Z powodu strasznego kryzysu, jaki dotkn¹³ teraz handel amerykañski, wielkie straty poniós³ bank, gdzie nasi ojcowie zaci¹gnêli po¿yczkê, by zakupiæ teren dla misji. Bank za¿¹da³ natychmiastowego zwrotu tej sumy i rozpocz¹³ ju¿ sprawy procesowe, aby wystawiæ na
sprzeda¿ w³asnoæ misjonarzy w razie niemo¿noci sp³aty. Zrobimy
wszystko, by ocaliæ tê misjê od gro¿¹cej jej zupe³nej ruiny8, lecz Zgro-

7
Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P. Za³o¿yciel z³o¿y³ tylko podpis. Podobny tekst w Pary¿u z dat¹ 26 grudnia.
8
complette zamiast complete.
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madzenie nie ma funduszy, aby dostarczyæ tê sumê. Wywiadczycie
nam niezmiern¹ przys³ugê, jeli do zaliczki9, któr¹ nam przyznalicie
z dotacji na ten rok, dodacie 15 000 franków, co stanowi prawie sumê
ogólnej dotacji na ten rok, która ma przypaæ Buffalo.
Proszê zauwa¿yæ10, ¿e nie idzie tu o podwy¿kê dotacji ani o dobrowoln¹ ofiarê w cis³ym tego s³owa znaczeniu, tylko o przypieszenie
wyp³aty. Bêdzie to wielka przys³uga wywiadczona nam; ¿yczliwoæ,
jak¹ okazujecie wobec misji naszego Zgromadzenia, poniek¹d uprawnia nas, bymy liczyli na wasz¹ pomoc.
Co do misji Buffalo, chcê powiadomiæ was o aktualnej sytuacji
naszych ojców w tym miecie i o zmianach, jakie tam zasz³y.
Jak to by³o uzgodnione z bpem Timonem, placówka ta mia³a byæ
jednoczenie college’em, seminarium i domem misyjnym. W tym celu
wykupiono doæ du¿y teren na budowê odpowiedniego domu i przyleg³ej kaplicy publicznej, która s³u¿y³aby mieszkañcom tej czêci miasta
do modlitwy. Po kilku latach okaza³o siê, ¿e college, a zarazem seminarium pozostanie tylko szko³¹ handlow¹, sk¹d wyjdzie niewielu seminarzystów. Wiêkszoæ z nich to przyszli wychowawcy i profesorowie, by³oby to z wielk¹ szkod¹ dla ich kocielnej formacji. Ojcowie
musieli wiêc porzuciæ prowadzenie szko³y, przekszta³cili dom na cele
zgodne z duchem ich powo³ania, czyli dzia³alnoci apostolskiej. Pe³ni¹ ofiarnie pos³ugê religijn¹ w swojej dzielnicy, a nadto przez kilka
miesiêcy w roku obje¿d¿aj¹ parafie diecezji, gdzie g³osz¹ misje parafialne oraz rekolekcje ku wielkiemu zadowoleniu duchowieñstwa. To
g³oszenie S³owa przynosi wielk¹ korzyæ miejscowej ludnoci, bo
utwierdza j¹ w wiernym wype³nianiu obowi¹zków religijnych lub
sprowadza na ³ono Kocio³a, od którego znaczna czêæ siê od³¹czy³a.
Przy okazji chcia³bym daæ parê podobnych wyjanieñ odnonie do
naszych misji w Teksasie. Jak wiecie, na probê miejscowego bpa
Odina kilka lat temu pos³alimy ojców naszego Zgromadzenia do Galveston i Brownsville. Pierwsi mieli za³o¿yæ college seminarium. Biskup z Galveston naby³ teren od miasta, do którego doda³ inny jeszcze
teren. Budynek, przysz³e seminarium zbudowano w du¿ej mierze dziêki czêstej pomocy Dzie³a Rozkrzewiania Wiary. Lecz w Galveston

9
10

accompte zamiast acompte.
regarder skrelone zamiast remarquer.
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i Buffalo szybko okaza³o siê, ¿e ci zacni biskupi zbytnio siê ³udzili
w swych planach. W Stanach Zjednoczonych je¿eli nie jest siê w centrum katolickiej ludnoci, bardzo trudno prowadziæ szko³y inne ni¿
podstawowe i handlowe. Jest niezgodne z powo³aniem misjonarzy prowadziæ te szko³y, bo Zgromadzenie kszta³ci m³odzie¿ tylko w seminariach dla formacji przysz³ych kap³anów, musielimy wiêc umieciæ
ojców z Galveston w miejscu zgodnym z ich powo³aniem. Uzgodniwszy z bpem Odinem, ojcowie udali siê do Brownsville, by do³¹czyæ do
wspó³braci i wspomóc ich w duchowej pos³udze wobec ludnoci miejskiej i rozleg³ego dystryktu, którego to miasto jest orodkiem. Biskupowi z Galveston odst¹pili college z terenem, zadowalaj¹c siê niewielkim wynagrodzeniem za wszelkie ofiary piêciu lat, by stworzyæ
college i daæ mu godny poziom wtedy, gdy dobrowolnie odst¹pili go
diecezji. Biskup wyrazi³ wdziêcznoæ za ich powiêcenie dla dzie³a,
które im powierzy³. Szczerze pragn¹³ wynagrodziæ ich, gdy tylko bêdzie to mo¿liwe, bardziej hojnie za materialne ofiary dla jego college’u.
Byæ mo¿e liczy nieco na pomoc Dzie³a Rozkrzewiania Wiary. Nie
muszê dodawaæ, ¿e jeli Rada Dzie³a przyzna mu w tym celu pomoc
finansow¹, nie mo¿e to byæ ze strat¹ dla naszych misjonarzy.
W Brownsville potrzebuj¹ oni pe³nej dotacji bardziej jeszcze, ni¿ o to
prosilimy was w naszym bud¿ecie tego roku dla misji Teksas. Maj¹
wydatki dla dwóch wspólnot, zostali pozbawieni dochodów z college’u,
a nadto musz¹ ponieæ koszta budowy nowego kocio³a rozpoczêtej od
pewnego czasu.
W tej sprawie polegam ca³kowicie na waszej obiektywnej ocenie
i odwo³ujê siê do znanej ¿yczliwoci, jak¹ darzycie misje Zgromadzenia Oblatów Maryi.
Przyjmijcie, panowie, zapewnienie o mym wielkim szacunku,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii, Sup. Gen.
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1858
176. Do Panów z Rady G³ównej Dzie³a Rozkrzewiania Wiary
w Lyonie1.
Noty w sprawie potrzeb misji oblatów. Poleca specjalnie misje w Leeds, Liverpoolu i w Montrealu.
Marsylia, 29 kwietnia 1858.

