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1851
137. [Do bpa Guiguesa]1.
Szczêliwy powrót bpa Guigues’a do Kanady po kapitule generalnej.
Ojcowie z Buffalo udadz¹ siê raczej do diecezji Toronto. W Bytown
pozostawiæ pewne w³asnoci i tereny dla Zgromadzenia. Smutne zarz¹dzanie o. Honorata w Saguenay; pracuj¹cy tam misjonarze. Sukcesy
o. Laverlochère’a w Prowansji. Biskup Allard zorganizuje dobry Wikariat Apostolski; niech niezw³ocznie wyjedzie do Marsylii. Ojciec
Bermond powinien pozostaæ na swej placówce.
L.J.C. et M.I.
Marsylia, 10 stycznia 1851 r.
Mój drogi przyjacielu, czeka³em na jeden z twoich listów, ¿eby
nawi¹zaæ nasz¹ korespondencjê. Oto list z 4 grudnia podaje mi wiadomoæ o twoim przybyciu. Z listu napisanego przez o. Léonarda z wybrze¿a wiedzia³em tylko o waszym zbli¿aniu siê do portu, ale, jak czasem siê zdarza, jest siê odepchniêtym na pe³ne morze, gdy uwa¿a siê,
¿e jest siê gotowym zarzuciæ kotwicê, czeka³em na list, który co dopiero otrzyma³em. Uspokaja mnie on ca³kowicie i z przyjemnoci¹
przyjmujê wiadomoæ, ¿e dojecha³e do Bytown w dobrym zdrowiu.
Nie uzna³e za s³uszne przeje¿d¿aæ przez Buffalo, jak to planowalimy.
Na podstawie tego, co mi mówisz o tym kraju, zbytnio nie ¿a³ujê.
Wobec tego trzeba bez dalszego oci¹gania siê obj¹æ misjê, któr¹ nam
biskup z Toronto proponuje, a nawet nalega na jej przyjêcie. Zaraz
napiszê do niego, ¿e poleci³em ci pos³aæ jemu trzy osoby, które by³y
przeznaczone dla diecezji Buffalo. W tym przedsiêwziêciu nie powin-

1

Orygina³: Rzym, Archiwum Postulacji, L. o. Guigues.
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no byæ najmniejszego opónienia. W celu za³o¿enia tej placówki2 od
razu wybior¹ siê oo. Amisse i Molony z kim trzecim, którego wybierzesz, oraz z bratem. Póniej zobaczymy, co bêdzie mo¿na zrobiæ dla
Buffalo. Wszêdzie, gdzie umiecimy naszych ojców, trzeba bêdzie
zabezpieczyæ ich egzystencjê, a w zwi¹zku z tym nie potrafi³bym ju¿
bardziej zalecaæ mylenia o przysz³oci Zgromadzenia, tak aby ono
potrafi³o utrzymaæ siê z w³asnych rodków. Zawsze na to nalega³em.
Kiedy przyjmowalimy misjê w Bytown, oczywicie zanim jeszcze
mo¿na by³o sobie wyobraziæ, ¿e jaki cz³onek Zgromadzenia zostanie
tam biskupem, pisa³em raz i drugi, aby nabyto jaki teren w tym miecie z przysz³oci¹, podawa³em przyk³ad sulpicjanów z Baltimore oraz
innych, którzy dziêki wzrostowi cen terenów wczeniej nabytych zapewnili sobie dochody wiêksze, ni¿ by³y potrzebne dla ich wspólnot.
Kieruj¹c siê t¹ zasad¹, kiedy zosta³e biskupem w Bytown, upowa¿ni³em ciê do budowania na koszt Zgromadzenia domu, który mi w tym
celu proponujesz. Nie muszê ci mówiæ, jak bardzo gniewa³em siê, ¿e
nagle zmieni³e zdanie po tym wszystkim, co mi mówi³e, aby otrzymaæ zgodê, której ci udzieli³em. Teraz sk³adasz dla kolegium inn¹ propozycjê. Przypuszczam, ¿e w waszych stronach nie mo¿na budowaæ
w okresie zimowym. Wobec tego moglibymy poczekaæ z decyzj¹,
dopóki nie skontaktujesz siê z o. Tempierem.
Przed chwil¹ czyta³em list pisany do o. Tempiera, bardzo interesuj¹cy ze wzglêdu na podane w nim szczegó³y. Miêdzy innymi jest
w nim mowa o wizycie z³o¿onej w Hamilton przez naszego o. Chevaliera. To, o czym on opowiada, utwierdza mnie w postanowieniu,
o którym ci pisa³em powy¿ej. Trzeba szybko skorzystaæ z dobrych
dyspozycji bpa de Charbonnela, tym bardziej ¿e gdyby sprawi³o siê mu
przykroæ, zamiast okazania gor¹cej przyjani, jak¹ on nas dotychczas
darzy³, móg³by staæ siê sk³onny odp³aciæ za nasz¹ niewdziêcznoæ co
najmniej obojêtnoci¹. Twoje w³asne rozwa¿ania dotycz¹ce korzyci,
jakie wyniknê³yby z fundacji po³o¿onej bli¿ej ciebie i na terenie podlegaj¹cym w³adzy biskupa twojej prowincji, na któr¹ to fundacjê ³atwiej by³oby ci wywieraæ pewien wp³yw, upewniaj¹ mnie, ¿e bez ¿adnej zw³oki przyst¹pisz do wykonywania tego zamiaru. Otrzyma³em list
z Saguenay, który umacnia mnie jeszcze w os¹dzie, jaki wyda³em
Biskup Timon, przeje¿d¿aj¹c przez Marsyliê na pocz¹tku 1850 r., zaproponowa³ parafiê i kolegium. Ojcowie Amisse, Molony i Pourret przebywali w Buffalo tylko piêtnacie
dni, bo parafia, któr¹ mieli obj¹æ, zosta³a przejêta przez kap³ana szkockiego.
2
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o smutnych rz¹dach naszego dobrego o. Honorata. Zajmujemy siê naprawieniem [jego b³êdów]3. Ojciec Durocher przypisuje w tym zas³ugê scholastykowi Pinetowi, o którego pozostawienie jeszcze ustawicznie prosi, bo obawia siê, ¿e mo¿e on byæ przeniesiony. Os¹dzisz
stosownoæ tej dyspozycji. Ojciec Durocher zajmuje naczelne miejsce
w zarzutach, jakie by³bym sk³onny mu przedstawiæ. Ten dobry scholastyk musi studiowaæ i przyjmowaæ kolejne wiêcenia, bo nie wst¹pi³
do Zgromadzenia, ¿eby ci¹gle byæ cz³owiekiem do interesów. Ojciec
Durocher bardzo pod tym wzglêdem nalega. Postanowienie o zabraniu mu go uwa¿a³by za nieszczêcie. Z przyjemnoci¹ przyj¹³em informacjê, ¿e o. Grenier dobrze siê przyj¹³ i ¿e ma³y o. Arnaud odzyska³
odwagê w stosunku do misji wród Indian. Jego gorliwoæ podupad³a
na misji z o. Laverlochère’em. Trzeba przyznaæ, ¿e ta misja wród Indian Zatoki Hudsoñskiej przekracza naturalne si³y. Trzeba cudownej
i nieustannej pomocy, aby siê nie za³amaæ. Dlatego znaj¹c dyspozycje
naszego o. Pailliera, poleci³em mu przy³¹czyæ siê do o. Laverlochère’a,
który w niczym nie ukrywa³ przed nim niewiarygodnych cierpieñ zwi¹zanych z jego misj¹, co wcale nie przestraszy³o o. Pailliera. Wobec tego
zgodzi³em siê na zwi¹zanie jego losu z losem o. Laverlochère’a szczególnie na misji wród Indian Zatoki Hudsoñskiej. Oto jeszcze jedna
wspania³a osoba, której pozbawiam Europê. Nie uwierzy³by, jaki sukces ten dobry o. Laverlochère osi¹gn¹³ tutaj w Aix i w Tulonie. Bogu
niech bêd¹ za to dziêki! S³uchalimy tutaj wszystkich biskupów misyjnych przeje¿d¿aj¹cych przez Francjê. ¯aden z nich, nie wy³¹czaj¹c
bpa Flageta, tego nie osi¹gn¹³. A to dlatego, ¿e w prostocie tego mê¿a
bo¿ego jest co boskiego! Wed³ug wypowiedzi dziekana wydzia³u
teologicznego w Aix widziano w nim uosobienie boskiego apostolstwa chrzecijañskiego. W Aix, które nie³atwo wzruszyæ, zrobi³ szlema. W czasie jego przemówieñ kap³ani i wierni p³akali, arcybiskup by³
nimi zachwycony. Ksiê¿a uk³adaj¹cy konferencje w. Wincentego à Paulo przyszli go prosiæ, aby przemówi³ do nich na ich zebraniu, a on zrobi³ to doskonale. W jednym ze swych listów o. Courtès powiedzia³ mi:
Nasz o. Laverlochère wzbudzi³ jeszcze wiêcej szacunku i podziwu
w swoim powrocie do Aix. Jego kazanie w kociele w. Jana wycisnê³o
wiele ³ez, obudzi³o wiarê i gorliwoæ. Nazajutrz ksiê¿a od konferencji
w. Wincentego à Paulo mieli nadzwyczajne zebranie, na którym ojciec pe³ni³ wszystkie honory i w którym mia³ g³ówny udzia³. Co naj3

Wiele nazwisk i innych s³ów zosta³o wydrapanych w oryginale tego listu.
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mniej przez godzinê rozmawia³ z t¹ interesuj¹c¹ m³odzie¿¹, w której
szeregach znajdowali siê urzêdnicy, adwokaci itd., z niezwyk³¹ grzecznoci¹, doborem anegdot bardziej dostosowanych do s³uchaczy, przytaczaniem spostrze¿eñ filozoficznych, które by³y odpowiednie jednoczenie do potê¿nego zbudowania i oczarowania intelektów elity i tam
siê znajdowa³y itd.. We wczeniejszym licie Courtès donosi³ mi:
W kociele Zbawiciela audytorium by³o ogromne i  powtarzam 
skutek tego tak prostego, tak apostolskiego s³owa, by³ wspania³y.
Ksi¹dz Polge (profesor wydzia³u) powiedzia³ mi przed chwil¹, ¿e p³aka³, s³uchaj¹c i widz¹c ¿ywe wiadectwo boskoci apostolstwa chrzecijañskiego, nastêpcê rybaków z Genezaret przemienionego tak jak
oni i odnawiaj¹cego w swojej osobie cuda Zielonych wi¹t itd.. Te
refleksje s¹ bardzo s³uszne, a nasze wra¿enia nie ró¿ni¹ siê od nich.
Chcia³em ci przekazaæ te szczegó³y, aby ci sprawiæ przyjemnoæ i sk³oniæ ciê do dziêkowania Bogu za to, ¿e da³ nam aposto³a takiego jak
on. Co za wspania³e serce ma ten dobry ojciec! Nie uwierzy³by, ile
kosztowa³o mnie rozstanie z nim bez mo¿liwoci ponownego zobaczenia go na tym wiecie. Po tej dygresji przejdê do tematów naszych listów. Musisz zdawaæ sobie sprawê, ¿e refleksje, jakie mi przesy³asz
na temat naszego przysz³ego wikariusza apostolskiego, s¹ zbêdne. Redagujesz drugi rozdzia³ tego, co mia³o miejsce w twoim przypadku.
Zosta³ mianowany przez papie¿a, o czym wiêc potem mówiæ? Zreszt¹
moje sumienie jest zupe³nie spokojne. Znam wikariuszy apostolskich,
którzy nie maj¹ takich kwalifikacji jak nasz wikariusz. W tym, co twoim zdaniem mu nie dostaje, zostanie udoskonalony. Tymczasem bez
zwlekania nalegaj na jego wyjazd. Niech przyjedzie jak najprêdzej.
Dosz³y do mnie rozkazy z Rzymu. Pociesz go, jak tylko mo¿esz, i nie
powiêkszaj jego niepokoju. Nie przejmujê siê te¿ tym, co mog¹ powiedzieæ albo pomyleæ ksiê¿a kanadyjscy i nasi ojcowie, tak jak nie
przejmowa³em siê tym przy okazji twego wyboru. Jednym i drugim
¿yczê cnót i innych zalet tego, którym maj¹ odwagê gardziæ. Ojciec
Allard musia³ otrzymaæ ode mnie obediencjê, która obowi¹zuje sub
gravi. Niech siê jej podporz¹dkuje i niech natychmiast wyje¿d¿a dobrym okrêtem. Je¿eli o. B[ermond] robi ogromny b³¹d, opuszczaj¹c
w³asnowolnie misjê, to nie tylko ¿al mi jego grzechu, lecz tak¿e obawiam siê jego zwyk³ej niedyskrecji. B¹d wiêc ostro¿ny przy jego
przyjedzie, ¿eby mu zamkn¹æ usta. Domylasz siê, o czym chcê mówiæ. Ci zawodowi narzekacze maj¹ tak szerokie sumienie, ¿e nie cofaj¹ siê przed ¿adnym poni¿aniem, nara¿aj¹c siê zbyt czêsto na rzucanie
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oszczerstw tam, gdzie s¹dz¹, ¿e mog¹ sobie pozwoliæ na obmowy, które staj¹ siê grzechem miertelnym z powodu ogromu spraw i kwalifikacji osób. Na zakoñczenie powiem ci, ¿e otrzyma³em list od o. Antoinea pisany z Plymouth, gdzie ich uszkodzony okrêt dop³yn¹³ po
siedemdziesiêciu czterech dniach podró¿y z piêcioma kolejnymi burzami, które z Nowego Jorku przerzuci³y go do Anglii. ¯egnam, tysi¹c b³ogos³awieñstw na rok i na ¿ycie. ciskam ciê.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
[na marginesie] PS Przypuszczam, ¿e list, który napisa³em do o. Tachégo, do niego dojdzie. W ka¿dym razie proszê mu powtórzyæ to, co
wiesz, to znaczy, ¿e napisa³em mu, aby przyjecha³ i ode mnie otrzyma³ sakrê biskupi¹, a st¹d uda siê do Rzymu.

138. [Do o. Antoinea przebywaj¹cego w Plymouth]4.
Podziêkowanie Bogu za ocalenie ¿ycia o. Antoinea i jego towarzyszy
w czasie burzy na Atlantyku. Wiadomoci o oo. Marchalu, Conrardzie
i Paillierze.
Marsylia, 17 stycznia 1851 r.
Mój najdro¿szy ojczulku Antoine’ie, jak móg³bym wyraziæ ojcu
wzruszenie, jakie spowodowa³ list, który niedawno otrzyma³em od
ojca. Sta³o siê to po d³ugim niepokoju, kiedy nie otrzymywa³em od
was wiadomoci, poniewa¿ znam nieszczêcia waszej tak niebezpiecznej ¿eglugi. Oczywicie tylko cudem zostalicie ocaleni, ale tak¿e jak¹
³ask¹ by³a odwaga, która was utrzymywa³a wród tak wielkich wiatrów. Najpierw podziêkowa³em Bogu za to, ¿e was ocali³, ale tak¿e,
¿e was podtrzyma³ na chwa³ê waszej pos³ugi i dobro tych, którzy mieli tylko ojca za pocieszyciela. Bardzo chcia³bym otrzymaæ jeszcze list
od ojca przed moim wejciem na okrêt do Rzymu. Wyje¿d¿am z ¿alem. Mam jednak nadziejê, ¿e o. Aubert odwiedzi ojca, aby trochê
rozproszyæ nieszczêcie, którego ojciec móg³ doznaæ tak samo jak ojca
4

Orygina³: Ottawa, Archiwum Deschâtelets.
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trzej towarzysze niedoli. Bêd¹ oni mniej weseli ni¿ ojciec, gdy trzeba
bêdzie ponownie zaokrêtowaæ siê, ale trzeba wierzyæ, ¿e morze ostatecznie uspokoi siê pod waszymi stopami. To, co niedawno prze¿yli,
jest prób¹, która warta jest innej, ale nie mogli pozwoliæ sobie na
tchórzostwo, gdy widzieli odwagê swego ojca. Bardzo dziêkujê ks.
MacDonnelowi za dobre przyjêcie, jakie wam zgotowa³, nie powinnimy oczekiwaæ niczego wiêcej od jego kap³añskich cnót i od jego
uprzejmoci; wyranie zobowi¹zujê ojca do wyra¿enia mu mojej
wdziêcznoci i do serdecznego pozdrowienia ode mnie innych kap³anów, których widzia³em w czasie mego przejazdu przez te okolice, do
których wróci³bym bardzo chêtnie, gdybym by³ m³odszy i wolniejszy,
ni¿ jestem. wiadectwo, jakie wystawia ojciec br. Louisowi, jest bardzo
odpowiednie, ¿eby przypieszyæ czas jego wieczystej konsekracji. Czekajcie z tym na przybycie do Ameryki. Po roku wytrwania w piêciolatce bêdzie móg³ byæ dopuszczony do lubów wieczystych, je¿eli tak
uwa¿a siê w prowincji, do której bêdzie nale¿a³.
Ojcowie i klerycy s¹ bardzo wdziêczni za ojca serdeczne pozdrowienie i zapewniaj¹ o swojej pamiêci. Ojciec Marchal zawsze dobrze
siê wywi¹zuje ze swojej pracy. Ojciec Conrard zwalcza z odwag¹
i inteligentnie schizmê wprowadzon¹ do Sion przez trzech braci Baillardów. Kleryk Jeanmaire jest w swoim ¿ywiole w wy¿szym seminarium. Ojciec Paillier po³¹czy siê z o. Laverlochère’em ze wzglêdu na
misjê w Ameryce Pó³nocnej. Nie by³ przera¿ony okropnym obrazem,
jaki móg³ mu przedstawiæ o. Laverlochère. Mam nadziejê, ¿e nie cofnie siê przed prób¹. To bowiem jest ponad ludzk¹ naturê, ale jakiej si³y
nie mo¿e udzieliæ potê¿na ³aska Jezusa Chrystusa! Tego dowodzi
o. Laverlochère, który odpowiedzia³ na tê ³askê. Do widzenia, mój najdro¿szy ojczulku Antoineie. Umieci³em ojca portret przed moimi
oczami, pisz¹c do ojca te linie, ale codziennie rano i wieczorem widzê
ojca innymi oczami ni¿ oczy cielesne w obecnoci naszego Boskiego
Mistrza w modlitwach, jakie do Niego zanoszê przy o³tarzu i u stóp
Jego tabernakulum za wszystkich cz³onków rodziny, których mi da³
w swojej szczodrobliwoci. B³ogos³awiê ojca i naszych drogich kleryków, których cierpienia odczuwa³em, polecaj¹c siê bardziej ni¿ kiedykolwiek waszym dobrym modlitwom.
K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
S.G.
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PS Poniewa¿ nie znam ojca adresu w Plymouth, wysy³am swój list do
o. Auberta, aby on kaza³ go wys³aæ albo dorêczy³ ojcu, je¿eli ojciec
jest z nim.

139. [Do o. Baudranda]5.
¯yczenia dobrego roku. Pisaæ nawet gdy Superior Generalny nie odpowiada.
[Marsylia], 17 stycznia 1851 r.
Dobrze widaæ, mój drogi o. Baudrandzie, ¿e ojciec jest cz³owiekiem surowym; nie daruje nic swemu biednemu bliniemu, niezale¿nie od tego jak móg³by on byæ usprawiedliwiony. Chc¹c mnie ukaraæ
za opónienie moich listów, ojciec musi sobie zarzuciæ, ¿e nie by³ sprawiedliwy, nie okazuj¹c wspó³czucia i mi³osierdzia. Dwa moje listy
zginê³y. Czy ojciec nie ¿a³uje, mój drogi synu, ¿e zabrak³o ojcu wspania³omylnoci, skoro oczywicie jestem niewinny wystêpku, za który
ojciec chcia³ mnie ukaraæ, zawieszaj¹c swoj¹ korespondencjê ze mn¹,
nawet z okazji nowego roku? Niemniej ¿yczê ojcu, ¿eby on by³ jak
najszczêliwszy i w nim wypraszam dla ojca jako superiora licznej
wspólnoty wiele b³ogos³awieñstw.

140. [Do o. Durochera]6.
Ojciec Tempier jest wizytatorem w Kanadzie. Zaufaæ mu tak jak Superiorowi Generalnemu.
[Marsylia], 17 stycznia 1851 r.
Nie potrafi³by ojciec uwierzyæ, jak mi przykro, ¿e nie znam osobicie tych wszystkich, których dobry Bóg da³ mi w nowym wiecie,
a szczególnie ojca, mój drogi ojcze. Wysy³am o. Tempiera na wizyta5
6

Rêkopis. Yenveux V, 69.
Rêkopis. Yenveux V, 172.
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tora naszych domów w Kanadzie. Bêdzie ojciec zadowolony z tego wizytatora, mego pierwszego towarzysza w rodzinie, do której wszyscy
nale¿ymy. Ojciec mo¿e ufaæ mu tak jak mnie; mamy tylko jedno serce
i jedn¹ duszê, chcia³bym, ¿eby tak by³o z ka¿dym z was. To zawsze
by³o nasz¹ zasad¹, taka jest zasada pierwszych chrzecijan; to dlatego,
¿e j¹ zapomniano, wielu oddali³o siê od ducha, którego chcia³em stworzyæ w naszym Zgromadzeniu.

141. [Do bpa A. Tachégo, koadiutora w Saint-Boniface]7.
Biskup de Mazenod ¿a³uje, ¿e biskupi w Kanadzie nie konsultowali siê
z nim przed nominacj¹ o. Tachégo na biskupa. Przybyæ do Marsylii,
aby byæ konsekrowanym przez Za³o¿yciela.
[Marsylia], 19 stycznia 1851 r.
Mój drogi synu, zawsze b³ogos³awi³em Pana za ca³e dobro, którego dokonuje przez ojca pos³ugê; i nieustannie modlê siê o zachowanie
ojca i wype³nienie Jego mi³osiernych zamiarów wobec tych biednych
Indian pogr¹¿onych a¿ dot¹d w najokropniejszym cieniu mierci. Muszê jednak dodaæ, ¿e nie powinno siê ojca proponowaæ do biskupstwa
bez skonsultowania siê ze mn¹ i bez czekania na moj¹ zgodê, jak tego
wymaga Regu³a. To oczywicie nie znaczy, ¿e sprzeciwia³bym siê postanowieniu, które na pewno by³o powziête tylko ze wzglêdu na wiêksz¹ chwa³ê Boga, na chlubê Kocio³a i na zbawienie dusz. Zgodzi³bym
siê i przyklasn¹³bym tej myli, tak jak na to zgadzam siê ca³ym sercem dzisiaj, ale moim obowi¹zkiem by³o protestowaæ przeciw zapomnieniu  co zrobiono — o istotnym punkcie naszych Konstytucji.
Biskup Montrealu dobrze o tym wie, bo prosi³ mnie o zgodê na zaproponowanie o. Guiguesa na biskupstwo w Bytown. Powtarzam to
wiêc, zgodzi³bym siê daæ tê aprobatê, bez której siê obesz³o, tak jak ja
j¹ bardzo chêtnie dajê dzisiaj, która nie jest ju¿ konieczna, poniewa¿
Stolica wiêta przesz³a nad ni¹ i ojca ustanowi³a koadiutorem w Saint-Boniface.
7
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Mam jednak nadziejê, ¿e nie wemie mi za z³e, i¿ nalegam na
przybycie i przyjêcie ode mnie konsekracji biskupiej. Jest to minimum
konieczne do utrzymania wiêzów miêdzy synem mojej rodziny i ojcem tej rodziny oraz wiêtej jednoci, której nic nigdy nie bêdzie mog³o os³abiæ. Ojciec skorzysta z tej okazji, aby siê uto¿samiæ z braæmi,
których ojciec nie zna, i aby zrobiæ pielgrzymkê do grobu wiêtych
aposto³ów. Sprzeciwów nie zabraknie; proszê uwa¿aæ za rozkaz tê
probê, z któr¹ zwracam siê do ojca
Nie znam dostatecznie misji w rejonie Czerwonej Rzeki. Nie muszê przed ojcem ukrywaæ, ¿e mi j¹ przedstawiano w kolorach tak ma³o
sprzyjaj¹cych, i¿ zastanawia³em siê, czy nie trzeba stamt¹d wycofaæ
naszych misjonarzy Niech wiêc ojciec przybêdzie — nie wymagam
chyba zbyt wiele od syna, którego kocham — na chwilê powierzenia
mu najdro¿szych spraw Zgromadzenia, chcê powiedzieæ kierowania
swoich misjonarzy na misjê nale¿¹c¹ do najtrudniejszych.