Szanowni Panowie,

Przesy³am wam za³¹czone noty, jakie sporz¹dzi³ z mego zlecenia
Sekretarz Generalny Zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalanej. Zawieraj¹ one proby, jakie kierujemy do was co roku dla naszych misji
zagranicznych. Przes³alibymy je wczeniej, gdyby niektóre relacje misjonarzy z dalekich misji nadesz³y we w³aciwym czasie. Moglibymy
je wczeniej przekazaæ redaktorowi tych sprawozdañ. Ukoñczony dopiero dzisiaj raport to jak zwykle spis potrzeb misji powierzonych Oblatom
Maryi i dla ka¿dej misji proponowana suma dotacji.
Nie muszê udowadniaæ, ¿e te noty zredagowane na podstawie sprawozdañ superiorów misji zas³uguj¹ na wasze pe³ne zaufanie. Mo¿ecie
je wzi¹æ za podstawê do podzia³u funduszu Dzie³a, którym zarz¹dzacie z zapa³em, w duchu sprawiedliwoci i mi³oci.
Polecam wam zw³aszcza dwie misje: Leeds i Liverpool w Anglii, które nadal potrzebuj¹ pomocy, by mieæ solidne i godne uznania podstawy.
Odwo³ujê siê te¿ do waszej ¿yczliwej troski, gdy chodzi o nasz¹
misjê w Montrealu w Kanadzie. Upraszamy dla niej pomocy bezporedniej i wiêkszej, ni¿ ta, jak¹ zwykle otrzymuje od Dzie³a Rozkrzewiania Wiary. Aby wiêc pomoc ta nie obci¹¿y³a zbytnio finansów
Dzie³a, gdy w³¹czamy j¹ do bud¿etu misji zagranicznych, postanowi1
Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P. Za³o¿yciel z³o¿y³ tylko podpis. Podobny tekst jest przechowany w Pary¿u z dat¹ 30 kwietnia.
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limy obni¿yæ sumê, jak¹ proponowalimy na potrzeby ka¿dej naszej
misji. I tak ca³kowita suma, o jak¹ prosimy na rok 1858, pozostanie
mniej wiêcej taka sama, jak to by³o w roku poprzednim2. Ufamy, ¿e
je¿eli koniecznoæ zmusi was do obni¿enia jeszcze dotacji dla naszych
misji zagranicznych, któr¹ wkrótce przyzna rada, to wemiecie pod
uwagê obni¿kê dotacji, któr¹ ju¿ przedtem dokonalimy.
Przyjmijcie, panowie, wyrazy mojego oddania i szacunku,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii, Sup. Gen.
PS Prokurator naszych misji zagranicznych bêdzie wam bardzo
wdziêczny, je¿eli wasz skarbnik zechce ³askawie przes³aæ nam sumê
dotacji przyznanej na rok 1857, któr¹ dot¹d otrzymywalimy w ci¹gu
tego miesi¹ca, czyli kwietnia.

177. List z 7 sierpnia 1858 r. do Prezesa Rady Dzie³a Rozkrzewiania Wiary w Lyonie3.
Biskup de Mazenod oczekuje odpowiedzi z Rzymu, by upewniæ siê, czy
ma pozwoliæ biskupowi Damaszku, Macario, na g³oszenie S³owa Bo¿ego w Marsylii.
LIST POMINIÊTY.

178. List z 12 padziernika 1858 r. do Panów Rady G³ównej Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, w Lyonie4.
Biskup de Mazenod wysy³a do „Kronik” sprawozdanie z misji wikariatu Jaffna; prosi o zaliczkê 40 lub 50 000 franków z dotacji tego roku
i do³¹cza listê misjonarzy, którzy wyruszyli na misje tego lata.
LIST POMINIÊTY.
2
3
4

Proponowana suma na rok 1858 to 195 500 franków, por. noty z 29 kwietnia 1858.
Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P.
Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P. Za³o¿yciel z³o¿y³ tylko podpis.
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1859
179. Szanowni Panowie z Rady G³ównej Dzie³a Rozkrzewiania
Wiary, w Lyonie1.
Nota o dotacji dla misji oblackich na rok 1859. Suma proponowana
jest taka sama, co w roku 1858. Szczególne potrzeby misji l’Île-à-la-Crosse, Nowej Kaledonii i Saint-Michel w po³udniowej Afryce.
Marsylia, 10 maja 1859.

Szanowni Panowie,

Przesy³am wam za³¹czone sprawozdanie sekretarza generalnego
Zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalanej odnonie do stanu naszych misji zagranicznych z prob¹ o pomoc finansow¹ dla nich na ten
rok. Sprawozdanie opracowano na podstawie relacji superiorów tych
misji, ponadto poddano je kontroli rady do spraw Zgromadzenia. Solidne, szczegó³owe zbadanie daje mu wiêc pe³n¹ gwarancjê wiarygodnoci2 i dok³adnoci.
Dodam, ¿e mimo rozwoju naszych misji dotowanych przez Dzie³o
Rozkrzewiania Wiary i rosn¹cych potrzeb wielu z nich, nie prosimy
o wiêksz¹ dotacjê dla Zgromadzenia Oblatów Maryi w stosunku do lat
ubieg³ych dla naszych misji w obcych krajach3. Otó¿, suma dla ka¿dej
misji z osobna zosta³a ograniczona do niezbêdnych potrzeb. To dotyczy zarówno samych misjonarzy, jak i kosztów zwi¹zanych z kultem
religijnym, budow¹ domów misyjnych i kaplic publicznych, co w bud¿ecie ujêto jako nadzwyczajne wydatki.
1
Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P. Za³o¿yciel z³o¿y³ tylko podpis i w³asnorêczne pozdrowienia.
2
complette zamiast complete.
3
Proszono o 195 000 franków; zosta³y przydzielone 190 000, por. listy o. Auberta,
6 maja 1859 i list Za³o¿yciela 17 padziernika 1859.
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Proszê was, panowie, bycie uwzglêdnili te wa¿ne uwagi, rozpatruj¹c to sprawozdanie i ustalaj¹c wielkoæ dotacji, jak¹ uznacie za stosown¹ dla ka¿dej z naszych misji, co ostatecznie da wartoæ dotacji
ogólnej dla Oblatów Maryi na rok 1859. Ufam, ¿e zgodnie z obecnym
stanem ¿adna proponowana suma nie dozna uszczerbku z waszej strony, w przeciwnym razie nie moglibymy zaradziæ potrzebom tych misji. Ich istnienie zale¿y od hojnej ofiarnoci tego cudownego Dzie³a,
którego dobrem zarz¹dzacie tak gorliwie i m¹drze.
Z misji naszego Zgromadzenia polecam wam bardzo trzy znajduj¹ce siê w tym roku w sytuacji wyj¹tkowej; maj¹ one wydatki wiêksze
ni¿ zwykle. Misja pierwsza to l’Île-à-la-Crosse, kieruje ni¹ o. Grandin, który bêdzie biskupem koadiutorem bpa Tachégo diecezji Saint-Boniface. Nowa Kaledonia w posiad³oci angielskiej Oregonu, gdzie
dopiero wszystko siê zaczyna, mo¿e zostaæ wa¿n¹ misj¹. Misja trzecia
zas³uguj¹ca w pe³ni na uwagê to redukcja Saint-Michel, wród Kafrów
w wikariacie Natalu, jej wydatki s¹ du¿e, bo trzeba daæ tej misji mocne podwaliny.
Co do tych trzech wa¿nych misji k³adê nacisk na ich potrzeby, by
uzasadniæ wiêksz¹ sumê dla nich. Ufam, ¿e uznacie ten wyj¹tkowy
przypadek i nie odmówicie pomocy.
Przyjmijcie wyrazy mej wdziêcznoci i powa¿ania,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii, Superior Generalny.
PS Prosz¹ mnie, bym poleci³ waszej ¿yczliwoci rodz¹c¹ siê misjê
w hrabstwie Kornwalii, w diecezji Plymouth w Anglii. Misja ta za³o¿ona w miejscowoci Camborne zosta³a w³¹czona przez bpa Vaughana na listê tych misji jego diecezji, dla których prosi on o dotacje Radê
Dzie³a Rozkrzewiania Wiary. Misja ta zas³uguje w pe³ni na wasze
wsparcie. Pozna³em j¹ osobicie podczas podró¿y do Anglii, chêtnie
wiêc popieram probê biskupa diecezjalnego4.

4

To postscriptum znajduje siê jedynie w licie wys³anym do Pary¿a.
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180. List z wrzenia 1859 r. do Rady Dzie³a Rozkrzewiania Wiary,
w Lyonie5.
Proba o zaliczkê na konto dotacji 1859 roku.
LIST POMINIÊTY.

181. List z 17 padziernika 1859 do Panów Rady G³ównej Dzie³a
Rozkrzewiania Wiary, w Lyonie6.
Podziêkowanie za dotacjê 190 000 franków przyznan¹ na rok 1859
i za zaliczkê 106 000 franków.
LIST POMINIÊTY.

5
Kopia autentyczna, Rome, arch. de la Postulation, DM 10, Zbiór listów 1855-1863,
s. 236-237.
6
Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P. Za³o¿yciel z³o¿y³ tylko podpis i w³asnorêczne pozdrowienia.
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1860
182. Do p. de Prandièrea, Prezesa Rady Dzie³a Rozkrzewiania
Wiary, w Lyonie1.
W Marsylii przygotowuj¹ sprawozdanie w sprawie koniecznych dotacji dla misji oblackich na rok 1860. mieræ o. Casimira Auberta.
Pary¿, 29 lutego 1860.

Szanowny Panie Prezesie,

W³anie otrzyma³em w Pary¿u list, który wys³a³ pan do Marsylii
24 lutego. Jeszcze dzi przelê go do Marsylii, by zadoæuczyniæ jak
najszybciej pañskiej probie. Ewentualne opónienie nale¿y przypisaæ
ciosowi zadanemu Zgromadzeniu Oblatów Maryi Niepokalanej; by³a
nim nag³a i nieprzewidziana mieræ o. Auberta, odpowiedzialnego za
wszystko, co dotyczy naszych misji zagranicznych. Dok³adnoæ i przejrzystoæ jego sprawozdañ spotka³y siê z pañskim uznaniem i pochwa³¹. Polecam go pana modlitwie.
Proszê przyj¹æ zapewnienie o mym przywi¹zaniu i czci, pañski
pokorny i zawsze pos³uszny s³uga,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

183. Do Pana Prezesa, Panów z Rady G³ównej Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, Lyon2.
Sprawozdanie tycz¹ce potrzeb misji oblackich. Obni¿ono do tego, co
niezbêdne, sumê potrzebn¹ ka¿dej misji. Szczególne potrzeby domu
1
2

Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P.
Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P. Za³o¿yciel z³o¿y³ tylko podpis.
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misyjnego obok Edynburga i misji w diecezji Saint-Boniface, gdzie jest
32 oblatów. Stan misji w Natalu i w Stanach Zjednoczonych.
Marsylia, 5 kwietnia 1860.
Szanowni Panowie,
Mam zaszczyt pos³aæ wam za³¹czone sprawozdanie prokuratora generalnego Zgromadzenia Oblatów Maryi. Wymienia ono potrzeby misji
powierzonych naszym ojcom, skutecznie wspieranych przez Dzie³o
Rozkrzewiania Wiary. Z mego polecenia sprawozdanie zosta³o zredagowane bardzo dok³adnie, jak informuj¹ superiorowie ró¿nych dotowanych
misji. Bior¹c pod uwagê s³uszne potrzeby naszych misji, jednoczenie
przypominam, by nasi misjonarze nie zapominali, jak wielkie zobowi¹zania ci¹¿¹ na waszym Dziele, i pamiêtali, do czego zobowi¹zuje ¿ycie
zakonne, które lubowali. Postanowi³em wiêc, by ich osobiste proby
ograniczy³y siê do spraw niezbêdnych. S¹dzê, ¿e w tym roku mam czuwaæ bardzo, by przestrzegano tego polecenia, które corocznie ponawiam. Sprawozdanie to przejrza³em, kaza³em zbadaæ je mej radzie
i mia³o powiem, i¿ to skrupulatnie by³o spe³nione. Z pe³nym wiêc zaufaniem posy³am wam nasze proby. Dodaje mi odwagi wasza ¿yczliwoæ dla naszych misji i misjonarzy, to zaufanie p³ynie te¿ z g³êbokiego
instynktu i mocnego przekonania, ¿e proszê o to, co jest absolutnie niezbêdne. Moja zdwojona energia bez w¹tpienia stanowi o wartoci tej
proby i jak ufam, sprawi, i¿ przychylicie siê do niej.
Proponowana suma jest wy¿sza ni¿ w poprzednich latach3; sprawozdanie ca³kowicie usprawiedliwia tê podwy¿kê. Jej powody pragnê
jednak wyjaniæ osobicie. Ta podwy¿ka dotyczy misji w Anglii i misji w diecezji Saint-Boniface. Musielimy za³o¿yæ w Szkocji, u bram
Edynburga now¹ misjê, o co zabiega³ u nas mocno bp Gillis. To ta
fundacja spowodowa³a zwiêkszon¹ sumê dla Anglii. Lecz dla tej nowej misji i dla innych misji tej prowincji nigdy nie prosilimy i nie
przysz³o nam na myl, aby was prosiæ o pomoc na ca³kowit¹ sp³atê
zaci¹gniêtych d³ugów lub sp³atê tego, co zostawa³o do sp³acenia co
roku, prosimy tylko o pomoc w sp³acie czêci kosztów. Co do pozosta³ych sp³at nasi ojcowie musz¹ organizowaæ kolektê, og³osiæ subskrypcjê i podj¹æ osobiste ograniczenia. Druga podwy¿ka dotyczy
3