142. [Do o. Baudranda]8.
Podziêkowania za wiadomoci o pracach oblatów w Montrealu. Papie¿ zaaprobowa³ wszystko, co zosta³o uregulowane na ostatniej kapitule generalnej. Ci¹g³e oczekiwanie na o. Allarda w Marsylii. Ojciec
Laverlochère zosta³ mianowany misjonarzem apostolskim. Plan kocio³a w. Piotra w Montrealu nie jest piêkny.
L.J.C. et M.I.
Rzym, 25 marca 1851 r.
Mój drogi o. Baudrandzie, nie chcê wyjechaæ z Rzymu bez podziêkowania ojcu za dobre rzeczy, jakie mi ojciec podaje o Kanadzie.
Du¿¹ przyjemnoæ sprawia mi to, ¿e u was gorliwoæ nie os³ab³a i ¿e
ka¿dy ze swej strony dobrze pracuje na chwa³ê Boga i na zbawienie
dusz. To wielkie szczêcie, ¿e posiadaj¹ was w Montrealu. Wasze dzie³a przemawiaj¹ za wami i odpowiadaj¹ na wszystkie zarzuty, jakie
przytaczano, aby odwlec robienie tego, czego domaga³em siê od tak
8
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dawna. Bardzo podnielicie moralnoæ opuszczonej dzielnicy, w której was umieszczono i na podstawie krótkiej relacji o. Garina widzê,
¿e nie ograniczacie siê do ewangelizowania mieszkañców waszego
przedmiecia. Niech Bóg coraz bardziej b³ogos³awi wasze wysi³ki.
Chcia³bym czego wiêcej ni¿ prosta nomenklatura misji i rekolekcji,
które przeprowadzalicie w ca³ej diecezji Montrealu. Dobrze jest zachowaæ przynajmniej g³ówne cechy, które odró¿niaj¹ ka¿d¹ misjê. To
pos³u¿y do zbudowania tych, którzy przyjd¹ po nas i na chlubê Zgromadzenia. Niedawno otrzyma³em z Saint-Boniface zatwierdzenie
wszystkiego, co by³o ustalone na kapitule generalnej. Ojciec Tempier,
którego wkrótce wylê do Ameryki jako nadzwyczajnego wizytatora,
zapozna was ze wszystkim, co ma zwi¹zek z t¹ wa¿n¹ spraw¹, otrzyma moje instrukcje, ¿eby za³atwiæ wszystko, co interesuje Zgromadzenie w waszym kraju. Papie¿ da³ nam ponadto bardzo zaszczytne brewe, które bêdzie — mylê — wielk¹ zachêt¹ dla wszystkich naszych
misjonarzy rozproszonych dzisiaj po wszystkich czêciach wiata.
W Propagandzie nie nu¿y siê zasypywaniem ich pochwa³ami, albo
przynajmniej Matkê, która ich zrodzi³a w Kociele. Chciano by daæ
nam inne wikariaty apostolskie, które niedawno utworzono; ale prosi³em, ¿eby na razie zadowolono siê tym, co robimy na ró¿nych misjach,
do których trzeba by³o dodaæ piêkn¹ misjê na terenie Natalu. Ksi¹dz
biskup z Maurice mówi³ mi o rzeczach najbardziej pocieszaj¹cych na
tej misji, która obiecuje du¿o w najbli¿szej przysz³oci. Dlatego niecierpliwie czekam na kierownika tej misji, naszego o. Allarda, który
zamiast s³uchaæ swojej skromnoci, lepiej by zrobi³, wysy³aj¹c otrzymany ode mnie list. W tego rodzaju wydarzeniach trzeba uznaæ wolê
Bo¿¹ w powo³aniu Jego prze³o¿onych i prze³o¿onego jako zwierzchnika Kocio³a i postêpowaæ z wiar¹ i prostot¹, pewni pomocy z Góry,
której nigdy nie brakuje cz³owiekowi pos³usznemu, zarzucaj¹cemu
sieæ w imiê Mistrza.
Ojciec Laverlochère przyjedzie do ojca prawie razem z moim listem. Proszê mu powiedzieæ, ¿e z wielk¹ radoci¹ przyj¹³em list, który mi napisa³ z Pary¿a. Dobro, jakiego ten wspania³y ojciec dokona³
w czasie przejazdu przez Francjê, jest ogromne; duch Bo¿y by³ z nim,
dlatego wywiera³ tak du¿y skutek wszêdzie, gdzie siê pokaza³, i to nie
tylko porusza³ lud a¿ do g³êbi duszy, ale naprawdê godne podziwu jest
to, ¿e s¹ nimi tak¿e ci, którzy nale¿¹ do spo³eczeñstwa bardziej wychowanego i bardziej wykszta³conego. Niech ojciec powie mu, ¿e prosi³em papie¿a o udzielenie mu w³adzy misjonarza apostolskiego
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oprócz w³adzy udzielania bierzmowania na jego misjach wród Indian.
Ach!, gdyby móg³ przelecieæ przez ca³¹ Francjê! Ale on pracowa³ ponad ludzkie si³y w czasie tej krótkiej podró¿y, któr¹ odby³, udaj¹c siê
do portu, gdzie mia³ wsi¹æ na okrêt z oddanym towarzyszem, który
otrzyma³ zgodê na przy³¹czenie siê do trudnej pos³ugi nawracania Indian w Zatoce Hudsona9. W ten sposób przez szacunek do sk³onnoci
naszych cz³onków powiêcamy interesy naszych misji europejskich,
gdzie jednak nasi ojcowie nadal dokonuj¹ tyle dobra.
Wyznam ojcu, mój drogi, ¿e nie by³em zachwycony planem waszego kocio³a. Podejmuj¹c budowê o tym znaczeniu, chcia³bym, ¿eby
konsultowano siê u kilku architektów i ¿eby wybierano z ró¿nych zaproponowanych planów. Jeli nie umie siê wymyliæ, nale¿y korzystaæ
z piêknych modeli do naladowania. Proszê omówiæ tê sprawê i najlepiej rozwa¿yæ przed przyjêciem planu. Powinienem rozpatrzyæ sprawê osobicie z powodu jej wa¿noci, ale trudnoæ i oddalenie zmuszaj¹ mnie do zdania siê na decyzjê wizytatora, którego wysy³am do
Ameryki. Nale¿a³oby tak¿e przys³aæ mi plan domu, to jest z regu³y
wszêdzie. Kiedy budowy zosta³y wykonane, nie ma ju¿ czasu na przyjmowanie uwag, jakie Superior Generalny móg³by zrobiæ. W takim razie wizytator zda mi sprawê ze wszystkiego. Jestem szczêliwy, mój
drogi o. Baudrandzie, ¿e mog³em pisaæ do ojca doæ obszernie, dziêki
deszczowi, który oddali³ ca³¹ trudnoæ. Chcê jednak powiedzieæ, ¿e ten
format, który ojciec przyj¹³, nie zadowala pragnienia, jakie mam,
otrzymywania od ojca tego wszystkiego, o czym ojciec wie, ¿e mnie
tak interesuje. B³ogos³awiê ojca z ca³¹ mi³oci¹ mego serca.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

143. [Do bpa Guigues’a]10.
Ojciec Laverlochère bêdzie móg³ udzielaæ sakramentu bierzmowania
na swoich misjach. Wyran¹ wol¹ papie¿a jest, ¿eby o. Allard by³ wikariuszem apostolskim Natalu.
9
10

Ojciec Paillier.
Rêkopis. Yenveux I dodatek, 108; III, 49.
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[Marsylia], 18 kwietnia 1851 r.
Wielki Pi¹tek
Otrzyma³em dla [o. Laverlochère’a] od Ojca wiêtego zezwolenie na udzielanie przez niego sakramentu bierzmowania w jego indiañskich misjach, a ja go o tym poinformowa³em. On wyjedzie, nie wiedz¹c o w³adzach, które mu zosta³y udzielone, co jest bardzo wielkim
nieszczêciem dla tych biednych neofitów, którzy bardzo zas³uguj¹ na
tê ³askê. Po zaginiêciu koperty napisa³em do którego z naszych ojców z Montrealu i powiedzia³em mu o tym, ale czy o. Laverlochère
dostatecznie czu³by siê upowa¿niony przez to porednie poznanie, które bêdzie siê mia³o ?
Przez tê sam¹ przesy³kê pocztow¹ napisa³em do o. Allarda i zakomunikowa³em o decyzji Rzymu. Wiesz, ¿e godz¹c siê iæ do Natalu
jako zwyk³y misjonarz, gdybym go tam wysy³a³, poda³ mi w swoich
listach powody, które uwa¿a³ za s³uszne, aby odmówiæ przyjêcia biskupstwa, poniewa¿ to jest potrzebne dla Wikariatu Apostolskiego. Ja
o tym powiadomi³em najpierw wiêt¹ Kongregacjê Propagandy, która
nie uzna³a, ¿e powinno siê zatrzymaæ na tych powodach. Aby unikn¹æ
ca³kiem nowej pora¿ki, mówi³em o tym samemu Ojcu wiêtemu, on
nie waha³ siê robiæ z tego nakazu; niech wiêc wyje¿d¿a w imiê Pana.
Staje siê odpowiedzialnym za utrudnienia spowodowane zbyt d³ugim
opónieniem. Ja apelujê do niego, a papie¿ sankcjonuje swoim autorytetem tê misjê; czy trzeba jeszcze czego, ¿eby byæ upewnionym?

144. [Do o. Tempiera, nadzwyczajnego wizytatora w Kanadzie]11.
¯yczenia szczêliwej podró¿y.
Marsylia, 1 maja 1851 r.
Niech Bóg ojca strze¿e, mój drogi przyjacielu, niech ojca chroni
przed wszelkim z³em; niech ojca b³ogos³awi w podró¿y i we wszystkich przedsiêwziêciach! Towarzyszê ojcu myl¹ i moimi naj¿arliwszymi ¿yczeniami. Och!, jak przykra by³a dla mego serca chwila rozsta11

Rêkopis. Yenveux VII, 109; Rambert II, 345-346; Rey II, 383-384.
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nia! Aby siê pocieszyæ, muszê zwróciæ siê do tego Boskiego Mistrza,
który natchn¹³ i podtrzyma³ nasze pó³wieczne zjednoczenie i dla s³u¿enia którego obecnie cierpimy ten przymus. Ojciec nie jest jeszcze
na dworcu, a ja ju¿ mam potrzebê wyra¿enia ojcu zmartwienia mojej
duszy. Piszê, nie wiedz¹c, gdzie do ojca zaadresujê te linie. Nie wiem,
gdzie ojciec wysi¹dzie w Lyonie; ojciec pewnie bêdzie szed³ szybciej
ni¿ mój list. Zreszt¹ nie mam nic do powiedzenia, chyba tylko to, aby
ojciec bardzo dba³ o siebie, ¿eby nie robi³ niczego nieostro¿nie w czasie tego d³ugiego przejazdu, który ojciec wkrótce podejmie, ¿eby ojciec pisa³ do mnie czêsto i bardzo czêsto. Zale¿a³o mi na tym, ¿eby
ojcu w Anglii towarzyszy³ o. Rouisse; ojciec nie uwierzy³by, czym jest
dla podró¿nego ten kraj, którego jêzyka nie zna Bêdzie on ojcu bardzo u¿yteczny, a ojciec wywiadczy mu dobro. W czasie drogi niech
ojciec da mu dobre rady. Uwa¿am, ¿e mo¿na tego u¿yæ. Faktem jest,
¿e od czasu jego wyjazdu z Aldenham nie by³o ju¿ nawróceñ, podczas
gdy ich liczba, kiedy on wyje¿d¿a³, przekracza³a sto…
¯egnam, mój najdro¿szy przyjacielu; niew¹tpliwie czasem zdarzy
siê ojcu spostrzec, ¿e nie ma ze sob¹ swego towarzysza podró¿y
z Rzymu. Niech wobec tego ojciec zwróci siê do jego anio³a, tak jak
ja wzywam anio³a ojca, aby troszczy³ siê o ojca, aby zachowa³ ojca
w dobrym zdrowiu i ¿eby ojca, pe³nego zas³ugi, doprowadzi³, w krótszym czasie ni¿ my liczylimy, na tê d³ug¹ podró¿, któr¹ ojciec podejmuje dla chwa³y Bo¿ej i dla dobra Zgromadzenia.
ciskam ojca z ca³ego serca i b³ogos³awiê.

145. [Do o. Tempiera]12.
Uprawnienia nadzwyczajnego wizytatora w Kanadzie.
[Marsylia], 1 maja 1851 r.
Udzielamy ojcu pe³nej w³adzy do wizytowania tych domów i ojciec bêdzie siê tam cieszy³ wszystkimi prerogatywami, które wed³ug
naszych Konstytucji nale¿¹ do kompetencji wizytatorów. Ponadto jako
wizytator nadzwyczajny bêdzie ojciec obdarzony bardzo szerokimi
12
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w³adzami, tak ¿eby ojciec móg³ wype³niæ to wszystko, co bêdzie siê
wydawaæ odpowiednie i naprawdê po¿yteczne. Na ojca spada postêpowanie w cis³ym dochodzeniu spraw i osób w ka¿dym domu i staranne ocenianie tego wszystkiego, co dotyczy ich korzyci zarówno
doczesnych, jak i duchowych.
[Niech] nic nie bêdzie ojcu obce z tego wszystkiego, co dotyczy korzyci naszego Zgromadzenia i mo¿e je zaprowadziæ do Ameryki Pó³nocnej.
Zreszt¹ powodem, który nas sk³oni³ do wys³ania ojca do Ameryki, jest tak¿e o¿ywienie tam sprawy religii przez rozszerzenie naszego
Zgromadzenia, w tym równie¿ przekazujemy ojcu nasze w³adze, zatwierdzaj¹c wszystko, co ojciec postanowi, i owiadczaj¹c, ¿e ratyfikowane jest to, co bêdzie doprowadzone do koñca.
Niech wiêc ojciec idzie w imiê Pana, umi³owany synu, do tej
cz¹stki naszej rodziny, któr¹ tak wielka odleg³oæ oddziela od nas i za
któr¹ id¹c, ca³¹ mi³oci¹ naszego serca mamy ustawicznie obecn¹
i cile zjednoczon¹ z nami. Dla jej dobra niech ojciec wiernie wype³nia pos³ugê, która ojcu jest powierzona. Niech Najwiêtsza i Niepokalana Dziewica Maryja, nasza kochaj¹ca Matka, ustawicznie ojca strze¿e pod swoj¹ opiek¹; niech anio³ Bo¿y równie¿ bêdzie ojcu ³askawy
w drodze tam i z powrotem; w tym czasie nie przestaniemy prosiæ niebo o obfity deszcz ³aski dla ojca.

146. [Do o. Tempiera, nadzwyczajnego wizytatora w Kanadzie]13.
Biskup de Mazenod pozosta³ sam w Marsylii, aby zajmowaæ siê Zgromadzeniem i diecezj¹. Rady.
[Marsylia], 15 i 19 czerwca 1851 r.14.
Wród wiru spraw, które mnie przygniataj¹, mogê powiedzieæ, ¿e
jestem sam, ale zupe³nie sam, zarówno w diecezji, jak i w Zgromadzeniu. Wszystko ci¹¿y na mnie, nie jestem bowiem zwolniony z konsekrowania kocio³ów, wizytowania parafii, bierzmowania w tym roku
13
14

Rêkopis. Yenveux VII, 100. Rey II, 385.
Yenveux podaje ten list pod dat¹ 15, a Rey pod dat¹ 19 czerwca.
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prawie trzech tysiêcy dzieci w samym miecie Marsylii z nabawionym
w Mazargues mocnym lumbago, które mnie jeszcze trzyma.
Nie muszê polecaæ ojcu, ¿eby ojciec by³ dobry i ¿eby przestrzega³
przyzwoitoci w swojej wizycie, ale polecam ojcu, ¿eby ojciec nie by³
bojaliwy. Niech ojciec s³ucha wszystkich, niech ojciec przegl¹da swoje notatki, aby je porównaæ z tym, co ojcu bêdzie siê mówiæ, i niech
ojciec ustawi wszystko na solidnych podstawach, bo nie bêdzie ³atwo
powtórzyæ wizyt tak jak te, które ojciec robi. Proszê mi zdawaæ sprawê ze wszystkiego, nawet ze spraw najmniejszych, jakie ojciec przeprowadza inspekcjê i co ojciec planuje.

147. [Do o. Tempiera, nadzwyczajnego wizytatora w Kanadzie]15.
Ojciec Tempier przyby³ do Montrealu. Biskup Allard jest w Marsylii
i buduje wszystkich. W³asnoci oblatów w diecezji Bytown. Byæ surowym w stosunku do tych, którzy krytykuj¹ i nie s¹ pos³uszni. Wybraæ
prowincja³a sporód oo. Baudranda i Santoniego. Ojciec Tempier jest
wys³any do Kanady nie po to, aby zatwierdziæ, lecz po to, by reformowaæ.
Marsylia, 24 lipca 1851 r.
Niech Bóg bêdzie b³ogos³awiony, drogi Tempierze, teraz wiem, ¿e
ojciec przyby³ na kontynent. Niew¹tpliwie pozostaje ojcu jeszcze du¿o
drogi do pokonania, ale proszê nie zwlekaæ z odpoczynkiem w Montrealu, gdzie nale¿y zrobiæ doæ d³ug¹ przerwê. Ojciec ma tam omówiæ
sprawy i musi dobrze zabezpieczyæ siê przed ca³ym uwodzeniem
i przebieg³oci¹ tego, z kim ojciec ma pertraktowaæ. Trzeba wys³uchaæ
wiêtego biskupa z Samarie, aby wyrobiæ sobie pojêcie o egoizmie
i o dwulicowoci tej osoby16.
wiêty biskup z Samarie jest w Marsylii17; podziwiamy jego cnotê i jego prostotê. Uwa¿a siê tylko za ojca domu w Calvaire, w którym
Rey II, 386; Rêkopis. Yenveux III, 47; V, 243, 246; VII, 47, 107-108; IX, 17.
Czy jest tu mowa o bpie Guiguesie? To mo¿liwe, skar¿y siê na niego w licie. Ojciec Honorat by³ echem skarg ojców z Kanady na bpa Guiguesa, który ju¿ nie broni³ interesów Zgromadzenia: Episcopus frangit monachum 21 padziernika 1849 r. pisze on, prosz¹c
z naleganiem, ¿eby zosta³ mianowany prowincja³.
17
Biskup w Samarie: bp Allard.
15
16
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mieszka. Prosi³ jak o ³askê, ¿eby mu nie dawano tytu³u Monsiniora,
który mu siê nale¿y. Uczestniczy we wszystkich æwiczeniach wspólnoty i posuwa pokorê a¿ do proszenia superiora o pozwolenie odwiedzenia o. Telmona, w pokoju, dawnym salonie pana de Landera, w którym umiecilimy go, aby móg³ przyj¹æ ma³e us³ugi Miette18.
Nasz dobry o. Allard przyj¹³ wiêc odpowiedni sposób bycia zakonnika przywi¹zanego do swego zakonu, który nigdy nie da nam ¿a³owaæ, ¿e go wybralimy. Chcia³bym móc powiedzieæ tak samo o innym, który idzie zupe³nie inn¹ drog¹. Kto móg³by uwierzyæ w tak
zupe³ne zapomnienie wszystkich warunków mojej zgody na jego wyniesienie? Ojciec wiêc bêdzie musia³ byæ stanowczy, cokolwiek on
móg³by mówiæ, w oddzieleniu jego interesów pieniê¿nych od interesów Zgromadzenia. Nie mo¿emy zgodziæ siê na to, ¿eby on pobra³
wszystkie dochody i ¿eby uwa¿a³ siê za wolnego od d³ugu w stosunku
do Zgromadzenia, ¿ywi¹c i ubieraj¹c oblatów, którzy pe³ni¹ pos³ugê
w jego diecezji. Nie by³o nic piêkniejszego i bardziej buduj¹cego ni¿
¿ycie wspólne z misjonarzami. Obowi¹zkiem biskupa by³o, zamiast
zajmowania wszystkiego i przyci¹gania wszystkiego do siebie, u³o¿enie spraw w taki sposób, ¿eby odpowiednie istnienie misjonarzy by³o
zapewnione obecnie, a zw³aszcza w przysz³oci. On nic z tego nie zrobi³. Dlaczego odbiera ca³y zasi³ek od Propagandy Wiary zamiast dzieliæ go przynajmniej z naszymi ojcami? Rady przypuszczaj¹, ¿e jest on
dla swych dawnych wspó³braci tym, czym wikariusz apostolski jest dla
misjonarzy, których jest zwierzchnikiem.
Konieczne jest zapewnienie naszym ojcom w³asnych dochodów,
dziêki którym bêd¹ siê ¿ywiæ, bêd¹ siê utrzymywaæ i bêd¹ mogli zaoszczêdziæ co na wszelkie ewentualnoci i na przysz³oæ. Obowi¹zkiem biskupa jest u³o¿enie spraw w taki sposób, ¿eby odpowiednie
funkcjonowanie misjonarzy by³o zagwarantowane obecnie, a zw³aszcza w przysz³oci.
…Gdyby ojciec mia³ do czynienia z ludmi oddanymi i pewnymi,
to nie stanowi³oby przeszkody, ale jak powierzyæ najdro¿sze sprawy
Zgromadzenia ludziom, którzy nie maj¹ tego ducha i którzy nie umieli do tego siê przy³o¿yæ. Och!, w tej kwestii proszê nie byæ dla nich
³askawym i dobrze daæ im odczuæ, co w tym jest miesznego, niedo-

18

Miette: niew¹tpliwie s³u¿¹ca w domu na Calvaire.
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rzecznego, bez³adnego w ¿¹daniu, ¿eby za ¿ycia Za³o¿yciela pojmowaæ inaczej ni¿ on ducha i kierowanie Stowarzyszeniem. Jest to
opozycja, której nie bêdê tolerowaæ. Je¿eli ci ojcowie, tak zarozumiali, tak lekkomylni, nie porzuc¹ pob³¹dzenia, bêdê zobowi¹zany zastanowiæ siê nad rodkiem ustania tego zgorszenia. Zamiary jednych, postêpowanie drugich s¹ tak samo naganne.
Ojciec [Baudrand], który niegodnie wypowiedzia³ siê przeciw dopuszczeniu biskupów do naszego Zgromadzenia, omieli³ siê g³ono
mówiæ, ¿e trzeba by³o wprowadziæ demokracjê do naszego zakonu.
Wydaje siê, ¿e ojciec C. pozwoli³ siê uwieæ przez te s³owa, gdy da³
do zrozumienia, ¿e nie pójdzie do diecezji Toronto, je¿eli bêdzie musia³ zale¿eæ od bpa Guiguesa; a to dobre dziecko o. Lagier szuka³ pretekstu, który da³ poznaæ ca³emu klerowi Kanady, ¿e nie bêdzie uczestniczyæ w sakrze biskupa z Bytown.
Posuniêto niesprawiedliwoæ a¿ do powiedzenia, ¿e [bp Guigues] zrobi³ to, co móg³, aby dojæ do biskupstwa, co jest ogromnym
oszczerstwem, i jemu przypisuje siê jeszcze wybór o. Allarda na wikariusza apostolskiego, aby siê od niego uwolniæ. S¹ to takie niegodziwoci, ¿e nie mo¿na ich uniewinniæ od grzechów miertelnych; ale
ci ojcowie tak przyzwyczaili siê do mówienia nierozwa¿nie o wszystkim i do wszystkich, ¿e nie robi¹ sobie skrupu³u z niczego…
Nie zawaha³bym siê zaproponowaæ ojca [Baudranda] na prowincja³a, gdyby mia³ ducha Zgromadzenia, którym jest duch wybitnie zakonny, który zawiera wszystko, co móg³bym powiedzieæ o cnotach,
które przyrzekano, ale jak powierzyæ najdro¿sze interesy rodziny komu, kto z przeciêtn¹ cnot¹ ³¹czy ducha przekory i sprzeciwu, tak ma³o
uleg³oci i szacunku dla zwierzchnika rodziny i dla g³ównych cz³onków, których postanowienia zgodne ze wiêtymi Regu³ami, przestrzeganymi przez nich i znanymi lepiej ni¿ on je zna, zamierzano
zneutralizowaæ.
Biskup Allard uwa¿a, ¿e ojcowie z Kanady maj¹ zbyt ma³o osobistych kontaktów z Superiorem Generalnym, który jest im prawie obcy,
i o przyswojenie jego ducha nie bardzo siê troszcz¹, tak jakby mo¿na
by³o stanowiæ czêæ Zgromadzenia bez obecnoci ducha jego Za³o¿yciela.
Niezale¿nie od uprawnieñ, których ojcu udzieli³em, chcê, ¿eby nic
nie by³o uznane za ostateczne przed moj¹ zgod¹. Ojcu Vincensowi ci¹g-
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le zale¿y, ¿eby o. Santoniego nie zabierano z jego nowicjatu19. Jednak
gdyby ojciec uwa¿a³, ¿e o. Baudrand nie mo¿e wykonywaæ tej funkcji, chocia¿ prawdopodobnie o. Santoni wcale nie robi³by lepiej, to czy
trzeba by by³o ojcu go wysy³aæ? Ojciec bêdzie musia³ braæ ka¿dego z
osobna, dobrze przemówiæ mu do rozs¹dku i staraæ siê doprowadziæ
go do porz¹dku. Ojciec uczyni go odpowiedzialnym za ca³e z³o, które
koniecznie musi wyp³ywaæ z braku jednoci; ojciec da im do zrozumienia, ¿e nie maj¹ pos³annictwa, aby ustanawiaæ, regulowaæ albo reformowaæ wed³ug w³asnego sposobu widzenia itd.
Proszê nadal informowaæ mnie o wszystkim. Chcê jednak, przed
ukoñczeniem, zmodyfikowaæ to, co ojcu powiedzia³em wtedy, gdy
mówi³em o rezerwacji przy przekazaniu ojcu uprawnieñ. Wystarczy
dostrzec tam obawê, któr¹ mia³em, ¿eby móc os³abiæ postanowienia,
które ojciec bêdzie musia³ powzi¹æ. Ojciec nie zosta³ wys³any, aby
zatwierdzaæ, lecz aby reformowaæ. Nale¿y dzia³aæ zdecydowanie, nie
oszczêdzaæ nikogo, gdy bêdzie chodzi³o o przywrócenie zgodnoci
z przepisami, pos³uszeñstwo, ubóstwo i subordynacjê.
Gdy bêdzie na to czas, nale¿y sporz¹dziæ akt wizytacji solidnie
u³o¿ony, dobrze przemylany, ale ustanawiaj¹cy zasady. Proszê ustaliæ, ¿e raz w roku ka¿dy cz³onek Zgromadzenia bêdzie musia³ napisaæ
do Superiora Generalnego list o zarz¹dzaniu; ka¿dy superior lokalny
co trzy miesi¹ce napisze list ze sprawozdaniem o personelu jego
wspólnoty, nie zapominaj¹c o tym, co go dotyczy; dwa razy w roku
ekonom prowincjalny — do prokuratora generalnego, ale to sprawozdanie finansowe powinno byæ zrobione tak, jak trzeba, i ze wiadomoci¹, jaka tam jest utrzymywana, oraz w sposób jednakowy.
¯egnam, mam ju¿ tylko miejsce, ¿eby ojca ucisn¹æ.