Proszono o 204 500 franków. porów. raport z 27 marca.
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sumy dla naszych misji w diecezji Saint-Boniface, i to z dwóch powodów: fundacja misji w Pambinie, któr¹ musielimy obj¹æ, by nie zosta³a zrujnowana, i wyjazd czterech ojców i trzech braci katechetów
towarzysz¹cych nowemu koadiutorowi Saint-Boniface. Ostatni wydatek jest ca³kiem wyj¹tkowy. Biskup Grandin osobicie poinformowa³
o kosztach radê Pary¿a, ci przyjêli go z ¿yczliwoci¹. Dodam, i¿ w tej
ogromnej diecezji, na szeæ misji nam powierzonych jest dwudziestu
dwóch ojców i dziesiêciu braci katechetów, czyli trzydzieci dwie osoby, z których dwadziecia osiem ¿yje wy³¹cznie z waszych dotacji.
Czterej inni s¹ na utrzymaniu biskupa z Saint-Boniface, którego dotacja jest niezale¿na, jak to sobie ¿yczylicie. Dochody diecezji Saint-Boniface nie maj¹ nic wspólnego z dochodami naszych misji w diecezji i tak pozostanie. Zreszt¹, o co prosimy ogólnie dla naszych misji
w kraju Indian, raport szczegó³owy wyra¿a jasno. Prosimy tylko na
bie¿¹ce wydatki, a nie by sobie zapewniæ niezale¿ny dochód.
Co do misji Oregonu i Natalu, zesz³ego roku wys³a³em do Oregonu
nadto dwóch ojców, do Natalu jednego ojca i dwóch braci katechetów,
by odpowiedzieæ na usilne proby kierowane do mnie. Jednak proszê
o niewielk¹ tylko podwy¿kê dla Oregonu, a dla Natalu nie proszê wcale. Wyra¿am to z prawdziw¹ satysfakcj¹. Nie, ¿eby w tych misjach
potrzeby nie by³y wielkie, a niedostatki nie by³y liczne, lecz jestem
przekonany, ¿e nie mogê prosiæ o wiêcej. W Oregonie wraz z bpem
Allardem, wikariuszem apostolskim, mamy4 piêciu ojców i piêciu braci katechetów. S¹siednie wikariaty chyba nie maj¹ tylu pracowników
ewangelicznych, a ich sytuacja ró¿ni siê od sytuacji wikariatu w Natalu, gdzie te¿ pracuje anglikañski biskup, i trzydziestu pastorów, a ludnoæ Kafrów odmierza na wagê z³ota okazje, by s³uchaæ prawd katechizmu. W Oregonie mamy obecnie omiu ojców i szeciu braci
katechetów, p³yn¹ dalsze proby stamt¹d poparte przez Kongregacjê
Propagandy. Bym móg³ wys³aæ nowych misjonarzy tam i gdzie indziej,
muszê najpierw siê upewniæ, ¿e bêd¹ mogli siê wy¿ywiæ, wprawdzie
skromnie, ale w sposób wystarczaj¹cy. Mam satysfakcjê, ¿e mog³em
zmniejszyæ prawie o jedn¹ trzeci¹ sumê dotacji dla dwóch misji Teksasu i Buffalo w Stanach Zjednoczonych, jak wykazuje za³¹czone
sprawozdanie. Te dwie placówki choæ po³o¿one w regularnych diece-

4

avons zapisane dwukrotnie.
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zjach, nie mniej s¹ misjami. Nasi ojcowie nie ograniczaj¹ siê tam do
pos³ug parafialnych. Nigdy siê nie zgodzê, by poprzestali na tych funkcjach, i pozwalam sprawowaæ je przez naszych ojców pod warunkiem,
¿e ¿yj¹ duchem zakonnym, pozostaj¹ zakonnikami, a przede wszystkim misjonarzami.
Chcia³em podaæ tych kilka szczegó³ów, aby wykazaæ s³usznoæ
i szczeroæ naszych prób, jednoczenie powo³aæ siê na ¿yczliwoæ,
jak¹ otaczacie do dzi nasze misje zagraniczne. To dziêki wam misje
te s¹ tym, czym s¹. Obycie chcieli nadal wspieraæ je t¹ cenn¹ pomoc¹. Nasi misjonarze licz¹ na was, ¿e uda siê im podtrzymaæ i rozwijaæ
rozpoczête dzie³o; wasza ogromna ¿yczliwoæ ich nie zawiedzie. Podzielam i ja w pe³ni ich zaufanie.
Przyjmijcie wyraz mego szacunku i uznania, wasz pokorny i zawsze pos³uszny s³uga,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii, Sup. Gen.

184. [Do Dzie³a Sainte-Enfance]5.
Dzie³o Sainte-Enfance jest tolerowane w Marsylii, oby tylko umia³o
dzia³aæ z dyskrecj¹.
Marsylia, 1 czerwca 1860.
Czcigodny Ksiê¿e,
Istnienie Dzie³a Sainte-Enfance w diecezji Marsylii jest faktem,
który jak ksi¹dz wie, by³ mi obcy. Mimo mej przyjani z za³o¿ycielem
tego Dzie³a6, zawsze odmawia³em mu swej wspó³pracy. Sporo mnie
kosztowa³a wiadomoæ, i¿ sprawi³em zawód w ten sposób memu zaufanemu i wiernemu przyjacielowi, ale s¹dzi³em, ¿e jest moim obowi¹zkiem sprzeciwiæ siê, przynajmniej biernie, temu, co wydawa³o mi
siê zgubn¹ konkurencj¹ dla Dzie³a Rozkrzewiania Wiary.
Skoro jednak dzisiaj Dzie³o istnieje i dzia³a w Marsylii, s¹dzê, i¿
wolno mi daæ zgodê na to, aby w danej parafii by³a znana wysokoæ
5
6

Kopia autentyczna: Marsylia, Zbiór listów urzêdowych, t. 7, s. 87, n. 221.
Biskup de Forbin-Janson.
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sk³adki na Dzie³o. Ufam, ¿e to bêdzie siê odbywaæ bez ha³asu i w granicach okrelonych, by nie szkodziæ misji Dzie³a Rozkrzewiania Wiary. Chcia³bym daæ co wiêcej ni¿ zwyk³e przyzwolenie, lecz mam
pewne obawy i tymczasem poprzestajê na tym bez sprzeciwiania siê
Dzie³u.
Nie mniej pochwalam wiêt¹ gorliwoæ, która natchnê³a odpowiedzialnych za Dzie³o Sainte-Enfance i, je¿eli owoce tej gorliwoci nie
przynosz¹ uszczerbku dla wiêkszej sprawy, chcê wyraziæ dla niej me
pe³ne uznanie.
Proszê przyj¹æ
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

185. List z 27 wrzenia 1860 r. do Prezesa Dzie³a Rozkrzewiania
Wiary, w Lyonie7.
Wysy³a do „Kronik” list misjonarza z Buffalo. Proba o zaliczkê z dotacji na rok 1860.
LIST POMINIÊTY.