148. [Do o. Jacques’a Santoniego]20.
Prawa prowincja³a.
19
Za³o¿yciel surowo os¹dza o. Baudranda, ale jednak myli o nim jako o prowincjale.
Mianowany bêdzie o. Santoni zgodnie z decyzjami rady generalnej z 23-24 kwietnia 1851
roku.
20
Rêkopis. Yenveux VII, 123.
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[2 lipca 1851 r.]
KAROL JÓZEF EUGENIUSZ DE MAZENOD
BISKUP MARSYLII
I SUPERIOR GENERALNY MISJONARZY OBLATÓW
NAJWIÊTSZEJ DZIEWICY MARYI
BEZ SKAZY POCZÊTEJ
Do Umi³owanego i Wielebnego Ojca Jacquesa Santoniego
kap³ana z tego samego Zgromadzenia
pozdrowienie i b³ogos³awieñstwo w Panu
Poniewa¿ ojca doktryna, ojca pobo¿noæ, ojca roztropnoæ i inne
wspania³e kwalifikacje s¹ nam doskonale znane, nam, na których spoczywa rz¹dzenie Zgromadzeniem Misjonarzy Oblatów Najwiêtszej
Maryi Panny, postanowilimy powierzyæ ojcu zarz¹dzanie prowincj¹
kanadyjsk¹, aby ojciec dzia³a³ w naszym zastêpstwie na ³onie naszej
rodziny, która tak aktywnie dzia³a w tych regionach, aby zapewniæ zbawienie dusz i o¿ywiæ chwa³ê bardzo dobrego i bardzo wielkiego Boga.
Ta prowincja, która obejmuje Górn¹ i Doln¹ Kanadê, jest ograniczona na po³udniu przez Stany Zjednoczone Ameryki; na zachodzie
i na pó³nocy rozci¹ga siê obecnie a¿ do granic jurysdykcji biskupów
kanadyjskich.
Ojcu, drogi synu, i wszystkim, których to dotyczy, niech bêdzie
wiadomo, ¿e przez obecnych mianujemy i ustanawiamy ojca prowincja³em wspomnianego regionu, z wszystkimi w³adzami i prawami zwi¹zanymi z t¹ funkcj¹ wed³ug naszych Regu³ i Konstytucji; nakazujemy
wszystkim i ka¿demu z naszych umi³owanych w Chrystusie ojców i braci nale¿¹cych do wspomnianej prowincji, przyj¹æ ojca jako wikarego
depozytariusza z naszego autorytetu i do okazywania ojcu uszanowania,
mi³oci i pos³uszeñstwa, przez które cz³onkowie w zakonnych instytutach powinni szanowaæ swego legalnego prze³o¿onego.
Dla dobrego zarz¹dzania prowincj¹ przyjd¹ ojcu z pomoc¹ z tytu³u i z prawami doradców21 W.O. Baudrand, który bêdzie ojca admonitorem, oo. Honorat, Pierre Aubert, Léonard; dwaj pierwsi stanowi¹
21
Radni zostali wyznaczeni na radzie generalnej 2 lipca 1851 roku. Na temat nominacji o. Santoniego Za³o¿yciel pisze do o. Tempiera 13 lipca 1851 r. Ojciec Santoni powinien
wyjechaæ z lOsier przedwczoraj. Da³em mu jego listy prowincja³a. Ojciec mo¿e je zmodyfikowaæ wed³ug okolicznoci. Niech ojciec czeka okazji jego przybycia.
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radê zwyczajn¹, ostatni powinni byæ wzywani na radê nadzwyczajn¹;
niech W.O. Chevalier bêdzie prokuratorem prowincji.
Proszê przyk³adaæ siê w wykonywaniu swego urzêdu do sprawowania wszystkiego wed³ug Regu³ i Konstytucji dla dobra zarówno duchowego, jak i doczesnego prowincji, która jest ojcu powierzona. Proszê nie
zaniedbywaæ sk³adania nam sprawozdañ co miesi¹c i czêciej, jeli to
jest konieczne, ze spraw omawianych przez ojca i z wszystkiego, co
dotyczy stanu Zgromadzenia w ojca prowincji.
Niech wiêc, drogi synu, przystêpuje ojciec pod auspicjami pos³uszeñstwa do zadania, które ojcu zosta³o wyznaczone; niech ojciec
dniem i noc¹ usi³uje okazaæ siê dobrym administratorem, dobrym pasterzem w stosunku do naszych cz³onków zaanga¿owanych w s³u¿bie
Bogu w tych miejscach i wype³niæ s³owem i z sercem obowi¹zki ojca
przewiduj¹cego. Niech ojciec bêdzie pe³en troski w pierwszym rzêdzie, aby utrzymaæ wród nich jednoæ ducha w powi¹zaniu z pokojem i pobudzaæ nieustannie gorliwoæ i praktykowanie cis³ego zachowania przepisów Regu³y; w tym celu b³agamy niebo, aby udzieli³o
ojcu potê¿nej pomocy i szerokiej protekcji B³ogos³awionej Dziewicy
Maryi poczêtej bez zmazy.

149. [Do o. Tempiera, nadzwyczajnego wizytatora w Kanadzie]22.
Ojciec Vincens chcia³by przenieæ do lOsier, domu studiów, m³odych
ojców i nie przeszkadzaæ wyjazdowi o. Santoniego. Sakra bpa Allarda.
wiêta Kongr. Propagandy ofiaruje Wikariat Apostolski w Malabarze.
Zorganizowaæ inn¹ placówkê sta³¹ w diecezji Bytown. Mianowaæ prowincja³a albo wiceprowincja³a? Tytu³y w³asnoci.
[Marsylia], 19 lipca 1851 r.
Niewa¿ne, przy³o¿ê rêkê do pióra, pójdê tak, jak bêdê móg³.
Zaczynam od powiedzenia ojcu, ¿e ka¿e mi siê zrobiæ tutaj ca³kiem smutny zawód. Czy uwierzy³by ojciec, ¿e po wszystkim, co wy22
Rêkopis. Yenveux I dodatek 128; VI, 41; VII, 126; VII dodatek 59; VIII, 216; IX,
17; Rey II, 386-387.
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pracowano w czasie trzech miertelnych dni na Radzie z³o¿onej
z moich trzech asystentów obecnych w Europie, o. Vincens zaledwie
przyby³ do lOsier, napisa³ do mnie, ¿eby wszystko wywróciæ, a¿ do
proby, aby ten dom studiów, który nas kosztowa³ tyle pracy i wydatku, a mia³ byæ umieszczony w Marsylii, zosta³ bez ceregieli przeniesiony do l’Osier, sk¹d o. Santoni i on utrzymuj¹, ¿e on nie powinien
siê oddalaæ, je¿eli nie chce siê widzieæ, ¿e wszystko siê wali.
Trzeba jednak skoñczyæ ten dom studiów i doprowadziæ do tego,
aby funkcjonowa³ regularnie. Chcia³bym, aby dla Kanady dom wypoczynku i studiów by³ w Longueuil.
Mówi³em ojcu, ¿e w minion¹ niedzielê udzieli³em sakry [bpowi
Allardowi] w asycie biskupów z Viviers i z Fréjus. Biskup z Digne
po odmówieniu mi i przez to zmuszeniu do zwrócenia siê do biskupa
z Fréjus przyby³ jeszcze kilka godzin przed nim do Marsylii. Ceremonia by³a bardzo piêkna i bardzo wzruszaj¹ca, by³ przy tym obecny prefekt. Wszystko odby³o siê tak, jak zaplanowano, nawet przy stole znalaz³o siê tylu, ile mo¿e pomieciæ moja jadalnia, to znaczy dwadziecia
piêæ osób. Ojciec rozumie, ¿e do przygotowania obiadu zatrudni³em
kogo innego ni¿ Vincent.
Odprawienie nieszporów powierzy³em nowemu biskupowi, a o. Gondran, w obecnoci piêciu biskupów i niezliczonego audytorium, wyg³osi³ wspania³e kazanie o biskupstwie, które u³o¿y³ w ci¹gu tygodnia
ze swoim niezwyk³ym talentem, który zadziwia wszystkich. Napisa³em do Propagandy, aby prosiæ o ostatnie instrukcje dla Wikariusza
Apostolskiego, a on wybierze siê w drogê, jak tylko otrzymam odpowied.
Wczoraj otrzyma³em bardzo pilny list z Propagandy, w którym
nak³aniaj¹ mnie do przyjêcia nowego Wikariatu Apostolskiego o wielkim znaczeniu pod wieloma wzglêdami. Trzeba by³o oddaæ do dyspozycji wiêtej Kongregacji natychmiast szeæ osób, z których jedna
powinna byæ wyniesiona do godnoci biskupstwa Jestem bardzo
wdziêczny wiêtej Kongregacji, ¿e o nas pamiêta³a, ale przedstawi³em
nasze nie do odparcia powody, aby tego nie przyjmowaæ23. Przyj¹³em
natomiast Wy¿sze Seminarium w Fréjus. Biskup by³ doskona³y pod
ka¿dym wzglêdem.

23

Malabar, por. A. Perbal, w: Etudes Oblates, nr 23 (1964), s. 138, notatka 58.
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…Ojciec musi zbadaæ, czy on zgadza siê na za³o¿enie sta³ej placówki nale¿¹cej do nas w tym miejscu. Zawsze lepiej mieæ raczej kilka wspólnot dobrze zaopatrzonych, sk¹d cz³onkowie bêd¹ siê rozchodziæ, aby przeprowadzaæ misje, ni¿ te stacje rozproszone tu i tam, które
trzeba pozostawiæ kap³anom diecezjalnym, poniewa¿ nie warto ³udziæ
siê, ¿e Zgromadzenie mog³oby kiedy obj¹æ ca³¹ diecezjê Bytown.
Sprawa prowincjalatu w Kanadzie by³a zbyt dobrze dyskutowana,
aby mo¿na by³o do tego powracaæ. W ¿aden sposób nie odpowiada
interesom Zgromadzenia zarówno w sprawach moralnych, jak i w doczesnych, ¿eby biskup z Bytown obj¹³ ten urz¹d. Nale¿y mieæ dla niego
wszystkie wzglêdy, jakich wymaga jego charakter i jego stanowisko,
niech prowincja³ nie przynagla, niech uk³ada siê z nim, o ile sprawy
Zgromadzenia nie bêd¹ musia³y na tym ucierpieæ, ale ¿eby w³adza
prowincja³a by³a niezale¿na, ¿eby by³a wykonywana na osobach i na
rzeczach zgodnie z Regu³ami
Wracam na drogê poredni¹ [mianowanie wiceprowincja³a], którego ojciec proponuje na prowincja³a. Gdyby mo¿na by³o polegaæ na
szczeroci tego, który ma tylko za du¿o przeciwników w tym punkcie, w pewnej mierze nie by³bym przeciwny przyjêciu go. Trzeba by
by³o, ¿eby wiceprowincja³, taki jak ojciec go pojmuje, mia³ autorytet
trochê bardziej niezale¿ny zarówno w ró¿nych sprawach, jak i w stosunku do osób. Gdyby biskup z Bytown zachowa³ w³adzê dysponowania gruntami i umieszczania osób, narazi³oby to nas na pozostanie
w stanie, w którym siê znajdujemy i który tak wszystkim siê nie podoba. Trzeba by by³o ograniczyæ jego prowincjalat prawie do tytu³u
honorowego i do stania siê koniecznym radnym dla tak zwanego
wiceprowincja³a.
Biskup [z Samarie] zwraca uwagê, ¿e zbyt ma³o troszczymy siê
o tytu³y naszych w³asnoci w Bytown i w Montrealu. Czasem wysy³a
siê je poczt¹ albo przez goñców, czego nie powinno siê robiæ. Proszê
poleciæ zrobiæ sobie dok³adne sprawozdanie z tych wszystkich tytu³ów
i ¿eby ojcu dostarczano kopiê; nale¿y j¹ potem umieciæ tutaj w naszych archiwach; proszê tak¿e przywieæ plan miasta Bytown, gdzie
s¹ zaznaczone liczbami wszystkie dzia³ki, których jestemy w³acicielami. Nieodzowne jest posiadanie tego planu na miejscu, aby oceniæ
stosownoci nabytków, które mo¿na by by³o zrobiæ, bo trzeba bardzo
wystrzegaæ siê ulegania fa³szywej delikatnoci, aby nie robiæ nabytków, które by nam odpowiada³y.
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Powinnimy (w naszych nabytkach) zatrzymywaæ siê tylko wtedy, gdy zabezpieczylimy utrzymanie naszych cz³onków. To jest zgodne z naszymi Regu³ami.

150. [Do o. Tempiera, nadzwyczajnego wizytatora w Kanadzie]24.
Sakra bpa Allarda, która buduje wspólnotê w Calvaire.
[Marsylia], 7 sierpnia 1851 r.
Ojciec dowiedzia³ siê z dzienników o sakrze bpa Allarda, ale
dzienniki wcale nie mówi¹ o jego pokorze, prostocie, godnym podziwu przestrzeganiu przepisów Regu³y; mieszka w domu na Calvaire,
dlatego umylnie nie nalega³em, ¿eby go umieciæ u mnie, gdzie przychodzi, kiedy chce, i gdzie zreszt¹ czuje siê jak u siebie; ale przewidywa³em zbudowanie, jakim bêdzie jego postawa w tej wspólnocie;
jest zawsze pierwszy na wszystkich æwiczeniach i posuwa doskona³oæ a¿ do proszenia o pozwolenie wejcia do pokoju chorego, poniewa¿ prosi³ o pozwolenie dania kilku obrazków jego rodzicom; jego
misja i wszystkie trudy, które go tam czekaj¹, nie niepokoj¹ go bardziej, ni¿ gdyby chodzi³o o przejcie z Marsylii do Aix.

151. [Do o. Ricarda]25.
Zgon o. Leydiera na Cejlonie. Pos³uszeñstwo biskupom.
[Marsylia], 13 sierpnia 1851 r.
Ojciec mówi mi o zniechêceniu brata [Blancheta]26. Polecê podwoiæ modlitwy za niego; bêdê wzywa³ zw³aszcza mêczennika mi³oci, który niedawno osi¹gn¹³ niebo, umieraj¹c na Cejlonie przy us³uRêkopis. Yenveux IX, 18.
Rêkopis. Yenveux III, 149, IX, 147.
26
Yenveux nie podaje nazwiska. Prawdopodobnie idzie o br. Blancheta, por. Mazenod
do Ricarda, grudzieñ 1853 roku.
24
25
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giwaniu chorym na cholerê; nasz dobry o. François Leydier, prawdziwy aposto³, który siê powiêci³ dla swoich braci, tych biednych wyspiarzy, zosta³ zabrany w ci¹gu szeciu godzin, ale przez podziwu godne
postanowienie Opatrznoci pomyli³ drogê i przyby³, nie spodziewaj¹c
siê, do miasteczka, w którym znajdowa³ siê o. Mauroit, na którego
rêkach odda³ swoj¹ piêkn¹ duszê po przyjêciu wszystkich sakramentów. Dla ojca zbudowania i pocieszenia przytoczê ojcu w³asne s³owa
o. Semerii: „Ojciec Leydier prze¿ywa zbli¿aj¹cy siê koniec jego ¿ycia
nie tylko ze spokojem i pogod¹, ale tak¿e z odczuwaln¹ radoci¹; on
sam pieszy³ siê z prob¹ o ostatnie sakramenty. Ojciec Mauroit
i wszyscy asystenci byli wzruszeni a¿ do ³ez, gdy chory przyjmowa³
wiêty wiatyk; powiedziano by, ¿e cielesnymi oczami widzia³ naszego
Pana Jezusa Chrystusa ukrytego pod os³onami eucharystycznymi. Nasz
drogi i nieod¿a³owanej pamiêci zmar³y zachowa³ pe³n¹ wiadomoæ a¿
do ostatniego tchnienia. W czasie krótkiej choroby prawie tylko przyciska³ do serca i przyk³ada³ do swych umieraj¹cych warg swój oblacki
krzy¿, czêsto wymawiaj¹c mi³osne westchnienia do Jezusa ukrzy¿owanego. Nastêpne uczucia, które od czasu do czasu wydobywaj¹ siê
z jego ust w stosunku do Maryi Niepokalanej, by³y uczuciami dziecka
skierowanymi ca³kowicie do dostojnej Matki Bo¿ej, naszej chwalebnej Patronki i czu³ej Matki, jak on J¹ nazywa³; wreszcie on sam powiedzia³, ¿e jest szczêliwy, i¿ umiera na ³onie Zgromadzenia, które
go przyjê³o za dziecko.
Chocia¿ na pewno ten wiêty przeznaczony nie potrzebuje naszych modlitw za zmar³ych, odmówicie je jednak, aby wype³niæ obowi¹zki, jakie na was nak³ada Regu³a, choæby tylko po to, ¿eby go podnieæ wy¿ej w niebie.
G³êboki szacunek dla godnoci biskupiej27, pos³uszeñstwo dla
tego, co dotyczy pos³ugi zewnêtrznej, ale absolutna niezale¿noæ w tym,
co odnosi siê do naszego ustroju i naszych w³asnoci.
27
Biskup de Mazenod pozwala sobie jednak os¹dzaæ biskupów, zw³aszcza braci Blanchetów z Oregonu. 10 sierpnia 1851 r., pisze w swoim dzienniku: List o. Ricarda z 27 kwietnia. Jakie k³opoty w tym kraju! Jezuici zostali zmuszeni opuciæ swoje misje w P³askich G³owach, zagro¿eni przez Indian, ¿e popieraj¹ perfidne insynuacje nieprzyjació³ religii katolickiej. Poza tym najwiêksza liczba kap³anów sprowadzonych przez arcybiskupa opuszcza
swoje placówki, które uwa¿aj¹ za zbyt trudne do objêcia, a ci dobrzy biskupi nie rozumiej¹,
¿e ten rodzaj pos³ugi jest zbyt uci¹¿liwy, ¿eby by³ wype³niany przez innych ni¿ przez zakonników, których tylko gorliwoæ inspiruje. Rey II, 397.
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152. [Do o. Honorata]28.
Biskup de Mazenod spodziewa siê, ¿e wizytacja o. Tempiera wyda
owoce i ¿e on przypomni ojcom, jaki jest duch Za³o¿yciela Zgromadzenia.
[Marsylia], 2 wrzenia 1851 r.
To on teraz bêdzie mi opowiada³ o g³upstwach tego wszystkiego,
co widzia³, o wszystkim, co zrobi³ w czasie swojej pamiêtnej wizytacji. Bêdê za ni¹ b³ogos³awi³ Boga z najwiêksz¹ mi³oci¹ serca, gdybym móg³ przekonaæ siê, ¿e ci wszyscy, których Bóg mi da³, byli
mocno przenikniêci duchem zakonnym, który powinien o¿ywiaæ ka¿dego misjonarza oblata Maryi. Czego nie otrzymalibymy z ³aski Pana,
który tak wspaniale wyprzedza nas na wszystkich miejscach. Ojciec
Tempier wydaje siê zadowolony. Ja jestem mniej zadowolony, gdy
mylê, z jakim uporem szemrano na decyzje i wytyczne Superiora
Generalnego, niew¹tpliwie zapominaj¹c, ¿e jest on Za³o¿ycielem
Zgromadzenia i z nim konsekwentnie raczej nale¿a³o konsultowaæ
ducha w zarz¹dzaniu Stowarzyszeniem, ni¿ mieæ pretensjê do narzucania mu swego pojêcia.
Zwyczaj g³onego ganienia superiora lokalnego sprowadzi³ ich na
tê drogê bardzo nagann¹, czego wcale nie jestem sk³onny tolerowaæ,
bo tak wywraca on ca³y porz¹dek i jest przeciwny pierwszym pojêciom zdrowego rozs¹dku. To by³oby ju¿ za du¿o, gdyby tylko jeden
sta³ siê winny zboczenia, ale jak nie krzyczeæ, gdy dowiadujemy siê,
¿e stworzy³ on poniek¹d szko³ê i ¿e wielu innych postêpuje tak samo.
Wcale nie oskar¿am ojca o ten b³¹d, mój drogi synu, nie mia³em nawet zamiaru ojcu o tym mówiæ, bior¹c pióro. To przysz³o ca³kiem naturalnie, gdy zatrzyma³em moj¹ myl na ludziach, których zrodzi³em
do ¿ycia zakonnego, a którzy spêdzaj¹ ca³e lata bez znaku ¿ycia i bez
pomylenia o zaczerpniêciu u mnie ducha, co powinni zrobiæ, je¿eli
uznaj¹ moje ojcostwo i autorytet, jaki Koció³ daje mi nad nimi. Mam
nadziejê, ¿e o. Tempier w swoim przejciu i w czasie swojej wizytacji
przypomni zasady i ustali zachowanie, jakiego odt¹d trzeba bêdzie siê
trzymaæ w taki sposób, ¿ebym nie musia³ ju¿ skar¿yæ siê na nikogo.

28
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153. [Do o. Verdeta]29.
Przybyæ do Marsylii w celu wa¿nego kontaktu.
L.J.C. et M.I.
Marsylia, 23 wrzenia 1851 r.
Nie mogê lepiej odpowiedzieæ na ojca krótki list, mój drogi o. Verdecie, ni¿ wezwaæ ojca od razu do siebie. Omówimy tê kwestiê twarz¹
w twarz i zwa¿ymy wszystko na wadze sanktuarium. Proszê przybyæ
ze wszystkim, co jest do ojca u¿ytku, jakby ojciec nie mia³ ju¿ wróciæ
do La Blachère, ale przed opuszczeniem sanktuarium proszê ¿arliwie
wzywaæ Najwiêtsz¹ Dziewicê, aby Ona uzyska³a dla nas wiat³a, które s¹ nam konieczne do powziêcia decyzji zgodnej z wol¹ Bo¿¹, ku
zbudowaniu Kocio³a, po¿ytecznej dla zbawienia dusz i dla ojca w³asnego uwiêcenia30. To du¿o ojcu mówi w niewielu s³owach. Dodam
do tego tylko wyra¿enie mojej ojcowskiej czu³oci.
† K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

154. [Do o. Santoniego, prowincja³a w Kanadzie]31.
Ojciec Laverlochère jest wezwany do Francji przez Radê Propagandy
Wiary. Nowicjusze. Z³y duch pewnych ojców.
[Marsylia], 30 wrzenia 1851 r.
Da³em rozkaz o. Laverlochère’owi, aby wsiad³ na okrêt do Francji.
Zgodzi³em siê na niego na nalegania Rady Propagandy Wiary, która
op³aci wszystkie wydatki zwi¹zane z przybyciem, pobytem i powrotem.
Jak to siê dzieje, ¿e mamy tak ma³o nowicjuszy w Kanadzie?
Mówi siê, ¿e wszystko poch³aniaj¹ jezuici. Czy we Francji nie mamy
Orygina³: Rzym, Archiwum Postulacji, L. o. Verdet.
Ojciec Verdet bêdzie mianowany na pocz¹tku roku 1852 superiorem misji oblackich
w Teksasie.
31
Rêkopis. Yenveux II, 51; V, 248; IX, 144.
29
30
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wszêdzie jezuitów wokó³ nas? Czy to przeszkadza iæ z nimi w parze To dlatego, ¿e nasi ojcowie w Kanadzie stracili powa¿anie przez
obrzydliwy zwyczaj zwierzania siê na zewn¹trz ze wszystkich ma³ych
pod³oci wewnêtrznych; czego nie robi¹ jezuici, którzy na pewno te¿
maj¹ te pod³oci tak jak inni, ale którzy maj¹ dobrego ducha nie pozwalaæ zauwa¿yæ ich na zewn¹trz.
S¹ ojcowie, którzy maj¹ maniê ze wszystkim odwo³ywaæ siê do
trybuna³u od ich racji, s¹dz¹c bez zastanowienia i gani¹c publicznie
wszystko, co siê robi, nie okazuj¹c ³aski nikomu. Och!, jak brzydzê
siê tym sposobem postêpowania! To z³y duch opanowa³ niektórych
w Zgromadzeniu.

155. [Do o. Farauda]32.
Sakra bpa Tachégo, który bêdzie wikariuszem misji w regionie Czerwonej Rzeki. Tymczasem do powrotu biskupa prowikariuszem bêdzie
o. Bermond.
L.J.C. et M.I.
Viviers, 24 listopada 1851 r.
Mimo odleg³oci, w jakiej ojciec siê znajduje, mój drogi o. Faraudzie, bêdê móg³ ojca dosiêgn¹æ. Moje serce jest tak pe³ne radoci, tak
rozpierane szczêciem, ¿e musi rozci¹gn¹æ siê a¿ do ojca. Wczoraj
na³o¿ylimy rêce naszemu wspania³emu o. Tachému, który nie przestaj¹c byæ waszym bratem, sta³ siê waszym ojcem w hierarchicznym
porz¹dku Kocio³a. Jak godn¹ osobê przys³alicie nam, aby reprezentowa³a wasz¹ misjê! Wszyscy s¹ nim zachwyceni, a ja stary patriarcha
naszej licznej rodziny kocham go tak, jakbym zawsze z nim ¿y³. To
dlatego, ¿e od pocz¹tku okaza³ siê prawdziwym synem rodziny i ¿e
wysoka godnoæ, do której niedawno zosta³ podniesiony ca³kiem
wbrew niemu, nie zmienia nic w uczuciach, które okazuje Zgromadzeniu i wszystkim jego cz³onkom, a zw³aszcza wam, towarzyszom jego
prac. Zastaniecie go po jego powrocie takim, jakim zawsze go znalicie. Nie ma innego pragnienia ni¿ to, ¿eby po³¹czyæ siê z wami. Bar32

Orygina³: Rzym, Archiwum Postulacji, L. o. Faraud.
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dzo chcia³bym opóniæ jego wyjazd o kilka miesiêcy, aby daæ mu czas
na g³oszenie wiary w g³ównych miastach Francji, ale on niechêtnie
odk³ada zaplanowany i obiecany powrót do swoich Indian, ¿ebym
omieli³ siê bardziej nalegaæ. Wczoraj jednak da³ nam dowód sukcesu, jakiego powinnimy oczekiwaæ od tej misji, bo bez uprzedzenia
poproszono go na ambonê, aby powiedzia³ kilka s³ów zbudowania do
kleru i do ludu zebranego w katedrze, zainteresowa³ przez trzy kwadranse ca³e audytorium improwizowanym przemówieniem, które ukaza³o miarê jego prawdziwego talentu.
Ojciec Bermond powie ojcu, ¿e ustanowi³em wikariat z waszej misji w rejonie Czerwonej Rzeki i jego zale¿noci, których bp Taché bêdzie wikariuszem, to znaczy regularnym superiorem. Od tej pory wy nie
bêdziecie ju¿ zale¿eæ od prowincji kanadyjskiej. Waszym bezporednim
superiorem bêdzie przewielebny wikariusz, którego radê w wikariacie
uformujê. Do jego przybycia do miejsc tymczasowo zamianowa³em
o. Bermonda prowikariuszem, to od niego bêdziecie otrzymywaæ obediencjê i to z nim bêdziecie korespondowaæ w waszych sprawach,
a przewielebny wikariusz i tymczasowo prowikariusz bêdzie korespondowa³ bezporednio ze mn¹ we wszystkim, co dotyczy wikariatu.
¯egnam, mój drogi synu, tym razem przekazujê ojcu podwójne
b³ogos³awieñstwo, moje i waszego nowego biskupa koadiutora.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

156. [Do bpa Guigues’a]33.
Sakra bpa Tachégo, który wyje¿d¿a do Rzymu. Gocie kanadyjscy
w Marsylii. Choroba o. Laverlochère’a. Powrót o. Tempiera.
L.J.C. et M.I.
Marsylia, 1 grudnia 1851 r.
Oto, drogi przyjacielu, osiem dni od wielkiej ceremonii sakry naszego o. Tachégo, która mia³a miejsce w Viviers, a ja jeszcze jestem pe³en
radoci, dowiadczonej w szczêliwym momencie, w którym dalimy
33

Orygina³: Rzym, Archiwum Postulacji, L. o. Guigues.

 28 

Kocio³owi tak wspania³ego pra³ata. Przypuszczam, ¿e ks. Larocque poda
w Montrealu szczegó³y tego piêknego wiêta, ja mówiê ci tylko o naszym
szczêciu. Ten m³ody biskup buduje wszystkich swoj¹ skromnoci¹, swoj¹ ³agodnoci¹, swoim doskona³ym przestrzeganiem Regu³y i da³ nam
dowód swego talentu w Viviers w sam dzieñ swojej sakry w pouczeniu
ca³kiem improwizowanym, które wymog³y u jego uprzejmoci nalegaj¹ce proby wszystkich, z wyj¹tkiem mnie, zachowywa³em siê bowiem powci¹gliwie. Gdyby nie by³ tak przynaglany do powrotu na swoj¹ misjê,
móg³by uzupe³niæ brak dobrego o. Laverlochère’a, przeje¿d¿aj¹c przez
g³ówne miasta Francji, ale nie chce straciæ odjazdu okrêtów Kompanii
z koñca kwietnia albo z pocz¹tku maja i jest naprawdê za uczciwy, ¿eby
daæ kilka tygodni swojej czcigodnej matce, umia³a bowiem zrobiæ tak
wielkodusznie ofiarê z tego ukochanego syna, którego nie widzia³a ju¿
wiêcej ni¿ piêæ lat. Dlatego nie bêdê robi³ ¿adnej przeszkody w wyjedzie
naszego dobrego biskupa, który w lutym uda siê do Montrealu, ¿eby stamt¹d odjechaæ okrêtem Kompanii. Da mi jeszcze kilka dni, a potem odbêdzie najpierw podró¿ do Rzymu, gdzie nie zamierza pozostaæ d³ugo, spêdzi po swoim powrocie kilka dni ze mn¹, bo ceni sobie moj¹ mi³oæ,
nastêpnie uda siê do Londynu, aby tam omówiæ kilka spraw swojej misji,
a stamt¹d poleci do waszych stron, ale zapewniam ciê, ¿e w moim sercu
pozostawi odczucie najmilszego ojcostwa.
¯ywo odczu³em pora¿enie zadane naszemu biednemu o. Laverlochère’owi34; ostatnie wiadomoci, jakie mi przekazujesz o nim, trochê mnie uspokajaj¹, ale wypadek tej si³y wymierza zbyt mocny cios
budowie cia³a cz³owieka, aby móc spodziewaæ siê, ¿e zobaczy siê go,
jak odzyskuje swoj¹ pierwsz¹ energiê. Trzeba mieæ nadziejê, ¿e Bóg
nie bêdzie chcia³ pozbawiaæ indiañskie plemiona, które on ewangelizuje, pomocy jego pos³ugi. Jego dowiadczenie ³¹cznie z jego gorliwoci¹ czyni³y go cennym dla tej ciê¿kiej misji. Niech pozwoli dobrze
siê leczyæ przez wasze mi³osierne zakonnice, aby wcale nie przeszkadzaæ w jego wyleczeniu. Proszê wyraziæ mu ca³¹ moj¹ troskê i moje
najserdeczniejsze uczucia. Nie mogê napisaæ do niego, bo w tej chwili
mam u siebie dobrych goci, którym jestem winien moje starania. S¹
nimi biskup koadiutor z Montrealu, ks. Larocque, ks. Desautels i ten
inny kap³an, którego nazwiska nie zapamiêta³em, który chce siê po34
Ten niezmordowany aposto³, wracaj¹c pod koniec wrzenia ze rodowiska swoich
drogich Indian, zosta³ pora¿ony atakiem parali¿u, od którego pozosta³y mu skutki, por.
Mazenod do Rady Propagandy Wiary, 17 listopada 1851 roku.
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wiêciæ nauczaniu g³uchoniemych. To przeszkadza mi tak¿e napisaæ
w tej poczcie do o. Auberta, i to tak¿e dlatego musia³em wzi¹æ wbrew
swemu zwyczajowi ma³y format, aby napisaæ do ciebie. Wszyscy
idziemy na obiad do Calvaire, gdzie bp Prince dzi rano odprawi³ mszê
na zamkniêcie wielkiej oktawy Oczyszczenia i gdzie bp dArath wyg³osi kazanie po nieszporach i udzieli uroczystego pozdrowienia, podczas gdy bp Prince pójdzie udzieliæ go Sierotkom, gdzie znajdzie elitê
panienek z miasta, które dzisiaj zrobi³y swoje wiêto. Biskup dArath
odprawi³ im mszê dzi rano i wyg³osi³ krótk¹ naukê. Widzisz, ¿e robiê, jak tylko mogê, zaszczyty mego biskupiego miasta moim naprawdê mi³ym gociom. Kiedy bêdê mia³ szczêcie zrobienia tego samego
dla ciebie? Czy pozwolisz mi umrzeæ bez pociechy uciskania ciebie
po raz ostatni! Je¿eli jestecie wierni waszej obietnicy w czasie sakry,
mam jeszcze nadziejê zobaczenia ciebie, ale zawsze bêdê ¿a³owa³, ¿e
nie na³o¿y³em ci r¹k. Ojciec Taché nie ma ¿adnego ¿alu z powodu
zobowi¹zania, jakie mu na³o¿y³em, ¿eby przyby³ do mnie. Czemu nie
mia³em tej samej odwagi w stosunku do ciebie? Jest to pustka w moim
¿yciu patriarchalnym, moje serce cierpi z tego powodu za ka¿dym razem, gdy o tym mylê, i to cierpienie odnowi³o siê bardzo ¿ywo przy
piêknej sakrze rodzinnej, której niedawno dokonalimy.
By³em tak poch³oniêty sprawami od czasu powrotu o. Tempiera,
¿e zaledwie móg³ mi w skrócie zdaæ sprawê ze swojej wizytacji.
Wiem, ¿e wszystko odby³o siê odpowiednio, czego gor¹co pragn¹³em.
B¹d zawsze opiekunem Zgromadzenia, tak jak jeste synem ukochanym, i ¿eby wszystko przyczynia³o siê do chwa³y Bo¿ej, do s³u¿by
Kocio³a, do twego pocieszenia i do ¿ycia wed³ug Regu³y, do wiernoci we wszystkich obowi¹zkach wszystkich cz³onków Zgromadzenia.
ciskam ciê z ca³ego mego serca.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

157. [Do o. Ricarda]35.
Cierpienia misjonarzy w rejonie Rzeki Czerwonej. Misje zagraniczne
to misja aposto³ów.
35

Rêkopis. Yenveux I dodatek 107; IX, 53, 205.
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[Marsylia], 6 grudnia 1851 r.
Misje zagraniczne porównane z naszymi misjami w Europie maj¹
w³asny charakter wy¿szego rzêdu, poniewa¿ jest to prawdziwy apostolat, aby g³osiæ Dobr¹ Nowinê narodom, które nie by³y jeszcze wezwane
do poznania prawdziwego Boga i jego syna Jezusa Chrystusa, naszego
Pana… Jest to misja aposto³ów: Euntes, docete omnes gentes! Trzeba,
¿eby to nauczanie prawdy dosz³o do narodów najbardziej cofniêtych,
aby one zosta³y odrodzone w chrzcielnej wodzie. Wy jestecie z tych,
do których Jezus Chrystus skierowa³ te s³owa, daj¹c wam wasz¹ misjê
jak aposto³om, którzy zostali pos³ani nawróciæ naszych ojców. Z tego
punktu widzenia, jedynego prawdziwego, nie ma niczego ponad wasz¹
pos³ugê i pos³ugê naszych pozosta³ych ojców, którzy wyczerpuj¹ siê
w regionach lodowatych, aby odkryæ Indian, których maj¹ wybawiæ.
W regionie Czerwonej Rzeki misjonarze, a nawet biskup, pracuj¹
swoimi rêkami, jak wiêty Pawe³ Ojciec Bermond mia³ na ca³e zasoby podczas omiu dni tylko ma³y kawa³ek wieprzowiny; ju¿ dwa dni
temu ten szczup³y zapas skoñczy³ siê i trzeba by³o zdecydowaæ siê na
mieræ z g³odu, gdy Opatrznoæ da³a mu spostrzec gniazdo nie wiem
jakiego ptaka, którego nasz ojciec zjad³ wysiadywane jajka. Da³y mu
one doæ si³y, ¿eby móg³ zrobiæ jeszcze dziesiêæ mil, jakie mu pozosta³y, aby wróciæ do siebie.
Biskup Taché pozostawa³ piêæ lat bez jedzenia kawa³ka chleba.
Jest on regularnym superiorem ca³ego regionu Rzeki Czerwonej i Zatoki Hudsona, to znaczy siedemset mil d³ugoci na piêæset szerokoci.

158. [Do o. Santoniego, prowincja³a w Kanadzie]36.
Dobry przyk³ad bpa Tachégo w Marsylii. Za³o¿yciel jest zadowolony
z sympatii, jakie wzbudza nowy prowincja³.
[Marsylia], 16 grudnia 1851 r.
Nasz dobry bp Taché jest cz³owiekiem czaruj¹cym, dlatego kocham go ca³¹ moj¹ ojcowsk¹ mi³oci¹. Tutaj ustawicznie dawa³ te
36
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same przyk³ady zakonnego przestrzegania przepisów Regu³y, co bp
Allard; nikt nie by³ bardziej dok³adny ni¿ oni we wszystkich æwiczeniach wspólnoty. Biskup Prince by³ jednym z asystentów w sakrze.
Ksi¹dz Larocque, ksi¹dz Desautels, inny kap³an i jeden wiecki w tym
asystowali.
Jestem bardzo zadowolony z wiadomoci o sympatiach, jakie ojciec wzbudzi³; nie post¹pi³em wiêc le, wybieraj¹c ojca na prowincja³a w Kanadzie. Nie w¹tpi³em, ¿e pilnuj¹c interesów Zgromadzenia,
ojciec nie zachowywa³ wszystkich wzglêdów, z których nigdy nie powinno siê zrzekaæ dla biskupa.

159. [Do o. Ricarda]37.
Rozrost Zgromadzenia we Francji.
[Marsylia], 16 grudnia 1851 r.
Biskup z Fréjus powierzy³ nam swoje wy¿sze seminarium i nie
mo¿e powstrzymaæ swojej radoci, ¿e mia³ tê myl; arcybiskup z Bordeaux wprowadzi³ oblatów do swojej diecezji; ju¿ tam dokonuj¹ rzeczy nadzwyczajnych. Dobro, które siê dokona³o, wszêdzie indziej jest
ogromne38.
Proby nap³ywaj¹ do nas zewsz¹d. W Lotaryngii cudowne jest
wszystko, co siê dokonuje przez ich pos³ugê; nie ma nic do pozazdroszczenia François Régis. S³owem wszêdzie kroki naszych misjonarzy s¹ zaznaczone cudami ³aski.
37
38

deaux.

Rêkopis. Yenveux V, 174.
Biskup C.A. Jos. Wicart, ordynariusz w Fréjus; F.F. Aug. Donnet, arcybiskup z Bor-
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1852
160. [Do o. Pierre’a Auberta]1.
Nieustanne zajêcia biskupa w Marsylii. Pisaæ czêciej, ¿eby przekazaæ
wiadomoci z misji w regionie Rzeki Czerwonej.
L.J.C. et M.I.
Marsylia, 11 stycznia 1852 r.
Jestem zmuszony, mój drogi o. Aubercie, do wziêcia tylko po³owy
ma³ej kartki papieru, ¿eby nie nara¿aæ siê na wyd³u¿enie z tob¹ rozmowy tak mi³ej dla mnie, bo prawdopodobnie mog³oby to spowodowaæ, i¿
zapomnê, ¿e moje listy musz¹ byæ oddane na pocztê przed odjazdem
przesy³ki. Ale powiesz mi, dlaczego czekasz tak d³ugo, aby do mnie
napisaæ? Ja powiedzia³em to sobie przed tob¹, a skar¿¹c siê na wszystko, nie mogê siebie potêpiæ, poniewa¿ nie ma w tym mojej winy. Gdybym zgodzi³ siê odk³adaæ a¿ do przysz³ej przesy³ki, mog³oby byæ inaczej, ale ile razy zdarza³o mi siê mieæ przeszkodê wbrew sobie w tej
chwili, w której zabiera³em siê do napisania, i to nawet do ciebie. Codziennie moja sytuacja pogarsza siê2 i staje siê trudniejsza przez wymagania tylu osób, które daj¹ mi co do zrobienia. Trzeba to zobaczyæ,
¿eby w to uwierzyæ. Na pró¿no zaczynam swój dzieñ wczesnym rankiem; nie ma dnia, kiedy odprawiam mszê, no wiêc!, czeka siê na mnie
w przejciu, jedni, i to s¹ kap³ani, ¿eby siê wyspowiadaæ, inni w ca³kiem
innej sprawie; ale nie ma sposobu, ¿eby siê oswobodziæ, s³u¿ba zaczyna
siê od tej chwili i trwa a¿ do wieczora i pónej nocy. Odmawiamy modlitwê tylko po dziesi¹tej godzinie. Zawsze jest wiêcej ni¿ pó³ do dwunastej, gdy k³adê siê do ³ó¿ka; bo oczywicie trzeba odmówiæ brewiarz.
1
2

Orygina³: Rzym, Archiwum Postulacji, L. o. Aubert P.
Orygina³: Rzym, Archiwum Postulacji, L. o. Verdet.
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Dzisiaj zamkn¹³em siê z ka¿dej strony, aby wys³aæ moj¹ korespondencjê z Ameryk¹ i Cejlonem, wiêcej ni¿ piêtnacie osób kolejno puka³o
i nalega³o przy moich drzwiach, i musia³o siê wycofaæ, mrucz¹c. Ale ty,
mój drogi przyjacielu, który nie masz tego ca³ego zmartwienia, czy nie
masz sobie do wyrzucenia, ¿e piszesz do mnie za rzadko? Niemniej nie
mo¿esz w¹tpiæ o przyjemnoci, jak¹ mi sprawiaj¹ twoje listy. Mia³by
tyle spraw do powiedzenia mi. Wiem bardzo ma³o o tym, co siê dzieje
w waszych regionach, jest tam jednak dobra czêæ mojej drogiej rodziny, a ka¿dy z was niew¹tpliwie pracuje, jak mo¿e najlepiej, na chwa³ê
Bo¿¹, zbawienie dusz i chlubê naszego Zgromadzenia. Upaja³bym siê
ka¿d¹ lini¹, która mówi³aby mi o was i o waszych dzie³ach! Ku memu
¿alowi jestem pozbawiony tej pociechy. Nie trzeba tak polegaæ na korespondencji prowincja³a, ¿eby sk¹din¹d nie mówiono mi ju¿ nic. Ale ty
na twoim stanowisku superiora lokalnego w g³ównym miecie diecezji,
w której tylu naszych cz³onków spe³nia sw¹ gorliwoæ, powiniene informowaæ mnie na bie¿¹co zarówno o twoim zarz¹dzaniu, jak i o ich
pracach. Jest ju¿ czas iæ drog¹, któr¹ ci wskazujê. Nie ograniczaj siê
nawet do cis³ego obowi¹zku, który maj¹ superiorzy lokalni, pisania do
Superiora Generalnego cztery razy w roku, aby mu zdaæ sprawê ze swego zarz¹dzania, pisz do mnie jeszcze czêciej i bardzo obszernie. Nie
jest konieczne pisaæ do mnie wszystkiego za jednym razem, niech twój
list le¿y na warsztacie osiem dni, jeli to jest potrzebne, ale niech do
mnie dochodzi pe³ny. Nie gniewa³bym siê, ¿e zawieraj¹ twoje oceny stanu naszej misji w rejonie Rzeki Czerwonej, twoj¹ opiniê dobrze rozwa¿on¹ o osobach, nawet wysoko postawionych, i o sprawach. Musisz byæ
zorientowany we wszystkim, co dotyczy tego regionu. Twój brat pisze
tu¿ obok i przynagla mnie, godzina przesy³ki bowiem zbli¿a siê, trzeba
koñczyæ. Przyjmij przed moimi ¿yczeniami szczêliwego roku równie¿
moje ojcowskie b³ogos³awieñstwo, które proszê przekazaæ wszystkim
naszym ojcom, których b³ogos³awiê z tob¹ i których ciskam z ca³ego
swego serca.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

161. [Do o. Verdeta]2.
Ojciec Jean Verdet jest mianowany superiorem nowej misji w Teksasie.
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L.J.C. et M.I.
Marsylia, 14 stycznia
i 11 lutego 1852 r.
Mój drogi o. Verdecie, wcale nie straci³em ojca z widoku, chocia¿
ojciec zdawa³ siê mnie zapomnieæ. Przychodzê wiêc dzisiaj do ojca, a to
nie jest zwyk³y list z powinszowaniem.
Niedawno ustalilimy obs³ugê wszystkich naszych misji. Ojciec
zosta³ wybrany na superiora jednej z naszych nowych placówek. Znajduje siê ona w kraju gor¹cym, którego klimat nie bêdzie szkodliwy
w ojca niedyspozycji. Ojciec bêdzie musia³ wyjechaæ st¹d w pierwszym tygodniu marca i bêdzie musia³ zaj¹æ siê jêzykiem angielskim.

11 lutego.
Nie wiem, jak to siê sta³o, ¿e ten list nie zosta³ zakoñczony, znalaz³em go pod papierami, które go przyt³aczaj¹. Niemniej jest czas,
¿eby ojciec pozna³ swoje przeznaczenie i zd¹¿y³ konsekwentnie uporz¹dkowaæ swoje sprawy. Ojciec bêdzie musia³ iæ na czele kolonii
aposto³ów wszystkich zupe³nie godnych ich powo³ania przez ich
cnoty i ich powiêcenie. Poniewa¿ ojciec boi siê klimatu Marsylii,
wystarczy, ¿e ojciec uda siê tutaj w pierwszym tygodniu marca, bo
odjazd powinien nast¹piæ oko³o tego czasu, tak ¿eby móc udaæ siê
do Pary¿a i do Hawru trochê przed po³ow¹ miesi¹ca. Biskup Odin,
naprawdê wspania³y i wiêty pra³at, wszystko u³o¿y³, aby nasi cz³onkowie, którzy s¹ przeznaczeni dla niego, i inni ksiê¿a, których on
zwabi³ sk¹din¹d, oraz zakonnicy, którzy tak¿e siê osiedl¹ w jego diecezji, wyje¿d¿aj¹ razem. My w jego Teksasie tworzymy dwie placówki. Jedn¹ w jego miecie biskupim Galveston, drug¹ na Rio
Grande w Brownswille, gdzie ju¿ o. Telmon zbudowa³ kaplicê i po³o¿y³ fundamenty rezydencji. Jest niezmiernie du¿o dobra do zrobienia w tym rejonie naprzeciw Meksyku, którego obyczaje naprawia
obecnoæ tylko jednego dobrego kap³ana, a Teksas jest niedaleko od
Indian, których nastêpnie doprowadzi siê do poznania prawdziwego
Boga i Jego syna naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Biskup, powtarzam to, jest najbardziej godnym pra³atem, którego mo¿na spotkaæ. On bêdzie ojcem dla was wszystkich.
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W niedzielê wiêcê czaruj¹cych i cnotliwych ksiê¿y, którzy pójd¹
z wami3. Dyrektor oblatów mówi³ mi, ¿e nie mo¿na byæ doskonalszymi zakonnikami, ni¿ s¹ oni. Gratulujê ojcu, ¿e ojciec jest tak hojnie
obdarzony. By³ czas, ¿eby ojciec wyszed³ ze swojej muszli. Pole, które siê przed ojcem otwiera, daje najwiêksze nadzieje. Zrealizuj¹ siê
one, jeli ojciec odpowie godnie, nie podajê tego w w¹tpliwoæ, w ojca
powo³aniu.
Proszê przyj¹æ moje b³ogos³awieñstwo, wyrazy mojej ojcowskiej
mi³oci.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

162. [Do bpa Provenchera, ordynariusza w Saint-Boniface]4.
Powrót do Saint-Boniface bpa Tachégo z nowymi misjonarzami. Wysy³aæ ojców po dwóch.
[Marsylia], 24 stycznia 1852 r.5.
Oddajê Ksiêdzu Biskupowi o. Tachégo, który zosta³ biskupem
w Arath przez konsekracjê biskupi¹, któr¹ otrzyma³ w katedrze w Viviers. Je¿eli mia³em pociechê, przy wspó³dzia³aniu biskupów z Viviers
i z Martyropolis6, wynieæ tak dobrego zakonnika do wysokiej godnoci biskupiej, to Ksi¹dz Biskup ma zas³ugê w tym dobrym i wielkim
dziele, to Ksi¹dz Biskup wybra³ go, to Ksi¹dz Biskup przedstawi³ go
Kocio³owi. Nie przypuszczam, by Ksi¹dz Biskup musia³ ¿a³owaæ, i¿
drogi koadiutor Ksiêdza Biskupa odby³ podró¿ z Europy. On by³ tak
przekonywaj¹cy, ¿e ja dajê mu czterech wspó³braci, aby wam pomóc
Dnia 18 lutego bp de Mazenod pisze do przewodnicz¹cego Rady Propagandy Wiary,
¿e szeciu misjonarzy wyje¿d¿a do Teksasu, oo. J.M. Verdet, P.F. Parisot, E. Vignole,
J.M. Gaye, R. Olivier, P.J. Keralum i brat katecheta P. Roudet. Wymienia wiêc siedmiu, którzy naprawdê byli misjonarzami w Teksasie. Jeden z nich by³ prawdopodobnie przeznaczony na misje w rejonie Rzeki Czerwonej, ale bp Taché uwa¿a³, ¿e nie ma doæ dobrego zdrowia na ciê¿ki klimat tej misji, por. Mazenod do Farauda, 1 maja 1852 r.
4
Rêkopis I dodatek 124; IX, 206.
5
Wyci¹g Yenveux I dodatek 124 ma datê 24 wrzenia, ale wydaje siê, ¿e raczej stanowi czêæ listu z 24 stycznia.
6
Biskup Guibert i bp Prince.
3
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w waszej trudnej misji7. Musia³em uznaæ wolê Bo¿¹ w tym wszystkim, co doprowadzi³o do koñcowego rezultatu. Szczerze, w przekonaniu, które mia³em, ¿e ta misja w rejonie Rzeki Czerwonej uzyskiwa³a
s³abe rezultaty, powa¿nie zastanawia³em siê, czy nie nale¿y wycofaæ
oblatów Wtedy Ksi¹dz Biskup pomyla³ o wybraniu oblata na koadiutora, a poniewa¿ list, w którym Ksi¹dz Biskup donosi³ mi o tym
wyborze, do mnie nie doszed³, Stolica wiêta sama wyda³a os¹d. Gdyby ten list doszed³ do mnie, prawdopodobnie moja rada i ja wydalibymy opiniê negatywn¹. Papie¿ zadecydowa³ inaczej, wydaje siê, ¿e
w to wszystko wmiesza³ siê dobry Bóg… Zamiast opuciæ tê misjê, ja
j¹ umocni³em czterema nowymi osobami. Bêd¹ oni tworzyæ koronê
Ekscelencji, naprawdê Ksi¹dz Biskup jest za³o¿ycielem tej misji;
Ksi¹dz Biskup bêdzie b³ogos³awi³ te drogie dzieci, które oddajê pod
pastora³ Ksiêdza Biskupa, jeszcze lepiej, do serca Ksiêdza Biskupa;
Ksi¹dz Biskup pos³u¿y im za ojca w ogromnym oddaleniu od tego,
który ich przyj¹³ w dniu ich zakonnej profesji.
Tym, co ja polecam Biskupowi Tachému, koadiutorowi Ksiêdza
Biskupa, jest wysy³anie misjonarzy po dwóch. Jedyna obawa, która
z tego mo¿e wynikn¹æ w przeciwnym razie sprawi³a, ¿e wycofa³o siê
wielu z tych, którym zaproponowa³em tê misjê. Lepiej jest odwiedziæ
raczej mniej posterunków ni¿ wystawiaæ kap³anów Ksiêdza Biskupa
na odosobnienie jak ten, gdzie zosta³ zostawiony o. Faraud i inni. Na
ten punkt Ksi¹dz Biskup mo¿e bêdzie musia³ przypomnieæ to polecenie naszemu dobremu Biskupowi Tachému, którego nienasycona gorliwoæ chcia³aby obj¹æ od razu olbrzymi teren jeszcze niezbadany, który jest dzia³k¹ Ksiêdza Biskupa w polu Ojca rodziny.