186. [Do Pana Prezesa Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, w Lyonie]8.
Podziêkowanie za wyrazy sympatii wyra¿one w ostatnim licie rady.
Usprawiedliwia swoje ¿ale, lecz pomoc finansowa to niewiele wobec
wielu potrzeb. Skrelenie z listy misji dotowanych misji Lys-Marie.
Marsylia, 10 padziernika 1860.
Szanowny Panie Prezesie,
Prokuratorowi generalnemu Oblatów Maryi dajê pe³n¹ swobodê
omawiania z panem spraw finansowych licznych misji Zgromadzenia.
Osobicie pragnê wyraziæ ¿yw¹ wdziêcznoæ za wyrazy sympatii w li7
8

Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P.
Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P.
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cie, który od pana otrzyma³em. Omielam siê twierdziæ, ¿e mam pewne prawo do pañskiej sympatii z powodu mego uznania dla ludzi pe³nych powiêcenia. Ofiaruj¹ oni swój czas i trudy wielkiemu Dzie³u,
które rozwija siê dziêki ich m¹dremu zarz¹dzaniu. Z wielk¹ uwag¹
zawsze ledzê ich plany, które doskonale zgadzaj¹ siê z mym punktem widzenia co do misji. Jeli wymknê³o mi siê jakie przykre s³owo, to teraz pragnê wyjaniæ, ¿e by³o to bardziej s³owo ¿alu ni¿ oskar¿enia. Chcê wierzyæ, i¿ by³em le poinformowany, ale oznajmiono mi,
¿e z góry powziêto decyzjê ograniczenia mych propozycji o dotacje,
kieruj¹c siê motywami, które bez trudnoci mogê podwa¿yæ. I co
w tej sytuacji robiæ? Zrezygnowaæ z nowych zdobyczy w walce z wrogiem ludzkiego zbawienia? A je¿eli sam Bóg toruje nam drogê, by
os³abiæ jeszcze bardziej si³y wroga, czy mamy wówczas pozostaæ bierni z braku rodków i nie zak³adaæ nowych misji?
Z pewnoci¹ zauwa¿y³ pan, ¿e je¿eli wydatki przez nas proponowane w tym roku zwiêkszy³y siê w stosunku do lat poprzednich, to
dlatego ¿e zaanga¿owalimy siê nieodwo³alnie w bezlitosn¹ walkê z diab³em. I niewa¿ne, czy to bêdzie to lub inne zgromadzenie, które prosi
o podwy¿kê, bo wydatki s¹ wiêksze, skoro ta podwy¿ka wi¹¿e siê ze
zwiêkszon¹ liczb¹ misji koniecznych dla dobra duchowego ludzi! Bo
nie o to idzie, by przyznaæ ustalon¹ dotacjê zgromadzeniu i niech ono
radzi sobie jak umie. Wasze dotacje maj¹ byæ proporcjonalne do wiêkszej czy mniejszej liczby placówek misyjnych i istotne jest, omielê
siê powiedzieæ, by zabezpieczyæ byt tych nowo powsta³ych misji.
Fakt, ¿e odrzucilicie misjê Lys-Marie, przyjmujê z bólem serca.
Orzeklicie bowiem, i¿ tego rodzaju fundacja nie mieci siê w kategorii misji wspieranych przez Dzie³o Rozkrzewiania Wiary. A trzeba braæ
pod uwagê wiêksz¹ liczbê misjonarzy i ogromne koszta ich podró¿y
na wyznaczon¹ misjê.
Proszê przyj¹æ, Szanowny Panie, wyrazy mego uznania,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
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1861
187. [Do Rady Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, w Lyonie]1.
Sprawozdanie dotycz¹ce potrzeb misji oblackich. Proby odnosz¹ siê
tylko do spraw istotnych. Misjonarze ¿yj¹ wszyscy prawdziwie ubogo.
Lista misjonarzy, którzy wyjechali w 1860 roku.
[Marsylia, 10 kwietnia 1861]2.
Szanowny Panie Prezesie, Szanowni Panowie
z Rady Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, Lyon.
Przesy³am wam sprawozdanie sporz¹dzone przez prokuratora generalnego Zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalanej. Przedstawia ono
potrzeby misji powierzonych naszym ojcom, którym wasze Dzie³o co
roku spieszy wielkodusznie z pomoc¹. Mimo ¿e od trzech miesiêcy jestem na ³o¿u boleci, Pan udzieli³ mi ³aski, ¿e mogê w cierpieniu zajmowaæ siê sprawami, które dotycz¹ mnie z podwójnej racji. Przestudiowa³em sprawozdanie, które wam wysy³am. Poleci³em, by pamiêtano
o ogromnych zobowi¹zaniach, jakie ci¹¿¹ na waszym Dziele, by proby
do was kierowane ogranicza³y siê, jak w latach poprzednich, do tego,
co niezbêdne, i by starano siê obni¿yæ proponowane wydatki. Mogê
stwierdziæ, ¿e uda³o siê to osi¹gn¹æ; ca³kowita suma prób jest ni¿sza
od sumy dwóch poprzednich lat3. Aby osi¹gn¹æ ten wynik, skrupulatnie
zbadalimy notatki naszych misji, rezygnuj¹c, z czego mo¿na zrezygnowaæ, zmniejszaj¹c proponowane sumy bez nak³adania za wielkich wyrzeczeñ i utrudniania dzie³a misyjnego. Posy³am wam to sprawozdanie,
ufaj¹c, i¿ kontroluj¹c podane sumy, nie zani¿ycie zbytnio dotacji; ta
1
Oryg., Rome, arch. de la Postulation, L. M.-P. List z trudem podpisany przez Za³o¿yciela. Podobny tekst jest przechowywany w Pary¿u.
2
List bez daty. W swym dzienniku Za³o¿yciel oznaczy³: 10 kwietnia.
3
Raport o. Fabre tak¿e nie ma daty. Proponowana suma to 204 500 franków.
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obni¿ka razem z obni¿k¹ dokonan¹ przeze mnie nie da³aby misjonarzom
koniecznych rodków, niekiedy uniemo¿liwi³aby misyjne dzie³o.
Z wielu misji nie polecam ¿adnej waszej specjalnej trosce; wszystkie zas³uguj¹ na sympatiê, jak¹ dot¹d im okazujecie. To, co uczynicie
dla naszych misjonarzy, na pewno nie bêdzie zmarnowane. Ich wdziêcznoæ za wasz¹ dobroæ jest bezgraniczna; skuteczn¹ pomoc¹ umacniacie ich gorliwoæ, a wasza ofiarna pos³uga przyczyni siê do rozwoju
dzie³ mi³ych Bogu i po¿ytecznych dla dusz. Ale rosn¹ one wród tylu
trudnoci, za cenê bolesnych wyrzeczeñ. Nie proszê, abycie usunêli
wszelki ciê¿ar, lecz zechcieli uzupe³niæ braki i przyjæ z pomoc¹ tym,
którzy ponosz¹ najwiêkszy trud. Dla naszych misjonarzy proszê o wsparcie nie po to, by mogli prowadziæ ¿ycie wygodne i ³atwe, ale by mieli
trochê po¿ywienia, skromne utrzymanie i mogli podj¹æ podstawowe
zadania, i byli otoczeni szacunkiem jako osoby konsekrowane pe³ni¹ce wiêt¹ pos³ugê.
Ufam, ¿e tak¿e w tym roku oka¿ecie ¿yczliwoæ naszym misjonarzom i ich misjom. Tak by³o od pocz¹tku i mam s³odk¹ nadziejê, ¿e
nic nie bêdzie w stanie os³abiæ tej ¿yczliwoci.
Przyjmijcie wyrazy mojej wdziêcznoci i szacunku,
 C. J. Eugeniusz, biskup Marsylii,
Superior Generalny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.
PS W lutym tego roku poleci³em naszemu ojcu prokuratorowi generalnemu, by przekaza³ wam listê misjonarzy, którzy wyjechali na misje zagraniczne w ci¹gu 1860 roku. W razie gdyby ta lista do was nie
dotar³a, za³¹czam j¹ tu, bycie mogli j¹ umieciæ w najbli¿szym numerze „Kronik” Dzie³a Rozkrzewiania Wiary.
Z domu misyjnego w Marsylii wyruszyli nastêpuj¹cy misjonarze
Oblaci Maryi Niepokalanej:
Na misje w Anglii i Irlandii:
W.O. Healy, z diecezji Ferns (Irlandia)
W.O. King, z diecezji Down i Connor (Irlandia)
W.O. Lenoir, z diecezji St-Claude
Brat Matthews, kleryk, z diecezji Clifton (Anglia).
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Grandin, biskup Satala (in partibus) koadiutor biskupa diecezji Saint-Boniface, cz³onek Zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalanej,
przyby³y do Francji na swoj¹ sakrê biskupi¹, która mia³a miejsce
w Marsylii 30 listopada 1860, z nim wyjechali na misjê Saint-Boniface oblaci:
W.O. Simonin, z diecezji Bayonne
W.O. Séguin, z diecezji Clermont-Ferrand
W.O. Caër, z diecezji Quimper
W.O. Gasté, z diecezji Laval
Brat Grouard, kleryk, z diecezji Laval
Brat Glénat, z diecezji Grenoble, katecheta
Brat Boiramé, z diecezji Laval, katecheta
Na misje Buffalo (Stany Zjednoczone):
W.O. Bournigalle, z diecezji Vannes
W.O. Lux, Holender
Brat Génin, kleryk z diecezji Grenoble.
Na misje na Cejlon:
W.O. Crousel, z diecezji Bruges (Belgia)
W.O. Gourdon, z diecezji Frejus
W.O. Salaün, z diecezji Quimper
Brat Bennett, katecheta, z diecezji Dublin (Irlandia)
Na misje do Teksasu i Meksyku:
W.O. Maurel, z diecezji Toulouse
W.O. Schumacher, z diecezji Luksemburg
W.O. Clos, z diecezji Tarbes
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Spis listów w porz¹dku chronologicznym