163. [Do braci Surela i Janina]8.
Nie zajmowaæ siê przysz³oci¹. Wyst¹pienie ze Zgromadzenia bez pozwolenia jest apostazj¹.
7
Tylko trzech misjonarzy wyjecha³o do rejonu Rzeki Czerwonej, por. Mazenod do
Farauda, 1 maja 1852 r., oo. H. Grollier, R. Rémas i V.Végreville; por. te¿ Mazenod do Martineta, 19 i 20 lutego 1853 roku.
8
Rêkopis. Yenveux I dodatek 111; VIII, 265. Bracia nie s¹ wymienieni u Yenveux, który pisze tylko w Ameryce. O. Deschâtelets w kopiach Yenveux napisa³ Surela i Janina, co
jest bardzo prawdopodobne, por. C. Aubert do Ricarda, 20 marca 1853 r.
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Marsylia, 11 marca 1852 r.
Nalegalicie na misje zagraniczne. Niew¹tpliwie spodziewalicie
siê, ¿e tam bêdziecie prowadzili ¿ycie wygodne i delikatne. Wiadomo,
¿e te rodzaje misji krzy¿uj¹ naturê i ¿e tam jest du¿o cierpienia. Nie
trzeba siê wiêc dziwiæ, i¿ tam spotkaæ mo¿na du¿o przykroci, tam jest
to, co pobudza gorliwoæ i zapa³ tych wszystkich, którzy prosz¹ o te
misje bardziej ni¿ inni. Moje drogie dzieci, nie trzeba wiêc niepokoiæ
siê z tego powodu do tego stopnia, ¿ebycie przez to tracili spokój
duszy. Jeli idzie o wasze obawy, ¿e pozostaniecie bez rodków do
¿ycia na wasze stare dni, nie rozumiem, jak ta obawa mog³a wam
przejæ przez umys³. Czy Zgromadzenie nie jest zobowi¹zane zatroszczyæ siê o wasze potrzeby dopóty, dopóki bêdziecie na ziemi, tak jak
musi postaraæ siê wam o rodki dojcia do nieba, waszej prawdziwej
ojczyzny!
Dlaczego chcecie, ¿ebym, wbrew waszym lubom, upowa¿ni³ was
do bycia w³acicielami? Czy¿by szatan chciwoci wlizgn¹³ siê do
waszego serca tak jak do serca Judasza…?, i to ze wzglêdu na te nêdzne interesy jeden z was poprosi³ mnie o zwolnienie ze lubów? Czy
uwa¿acie, ¿e z tego mo¿na dojæ do tej skrajnoci, jakby dano wam
pozwolenie na przechadzanie siê? Ale to jest myl diabelska! Dodaje
on, ¿e poniewa¿ prawdopodobnie ja bêdê zwleka³ z odpowiedzi¹, on
odejdzie przed dorêczeniem mu mojej odpowiedzi. To wystarczy³o,
¿eby mi powiedzieæ, i¿ chce on iæ do diab³a. To jest po prostu myl
o apostazji. Czy wiêc nie wiecie, ¿e przez apostazjê, to znaczy zerwanie samowolnie wiêzów, które was wi¹¿¹ ze Zgromadzeniem, pope³niacie grzech ciê¿ki, nie mówiê dosyæ, wprowadzacie siê w stan ciê¿kiego grzechu. Wielki Bo¿e! Kto powiedzia³by mi to o was, gdy
wybiera³em was jako jednego z naszych najlepszych braci, którzy
wzbudzali we mnie najwiêksze zaufanie. Jaki szatan przez to przeszed³? Zastanów siê nad sob¹, mój drogi bracie; je¿eli jest co do poprawienia w waszej sytuacji, nale¿y to zrobiæ; zaraz napiszê o tym do ojca
superiora; uspokójcie siê i obaj zabierzcie siê do wype³niania wszystkich waszych obowi¹zków zakonnych; tylko pod tym warunkiem
udzielam wam mego b³ogos³awieñstwa.
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164. [Do o. Santoniego, prowincja³a w Kanadzie]9.
Odpowied na skargi o. Santoniego na administracjê generaln¹. Nie
trzeba wydalaæ o. Baudranda.
[Marsylia], 12 marca 1852 r.
Mój drogi ojcze, chocia¿ ojca opinia jest trochê bardziej surowa,
ni¿by postanowiono, nie chcê siê na to oburzaæ. Jednak bardzo chcia³bym, ¿eby ojciec wiedzia³, ¿e nie jestem tak winien, jak ojciec przypuszcza. Ojciec mi mówi doæ bez ogródek, ¿e gdy nie mo¿na zrobiæ
samemu, trzeba to zleciæ komu innemu, ojciec mi mówi o niedbalstwie mojej administracji, co wzbudza — mówi ojciec — szemrania
i krytyki i wp³ywa na os³abienie autorytetu.
Powiem ojcu, ¿e dok³adnie prosi³em jednego z asystentów, ¿eby
napisa³ do ojca i ¿e ja sam napisa³em do ojca doæ krótko, pozostawiaj¹c memu asystentowi odpowiedzieæ szczegó³owo. Ojciec widzi, ¿e
aby byæ zbyt surowym, nara¿a siê czasami na to, ¿e jest siê niesprawiedliwym, co przybiera doæ powa¿n¹ cechê, kiedy idzie o zganienie
superiora w samym wykonywaniu jego zarz¹dzania. Powiem ojcu, ¿e
nastêpnego dnia, w którym pisa³em do ojca, wyje¿d¿a³em popiesznie
do Aix (17 grudnia), aby byæ w ostatnich chwilach mojej czcigodnej
matki, przesz³a bowiem do lepszego ¿ycia w nocy z 17 na 18 grudnia
1851 roku. Przyznam siê ojcu, ¿e ta ¿a³osna okolicznoæ zas³ugiwa³a
na ³askê dla opónienia, które mia³o miejsce. Nie t³umaczê siê zreszt¹,
dlaczego mój list do ojca nie doszed³ Zaraz wiêc odpowiem na ka¿de z ojca ¿¹dañ.
Ojciec domaga siê ode mnie wydalenia ojca B[audranda]10. Bardzo chcia³bym znaæ przyczyny tak surowego wymiaru Je¿eli on zas³u¿y³ na tê karê, która jest prawdziwym skazaniem na mieræ, ja tego
nie odmówiê, chocia¿ to orzeczenie zawsze mnie bardzo kosztuje. Co
z odstêpstwami! Gdzie dosz³o siê w Ameryce z artyku³em o lubach
i o przysiêdze? Czy nie powiedziano by, ¿e mo¿na byæ zwolnionym
Rêkopis. Yenveux IV, 43; V, 70; VIII, 265; IX, 215.
Yenveux pisze tylko B.O. Deschâtelets, w kopiach Yenveux, uzupe³ni³: Baudrand, co
jest prawdopodobne, zwa¿ywszy na ducha krytycznego o. Baudranda; Rada Generalna o nim
nie wspomina.
9

10
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z powodu najmniejszego kaprysu, pod najmniejszym pretekstem? Zrywaj¹ swoje wiête wiêzy w³asnym autorytetem; wystêpuj¹ przy pierwszym poruszeniu humoru; nie brzydz¹ siê apostazj¹, która tworzy ich
w sta³ym stanie grzechu miertelnego i powoduje, ¿e ci¹¿y na nich
przera¿aj¹ca ekskomunika. Mimo to i w tym ¿a³osnym stanie przystêpuj¹ do o³tarza, przez biskupów s¹ dopuszczani do zajmowania
stanowisk prawie w tych samych miejscowociach, w których osiad³o Zgromadzenie, które oni porzucili. To s¹ okropne skandale. My
powinnimy bardzo wystrzegaæ siê u³atwiania tych wyst¹pieñ przez
nieodpowiedni¹ pob³a¿liwoæ. Trzeba oglêdnie obchodziæ siê z cz³onkami s³abymi, unikaæ zerwania nitki, przez któr¹ trzymaj¹ siê jeszcze
przy ¿yciu; s³owem robiæ wszystko, aby nie dojæ do tej skrajnoci.
Moja Rada, która ma siê wypowiedzieæ w tej kwestii, doskonale zgadza siê z tymi pogl¹dami; dlatego nie chcia³aby, aby o. B[audrand]
odszed³.
W litanii podzieli siê wiêtych wed³ug miesiêcy; spodziewa siê
przy tym, ¿e zbierze siê wszystkie imiona wiêtych patronów rejonów
ewangelizowanych. W jednym miesi¹cu stracilimy trzech braci; s¹
nimi: bracia Plottier i Favier oraz scholastyk Alexandre Silvy, wszyscy zmarli profesi i jak anio³owie. Jaka wiêta mieræ tych trzech braci! Obietnica Bo¿a siê sprawdza.

165. Do W.O. Farauda, kap³ana Oblata Maryi Niepokalanej
w rejonie Rzeki Czerwonej11.
Wys³anie nowych misjonarzy. Mi³oæ Za³o¿yciela do wszystkich jego
synów.
L.J.C. et M.I.
Marsylia, 1 maja 1852 r.
Chocia¿ napisa³em do ojca, mój drogi synu, przed otrzymaniem
tak interesuj¹cego listu, chcê za niego podziêkowaæ przez wspó³braci,
których ojcu wysy³am. Oni wyjad¹ za kilka chwil i dlatego pieszê siê

11

Orygina³: Rzym, Archiwum Postulacji, L. M-Faraud.
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tak bardzo, aby porozmawiaæ z ojcem tak swobodnie, jak bym chcia³.
Nie mog³em przygotowaæ mojej poczty. By³em osaczony a¿ do ostatniej chwili i oto jestem zmuszony biec na pocztê, aby napisaæ do tych
wszystkich, którzy maj¹ prawo oczekiwaæ ode mnie ma³ego upominku. Przeznaczy³em dla ojca czterech wspó³braci i jednego brata. Pojedzie tylko trzech ojców, poniewa¿ biskup z Arath obawia³ siê, ¿e jeden z tych, których ja wybra³em, nie by³ odpowiedni dla waszej misji.
Trzej, którzy pozostaj¹ dla was, s¹ wspaniali. Ojciec Grollier jest ju¿
w Kanadzie, towarzyszy³ bpowi Tachému. Dwaj pozostali za kwadrans
rusz¹ w drogê. To s¹ dos³ownie dwa anio³y. Od czasu wst¹pienia do
Zgromadzenia nie przestali byæ doskona³ymi wzorami przestrzegania
Regu³ i wszystkich cnót zakonnych. Nie mo¿na ich nie kochaæ; to jest
naprawdê piêkny podarunek, który robiê waszej misji, a którego zazdroszcz¹ inne misje. Mój drogi synu, mo¿ecie byæ daleko, na krañcach globu, zawsze jestecie w moim sercu, które karmi siê mi³oci¹,
z jak¹ was noszê. Proszê mi wierzyæ, ¿e tam znajduje siê uczucie, które panuje w mojej duszy, i proszê jak o ³askê, ¿ebycie nigdy nie wyobra¿ali sobie, jeli zdarzy³o mi siê zrobiæ jak¹ ma³¹ uwagê, któr¹
moglibycie wzi¹æ za zarzuty, ¿e mój szacunek i moja mi³oæ w stosunku do was mog³y siê zmniejszyæ w jakimkolwiek stopniu. Wy nigdy nie bêdziecie mnie kochaæ setn¹ czêci¹ tego, jak ja was kocham.
Bóg, który mnie wyznaczy³ na ojca licznej rodziny, tak mnie stworzy³,
¿e da³ mi uczestnictwo w Jego niezmiernej mi³oci do ludzi. Proszê
wiêc nie zniechêcaæ siê w pisaniu do mnie. Niech ojciec korzysta
z okazji, która siê nadarza dwa razy w roku. By³bym bardzo zadowolony, gdyby ojciec uraczy³ mnie dwoma listami dobrze wype³nionymi
dwa razy w roku. Ostatni list, który otrzyma³em, mia³ wszystkie cechy, których pragnê. Proszê na tym nie poprzestawaæ. Od siebie zrobiê, co bêdê móg³, ¿eby odpowiedzieæ na ojca grzecznoæ, i bêdê uk³ada³ sprawy tak, aby wszêdzie zrobiæ trochê aktu obecnoci w waszych
lodowatych regionach.
¯egnam, mój najdro¿szy synu, przyciskam ojca do swego serca
i b³ogos³awiê.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
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166. [Do bpa Charbonnela, ordynariusza w Toronto]12.
¯al, ¿e oblaci nie mogli byæ zatrudnieni w diecezji Toronto. Wymówka
uczyniona pra³atowi, który zbyt ³atwo przyjmuje oblatów, którzy opuszczaj¹ Instytut.
Marsylia, 26 lipca 1852 r.
Bardzo poufny
Ekscelencjo,
By³em mile zdziwiony, otrzymuj¹c jeden z listów Ekscelencji. To
wspomnienie ze strony Ksiêdza Biskupa przypomnia³o mi czas, w którym mia³em pociechê widzieæ Ksiêdza Biskupa od czasu do czasu
i przyj¹æ z ust Ksiêdza Biskupa s³owa ¿yczliwoci, której Ksi¹dz biskup
chcia³ mi okazaæ oraz rodzinie, której Bóg chcia³, ¿ebym by³ ojcem.
To nie moja wina, ¿e moi synowie nie mogli byæ zatrudnieni
w s³u¿bie diecezji, której Ksi¹dz Biskup jest Pasterzem. Byli oni przeznaczeni dla Ksiêdza Biskupa i w wyborze, jaki musia³em zrobiæ
wród tylu ró¿nych propozycji, zrobi³bym sobie przyjemnoæ umieszczenia ich najchêtniej pod patronatem Pra³ata, który obieca³ s³u¿yæ im
za ojca.
Nie pozwoli³bym sobie, Ekscelencjo, zrobiæ Ksiêdzu Biskupowi
najmniejszej uwagi o ³atwoci, z jak¹ Ksi¹dz Biskup przyjmuje apostatów z naszego Zgromadzenia, ale skoro Ksi¹dz Biskup mówi mi
o tym, nie mogê powstrzymaæ siê od powiedzenia, ¿e to ¿a³osne, i¿
ludzie niestali w powo³aniu s¹ zachêcani do apostazji przez zapewnienie, ¿e uciekaj¹c z Towarzystwa, w którym uroczycie przysiêgali, ¿e
pozostan¹ a¿ do ostatniego tchnienia, bêd¹ przyjêci z otwartymi rêkami do diecezji, która im bêdzie s³u¿y³a jako schronienie, bêdzie patronowa³a ich niepos³uszeñstwu i ich niesubordynacji oraz dostarczy pokarmu wystarczaj¹cego ich chciwoci: poczwórna profanacja tego, co
jest najbardziej wiête na ziemi: luby wieczyste religijne i przysiêga
wytrwania, zobowi¹zania przyjête w obecnoci Jezusa Chrystusa
i przypieczêtowane w tej samej chwili przez uczestnictwo w Jego ciele godnym uwielbienia.
12
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Jak, Ekscelencjo, Ksi¹dz Biskup nazywa dobrym zrz¹dzeniem
losu wprowadzenie podobnych osób do diecezji Ksiêdza Biskupa
i zachêca nas do z³o¿enia Ksiêdzu Biskupowi gratulacji? Ale, Ekscelencjo, gdybym nie zna³ dobroci Ksiêdza Biskupa, wzi¹³bym to powiedzenie za zniewagê!
Niech Bóg mnie chroni przed os¹dzaniem intencji Ksiêdza Biskupa, ale mam prawo potêpiæ niegodne zachowanie siê cz³onków Zgromadzenia, którego jestem superiorem.
Ostatni z tych, o których Ksi¹dz Biskup mi mówi, o. Ryan, jest
prawdziwym apostat¹. On odszed³ zwi¹zany swymi lubami i swoj¹
przysiêg¹, nie tylko bez mego pozwolenia, ale mimo mego zakazu, nie
uzna³em bowiem powodów, które on mi przedstawi³ do udzielenia
dyspensy, której nie mogê przecie¿ dawaæ dowolnie. Jest on wiêc pod
ciê¿arem wszystkich cenzur skierowanych przez kanony przeciw apostatom. I proszê mi pozwoliæ powiedzieæ Ksiêdzu Biskupowi, i¿
Ksi¹dz Biskup nie mia³ prawa zwolniæ go z tych cenzur, z czego wynika, ¿e ten nieszczênik jest w stanie ¿a³osnego sumienia. Nie ma on
innego stanowiska do zajêcia ni¿ powróciæ pod pos³uszeñstwo legalnym prze³o¿onym i tam oczekiwaæ na ostateczne decyzje, które móg³bym podj¹æ wobec niego.
Jeli idzie o Fitz-Henry’ego, to jest on pozornie bardziej w porz¹dku. Ale jak on wygl¹da przed Bogiem? Tego jasnowidz¹cego Sêdziego siê nie oszukuje! Kiedy z³o¿ono w obecnoci Jezusa Chrystusa
i bezporednio przed przyjêciem go, jako dowód szczeroci swojej
konsekracji, swoje wieczyste luby pos³uszeñstwa, ubóstwa, czystoci
i dodano przysiêgê wytrwa³oci a¿ do mierci w Zgromadzeniu, z którym zawiera siê umowê i które przyjmuje j¹, rozumiem, ¿e mo¿na by
by³o mieæ wyrzuty, i¿ udzielono bez powodów bardziej ni¿ legalnych
(a s¹ one na pewno rzadko legalne) dyspens od tych lubów, które
zazwyczaj s¹ udzielane tylko ad duritiam cordis.
Zreszt¹ bardzo dobrze wiadomo, ¿e w przypadku, w którym uznano, ¿e nie powinno siê wymuszaæ tej fatalnej dyspensy, pozostaje
uczyniæ ze swej strony wszystko, co mo¿na, aby wróciæ do rodziny,
której nie nale¿a³o opuszczaæ. To wyjania mi postêpowanie, które
podjêto w stosunku do Fitz-Henry’ego, którego nie znam.
Mówiono mi o jego rozmowie z Ksiêdzem Biskupem, w której
prosi³ o wyst¹pienie.
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W tym znajduj¹ siê ciernie drogi ¿ycia. Trzeba siê z tym pogodziæ; ale nie mo¿na powstrzymaæ siê od ¿a³owania zalepienia ludzi,
którzy tak lekkomylnie bawi¹ siê swoj¹ dusz¹. Irlandczycy, z których
Ksi¹dz Biskup chcia³by mieæ wspólnotê, s¹ bardziej niepewni ni¿ inni.
Proszê przyj¹æ, Ekscelencjo, wyrazy mego g³êbokiego szacunku.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

167. [Do o. Verdeta]13.
Ojciec Verdet pomyli³ siê, zabieraj¹c wszystkich oblatów z Teksasu
w Galveston, aby zaj¹æ siê kolegium. Jestemy ustanowieni, aby g³osiæ misje.
[Marsylia], 2 wrzenia 1852 r.
Rozumiem to, czym ojca gorliwoæ mog³a ojca natchn¹æ dla biednych dusz tak bardzo opuszczonych, ale trzeba by³o nie dzia³aæ a¿ tak
jednoczenie. Przeczyta³em ojca list na Radzie. Jej jednog³ona odpowied by³a taka, ¿e nigdy nie s³yszano o utworzeniu kolegium w znaczeniu, w jakim ojciec go rozumie i o którego troska poch³ania³aby
wszystkie nasze si³y w Teksasie. My posy³amy misjonarzy, aby nawracaæ dusze, a nie ¿eby walczyæ w kolegium z placówkami uformowanymi gdzie indziej i ju¿ potê¿nie zakorzenionymi. Kim jestemy
w tym rodzaju, aby pretendowaæ do robienia konkurencji korporacji
tak bogatej w personel jak jezuici. Jak to jest, ¿e jestecie wszyscy zebrani w Galveston, podczas gdy po³owa z was by³a przeznaczona na
misje, a ojciec prosi o pomoc i nawet wskazuje tych, których ojciec
chcia³by, aby ojcu pos³ano!
Trzeba przyj¹æ do wiadomoci, ¿e nasze Zgromadzenie nie jest
zgromadzeniem ucz¹cym jak jezuici. My jestemy ustanowieni do g³oszenia misji itd. Nasza rodzina jest zbyt m³oda w Kociele i zbyt ma³a,
¿eby by³o mo¿liwe odci¹gniêcie wielkiej liczby osób od specjalnego
powo³ania, które nas odró¿nia, i zatrudnienie jej w kolegiach. Trzeba
by by³o w tym celu przy³o¿yæ siê do innych studiów ni¿ te, którym
13
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powinni oddawaæ siê misjonarze, aby godnie wype³niæ swoj¹ pos³ugê.
Dlatego tylko wyj¹tkowo mo¿na by³o zaj¹æ siê jednym kolegium. Nie
mo¿na mieæ drugiego z wszystkimi warunkami, które s¹ wymagane,
aby zapewniæ sukces podobnemu zak³adowi.

168. [Do bpa Guigues’a]14.
Dlaczego mylano o wycofaniu oblatów z rejonu Rzeki Czerwonej.
Surowy list do biskupa z Toronto. Nadzieja osiedlenia siê w Quebecu.
Liczne wydalenia ze Zgromadzenia.
[Marsylia], 8 padziernika 1852 r.
Wiesz, mia³em zamiar opuciæ rejon Rzeki Czerwonej przed wyborem o. Tachégo na biskupa. Trudno utrzymywaæ korespondencjê
z t¹ misj¹, jest to sposób absolutnie przeciwny naszym Regu³om wysy³ania misjonarzy samych i odizolowanych w te dzikie okolice do
tego stopnia, ¿e pozostawia siê ich d³u¿ej ni¿ rok bez mo¿liwoci spotkania kap³ana, aby siê wyspowiadaæ, marne rezultaty, jakie ci misjonarze zbieraj¹ z pracy i codziennych ofiar, by³y motywami bardziej ni¿
wystarczaj¹cymi, aby odwo³aæ naszych ojców, ¿eby ich zatrudniæ
w pos³ugach bardziej owocnych a mniej niebezpiecznych.
Napisa³em do bpa de Charbonnela list trochê surowy, on to odczu³.
Czy jest do zniesienia, ¿eby biskup otwiera³ dwa skrzyd³a swojej diecezji s³abym albo niezadowolonym ze Zgromadzenia i ¿eby w ten sposób zachêca³ ich do apostazji. On poinformowa³ mnie o swoich piêknych nabytkach, w swobodnym tonie drobnostki.
Odpowiedzia³em bardzo powa¿nie. Twierdzi on, ¿e przyj¹³ naszych cz³onków, opieraj¹c siê na bardzo zaszczytnych wiadectwach
ich superiorów. Mylê, ¿e bêdzie je niew³aciwie odczytywa³. Jestem
zachwycony dobrymi wiadectwami, jakie ty mi wystawiasz o tych
wszystkich naszych ojcach, którzy s¹ zatrudnieni w twojej diecezji.
Oczekujê z niecierpliwoci¹ sukcesu starañ, które podj¹³e u arcybiskupa Quebecu, aby osiedliæ w jego miecie wspólnotê naszych
14
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ojców. To wszystko, o czym mi donosi³ o. Tempier z Saguenay, ka¿e
mi gor¹co oczekiwaæ wychodz¹cych z niego oblatów. Dosyæ tam cierpieli. W Quebecu nasi ojcowie umocni¹ dobro, które tam zrobili na
placach budowy. Zreszt¹ zale¿y mi, ¿eby nasze wspólnoty by³y w miastach biskupich. Wiesz, jak nalega³em, aby osiedlono siê w Montrealu? Jestemy w Bytown, w Buffalo i Galveston. Bylibymy w Quebecu, gdyby pos³uchano moich rad; nie wolno niczego lekcewa¿yæ, ¿eby
tam iæ, a ty bardzo nadajesz siê, aby nak³aniaæ do tego wniosku.
W nowicjacie jest jeszcze trzydziestu nowicjuszy, ale ja zatrzymujê
nowych kap³anów w Calvaire, ¿eby kazaæ im robiæ rok intensywnych
studiów i przygotowaæ ich do kaznodziejstwa. Pracujemy z sukcesem.
Mo¿emy to oceniaæ w æwiczeniu, które od czasu do czasu ma miejsce.
Ale trzeba by³o zwolniæ Lavignea, który nas kompromitowa³
przez mieszne kazania. Jest to rodzaj szalonego, który domaga siê
dziesiêciu tysiêcy franków od Zgromadzenia, utrzymuj¹c, ¿e je zarobi³. £añcuch przez nag³¹ decyzjê oddzielenia siê od nas. Te nazwiska
nale¿y dodaæ, ³¹cznie z nazwiskiem Dunnea, skoñczonym szelm¹, do
tych, które ojciec ma na swojej licie. Zreszt¹, powiedzmy bez usi³owania pocieszenia siê tym, jezuici maj¹ tych awantur du¿o wiêcej ni¿
my. Tak postêpuje wiat, ten, rozumiem, inspirowany przez diab³a.

169. [Do bpa Techégo]15.
Podziêkowania za list otrzymany 21 lipca i za jego braterskie uczucia.
[Marsylia], 30 listopada 1852 r.
Mój drogi Biskupie, nie trzeba by³o niczego wiêcej ni¿ ostatni list
od Ksiêdza Biskupa z 21 lipca, aby uspokoiæ moje serce. Jest on od
pocz¹tku do koñca taki, jakiego mog³em pragn¹æ, to znaczy pe³en tego
uczucia braterskiego, które odpowiada tak dobrze mi³oci, któr¹ Ksiêdzu Biskupowi obieca³em Drogi przyjacielu, jeli Ksi¹dz Biskup
³¹czy w swoim sercu umi³owanie Zgromadzenia z wol¹, jak¹ Ksi¹dz
Biskup ma, ¿eby zapewniæ chwa³ê Bogu i zbawienie dusz, Ksi¹dz Biskup dojdzie do upragnionego celu.
15
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1853
170. [Do o. Baudranda]1.
Ojciec Baudrand jest mianowany superiorem wspólnoty w Galveston
w Teksasie. Niech wyje¿d¿a jak najszybciej.
[Marsylia], 9 stycznia 1853 r
Mój drogi o. Baudrandzie, powinienem byæ zniechêcony, widz¹c,
¿e jestem tak le rozumiany. Uwa¿a³em, ¿e da³em ojcu przy wielu
okazjach niedwuznaczne dowody mego zaufania i mojej przyjani.
Dobry Bóg odmówi³ mi pociechy z zakosztowania czaru zgodnoci
uczuæ, na których mo¿e za bardzo mi zale¿y. Niemniej prawd¹ jest, ¿e
nigdy nie mia³em w stosunku do ojca innego zamiaru ni¿ wykorzystanie ojca talentu i powiêcenia, w które zawsze wierzy³em. Je¿eli dzisiaj piszê do ojca, niezale¿nie od poleceñ, które o. Vincens jest zobowi¹zany zakomunikowaæ ojcu prowincja³owi, to dlatego, ¿eby jeszcze
raz otworzyæ ojcu moje serce i uspokoiæ serce ojca; bêdzie ono tym
bardziej tylko lepiej usposobione do chêtnego wype³nienia tego
wszystkiego, co pos³uszeñstwo ojcu naka¿e. Nasi m³odzi misjonarze
osiedleni w Galveston potrzebuj¹ superiora, który zaimponuje im swoim dowiadczeniem i który móg³by odpowiedzieæ na zaufanie, jakie
biskup okazuje naszym ojcom. Zwróci³em oczy na ojca, aby przewodniczy³ tej rodz¹cej siê misji. Jest du¿o dobra do zrobienia, poniewa¿
ci, którzy przygotowuj¹ siê do s³u¿enia Kocio³owi w stanie duchownym, maj¹ nam byæ powierzeni. Ojciec wie, ¿e w Stanach Zjednoczonych seminaria s³u¿¹ równie¿ do nauczania krajowej m³odzie¿y i ¿e
pos³uguj¹ siê seminarzystami, ¿eby j¹ uczyli; w ten sposób pomagaj¹
1

Rêkopis. Yenveux VII, 233-234.
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dyrektorom. Gdy ojciec bêdzie na miejscu, proszê porozumieæ siê ze
wspania³ym biskupem, który bardzo ¿yczliwie jest do nas ustosunkowany. Ojcowie wyznaczeni do tworzenia ojca wspólnoty nie sprawi¹
ojcu du¿o trudnoci w kierowaniu nimi. S¹ to wspaniali zakonnicy,
pe³ni ducha ich wiêtego stanu. To jest zrozumia³e, ¿e ojciec bêdzie
¿y³ w najlepszej zgodzie z o. Verdetem, którego postawi³em na czele
misji. Ka¿dy z was bêdzie superiorem w swojej wspólnocie, ojciec
w Galveston, on w Brownsville. Wzajemne uszanowanie, jakie bêdziecie sobie okazywaæ, doprowadzi was do porozumienia siê i bêdzie to
najwiêksze dobro naszej misji w Teksasie. A¿ do nowego rozporz¹dzenia ojciec bêdzie zale¿a³ bezporednio od Superiora Generalnego i z nim
ojciec bêdzie korespondowa³. Teksas jest krajem przysz³oci; niech
ojciec u¿yje ca³ej swojej gorliwoci i wszystkich swoich si³, aby dojæ
do dobrych rezultatów dla chwa³y Bo¿ej, zbawienia dusz i s³awy naszego Zgromadzenia, jedynego, s¹dzê, które s³u¿y temu rodz¹cemu siê
Kocio³owi. Z ¿alem opuszczam ojca, mój drogi o. Baudrandzie, ale
mam tyle spraw do napisania, ¿e brakuje mi czasu.
Proszê przyj¹æ itd.…
PS Proszê nie odk³adaæ odebrania swojej poczty. Bardzo nagl¹ce
jest zajêcie stanowiska uzgodnionego z bpem Odinem. Piszê do niego
w tej samej przesy³ce, ¿eby go zawiadomiæ o ojca przybyciu. Piszê te¿
do trzech ojców, którzy s¹ w Galveston i którzy czekaj¹ na superiora,
jakiego im przeznaczam. Piszê jeszcze do o. Verdeta, który w ten sposób bêdzie uprzedzony o dyspozycjach, jakie pilnie nale¿a³o powzi¹æ.
Rozumie siê, ¿e kasa prowincjalna Kanady wyle pieni¹dze konieczne
na wydatki ojca podró¿y i bêdzie to jej rachunek. Ale proszê wyje¿d¿aæ
niezale¿nie od stanu zaanga¿owania, powziêtego w Montrealu na misje,
rekolekcje albo jubileusze. Ja st¹d wylê im ojca, aby ojca zast¹pi³.

171. [Do o. Verdeta, w Teksasie]2.
Przyj¹æ kierownictwo seminarium w Galveston. Oblaci, którzy zmarli
albo wyst¹pili ze Zgromadzenia. Dzie³a Zgromadzenia we Francji.
2
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[Marsylia], 10 stycznia 1853 r.
Mo¿emy zaanga¿owaæ siê w seminarium wcale nie po to, aby
tworzyæ akademiê, która mog³aby walczyæ z kolegiami Stanów Zjednoczonych, kierowanymi przez zakonników, którzy maj¹ misjê dla ich
Instytutu do wype³nienia tej pos³ugi, lecz aby formowaæ duchownych
dla s³u¿enia diecezji i nimi siê pos³u¿yæ, jak to robi siê gdzie indziej,
aby uczyæ ³aciny m³odych uczniów, których chêtnie powierzono by
temu zak³adowi.
Nie wiem, jak bêdziemy mogli podo³aæ wszystkim naszym zobowi¹zaniom. Dobry Bóg chce swojej czêci dla raju. Oto niedawno cios za
ciosem zabra³ nam o. Pierrea Clausseta i kleryka Urbaina Vachera,
za którym z bliska poszed³ kleryk Alexandre Silvy. Ojciec zobaczy
w nekrologu, ¿e inni ich poprzedzili, ale ojciec nie znajdzie tam nazwiska Georgesa Featherstonea zmar³ego w Anglii 5 lipca i pominiêtego na tej licie. Stracimy jeszcze za kilka dni kleryka Wintera, który
umrze tak wiêcie jak wszyscy inni, którzy stworzyli zmar³ych z przeznaczenia. W ten sposób przechodzi siê ze Zgromadzenia do nieba.
Czym stan¹ siê apostaci? Dr¿ê o nich. Chcia³bym ukryæ ich wstyd,
trzeba jednak, ¿eby ojciec wiedzia³, ¿e Dunne, Walsh i Grey nale¿¹ do
liczby tych nieszczêników. Ipsi viderint.
Nasi oblaci nadal dobrze postêpuj¹, a nowicjat nie pozostawia nic
do ¿yczenia. Niedawno zostalimy poniek¹d zmuszeni przej¹æ Sion,
w którym oblaci dokonali ju¿ tyle dobra, ochraniaj¹c prowincjê przed
uwiedzeniem przez Baillardów. Biskup z Nancy powierzy³ oblatom
obs³ugê wiêzieñ, co zajmuje jedn¹ osobê w sposób bardzo po¿yteczny
i zaopatruje potrzeby domu. Prosi siê o nas w Poitiers, a biskup Orleanu chcia³by powierzyæ nam s³ynne sanktuarium Dziewicy, jeden
z najpiêkniejszych kocio³ów Francji i mieszkanie bardzo przyzwoite,
w przekonaniu, ¿e Oblaci Maryi przywróc¹ wietnoæ temu sanktuarium zaniedbanemu przez obojêtnoæ, a byæ mo¿e tak¿e przez brak
gorliwoci3. W ten sposób pracujemy wszêdzie nad poszerzeniem Królestwa Jezusa Chrystusa i nad uwiêceniem dusz. Myla³em, ¿e te
szczegó³y sprawi¹ ojcu przyjemnoæ, wszyscy musimy mówiæ: omnia
mea tua sunt.

3

N.-D. de Cléry, gdzie oblaci zaczêli pracowaæ w 1854 roku.

 49 

¯egnam, drogi synu, udzielam ojcu i ojca podw³adnym mego ojcowskiego b³ogos³awieñstwa w ¿yczeniu dobrego roku.

172. [Do bpa Odina, ordynariusza w Galveston]4.
Wys³anie o. Baudranda jako superiora seminarium w Galveston.
[Marsylia], 11 stycznia 1853 r.
Stale liczê na ¿yczliwoæ Ksiêdza Biskupa dla wszystkich moich
dzieci, które sta³y siê dzieæmi Ksiêdza Biskupa od czasu, gdy je z ufnoci¹ z³o¿y³em na piersi Ksiêdza Biskupa. Radzê im zawsze zwracaæ
siê bezporednio do Ekscelencji, z którym sami maj¹ do czynienia, bez
zatrzymywania siê na ma³ych sprzeciwach, które sk¹d mog¹ do nich
przyjæ.
Wysy³am Ksiêdzu Biskupowi o. Baudranda, ¿eby kierowa³ seminarium Jest to jeden z naszych najlepszych cz³onków; spowoduje on
niedostatek w Montrealu, gdzie dokonuje tyle dobra od czasu, gdy
Zgromadzenie Oblatów Maryi zosta³o powo³ane w te regiony.

173. [Do bpa Guigues’a]5.
Za³o¿yciel polega na dobrym os¹dzie biskupa z Bytown.
[Marsylia], 11 stycznia 1853 r.
Mój drogi Biskupie, jeli idzie o delikatne pytanie, które Ojcu
Biskupowi postawi³em, przewiadczenie Ojca Biskupa utrwala moj¹
niepewnoæ; Ociec Biskup wie, ¿e ja zawsze polega³em na dobrym
os¹dzie Ojca Biskupa.

4
5

Rêkopis. Yenveux III, 144; IX, 42.
Rêkopis. Yenveux IX, 136.
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174. [Do o. Baudranda, superiora w Galveston]6.
Dodawanie odwagi o. Baudrandowi w jego nowych funkcjach superiora seminarium.
[Marsylia], 3 marca 1853 r.
Mój drogi o. Baudrandzie, do kogo ojciec chce, ¿ebym siê zwróci³, gdy mam stanowisko odpowiedzialne i delikatne do wype³nienia?
Czy trzeba, ¿ebym pos³a³ raczej m³odzieñców albo mê¿ów raczej niedowiadczonych ni¿ dawnego z rodziny, przerwanego w pos³udze
i którego dowiadczenie i praktyka cnót zakonnych daj¹ mi wszelkiego rodzaju gwarancje na sukces misji, jak¹ w tym przypadku mam mu
powierzyæ? Jak móg³bym odpowiedzieæ na wymogi, jakie Bo¿a
Opatrznoæ na nas nak³ada, gdybym musia³ zatrzymaæ siê na uczuciach
pokory osób, które powo³ujê do wype³niania funkcji najwa¿niejszych?
W tej sprawie jest tylko jednomylnoæ, to znaczy robiæ tak, jak ja
robiê. Nie, mój drogi synu, wcale nie jestem poruszony powodami,
które ojca skromnoæ i, jeli ojciec chce, delikatnoæ sumienia ka¿¹
ojcu przytoczyæ. Aby ojca uspokoiæ, bêdê musia³ tylko przypomnieæ
dawny ojca list, w którym ojciec mówi³ mi, ¿e po rekolekcjach przeprowadzonych w naszym domu ojciec zrozumia³, ¿e mo¿e tak samo
jak kto inny spe³niaæ funkcjê superiora, i ¿e uwa¿a nawet, i¿ powinien mi powiedzieæ, ¿e nie by³by przera¿ony stanowiskiem mistrza
nowicjuszy. Mój drogi synu, proszê siêgn¹æ pamiêci¹ do tego czasu
i odzyskaæ tê sam¹ odwagê, której ojcu nie zabraknie dok³adnie
w chwili, w której pos³uszeñstwo nakazuje ojcu samo wykonanie i rozwiniêcie tych dobrych pogl¹dów. £aska dobrego Boga zawsze towarzyszy, owieca i umacnia tego, kto postêpuje wed³ug swego powo³ania drog¹, jak¹ mu wytycza pos³uszeñstwo. Muszê jeszcze powiedzieæ,
¿e ojciec nie napotka ¿adnych problemów wród tych, na czele których ojca stawiam; s¹ oni o¿ywieni wspania³ym duchem i wkrótce bêdziecie stanowili tylko jednego mê¿a, tak jak bêdziecie ju¿ mieli tylko
jedno serce: cor unum et anima una.
Jeli idzie o to, o co ojciec mnie siê pyta, a co dotyczy mo¿liwoci w razie potrzeby skierowania siê do biskupa, ¿eby siê wyspowia6
Rêkopis. Yenveux VI, 14; VII, 235-236; IX, 42. Tekst IX, 42 jest identyczny z tekstem z VII, 235-236 i ma datê 5 kwietnia.
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daæ, pozwalam ojcu na to bardzo chêtnie, tylko chcia³bym, ¿eby to
by³o okazjonalnie i nie oznacza³o, ¿e ojciec nie chce korzystaæ z pos³ugi swoich ojców. Ojciec móg³by, spowiadaj¹c siê wed³ug naszych
zwyczajów zgodnych w tym z prawami kanonicznymi u jednego ze
swoich wspó³braci, skierowaæ siê, gdy to wyda siê ojcu dobre, do bpa
Odina.
Niech wiêc ojciec bêdzie spokojny, mój drogi synu, i niech wype³nia swoje zadanie w pe³nej wolnoci ducha, z ca³¹ gorliwoci¹, do której jest zdolny, i z ufnoci¹, do której powinna ojca pobudzaæ pewnoæ,
¿e ojciec spe³nia wolê Boga, wype³niaj¹c pos³annictwo, jakie ojcu dajê
w Jego imieniu.

175. [Do o. Bermonda, w Saint-Boniface]7.
Przybycie do Saint-Boniface oo. Rémasa i Végreville’a. Odpowiedzialnoci o. Bermonda jako dawnego w Zgromadzeniu, prokurator wikariatu i pierwszy wspó³pracownik bpa Tachégo.
[Marsylia], 5 kwietnia 1853 r.
Cieszê siê radoci¹, jakiej ojciec dozna³ na widok tych dobrych
braci, których Bo¿a Opatrznoæ ojcu przeznaczy³a na wspó³pracowników na ojca tak trudnej misji. W duchu korzê siê przed wami wszystkimi, gdy mylê o powiêceniu, które was przeznacza do prac powiedzia³bym prawie ponad ludzkie si³y. Jak siê to dzieje, ¿e ci, którzy
powinni najlepiej rozumieæ ogromn¹ ofiarê, jak¹ sobie nak³adacie,
pozostaj¹ na to nieczuli!
Potrzebujê, mój drogi przyjacielu, ¿eby ojciec wiernie informowa³
mnie o wszystkim, co dotyczy waszej misji. Niech ojciec nie pozostawia mi nic do domylania siê, proszê mówiæ szczerze, proszê zawsze
do³¹czyæ do faktów swój w³asny os¹d. Niech ojciec myli, ¿e jest cz³owiekiem zaufania Zgromadzenia, nad którego interesami ojciec powinien czuwaæ nie tylko w porz¹dku materialnym jako prokurator wikariatu, ale tak¿e w porz¹dku moralnym jako pierwszy z oblatów po bpie
7

Rêkopis. Yenveux I dodatek, 107; IX, 51.
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Tachém Stanowczo trzeba, ¿eby bp Provencher wiedzia³, ¿e to nie
jest ³aska, któr¹ zrobi³ Zgromadzeniu, wzywaj¹c je na te okropne regiony, ale przeciwnie — winien jest Zgromadzeniu wdziêcznoæ
Chcia³bym, mój drogi synu, ¿eby ojciec przestudiowa³ z refleksj¹ i pod
Bo¿ym natchnieniem sytuacjê tej misji, dobro, które mo¿na tam zrobiæ, to, co ojciec przewiduje, ¿e powinno siê zdarzyæ czy to po odjedzie bpa Provenchera do Kanady, czy po jego mierci Cokolwiek by
by³o, niech ojciec dzia³a z du¿¹ roztropnoci¹, niech ojciec dodaje
odwagi i podtrzymuje oblatów, niech ojciec bêdzie punktem zbornym
i anio³em pokoju, a jeli ojciec s¹dzi przed Bogiem, ¿e powinien zrobiæ jak¹ uwagê bpowi Tachému, niech ojciec zrobi to z prostot¹, ale
z umiarkowaniem i bez nara¿ania siê na brak szacunku, jaki ojciec jest
mu winien.
¯egnam, mój najdro¿szy synu, piszê do ojca z du¿ym popiechem,
ale bardzo chcê, ¿eby ten list wyra¿a³ ca³¹ ojcowsk¹ mi³oæ, jak¹ odczuwam do ojca, którego zawsze kocha³em i którego kocham z ca³ego
swego serca.

176. [Do o. Santoniego, prowincja³a]8.
Wys³anie do Ameryki o. Marie Josepha Royera. Podró¿ o. Laverlochère’a
do Francji.
[Marsylia], 3 maja 1853 r.
Mój drogi, bêdzie mi ojciec wdziêczny, ¿e dajê ojcu tak wspania³ego ojca, jakim jest o. Royer. Wszystkie jego oceny podczas nowicjatu by³y doskona³e; a wystarczy³o mi zobaczyæ go i porozmawiaæ z nim
przez kilka chwil przedwczoraj w Aix, gdzie by³em na sakrze biskupa
z Grenoble9, ¿eby zrozumieæ, ¿e robiê ojcu prawdziwy podarunek.
Jego dobre pogl¹dy, jego umi³owanie rodziny, jego mi³e postêpowanie, jego uleg³oæ podbi³y moje serce tym bardziej, ¿e mój umys³ by³
ju¿ dobrze do niego ustosunkowany. Jego prosty wygl¹d w naszych
wspólnotach w Aix i w Marsylii spowodowa³ ten sam skutek. Wy8
9

Rêkopis. Yenveux: VI, 132; IX, 92.
Biskup J.M.A. Ginoulhiac.
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je¿d¿a zadowolony tylko dlatego, ¿e wola Bo¿a objawi³a siê przez
pos³uszeñstwo; nie zgodzi³by siê, aby wygl¹da³o, i¿ jest za to wdziêczny, jakby mia³ zrobiæ najmniejsz¹ ofiarê. Ojciec bêdzie wiêc mia³ korzyæ z tego wspania³ego ojca; niech ojciec pos³uguje siê nim w swoich wspólnotach; on lubi Regu³ê, a my uznalimy, ¿e dobrze sobie
radzi i nie zra¿a siê trudnociami. Wydaje mi siê, ¿e ojciec znalaz³by
w o. Royerze cz³owieka, którego potrzeba wam dla Detroit.
Zgadzam siê na podró¿ o. Laverlochère’a; nie mo¿na jednak przyj¹æ jako zasady tego, ¿e ojciec wysy³a do Francji tych wszystkich naszych ojców, którzy s¹ dotkniêci powa¿n¹ niemoc¹.
Niech o. MacDonagh pozostanie tam, gdzie jest; aby go stamt¹d
wycofaæ, nie wystarczy, ¿e cieszy³by siê z powrotu do Anglii.

177. [Do o. Ricarda]10.
Prefekt wiêtej Kongregacji Propagandy nak³ania oblatów do pozostania w Oregonie. Biskupi oka¿¹ siê od tej pory bardziej giêtcy; niech
ojcowie tak¿e bêd¹ bardziej ugodowi. Relacje o o. Accoltim. Nauczyæ
siê angielskiego. Troski duchowe kleryków. Czym sta³ siê o. Lempfrit?
Powo³ania.
L.J.C. et M.I.
Marsylia, 12 maja 1853 r.
Mój drogi o. Ricardzie, na pró¿no idê pod wszystkimi ¿aglami, nigdy nie zdo³am zadowoliæ wszystkich. Je¿eli skar¿ê siê na zbyt d³ugie
milczenie ojca, to dlatego, ¿e wiem, i¿ niestety ojciec nie ma du¿o do
roboty i by³oby ojcu bardzo ³atwo codziennie powiêciæ mi kilka chwil,
aby wype³niæ cztery strony swoich listów. Ale czy ojciec mia³by odwagê zbiæ ten argument, stosuj¹c go do mnie, kiedy k³adê siê o pó³nocy
i wstajê o pi¹tej godzinie, czêsto w ci¹gu dnia nie mam chwili wolnej,
której móg³bym u¿yæ do woli. ¯eby dzi napisaæ do ojca, musia³em zrezygnowaæ z asystowania w sumie, a po³owa czasu, któr¹ chcia³em powiêciæ ojcu, zosta³a mi zabrana wbrew mnie przez trzy osoby, trzech
10

Orygina³: Ottawa, Archiwum Deschâtelets.
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kap³anów, którzy zajmowali mnie swoimi sprawami i odwrócili od ojca.
Zostawmy te szczegó³y; wszyscy wiedz¹, jak aktywne ¿ycie muszê prowadziæ bez najmniejszego wzglêdu na mój wiek, w który — wydaje siê
— nie chc¹ wierzyæ, poniewa¿ Bóg zachowuje mi zdrowie i energiê
prawdziwie m³odzieñcz¹. Dlatego nie nale¿y s¹dziæ, ¿e zapomnia³em
o ojcu albo o k³opotach waszej misji. Zawsze informowa³em wiêt¹
Kongregacjê, a to moje skargi i moje reklamacje mia³y u biskupów wartoæ powa¿nych uwag, które powinny zmieniæ ich postawê w stosunku
do was. Mniej o tym s¹dzê na podstawie ojca listów ni¿ przez listy, które otrzymujê z Rzymu. Nie mogê zwolniæ siê od zakomunikowania ojcu
ich treci przynajmniej czêciowo. One utrwalaj¹ nasze niezdecydowanie. Wed³ug moich uzasadnionych skarg na za¿alenia, o których ojciec
mnie powiadamia³, obawiano siê w Propagandzie, ¿e chcielibymy opuciæ Oregon; Jego Eminencja Kardyna³ Prefekt napisa³ mi na ten temat
list pilny i pe³en uwag, które musia³em uznaæ za wolê Bo¿¹, poniewa¿
t¹ drog¹ G³owa Kocio³a daje misje do ró¿nych czêci wiata, w których Ewangelia powinna byæ g³oszona. Chcia³bym mieæ czas na przet³umaczenie ojcu tego cennego dokumentu. Jest to apel do naszej gorliwoci, aby nie opuszczaæ misji, która nam zosta³a powierzona i która
zosta³aby pozbawiona robotników, gdybymy wykonali nasz zamiar
wyjazdu. Kardyna³ zwraca mi uwagê, ¿e nie omieszka³ przypomnieæ
biskupom odpowiednie myli i ¿e z ostatnich listów arcybiskupa mo¿na
wnioskowaæ, i¿ pra³aci rezygnuj¹ z tego le pojêtego systemu, którego
konsekwencje nie doæ rozwa¿yli; co wiêcej, ¿e przywi¹zujê wielk¹
wagê do zatrzymania oblatów. Liczy ponadto na mi³oæ naszych zakonników, ¿e wszystko sk³ania do wiary, i¿ trudnoci, na które siê skar¿ono, obecnie usta³y i bêd¹ zatem kontynuowaæ z zapa³em i z wiêksz¹ ³atwoci¹ pos³ugê, któr¹ umieli wype³niaæ w czasie mniej sprzyjaj¹cym.
wiêta Kongregacja apeluje wiêc do mojej godnoci biskupa, ¿eby oceniæ wa¿noæ proby, z jak¹ do mnie siê zwraca, nie w¹tpi¹c, ¿e nie odmówiê dania Stolicy wiêtej dowodu mojej gorliwoci wspó³pracy z ni¹
w wielkim celu propagowania naszej wiêtej wiary. S¹ to w³asne s³owa
z tego pierwszego listu. Mój drogi ojcze, ojciec domyla siê, ¿e nie by³o
co siê wahaæ; musia³em odpowiedzieæ, ¿e nasze Zgromadzenie mia³o
byæ pos³uszne nie tylko rozkazom, ale zwyk³ym ¿yczeniom Propagandy, która dla nas by³a t³umaczem woli G³owy Kocio³a. Ta tak naturalna
odpowied spowodowa³a szybki list z podziêkowaniami, który tak¿e
chcia³bym móc przet³umaczyæ dla ojca. Powtarza siê mi, ¿e polecono
biskupom, aby mieli dla stowarzyszeñ, które im pomagaj¹ w ich pos³u-
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dze, wiêcej przyjaznych uczuæ, ale prosi siê mnie tak¿e, ¿ebym poleci³
naszym misjonarzom korzystaæ z lepszych obecnie dyspozycji biskupów, ¿eby im pomagaæ, poniewa¿ dobro misji zale¿y od doskona³ej zgody pra³atów i misjonarzy. To w³anie robiê tym listem. Zachowujcie
wiêc ³agodnoæ i zawsze najwiêkszy szacunek w koniecznych stosunkach, jakie macie z pra³atami, co nie znaczy, ¿ebycie rezygnowali ze
swoich legalnych praw i ¿ebycie siê powstrzymywali od robienia uwag,
które uwa¿acie za odpowiednie dla dobra misji i u¿ytecznoci waszej
sytuacji. Oczywicie biskupom zale¿y na utrzymaniu was, nie bêd¹ wiêc
odmawiaæ zapewnienia wam warunków, których siê domagacie. Wasza
centralna placówka, tak bliska Olympii, stwarza mo¿liwoæ wykonywania waszej pos³ugi wobec Bia³ych. Wydaje mi siê, ¿e to nie przeszkodzi³oby zaj¹æ siê tak¿e Indianami. Jestem zbyt daleko, ¿eby o tym wydawaæ s¹d. Omówienie tych kwestii nale¿y do was, którzy jestecie
na miejscach. Stwierdzam z przyjemnoci¹, ¿e wasze dobre stosunki
z o. Accoltim nadal istniej¹, naradzajcie siê we wszystkim, co dotyczy
sprawy misji. Trzeba je utrzymaæ, poniewa¿ wiêta Kongregacja tego
wymaga, ale trzeba urz¹dziæ siê przyzwoicie, to, co wam siê nale¿y,
musi byæ zapewnione. Jestem poirytowany tym, ¿e ojciec nie przys³a³
mi kopii listu o. Accoltiego. Ten list najbardziej umo¿liwi³by mi poznaæ
sprawy, o które toczy siê spór, i ludzi, z którymi trzeba rozmawiaæ. Ojciec czêsto mówi mi o kim, kto mówi po angielsku, ale czy ojciec nie
ma br. Blancheta. On musia³ niezwykle wydoskonaliæ siê w tym jêzyku
od czasu, jak jest w cis³ym kontakcie z tymi, którzy mówi¹ tylko po
angielsku. Musia³ on uczyæ tego jêzyka innych ojców, a nawet ojca. Mój
szwagier jest du¿o starszy od ojca. Ze wzglêdu na wiek móg³by byæ ojca
ojcem. Nauczy³ siê jednak angielskiego zupe³nie sam. T³umaczy biegle
ka¿d¹ ksi¹¿kê, a gdyby by³ z Anglikami, te¿ mówi³by. Wspominam
o tym, poniewa¿ nie mamy do dyspozycji oblatów anglojêzycznych. Nie
ma ich wcale w nowicjacie, a ja widzê tylko dwóch studiuj¹cych teologiê, którzy s¹ absolutnie konieczni na misjê w Anglii, która g³ono wo³a
o pomoc i która jej potrzebuje. Czy bêdê mówi³ ojcu o ojca klerykach?
Naprawdê od czasu, gdy zrobilicie ich w³acicielami, stracili g³owê. To
byli ludzie m¹drzy, prawdziwie dobrzy zakonnicy. Nie rozumiem ju¿ ich
jêzyka. Nie wiedz¹, ¿e bêd¹c zakonnikami, mog¹ byæ tylko figurantami
dla w³asnoci, które umieszczono na ich g³owie i ¿e te ziemie powinny
byæ nabyte dla Zgromadzenia. Nie, oni sobie wyobrazili, ¿e te ziemie
powinny byæ potraktowane jak dziedzictwo, które oni otrzymaliby od
ich ojców, i ¿e oni s¹ rzeczywicie ich w³acicielami do tego stopnia, i¿
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mog¹ nimi dysponowaæ tak jak dobrem dziedzicznym. Na tym polega
ich b³¹d. Proszê postaraæ siê to daæ im do zrozumienia bez ich przynaglania, bo oni ¿al¹ siê, ¿e traktuje siê ich bardzo surowo, ¿e zrobiono
ich niewolnikami, ¿e zupe³nie nie troszczy siê o nich pod wzglêdem
duchowym, co jest spraw¹ powa¿n¹, bo maj¹ w tym prawo, którego nie
mo¿na im zanegowaæ, a ja zaklinam ojca, ¿eby natychmiast o to zadbaæ
i wype³niæ jako niezbêdny obowi¹zek. Trzeba tak¿e umiarkowanie zlecaæ im pracê. To te¿ jest obowi¹zkiem mi³oci i sprawiedliwoci.
Jeli ojciec uwa¿a, ¿e o. Lempfrit napisa³ do mnie, to ojciec siê
myli. Nie wiem ju¿, ani co on robi, ani czym siê sta³. By³oby jednak
trzeba, ¿eby ojciec przypomnia³ mu o jego obowi¹zku, ojciec musi
znaæ jego adres. W jakim innym zakonie sprawy tak siê tocz¹? Rozumiem, ¿e zosta³ on upokorzony przez Indian, których uleg³oæ tak
chwali³ i na temat których napisa³ tak wspania³e rzeczy, ale to rozczarowanie nie zwolni³o go z pos³uszeñstwa, jakie by³ winien swoim superiorom, najpierw ojcu, którego powinien siê poradziæ przed opuszczeniem misji, jak¹ niew¹tpliwie ojciec mu zleci³ i powinien czekaæ
na decyzjê w sprawie nowej misji, za któr¹ têskni³. Proszê postaraæ siê
uregulowaæ jego sytuacjê, a jeli dopuci³ siê odstêpstwa, powinnimy
o tym wiedzieæ, abymy mogli konsekwentnie dzia³aæ. Gdyby ten dobry ojciec mia³ zdrowy rozs¹dek, móg³by, id¹c w³aciw¹ drog¹, przygotowaæ nam wejcie do Kalifornii, co sta³oby siê drabin¹, która pozwoli³aby dojæ a¿ do was. To przykre, ¿e ojca zdrowie przeszkodzi³o
ojcu w osobistym przejêciu tej inicjatywy. Byæ mo¿e dobry Bóg pozwoli³ na to opónienie, aby nam daæ czas na wzmocnienie trochê
personelu; to znaczy na tak d³ugie, aby go uformowaæ! Z nowicjatu
wyjdzie czternastu, którzy nie ukoñczyli filozofii! Proszê nie skar¿yæ
siê, ¿e wród was wcale nie macie Irlandczyków mówi¹cych po angielsku, ten, którego wys³a³em do Natalu z wikariuszem apostolskim,
zrobi³ mu nagle kawa³, opuszczaj¹c go tam, bez ceregieli wyst¹pi³
i on nie jest jedynym z tego narodu. Wiemy co o tym w Kanadzie.
Teraz ojciec jest uspokojony czy nie? — w obawie, któr¹ ojciec zawsze mia³, ¿e my zostawilibymy was, ¿ebycie umrli z g³odu. Mam
nadziejê, ¿e w tym roku nie otrzymamy mniejszego zasi³ku ni¿ poprzedni. Specjalnie powierzam ojcu tysi¹c czu³oci dla ka¿dego z naszych ojców i braci, wszystkich ich pozdrawiam i b³ogos³awiê z g³êbi
mego serca. Nasi tutejsi ojcowie równie¿ was pozdrawiaj¹. ¯egnam.
 K. J. Eugeniusz, biskup z Marsylii.
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178. [Do oo. Tissota i Maisonneuve’a, w Île à la Crosse]11.
List dodaj¹cy odwagi ojcom, którzy maj¹ trudnoci z superiorem.
[czerwiec 1853 r.]
Moi drodzy ojcowie i kochane dzieci, jaki ból sprawi³y mi wasze
listy! Jak wy pos³ani przez Boga, prawdziwi aposto³owie tych narodów, które nigdy nie widzia³y wiat³a pochodni prawdy, wy, którzy
otrzymalicie tak wznios³e pos³annictwo, wy, których wszystkie moje
dzieci, którymi jestecie, powa¿am, przed którymi w duchu korzê siê,
okazujecie siê tak s³abi w opanowaniu kilka goryczy i nie jestecie
w stanie znieæ kilka sprzeciwów do tego stopnia, ¿e jestecie gotowi
pozostawiæ wolne pole demonowi w imperium, na którego atakowanie otrzymalicie pos³annictwo Kocio³a. Odwagi wiêc, moje dzieci,
strze¿cie siê ulegania tak grubiañskiej pokusie.
Chcê wierzyæ, moje drogie dzieci, ¿e macie powody do skar¿enia
siê na waszego superiora Przypuszczam nawet, ¿e bêdzie móg³ byæ
niesprawiedliwy w stosunku do was. Czym to jest dla duszy naprawdê
zakonnej? Jest to rodek, jaki Bóg jej daje, aby siê krzy¿owa³a i robi³a
postêpy w doskona³oci.
Moje drogie dzieci, trzy razy przeczyta³em wasze listy, rozwa¿a³em wszystkie wyra¿enia i zapewniam was, ¿e bardzo martwi mnie
wasz ból i przykre odczucia; chcia³bym mieæ tylko piêædziesi¹t mil do
zrobienia, aby iæ i wam ul¿yæ, ale muszê zadowoliæ siê poleceniem
was Bogu i naszej Niepokalanej Matce Nie ma miejsca do takiego
niepokojenia was, a zw³aszcza, co nigdy nie powinno siê zdarzyæ, nie
by³o miejsca na niespe³nienie waszego obowi¹zku w stosunku do
waszego superiora. Napisa³em do bpa Tachego, aby mu poleciæ udowodnienie wam, ¿e jeli on jest waszym superiorem, nie przestaje byæ
waszym bratem z mi³oci.
Mam pe³ne prawo s¹dziæ, ¿e gdy ka¿dy do tego siê przy³o¿y, pokój,
który tylko diabe³ móg³ zak³óciæ, powróci. Odzyskajcie odwagê; jak
11
Rêkopis. Yenveux V, 173. Yenveux zapomnia³ podaæ datê tego listu. Wiadomo jednak,
¿e o. Tissot napisa³ do Za³o¿yciela 17 stycznia 1853 r., ¿eby siê poskar¿yæ na bpa Tachégo
i prosiæ o swoje odwo³anie do Francji. 11 stycznia 1854 r., po otrzymaniu tego listu, napisze on
znów, ¿eby donieæ, i¿ pozostaje na swojej placówce. Ten list zosta³ wiêc napisany latem 1853 r.,
prawie w tym samym czasie co list adresowany do bpa Tachégo, 1 czerwca.
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najprêdzej napiszcie do mnie, ¿eby mnie pocieszyæ; nie odrzucajcie natchnieñ Ducha wiêtego, b¹dcie wierni, a bêdziecie zadowoleni.
¯egnam, moje drogie dzieci, b³ogos³awiê was i ciskam. Patrzê na
wasze portrety, które ukazuj¹ mi was takimi, jakimi bylicie, gdy
opuszczalicie mnie, aby ruszyæ do walki