WIÊTA KONGREGACJA ROZKRZEWIANIA WIARY W RZYMIE
1832-1833
1. [Do kard. Pediciniego], 10 kwietnia . . . . . . . . .

3

2. [Uwagi], 14 wrzenia

5

. . . . . . . . . . . . . .
1843

3. [Do kard. Fransoniego], 6 listopada

. . . . . . . .

9

. . . . . . . . .

13

5. [Do kard. Fransoniego], 11 sierpnia . . . . . . . . .

14

6. [Do kard. Fransoniego], 25 wrzenia

15

1846-1847
4. [Do kard. Fransoniego], 23 grudnia

. . . . . . . .

1848
7. [Do kanonika Löwenbrucka], 23 padziernika
8. [Do bpa Barnabò], 30 lipca

. . . . .

19

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

22

9. [Do bpa Barnabò], 30 grudnia

. . . . . . . . . . .

24

1849
10. [Do bpa Barnabò], 30 lipca

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

11. [Do bpa Barnabò], 8 padziernika
12. [Do bpa Barnabò], 29 grudnia

27

. . . . . . . . .

30

. . . . . . . . . . .

33
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1850
13. [Do bpa Barnabò], 27 lutego . . . . . . . . . . . .

35

14. [Do bpa Barnabò], 30 marca . . . . . . . . . . . .

37

15. [Do bpa Barnabò], 24 maja

39

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

16. [Do kard. Fransoniego], 25 lipca

. . . . . . . . . .

41

. . . . . . . . .

43

. . . . . . . . . . .

44

17. [Do bpa Barnabò], 20 padziernika
18. [Do bpa Barnabò], 18 grudnia

1851
19. [Do bpa Barnabò], 15 czerwca . . . . . . . . . . .

47

20. [Do bpa Barnabò], 8 lipca . . . . . . . . . . . . .

48

21. [Do bpa Barnabò], 6 sierpnia

. . . . . . . . . . .

50

22. [Do bpa Barnabò], 2 grudnia

. . . . . . . . . . .

52

23. [Do bpa Barnabò], 8 grudnia . . . . . . . . . . . .

52

24. [Do kard. Fransoniego], 8 grudnia . . . . . . . . . .

54

1852
25. [Do bpa Barnabò], 8 lutego

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

57

26. [Do bpa Barnabò], 14 kwietnia . . . . . . . . . . .

58

1853
27. [Do kard. Fransoniego], 1 marca

. . . . . . . . . .

61

. . . . . . . . .

62

. . . . . . . . . . .

64

30. [Do kard. Fransoniego], 28 kwietnia . . . . . . . . .

65

31. [Do kard. Fransoniego], 21 lipca

67

28. [Do kard. Fransoniego], 8 kwietnia
29. [Do bpa Barnabò], 8 kwietnia

. . . . . . . . . .
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32. [Do kard. Fransoniego], 30 sierpnia . . . . . . . . .