179. [Do bpa Tachégo]12.
Podziêkowania za list i za uczucia. Skargi kilku ojców na biskupa.
[Marsylia], 1 czerwca 1853 r.
Nie potrafi³bym wyraziæ Ojcu Biskupowi przyjemnoci, jak¹ mi
sprawi³ sam widok pisma Ojca Biskupa; jeszcze wiêcej radoci odczu³em, gdy chciwie przeczyta³em ten dobry list, na który czeka³em.
Uczucia, które w nim Ojciec Biskup wyra¿a, odpowiadaj¹ tak dobrze
uczuciom, które ja czu³em do Ojca Biskupa; rozpraszaj¹ one jak¹ troskê, któr¹ moje serce kochaj¹ce Ojca Biskupa mog³oby poczuæ, gdyby
nie spotka³o siê z wzajemnoci¹ moich uczuæ tak ¿ywych i tak g³êbokich. Uspokojony pod tym wzglêdem, jestem bardziej swobodny
w mówieniu z prostot¹ do Ojca Biskupa, w ca³ym spotkaniu Nie
mogê usprawiedliwiæ braków pos³uszeñstwa pope³nionego w stosunku do Ojca Biskupa. Muszê jednak przedstawiæ z ¿yczliw¹ wolnoci¹
skargi wysuwane przeciw Ojcu Biskupowi13. Nie mogê zwolniæ siê ze
zrobienia uwag tym ojcom i z owiadczenia im przykroci z powodu
tego wszystkiego, co siê sta³o.

180. [Do o. Santoniego, prowincja³a]14.
Ojciec Honorat mo¿e byæ prokuratorem prowincjalnym.
Rêkopis. Yenveux IX, 203.
Yenveux pisze: nastêpuje przedstawienie skarg oo. Tissota, Maisonneuve’a, Grolliera, Farada…”.
14
Rêkopis. Yenveux VII, 130.
12
13
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[Marsylia], 8 sierpnia 1853 r.
Bardzo chêtnie zgadzam siê, ¿eby nasz dobry o. Honorat by³ prokuratorem prowincjalnym. Ten drogi ojciec, który mia³by mi za z³e,
gdybym z nim nie mówi³ z zupe³nie przyjazn¹ szczeroci¹, wie bardzo dobrze, jakie zawsze by³y moje obawy w zwi¹zku z jego s³aboci¹ przejawiaj¹c¹ siê w ³atwym wydawaniu przez niego pieniêdzy
Polecam wiêc ojcu, drogi ojcze prowincjale, ¿eby nie powierzaæ mu
ca³kowicie klucza, którym bêdzie trzyma³ zamek.
Gdy kasa prowincjalna musi przyjæ z pomoc¹ domom prowincji, to wcale nie jest po¿yczka. Zreszt¹ po co, skoro ka¿dy dom powinien odprowadzaæ swój nadmiar do tej kasy.

181. [Do o. Baudranda, superiora w Galveston]15.
Chwilowo nie wyle siê ojców do Teksasu. Utworzyæ dwa domy tak,
¿eby utrzymaæ przestrzeganie Regu³y. mieræ o. Daltona w Anglii.
Roztropnoæ w czasie epidemii.
[Marsylia], 27-30 padziernika 1853 r.
Ojciec bêdzie musia³ wysiliæ siê, ¿eby wydostaæ siê z sytuacji za
pomoc¹ tego, co macie, a do tego potrzebna jest tak dobra opinia ojca
o sobie i o swojej umiejêtnoci postêpowania, jak¹ o niej mam ja sam
oraz inni. Nie mo¿na mieæ wszystkiego wed³ug ¿yczenia od pocz¹tków; cz³owiek serca pokazuje siê naprawdê wtedy, gdy pojawiaj¹ siê
przeszkody. To nie sztuka robiæ dobrze, gdy niczego nie brakuje i gdy
ma siê wszystko wed³ug ¿yczenia. Niech wiêc ojciec bêdzie odwa¿ny,
sukces odnosi siê, gdy bardzo siê tego chce. Tymczasem bêdziemy
pracowaæ nad uformowaniem dobrych osób, ale obecnie w Europie nie
mamy do dyspozycji ludzi odpowiednich do zatrudnienia w Teksasie,
jak ojciec tego by chcia³. Nale¿a³oby pragn¹æ, ¿eby wasze dwa domy
w Galveston i w Brownsville mog³y byæ ustanowione w sposób reglar-

15
Rêkopis. Yenveux II, 127; IV, 5, 47; V, 52 ; VII, 165 ; IX, 72. Niektóre z tych urywków maj¹ datê 27, inne 30 padziernika.
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ny. Ustalê ostateczni, jacy bêd¹ asesorzy dwóch domów i prokurator
w ka¿dym z nich. Tymczasem polecam wam dok³adne przestrzeganie
wszystkiego, co jest przepisane przez Regu³ê, aby utrzymaæ regularnoæ i dobrego ducha w waszych wspólnotach. Musiano wys³aæ wam
mój okólnik z 2 ostatniego sierpnia, który powinien byæ czytany i ponownie przeczytany we wszystkich naszych domach.
Zawsze mamy jak¹ now¹ stratê do op³akiwania. Oto o. Dalton
niedawno zosta³ nam zabrany w Anglii przez bardzo przedwczesn¹
mieræ. Ten m³ody ojciec poszed³ do nieba tak jak ci, którzy go wyprzedzili, ale bardzo nam go brakuje. Liczy³em na jego podziwu godne powiêcenie, którego ju¿ dawa³ dowody. To s¹ wielkie ofiary, które
dobry Bóg nam nak³ada. Bêdziecie musieli odmówiæ za niego nakazane przez Regu³ê modlitwy za zmar³ych.
Z ³aski swej niech ojciec napisze do mnie mo¿liwie jak najprêdzej,
¿eby mnie uspokoiæ. Ja wiem, czym s¹ epidemie, bo przechodzi³em j¹
w pierwszych latach mojej pos³ugi. To by³ tyfus w wiêzieniach, na
który wszyscy, którzy nim byli zara¿eni, umarli z wyj¹tkiem mnie,
którego Bóg nie chcia³, chocia¿ od czasu, gdy zosta³em kap³anem,
codziennie prosi³em podczas mszy, ¿eby umrzeæ z tego powodu. Wtedy by³em sam, mog³em wyra¿aæ to ¿yczenie; wy bardzo wystrzegajcie
siê podobnego postêpowania, wy ju¿ nie nale¿ycie do siebie. My tutaj
modlimy siê codziennie, aby Bóg was zachowa³16. ¯egnam, mój drogi
synu, wszystkich was b³ogos³awiê z ca³ej mi³oci mego serca.

16
Gdy bp de Mazenod pisa³ ten list, o. Baudrand nie ¿y³ ju¿ od pierwszego padziernika, po kilku miesi¹cach pobytu w Teksasie. Za³o¿yciel musia³ otrzymaæ tê wiadomoæ na
koñcu padziernika albo na koñcu listopada, bo daty fragmentów u Yenveux nie s¹ pewne.
Zaraz potem jak otrzyma³ on wiadomoæ, donosi o niej o. Vincensowi w licie, który Yenveux
podaje pod dat¹ 25 listopada, natomiast pisze do bpa Guiberta w licie podanym przez
Yenveux (Rêkopis IX, 41) pod dat¹ 29 padziernika, ale który by³by raczej z koñca listopada: To opónienie stawia mnie w samym momencie przekazania tobie z³ej wiadomoci, która do mnie dosz³a wczoraj; jest ni¹ mieræ o. Baudranda, który zosta³ nam zabrany przez ¿ó³t¹ febrê w Galveston w Teksasie. Pos³a³em go na tê misjê, aby stan¹æ na czele wspólnoty,
której bp Odin powierzy³ swoje seminarium. Zaledwie przyby³ tam przed kilkoma miesi¹cami, a ju¿ budynek by³ wzniesiony a¿ do drugiego piêtra Spodoba³o siê Bogu rzuciæ nas na
pe³ne morze. Stracilimy jedyn¹ osobê, któr¹ móg³bym dysponowaæ, aby kierowa³ trudnym
zadaniem, a nasi biedni m³odzi misjonarze pozostaj¹ bez przywódcy i nara¿eni na to samo
niebezpieczeñstwo, poniewa¿ choroba zawsze szaleje okrutnie, a z piêciu kap³anów wieckich czterech umar³o, nasz o. Baudrand by³ pi¹tym .
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182. [Do o. d’Herbomeza]17.
Ma³a nadzieja na nawrócenie Indian. Czy nie lepiej by³oby iæ do
Kalifornii. Nie pozostawiaæ samotnych ojców na misjach.
[Marsylia], 11 listopada 1853 r.
Gdybym napisa³ do ojca tylko dwie linie, mój drogi o. dHerbomezie, by³bym zadowolony, one ojcu wystarcz¹, ¿eby wiedzieæ, ¿e ojca listy
zawsze sprawiaj¹ mi najwiêksz¹ przyjemnoæ i ¿e jestem z nich tym bardziej zadowolony, im s¹ d³u¿sze. Nigdy nie brakuje mi czasu na czytanie
listów, jakie pisze siê do mnie z misji, których mi brakuje, oby spodoba³o
siê Bogu, ¿ebym ja znalaz³ tak samo ³atwo sposób na odpowied na nie.
Ojciec dobrze robi, mówi¹c mi szczerze o stanie spraw w Oregonie. Ojciec Ricard nigdy nie dogodzi³ mi w tym temacie. Tylko by³ on zbyt zajêty obaw¹ mierci z g³odu, a to w³anie by³o spraw¹, która mnie nie niepokoi³a, poniewa¿ nigdy funduszów Propagandy Wiary nam nie zabraknie.
Tym, co mnie martwi, jest ma³a nadzieja, jak¹ nam daj¹ ci nieszczêliwi
Indianie. To dowiadczenie, jakie niedawno zrobili jezuici z ma³¹ solidnoci¹ nawrócenia nawet tych, których zdo³ano ochrzciæ. Czy warto powiêciæ trud tylu dobrych misjonarzy, ¿eby tam nie zrobiæ prawie nic: bo
czym jest to, o czym ojciec mi donosi w sprawie pos³ugi o. Chirouse’a
i o. Pandosy’ego, co zrobi siê w Nesqually? Dlatego by³em zdecydowany
opuciæ tê misjê, ale w³anie o. Ricard namawia mnie do rozwa¿enia tego,
bo gdy odejdziemy, nie bêdzie ju¿ kap³anów wieckich w tych okolicach,
prawie wszyscy kap³ani wieccy wyjechali. Wiêc trzeba by by³o poczekaæ, a¿ kto z nich wróci, aby was zast¹piæ. Czy rzeczywicie nie mo¿emy spodziewaæ siê, ¿e zdobêdziemy wiêcej owoców wród Indian, och!,
co to za rasa naprawdê potêpiona. Proszê w dalszym ci¹gu pisaæ do mnie
i przekazywaæ mi swoje uwagi. Niemniej niepokojê siê o to ¿ycie koczownicze i odizolowane naszych m³odych oo. Chirouse’a i Pandosy’ego, nigdy nie chcia³em, ¿eby nasi ojcowie pozostawali tak d³ugo odseparowani,
zale¿y mi przede wszystkim na tym, by nasi misjonarze szli po dwóch,
samotnoæ mo¿e byæ tolerowana tylko rzadko i chwilowo. Co ojciec myli o misji w Kalifornii? Kilka s³ów tak¿e na ten temat. Opieraj¹c siê na
tym, co mi mówiono o dobru, które mo¿na by by³o tam zrobiæ, proponowa³em, ¿eby ojciec poleci³ tam zajæ, opuszczaj¹c Oregon.
17

Wed³ug kopii zrobionej przez o. Ricarda. Ottawa, Archiwum Deschâtelets.
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183. [Do o. Santoniego, prowincja³a]18.
Wymówki. On powinien zostaæ prowincja³em. Z tego tytu³u powinien
dawaæ przyk³ad ca³kowitego podporz¹dkowania siê Superiorowi Generalnemu i wype³niæ wiernie to, co zosta³o postanowione.
[Marsylia], 24 listopada 1853 r.
Mój Wielebny Ojcze19, list, który niedawno otrzyma³em, g³êboko
mnie zmartwi³ Pozostawiam na uboczu to, co jest osobicie bolesne
dla mego serca , tym, do czego nie mogê nie przyk³adaæ wagi, jest
powinnoæ mego urzêdu, który zobowi¹zuje mnie do zaznaczenia niestosownoci i nieprawid³owoci ojca postêpowania bez przyk³adu
w jakim zakonie, od kiedy istniej¹ one w Kociele Gdzie ojciec widzia³, ¿eby w jakim zakonie sk³adano swoj¹ dymisjê z funkcji powierzonych na mocy wiêtego pos³uszeñstwa ? Co bêdzie, je¿eli zwa¿y
siê przed Bogiem, na wadze sanktuarium, powody, które ojciec podaje, ¿eby ust¹piæ ze swego stanowiska ? Nie chcê dojæ do tej skrajnoci, ¿eby ojca wezwaæ na s¹d Bo¿y, jestem zbyt pewny, ¿e tym spowodowa³bym ojca potêpienie
Ojciec odwa¿a siê podaæ jako powód swoje ma³e zrozumienie ze
mn¹
Niech ojciec przeczyta nasze wiête Regu³y o pos³uszeñstwie , nie ma w nich mowy o zrozumieniu , to rzekome zrozumienie nie jest dopuszczalne w stosunku do ¿adnego superiora. Czym to
bêdzie, gdy idzie o Superiora Generalnego…? Czy¿by ojciec mia³
m¹droæ transcendentn¹? Mo¿na przypuciæ, i¿ ojciec uwa¿a, ¿e j¹ posiada, i ma prawo — jak to ojciec robi — sprzeciwiæ siê, z racji niemo¿noci porozumienia siê ze swoim legalnym superiorem. Brakuje
ojcu czego niezbêdnego, to jest stanu ³aski Aby to skoñczyæ, doRêkopis. Yenveux III, 126; VII, 119.
Ojciec Santoni musia³ protestowaæ najpierw na pocz¹tku roku, gdy o. Baudrand by³
wys³any z Montrealu do Teksasu, a nastêpnie w sierpniu i wrzeniu, gdy o. Amisse przejecha³ z Ameryki do Anglii, jako superior w Liverpoolu. Na ten temat Za³o¿yciel napisa³ do
prowincja³a w Anglii, o. Bellona: Spodziewam siê burzy ze strony Kanady. Ojciec Santoni,
prowincja³, nie ma zwyczaju lepego pos³uszeñstwa. Zawsze uwa¿a, ¿e ma prawo broniæ
rzekomych interesów jego prowincji, system, który ma tylko pozór dobra i którego nie potrafi³bym za bardzo ganiæ, gdy on opónia decyzje Superiora Generalnego, które z kolei
mog¹ byæ powa¿nie nara¿one w ca³oci tych kombinacji przez najmniejsz¹ zw³okê (list
z 20 sierpnia, rêkopis. Yenveux III, 124).
18
19
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dam jeszcze, ¿e w stanie zakonnym nie chodzi o porozumienie, zna
siê tylko pos³uszeñstwo Nakazujê wiêc ojcu na mocy wiêtego pos³uszeñstwa dalej s³u¿yæ Zgromadzeniu na stanowisku prowincja³a.
Polecam powtórne przeczytanie z uwag¹ mego okólnika z ostatniego
sierpnia, który dok³adnie przypomina to, czym powinien byæ prowincja³,
i to, czym s¹ rzeczywicie we wszystkich zakonach dobrze zorganizowanych. I tak, mam tutaj prowincja³a piemonckiej prowincji zakonu jezuitów Pyta³em siê go o stosunki prowincja³ów z ich genera³em. Och!,
jak jestemy daleko, my, którzy organizujemy tylko narodziny, regularnoæ
kó³ tego dawnego organizmu, który umia³ utrzymaæ siê w ca³ej swojej
mocy! Wszystko koncentruje siê na najwy¿szym prze³o¿onym w ca³kowitej zale¿noci; nie przychodzi im nawet do g³owy, ¿eby odj¹æ najmniejsz¹ z rzeczy. Co tydzieñ pisz¹ bezporednio do genera³a, aby go poinformowaæ o najmniejszych szczegó³ach. Nie o tym, co zrobili, lecz o tym,
co zamierzaj¹ zrobiæ, oczekuj¹c od genera³a pobudzaj¹cego kierowania
wszystkim. Kiedy obawiaj¹ siê, ¿e z powodu wa¿nych i pilnych zajêæ
genera³a odpowied zbyt siê opóni, nie pozwalaj¹ sobie szemraæ; nawet
na myl im nie przyjdzie robiæ za to wyrzuty swemu superiorowi; zadowalaj¹ siê napisaniem do ich asystenta, aby mu daæ znaæ, ¿e przedstawili
genera³owi tak¹ sprawê i ¿e prosz¹ go, ¿eby mu j¹ przypomnia³, itd .
Niech ojciec wyrzuca sobie, ¿e mnie zmusi³ do napisania do ojca
pod wp³ywem obowi¹zku mego stanowiska; gdybym czêsto musia³
pisaæ podobne listy, pogrzebano by mnie bardzo szybko…
Niech b³ogos³awiony bêdzie ojciec i wszyscy ojca podw³adni.

184. [Do bpa M. Blancheta, ordynariusza w Nesqually]20.
Uregulowanie dotycz¹ce dóbr diecezji i dóbr Zgromadzenia. Nadzieja
na lepsze porozumienie w przysz³oci, dla dobra dusz.
[Marsylia, grudzieñ 1853 r.]
Swego czasu otrzyma³em list, który Ksi¹dz Biskup skierowa³ do
mnie z listem, jaki Ksi¹dz Biskup przygotowa³ dla wielebnego o. Ri20
Kopia listu zrobiona przez o. Ricarda, Ottawa, Archiwum Deschâtelets. Ojciec Ricard pisze po prostu: grudzieñ 1853 roku.
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carda i gdzie znajduj¹ siê ró¿ne punkty dyskusji miêdzy Wasz¹ Wysokoci¹ i tym ojcem, ale jedne obok drugich. Nie wierzê, ¿eby by³o
konieczne teraz wejæ w szczegó³ow¹ ocenê powodów podawanych za
lub przeciw. Szczerze ¿a³ujê, ¿e ten rodzaj nieporozumienia miêdzy
Ksiêdzem Biskupem i Oblatami Maryi w Oregonie trwa³ tak d³ugo,
spowodowa³ te zmartwienia Ksiêdza Biskupa i przeszkodzi³ czêci
dobra, któr¹ mo¿na by by³o wykonaæ w kraju, gdzie potrzeby religii
s¹ tak wielkie. Mam powód liczyæ na to, ¿e w przysz³oci podobne
trudnoci ju¿ siê nie powtórz¹. Ju¿ nawet przed otrzymaniem protestów Ksiêdza Biskupa zdecydowa³em siê wcale nie wycofywaæ naszych ojców z Oregonu. W tym sensie odpowiedzia³em na proby, jakie skierowa³a do mnie na ten temat wiêta Kongregacja Propagandy.
To tak¿e w tym samym sensie napisa³em ostatniego lata do o. Ricarda. Je¿eli idzie o stosunki oblatów z Wasz¹ Wysokoci¹ i z innymi
pra³atami w Oregonie w porz¹dku doczesnym, wed³ug tego, co Ksi¹dz
Biskup mówi w dokumentach, które Ksi¹dz Biskup mi przekaza³
i wed³ug listów Ksiêdza Biskupa do ojca Ricarda, nie przypuszczam,
¿eby w przysz³oci mog³a powstaæ powa¿na trudnoæ. Oblaci w dalszym ci¹gu bêd¹ kierowali do Propagandy Wiary swoje proby o pomoc niezale¿nie od pomocy biskupów. To przyznanie zasi³ku bêdzie
s³u¿y³o najpierw na ich wydatki na wy¿ywienie i utrzymanie, a nastêpnie na utrzymanie domu centralnego, który wed³ug biskupów powinien
istnieæ w ka¿dej diecezji jako wy³¹czna w³asnoæ Zgromadzenia Maryi Niepokalanej. Placówki inne ni¿ g³ówny dom, o którym przed
chwil¹ mówi³em, i które nasi ojcowie bêd¹ obejmowali w Oregonie,
pod jak¹kolwiek nazw¹ by³yby ustanowione, misja albo parafia, nale¿¹ z prawa do diecezji. W³asnoci zwi¹zane z tymi placówkami wcale
nie nale¿¹ do naszego Zgromadzenia, bêdzie ono mia³o tylko ich u¿ytkowanie, a je¿eli Zgromadzenie z nich odchodzi, wszystko pozostawia siê diecezji, zarówno nieruchomoci, jak i meble w kociele i na
probostwie. Zawsze powinien istnieæ ich inwentarz stwierdzaj¹cy, co
ojcowie zastali i co pozostawiaj¹, odchodz¹c. Jeli ojcowie kupili co
za inne pieni¹dze ni¿ pieni¹dze misji albo parafii, na przyk³ad za owoc
ich oszczêdnoci, rzeczywicie maj¹ to na w³asnoæ i konsekwentnie
mog¹ tym dysponowaæ. Wydaje mi siê, ¿e po takim wyjanieniu i postanowieniu spraw nie ma ju¿ powodu do jakiegokolwiek nieporozumienia i wobec tego Oblaci Maryi bêd¹ mogli oddaæ siê z ca³ym zapa³em, jaki inspiruje gorliwoæ, ró¿nym dzie³om apostolskiej pos³ugi,
a szczególnie wprowadzeniu wiary wród Indian.