68

33. [Do kard. Fransoniego], 20 wrzenia . . . . . . . . .

69

34. [Do bpa Barnabò], 5 padziernika . . . . . . . . . .

72

35. [Do bpa Barnabò], 28 padziernika

. . . . . . . . .

73

36. [Do kard. Fransoniego], 24 listopada . . . . . . . . .

75

37. [Do kard. Fransoniego], 18 grudnia

. . . . . . . . .

76

38. [Do kard. Fransoniego], 4 maja . . . . . . . . . . .

79

39. [Do kardyna³a prefekta], 8 czerwca

80

1854
. . . . . . . . .

40. [Do kard. Fransoniego], 18 padziernika

. . . . . . .

81

41. [Do bpa Barnabò], 26 stycznia . . . . . . . . . . .

83

42. [Do kard. Fransoniego], 12 marca . . . . . . . . . .

84

43. [Do bpa Barnabò], 29 marca . . . . . . . . . . . .

85

44. [Do bpa Barnabò], 12 lipca

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

88

45. [Do bpa Barnabò], 2 sierpnia . . . . . . . . . . . .

91

46. [Do bpa Barnabò], 2 sierpnia . . . . . . . . . . . .

92

47. [Do bpa Barnabò], 15 lsitopada . . . . . . . . . . .

94

48. [Do bpa Barnabò], 13 grudnia

. . . . . . . . . . .

96

49. [Do bpa Barnabò], 18 grudnia

. . . . . . . . . . .

96

1855

1856
50. [Do kard. Fransoniego], 25 stycznia . . . . . . . . .
51. [Do bpa Barnabò], 7 czerwca

99

. . . . . . . . . . . 100

52. [Do kard. Barnabò], 30 czerwca . . . . . . . . . . . 102
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53. [Do kard. Barnabò], 21 lipca . . . . . . . . . . . . 103
54. [Do kard. Barnabò], 30 sierpnia . . . . . . . . . . . 105

1857
55. [Do kard. Barnabò], 18 czerwca

. . . . . . . . . . 107

56. [Do kard. Barnabò], 1 padziernika

. . . . . . . . . 108

57. [Do kard. Barnabò], 21 padziernika . . . . . . . . . 110
58. [Do kard. Barnabò], 16 listopada . . . . . . . . . . 112
59. [Do kard. Barnabò], 9 grudnia . . . . . . . . . . . 112
60. [Do kard. Barnabò], 20 grudnia . . . . . . . . . . . 113

1858-1859
61. [Do kardyna³a prefekta], 28 kwietnia . . . . . . . . . 115
62. [Do kardyna³a prefekta], 3 grudnia

. . . . . . . . . 116

63. [Do kardyna³a prefekta], 12 lipca . . . . . . . . . . 120
1860
64. [Do kard. Barnabò], 16 marca

. . . . . . . . . . . 123

65. [Do kard. Barnabò], 15 czerwca

. . . . . . . . . . 124

66. [Do kard. Barnabò], 15 maja . . . . . . . . . . . . 126
67. [Do kard. Barnabò], 19 maja . . . . . . . . . . . . 127
68. [Do kard. Barnabò], 4 lipca . . . . . . . . . . . . 127
69. [Do kard. Barnabò], 20 lipca . . . . . . . . . . . . 131
70. [Do kard. Barnabò], 12 sierpnia . . . . . . . . . . . 133
71. [Do kard. Barnabò], 13 wrzenia

. . . . . . . . . . 134

72. [Do kard. Barnabò], 6 padziernika

. . . . . . . . . 137

73. [Do kard. Barnabò], 18 padziernika . . . . . . . . . 139
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74. [Do kard. Barnabò], 29 listopada . . . . . . . . . . 140
75. [Do kard. Barnabò], 10 grudnia . . . . . . . . . . . 141
76. [Do kard. Barnabò], 15 grudnia . . . . . . . . . . . 142
77. [Do kard. Barnabò], 28 grudnia . . . . . . . . . . . 143

1861
78. Do kard. Barnabò], 29 marca . . . . . . . . . . . . 145

RADA ROBOCZA ROZKRZEWIANIA WIARY
W LYONIE I W PARY¯U
1842
79. [Do p. Choiselata], 31 lipca . . . . . . . . . . . . 153
80. [Do p. Choiselata], 20 sierpnia . . . . . . . . . . . 154

1843
81. [Do p. Choiselata], 3 czerwca

. . . . . . . . . . . 157

82. [Do p. Choiselata], 15 czerwca . . . . . . . . . . . 158
83. [Do Rady], 26 lipca . . . . . . . . . . . . . . . 160
84. [Do Rady], 19 wrzenia . . . . . . . . . . . . . . 162
85. [Do p. Choiselata], 26 wrzenia . . . . . . . . . . . 163

1844
86. [Do Rady], 6 lutego . . . . . . . . . . . . . . . 165
87. [Do Rady], 5 maja . . . . . . . . . . . . . . . . 165
88. [Do Rady], 21 lipca . . . . . . . . . . . . . . . 166
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89. [Do cz³onków Rady], 13 sierpnia

. . . . . . . . . 169

90. [Do Rady], 23 grudnia . . . . . . . . . . . . . . 169
1845
91. [Do pana przewodnicz¹cego], 6 lutego . . . . . . . . 173
92. [Do cz³onków Rady], 18 marca

. . . . . . . . . . 175

93. [Do pana Choiselata], 13 maja . . . . . . . . . . . 177
94. [Do pana de Jessé], 26 czerwca

. . . . . . . . . . 178

95. [Do pana de Jessé], 26 czerwca

. . . . . . . . . . 179

96. [Do cz³onków Rady], 27 padziernika . . . . . . . . 181
97. [Do cz³onków Rady], 12 grudnia . . . . . . . . . . 183
1846
98. [Do cz³onków Rady], 7 kwietnia . . . . . . . . . . 187
99. [Do cz³onków Rady], 20 kwietnia

. . . . . . . . . 187

100. [Do cz³onków Rady], 15 maja . . . . . . . . . . . 189
101. [Do pana Jessé], 26 czerwca

. . . . . . . . . . . 190

102. [Do cz³onków Rady], 18 padziernika . . . . . . . . 190
1847
103. [Do cz³onków Rady], 25 lutego . . . . . . . . . . 193
104. [Do cz³onków Rady], 24 kwietnia

. . . . . . . . . 193

105. [Do cz³onków Rady], 30 maja . . . . . . . . . . . 193
106. [Do cz³onków Rady], 16 sierpnia . . . . . . . . . . 195
107. [Do cz³onków Rady], 30 sierpnia . . . . . . . . . . 197
108. [Do Rady], 15 wrzenia . . . . . . . . . . . . . 199
109. [Do cz³onków Rady], 14 padziernika . . . . . . . . 199
110. [Do cz³onków Rady], 14 grudnia . . . . . . . . . . 201
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1848
111. [Do cz³onków Rady], 5 lutego . . . . . . . . . . . 203
112. [Do cz³onków Rady], 8 maja

. . . . . . . . . . . 204

113. [Do cz³onków Rady], 17 lipca . . . . . . . . . . . 207
114. [Do cz³onków Rady], 18 sierpnia . . . . . . . . . . 207
115. [Do cz³onków Rady], 24 padziernika . . . . . . . . 207
1849
116. [Do pana Choiselata], 26 listopada . . . . . . . . . 211

1850
117. [Do pana Jessé], 20 marca . . . . . . . . . . . . 213
118. [Do cz³onków Rady], 23 maja . . . . . . . . . . . 215
119. [Do pana Przewodnicz¹cego], 29 padziernika . . . . . 216
120. [Do pana Przewodnicz¹cego], 19 listopada . . . . . . 216
121. [Do pana Choiselata], 2 grudnia . . . . . . . . . . 217
122. [Do pana Przewodnicz¹cego], 22 grudnia . . . . . . . 217
123. [Do pana Przewodnicz¹cego], 16 grudnia . . . . . . . 220
1851
124. [Do pana Przewodnicz¹cego], 12 marca . . . . . . . 223
125. [Do pana Choiselata], 21 maja . . . . . . . . . . . 224
126. [Do Rady], 21 maja . . . . . . . . . . . . . . . 226
127. [Do Przewodnicz¹cego], 7 czerwca . . . . . . . . . 226
128. [Do pana Przewodnicz¹cego], 24 czerwca

. . . . . . 226

129. [Do pana Przewodnicz¹cego], 6 czerwca . . . . . . . 227
130. [Do pana Przewodnicz¹cego], 10 wrzenia . . . . . . 229
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131. [Do pana Sekretarza], 19 wrzenia . . . . . . . . . 229
132. [Do cz³onków Rady], 17 listopada . . . . . . . . . 229
1852
133. [Do pana Przewodnicz¹cego], 7 lutego . . . . . . . . 233
134. [Do pana Przewodnicz¹cego], 18 marca . . . . . . . 234
135. [Do pana Przewodnicz¹cego], 17 kwietnia . . . . . . 234
136. [Do Rady], 24 kwietnia

. . . . . . . . . . . . . 236

137. [Do Rady], 8 lipca . . . . . . . . . . . . . . . 237
138. [Do pana Przewodnicz¹cego], 11 listopada . . . . . . 237
139. [Do pana Jessé], 14 grudnia . . . . . . . . . . . . 237

1853
140. [Do Rady], 5 marca . . . . . . . . . . . . . . . 239
141. [Do cz³onków Rady], 3 kwietnia . . . . . . . . . . 240
142. [Do cz³onków Rady], 15 kwietnia

. . . . . . . . . 240

143. [Do pana Przewodnicz¹cego], 6 czerwca . . . . . . . 244
144. [Do cz³onków Rady], 21 czerwca . . . . . . . . . . 245
145. [Do Rady], 2 sierpnia . . . . . . . . . . . . . . 245
146. [Do pana Przewodnicz¹cego], 3 padziernika . . . . . 245
147. [Do cz³onków Rady], 18 padziernika . . . . . . . . 245
148. [Do pana Przewodnicz¹cego], 21 listopada . . . . . . 247
149. [Do Rady], 27 grudnia . . . . . . . . . . . . . . 247

1854
150. [Do pana Meynisa], 17 stycznia . . . . . . . . . . 249
151. [Do Rady], 18 lutego . . . . . . . . . . . . . . 250
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152. [Do pana Przewodnicz¹cego], 26 lutego . . . . . . . 251
153. [Do pana Przewodnicz¹cego], 4 marca . . . . . . . . 251
154. [Do Rady], 23 marca . . . . . . . . . . . . . . 251
155. [Do cz³onków Rady], 30 kwietnia

. . . . . . . . . 251

156. [DO pana Przewodnicz¹cego], 8 sierpnia . . . . . . . 253
1855
157. [Do cz³onków Rady], 15 stycznia
158. [Do Rady], 25 stycznia

. . . . . . . . . 255

. . . . . . . . . . . . . 257

159. [Do pana Przewodnicz¹cego], 28 stycznia

. . . . . . 257

160. [Do Rady], 25 lutego . . . . . . . . . . . . . . 257
161. [Do pana Przewodnicz¹cego], 28 stycznia

. . . . . . 259

162. [Do pana Przewodnicz¹cego i cz³onków Rady], 17 kwietnia 260
163. [Do cz³onków Rady], 26 wrzenia

. . . . . . . . . 262

164. [Do cz³onków Rady], 5 padziernika

. . . . . . . . 263

165. [Do Rady], 6 listopada . . . . . . . . . . . . . . 263
1866
166. [Do cz³onków Rady], 25 lutego. . . . . . . . . . . 265
167. [Do Rady], 14 kwietnia

. . . . . . . . . . . . . 265

168. [Do pana Przewodnicz¹cego], 14 kwietnia . . . . . . 266
169. [Do Rady], 8 listopada . . . . . . . . . . . . . . 268
170. [Do Rady], 26 listopada . . . . . . . . . . . . . 268
1857
171. [Do Rady], 8 stycznia . . . . . . . . . . . . . . 271
172. [Do pana Przewodnicz¹cego], 24 kwietnia . . . . . . 272
173. [Do cz³onków Rady], 8 padziernika
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. . . . . . . . 273

174. [Do pana Levasseura], 31 padziernika

. . . . . . . 273

175. [Do pana Przewodnicz¹cego], 30 grudnia . . . . . . . 274

1858
176. [Do cz³onków Rady], 29 kwietnia

. . . . . . . . . 277

177. [Do pana Przewodnicz¹cego], 7 sierpnia . . . . . . . 278
178. [Do cz³onków Rady], 12 padziernika . . . . . . . . 278

1859
179. [Do cz³onków Rady], 10 maja . . . . . . . . . . . 279
180. [Do Rady], wrzesieñ

. . . . . . . . . . . . . . 281

181. [Do cz³onków Rady], 17 padziernika . . . . . . . . 281

1860
182. [Do pana de Prandière’a], 29 lutego . . . . . . . . . 283
183. [Do pana Przewodnicz¹cego], 5 kwietnia . . . . . . . 283
184. [Do Dzie³a wiêtego Dzieciêctwa], 1 czerwca . . . . . 286
185. [Do pana Przewodnicz¹cego], 27 wrzenia . . . . . . 287
186. [Do pana Przewodnicz¹cego], 10 padziernika . . . . . 287
1861
187. [Do Rady], 10 kwietnia

. . . . . . . . . . . . . 289
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