 65 

Aby u³atwiæ trochê naszym ojcom z Oregonu osi¹gniêcie celu tak
bardzo upragnionego, obieca³em wielebnemu o. Ricardowi pomoc
w postaci kilku nowych robotników, których mam zamiar na przysz³¹
wiosnê skierowaæ do waszych oddalonych regionów.
Ekscelencjo, proszê przyj¹æ itd.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

185. [Do o. Ricarda, w Oregonie]21.
Zgon oo. Daltona i Baudranda. Dodawanie odwagi bratu Blanchetowi.
[Marsylia, grudzieñ 1853].
wiêcej us³ug w Kociele. Oto jeszcze dwóch, którzy osi¹gnêli
chwa³ê. Pierwszy nazywa siê Dalton, m³ody Irlandczyk, którego wywiêci³em na kap³ana w lipcu 52 roku. Zaledwie powróci³ do Anglii,
umar³ jako ofiara w³asnej gorliwoci w nawracaniu swoich rodaków.
To by³o jego specjalne powo³anie. P³on¹³ pragnieniem zrobienia im
dobra, a tak¿e by³ bardzo przywi¹zany do Zgromadzenia. Rozmawia³
o nim a¿ do koñca z mi³oci¹ i z wdziêcznoci¹. Druga strata jest
ogromna. Jest ni¹ o. Baudrand, który zosta³ nam zabrany przez ¿ó³t¹
febrê po tylko czterech dniach choroby. Umar³ tak¿e bardzo wiêcie,
ale jak¿e nam go brakuje. Sta³ na czele wspólnoty i seminarium
w Galveston w Teksasie. Ju¿ dawny w Zgromadzeniu mia³ du¿e dowiadczenie w wiêtej pos³udze, w talencie, mówi³ dobrze po angielsku.
Ojciec bêdzie musia³ tylko odmówiæ za niego modlitwy za zmar³ych z odpustami. Jeli idzie o msze, moja intencja by³a ju¿ sformu³owana, ojciec nie musi ju¿ jej przeznaczaæ; ale niech ojciec prosi dobrego Boga, aby da³ mi si³ê zniesienia gorzkiego zmartwienia, jakie
sprawiaj¹ mi te wszystkie straty tak okrutne dla mego serca.
21
Orygina³: Ottawa, Archiwum Deschâtelets. Ten niekompletny list jest bez daty i bez
adresata. Kontekst pozwala nam ³atwo powiedzieæ, ¿e jest on zaadresowany do o. Ricarda.
Wydaje siê, ¿e pochodzi on z koñca 1853 r., po mierci o. Baudranda, poznana w Marsylii
w koñcu listopada. My przyjmujemy: grudzieñ 1853 r., tak jak list pisany do bpa Blancheta.
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Wys³alimy ojcu przez dwie kolejne przesy³ki okólnik, jaki skierowa³em do ca³ego Zgromadzenia; proszê daæ go poznaæ ka¿demu
z naszych ojców. Zobaczycie do³¹czon¹ do okólnika listê podzia³u naszych prowincji i naszych wikariatów; w ten sposób bêdziecie mieæ
w³aciwe pojêcie o aktualnym stanie Zgromadzenia i zrozumiecie, czy
potrzebujemy, ¿eby dobry Bóg pos³a³ nam kandydatów. Dziêkujê Mu,
¿e nam da³ w waszych regionach dobrego o. Jayola, bardzo siê obawiam, ¿e wcale nie mia³ naladowców w okolicach tak pozbawionych
kap³anów. Ale o czym myli drogi Blanchet? Dlaczego widok tylu
i tak nagl¹cych potrzeb nie daje trochê energii jego duszy? Wystarczy
chcieæ, z Bo¿¹ pomoc¹ przezwyciê¿ono by jeszcze wiêksze przeszkody, a jednak nie widzimy tego codziennie w naszej pos³udze. Jaka
szkoda, ¿e tak mi³e dziecko, które tak czule kocham i dla którego
uwiêcenia da³bym sw¹ krew, tak siada i nie chce iæ. Nie mogê poj¹æ, wydaje mi siê to niemo¿liwe, ¿eby cz³owiek, ¿eby zakonnik tak
dobry, tak pe³en dobrych cech i prawdziwych cnót nie powiedzia³ sobie raz na zawsze: chcê, to nie zabraknie mi Bo¿ej ³aski; przyciskam
go do swego serca; b³ogos³awiê go oraz ojca i wszystkich naszych ojców.
 K. J. Eugeniusz, biskup w Marsylii,
s.g.

186. [Do o. Pierre’a Auberta, superiora w Bytown]22.
Ojciec Santoni, niezadowolony z decyzji Superiora Generalnego, napisa³ list ma³o godny dawnego mistrza nowicjuszy.
[Marsylia, 5 grudnia 1853 r.]
A skoro mówiê ojcu o nim, nie powinienem równie¿ ukrywaæ
przed ojcem, jak by³em niezadowolony, a nawet zgorszony listem, który on mi napisa³ i o którym, jak widzê z ojca listu, ojca poinformowa³.
Ojciec musia³by mocno nalegaæ na niego, aby mu odradziæ pozwoleRêkopis. Yenveux III, 125. Yenveux podaje datê 5 wrzenia. Wed³ug kontekstu, jest
ona du¿o póniejsza, raczej 5 grudnia, po licie do o. Santoniego z 24 listopada.
22
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nie sobie na podobny wybryk. Gdzie bylibymy, gdyby przy ka¿dym
rozczarowaniu ulegano nastrojowi i opuszczano swoje stanowisko?
Musia³em napisaæ mu list trochê surowy, poniewa¿ on zbyt oddali³ siê i od pos³uszeñstwa, i od szacunku, jaki jest mi winien. Wad¹
tego dobrego ojca jest to, ¿e chce byæ nieco zbyt samowystarczalny
i ¿e zbyt w to wierzy. Ma s³aboæ wyobra¿ania sobie, ¿e wie lepiej ni¿
jego nauczyciele. St¹d ka¿da uwaga, która przeciwstawia siê jego pogl¹dom, wydaje mu siê obraz¹. To budzi litoæ. Tym razem zosta³ upokorzony tym, ¿e mimo jego sprzeciwów utrzymano to, co bardzo m¹drze postanowiono, i uniós³ siê gniewem, a niezadowolony zapomnia³
siê a¿ do napisania mi tak, jak on to zrobi³; mia³ bezczelnoæ poinformowaæ innych o swoim niezadowoleniu; sprawa bardzo naganna i nadmiernie niestosowna.
Posun¹³ siê a¿ do powiedzenia ojcu o swoim braku zrozumienia;
jest to zuchwalstwo, które wrzeszczy w zakonie, gdzie powinno siê
znaæ tylko pos³uszeñstwo. Ale ten biedny ojciec, przyzwyczajony zbyt
m³odo do panowania i niew¹tpliwie zepsuty przez komplementy, które mo¿na by³o mu prawiæ o jego zarz¹dzaniu, zapomnia³, ¿e jego w³adza by³a tylko odbiciem w³adzy wy¿szej, której on powinien byæ tylko echem. Tym gorzej dla niego, jeli nie potrafi ugi¹æ swego rozumu
pod legaln¹ w³adz¹, która nie musi mu zdawaæ sprawy ze swoich postanowieñ i której sumienie nak³ada na niego obowi¹zek s³uchania. To
jest ABC ¿ycia zakonnego, a ja ci¹gle coraz bardziej dziwiê siê, ¿e
zakonnik, który w ci¹gu tylu lat musia³ uczyæ innych, tak ma³o umia³
zastosowaæ to do siebie. Tyle tego jest, ¿e to wszystko przysparza mi
wielkie zmartwienie, a nale¿y oszczêdziæ mi podobnych strapieñ, gdyby tylko w sercu by³y uczucia, które nale¿¹ siê memu ojcostwu.

187. [Do o. Lempfrita, w Kalifornii]23.
Ojciec Lempfrit, wydalony ze Zgromadzenia za skandaliczne zachowanie, jest proszony o powrót do klasztoru Kartuzów, sk¹d nigdy nie powinien wystêpowaæ.
23
Rêkopis. Yenveux VIII, 249. Rada generalna na posiedzeniu dnia 20 wrzenia postanowi³a jego wydalenie, po otrzymaniu listów od o. Ricarda i bpa Demersa, w których donoszono o jego skandalicznym zachowaniu w diecezji Vancouver.
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[Marsylia], 17 grudnia 1853 r.
Nie pozostaje mi ju¿ nic do dodania do tej przykrej rozmowy,
jak poleciæ, by ojciec mia³ litoæ dla swej duszy. Biedny kap³anie,
niech ojciec wróci do tej samotnoci klasztoru Kartuzów, z której nigdy nie powinien wystêpowaæ, albo naprawdê niech ojciec idzie zamkn¹æ siê w jakim klasztorze Trapistów, gdzie ojciec móg³by pokutowaæ przez resztê swoich dni i w ten sposób naprawiæ, tak jak to jest
mo¿liwe, grzechy, za które ojciec mia³ nieszczêcie byæ winnym
w wykonywaniu pos³ugi, do której ojciec nie by³ stworzony.
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1854
188. Reverend Fr. Ricard, St Josephs house, Olympia, Washington
territory, N.th America. Via Liverpool and New York1.
Przejazd o. M. Accoltiego s.j. przez Marsyliê. Wys³anie dwóch ojców.
Ojciec Ricard pojedzie za³o¿yæ misjê w Kalifornii; o. dHerbomez zajmie swoje miejsce w Oregonie.
L.J.C. et M.I.
Marsylia, 7 marca 1854 r.
Mój drogi o. Ricardzie, aby napisaæ do ojca, czeka³em na przybycie tak oczekiwanego o. Accoltiego. Oto nareszcie przyjecha³. W Marsylii spêdzi³ tylko dwa dni, dzi udaje siê do Rzymu, ale uzna³em za
obowi¹zek okazania mu wszystkich mo¿liwych grzecznoci. Nie jestem w stanie wyraziæ, jak ten ojciec mi siê podoba³. Nie mog³em
powstrzymaæ siê od okazania mu tego, wyra¿aj¹c mu jednoczenie
moj¹ wielk¹ wdziêcznoæ za przyjañ, której da³ wam tyle dowodów.
Zaprosi³em go na obiad z kilkoma naszymi ojcami i razem rozmawialimy d³ugo o wszystkim, co was interesuje. Dobrze mnie poinformowa³ o wszystkim, ale by³ oburzony na propozycjê ks. Brouilleta. Zamierza uczyniæ mu z tego powodu wyrzuty, gdy go zobaczy. Nie
uwa¿a³by go za zdolnego zgodziæ siê na podobn¹ zasadzkê. Powiedzia³
mi, ¿e nawet nie rozumie, dlaczego swego czasu zgodzilicie siê na
ust¹pienie po³owy swego claim2, poniewa¿ wszystko nale¿a³o do was,
tak jak Valamet3 nale¿y do nich i on tego im dowodzi, sprzedaj¹c je.
1
Orygina³: Ottawa, Archiwum Deschâtelets. Adres jest napisany przez o. Casimira
Auberta.
2
„Claim by³o wyborem albo prawem gospodarowania na terenie.
3
Valamet albo Walamet by³o miejscowoci¹.
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W³anie mia³em zamiar wys³aæ wam dwóch misjonarzy, których mog³em z du¿ym trudem wyznaczyæ na wasz¹ misjê4. wiêcê ich w sobotê, ale poniewa¿ o. Accolti zapewni³ mnie, ¿e mia³ zamiar wracaæ
w maju, wolê poczekaæ, ¿eby odbyli podró¿ z nim, przez Nikaraguê,
poniewa¿ objechanie przyl¹dka Horn trwa zbyt d³ugo.
Oto, co uzgodniono odnonie do naszych misji z o. Accoltim.
Wed³ug niego trzeba, ¿ebymy siê d³u¿ej nie oci¹gali z osiedleniem
w Kalifornii. Bardzo ¿a³ujê, i¿ ojciec nie zdecydowa³ siê iæ z nim do
tego kraju, gdy on ojcu to proponowa³. Teraz bylibymy tam rzeczywicie osiedleni, a biskup5 nie mia³by z³ych wra¿eñ przez g³upoty tego
pod³ego Lempfrita, który nas okry³ hañb¹ w tych wszystkich rejonach.
Ale wed³ug o. Accoltiego jestemy tam na czas, a on podejmuje siê
rozproszyæ wszystkie chmury, które mog³y powstaæ w umyle pra³ata.
A zatem to trzeba bêdzie zrobiæ. Po powrocie o. Accoltiego ojciec uda
siê z nim do Kalifornii, aby tam siê osiedliæ z jednym z naszych ojców, których ojcu zaraz wylê, i on bêdzie móg³ pozostaæ w San Francisco przejciowo, ¿eby nastêpnie udaæ siê do Oregonu, gdzie o. Accolti pojedzie skoñczyæ kilka spraw. Ojciec zachowa urz¹d superiora
we wszystkich misjach, ale ojciec przeka¿e o. dHerbomezowi urz¹d
superiora w Oregonie jako wicewikariusza zale¿nego zawsze od ojca
wytycznych. Mam nadziejê, o. Accolti tak¿e, ¿e poprawi siê ojca zdrowie w du¿o ³agodniejszym klimacie Kalifornii6.

189. [Do o. Pierre’a Auberta]7.
Decyzja o wydaleniu o. MacDonagha zosta³a wys³ana do ojca prowincja³a. Ojciec Molloy bêdzie wycofany z prowincji, aby iæ z pomoc¹
o. Ricardowi w Kalifornii. Jak to siê dzieje, ¿e nie ma powo³añ w Kanadzie?

Do Oregonu byli wyznaczeni: o. P. Durieu, kl. P. Richard i o. Molloy z Bytown, zast¹piony w Kanadzie przez o. N. Burtina, który przyby³ z Francji.
5
Biskup Alemany, ordynariusz w San Francisco.
6
Ci¹g dalszy listu pochodzi od o. C. Auberta.
7
Rêkopis. Yenveux VII, 258; VIII, 133 i 267.
4
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[Marsylia,] 28 marca 1854 r.
Ojciec wiêc nie móg³ skorzystaæ z tego nieszczêsnego MacDonagha? Jest powód, by czuæ odrazê do tego narodu. Nie mog³em w sumieniu udzieliæ mu [dyspensy]8, to okrelenie nie pasuje, chcê powiedzieæ, ¿e nie mog³em ust¹piæ przed z³ymi powodami, które mi podawa³,
¿ebym go zniszczy³ [dyspens¹], najwiêksze z nieszczêæ, które mog³oby siê zdarzyæ niegodnemu zakonnikowi, który chce zerwaæ wiêzy, jakimi pod przysiêg¹ powiêci³ siê na ca³e ¿ycie. Wydaje siê, ¿e wy wszyscy mylelicie tak jak wasz prowincja³, ¿e on zachowywa³ siê w sposób
zas³uguj¹cy na wydalenie. Po wydaniu tego wyroku nie mam ju¿ trudnoci, ale zawsze ¿al zadawaæ ostatni cios, który spowoduje wed³ug
wszelkiego prawdopodobieñstwa jego potêpienie. Wysy³am ten nieszczêsny dokument do prowincja³a. W ten sposób bêdzie on móg³
przy³¹czyæ siê do kolegium Judaszów. Czterech z narodowoci
w Ameryce, którzy ³¹cznie z czterema innymi Irlandczykami i jednym
Anglikiem w Anglii stworz¹ okr¹g³y rachunek dziewiêciu apostatów
albo ekwiwalent. To okropne9.
Piszê do prowincja³a, by go powiadomiæ, ¿e przeznaczam o. Molloya dla Kalifornii, gdzie pojedzie o. Ricard. Ta misja ³¹czy siê z misj¹ w Oregonie. Ojciec Ricard absolutnie potrzebuje Anglika; jest to
sprawa stwierdzona i na jej temat nie ma co mówiæ. Jeden z dwóch
ojców, którzy byli przeznaczeni dla Oregonu, zatrzyma siê na miejscu
o. Molloya w Kanadzie. Usilnie proszê was wszystkich, ¿ebycie nigdy nie utrudniali decyzji, które muszê podj¹æ dla ogólnej s³u¿by
Zgromadzenia; rozumiecie u¿ytecznoæ tego, chocia¿ to musi powodowaæ jakie zamieszanie. Chwilowo bêdê móg³ dodaæ tylko jednego
ojca do tego, zastêpcê o. Molloya. Ale tak¿e rozumiem, ¿e w takim
kraju katolickim jak Kanada trzeba sk¹din¹d bez przerwy staraæ siê
o kap³anów. Jak to siê dzieje, ¿e nie ma powo³añ wród tylu dobrych
chrzecijan? Ka¿da prowincja w kraju katolickim powinna sama sobie wystarczyæ. A w waszym kolegium w Bytown pod kierownictwem oblatów ani jeden uczeñ równie¿ nie zwraca siê do nas! To nie
do wiary. Nawet Oregon da³ nam jednego kap³ana. W Teksasie s¹

Ten list by³ le przepisany u Yenveux; wiele zdañ jest ma³o jasnych.
Okres 1850-1856 by³ smutny dla Za³o¿yciela; by³o w nim 27 zgonów i 30 wyst¹pieñ,
nie licz¹c scholastyków.
8
9
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dwaj10. Zaledwie ukazalimy siê w Szkocji, wspania³y kap³an zwolni³ siê, ¿eby przyjæ do naszego nowicjatu w Sicklinghall11. W Kanadzie nikt, absolutnie nikt nie rusza siê; przeciwnie, nasi cz³onkowie tam topniej¹ i staj¹ siê apostatami. Módlcie siê wiêc z trochê
wiêksz¹ gorliwoci¹, odmawiaj¹c litaniê z po³owy dnia, a zw³aszcza
w czasie mszy

190. [Do o. Santoniego, prowincja³a w Kanadzie]12.
Boleci spowodowane przez oblatów niewiernych swemu powo³aniu.
[Marsylia, 28] marca 1854 r.
Jeszcze jeden zdrajca, którego trzeba wydaliæ! Ach!, to w³anie
tam najciê¿szy krzy¿, który mogê wytrzymaæ, rana najbardziej piek¹ca, która zawsze krwawi. Nie przyzwyczajam siê do podobnej niewiernoci Tych wszystkich niegodnych wzywam do trybuna³u Bo¿ego,
który potrafi sprawdziæ dekret wymuszony, który tu na ziemi zosta³
nam wydarty Ale mieæ wiadomoæ tego pokroju jest okropna! Nigdy nie bêdê doæ ¿a³owa³ podobnego nieszczêcia dla niego. W najwy¿szym stopniu zas³uguje on na wspó³czucie, ¿e tego nie zrozumia³ Nale¿y wiêc ju¿ do towarzystwa Judaszów.

191. [Do o. Verdeta, superiora w Brownsville]13.
Czêsto radziæ siê swojej rady. Przestrzeganie Regu³y. Uprawnienia o. Verdeta jako superiora i mistrza nowicjuszów.
10

Jayol.

W Teksasie wst¹pili do Zgromadzenia: B. Duperry i J.-P. de Lustrac; w Oregonie Fr.

William Bennett, który z³o¿y³ luby 21 wrzenia 1854 roku.
Rêkopis. Yenveux VIII, 267. Ten list by³ napisany na koñcu marca, po posiedzeniu
Rady Generalnej dnia 20, na którym wydalono o. F. MacDonagha z domu w Bytown; ju¿
3 stycznia brata H.T. Clementa z domu w Montrealu. Podajemy datê 28 marca, tak jak list do
o. Pierre’a Auberta o tej samej sprawie.
13
Rêkopis. Yenveux VII, 141, 165, 202; VIII, 104.
11

12
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[Marsylia], 4 maja 1854 r.
Ojciec nie mo¿e opuszczaæ swoich wspó³braci w swoich postanowieniach o czymkolwiek. Nikt w Zgromadzeniu nie ma w³adzy dzia³aæ wed³ug swoich w³asnych pomys³ów bez zasiêgniêcia opinii tych,
którzy stanowi¹ jego radê. Nie zawsze jest konieczne iæ za zdaniem
innych, ale zawsze trzeba prosiæ ich o opiniê; a kiedy nie ma zgody,
wypada nawet w sprawach, które nale¿a³yby do kompetencji superiora, poradziæ siê wy¿szego prze³o¿onego, z obawy przed zbytnim upieraniem siê przy swoim zdaniu i przy robieniu sobie z³udzeñ o dogodnoci albo stosownoci.
Niech ojciec przestrzega przepisów Regu³y, ¿eby przez ojca b³¹d
nie ucierpia³a dyscyplina zakonna. Niech ojciec pierwszy daje przyk³ad przestrzegania przepisów Regu³y i wiernoci we wszystkim.
Im bardziej ojciec jest obdarzony moim zaufaniem, tym bardziej
ojciec powinien postêpowaæ ³agodnie i utrzymaæ spokój duszy i zadowolenie.
Ojciec mo¿e przyjmowaæ nowicjuszy bez mego uprzedniego
uprawnienia; gdy przyjdzie pora oblacji, proszê przedstawiæ mi ich na
czas Jednak po przeprowadzeniu konsultacji ze swoj¹ rad¹ i kiedy
ojciec bêdzie móg³ przypuszczaæ, ¿e nowicjusz bêdzie dopuszczony
przeze mnie, proszê przyj¹æ luby przed otrzymaniem mojej odpowiedzi, a nowicjusz bêdzie rzeczywicie przyjêty do Zgromadzenia; tylko
wtedy musi wiedzieæ, ¿e Zgromadzenie bêdzie zobowi¹zane wobec
niego tylko przez akt zgody Superiora Generalnego; to u³atwi ojcu
postêpowanie.

192. [Do o. Bermonda, w Saint-Boniface]14.
Wys³anie o. Grandina. Szacunek, mi³oæ, dobre porozumienie z bpem
Tachém. Ojciec Rey kontynuuje list, podaj¹c wiadomoci o Zgromadzeniu. Biskup de Mazenod ¿yje tylko przez serce.

14

Rêkopis. Yenveux I dodatek 95; V, 159; IX, 98, 186, 203.
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[Marsylia], 26 maja 1854 r.
Posy³am ojcu wspania³ego o. Grandina; ma on wszystkie cnoty
i zalety, aby byæ dobrym misjonarzem, i wyje¿d¿a z takim powiêceniem i dobr¹ wol¹, ¿e niemo¿liwe jest, aby dobry Bóg nie pos³u¿y³ siê
nim w czynieniu dobra na misji, na któr¹ wzywa go Jego dobroæ Na
misje tak trudne i tak uci¹¿liwe nie wys³a³bym kogo, kto tym by siê
nie przejmowa³; to nie by³oby roztropne; ja je proponujê ¿arliwoci
naszych ojców i czekam, ¿eby mnie o nie poproszono. Tym razem
o. Grandin sam siê zg³osi³, nie boj¹c siê surowoci zimna.
Uwa¿am wasz¹ misjê za najbardziej uci¹¿liw¹ ze wszystkich
Dlatego wy jestecie tymi, którzy najbardziej zabieracie mi serce
Cierpiê z powodu waszych braków bardziej, ni¿ moglibycie w to uwierzyæ. Chcia³bym wam ul¿yæ wszystkimi sposobami. Podziwiam bohaterstwo waszych ofiar tym bardziej, ¿e wy, którzy znosicie tyle cierpieñ,
zachêcalicie mnie, ¿ebym was nie wycofywa³ z kraju, w którym tylko
wy walczycie z demonem niewiernoci i herezji. Mam nadziejê, ¿e demon niezgody, który przyszed³ przy³¹czyæ siê do was, bêdzie ca³kowicie odepchniêty. Jak nie baæ siê wyroku naszego Pana: Omnis domus
contra se divisa… Trzeba, aby ka¿dy dorzuci³ trochê ze swego.
Zapewniam was, ¿e nie mo¿na mieæ lepszych przewiadczeñ ni¿
te wyra¿one przez bpa Tachégo we wszystkich jego listach. Odpowiada on zwyciêsko na wszystkie zarzuty, jakie mu nie doæ oszczêdnie
zrobiono, i robi to w godnych podziwu s³owach pokory i mi³oci. Nie
mogê nie uznaæ, ¿e bardzo le post¹piono wobec niego. Ojciec nie
móg³by za bardzo polecaæ naszym ojcom, ¿eby zrezygnowali z wszystkich uprzedzeñ, ¿eby ¿yli w doskona³ej zgodzie ze swym superiorem,
który ma podwójnie prawo do ich szacunku. Bardzo by mnie przygnêbia³o upieranie siê w oddaleniu serca, które nie by³oby ju¿ usprawiedliwione przed Bogiem.
Mianowanie o. Tachégo biskupem by³o opatrznociowe, poniewa¿
by³em gotowy opuciæ tê misjê
mianowanie jednego z naszych
cz³onków biskupem przy³¹czy³o poniek¹d tê misjê do Zgromadzenia
Z trudnociami prawie nie do przezwyciê¿enia mo¿na dokonywaæ dobra na misjach zarz¹dzanych przez biskupów obcych misjonarzom.
Jezuici musieli siê wycofaæ z Oregonu z tego powodu , a my zrobilibymy to, gdyby Propaganda nie nalega³a, ¿ebymy pozostali. Dlatego dzisiaj jezuici zgadzaj¹ siê na to tylko pod warunkiem, ¿e na ich
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misjach sporód nich wybierze siê wikariuszy apostolskich. Podobnych biskupstw nie nale¿y siê obawiaæ.
Ojciec Rey nie zapomni odwróciæ uwagi od swego wiêtego Tomasza, aby daæ wam kilka interesuj¹cych szczegó³ów na temat Zgromadzenia, którego on móg³by byæ dziejopisarzem. Pracuje du¿o; nie
mo¿na byæ bardziej zadowolonym z jego dzia³ania we wszystkim;
mówiê to ojcu z zadowoleniem, poniewa¿ nie zapomnia³em, ¿e to ojcem pos³u¿y³ siê dobry Bóg, aby ubogaciæ Zgromadzenie.
Czêsto mówiê o ojcu z o. Reyem: bêdzie on móg³ powiedzieæ
ojcu, ¿e ja ojca kocham; ja mogê ojcu to powtórzyæ. Czy ojciec odpowie mi raz na zawsze, ¿e ojciec oddaje mi piêknym za nadobne? To
by³oby za du¿o szczêcia dla mnie, który ¿yjê tylko przez serce.

193. [Do oblatów w diecezji Saint-Boniface]15.
Skargi, poniewa¿ misjonarze pisz¹ zbyt ma³o. Za³o¿yciel nie bêdzie ¿y³
d³ugo, ale bêdzie trwa³ przez swoich synów. Rady z mi³oci, z wiernoci Regu³om itd.
L.J.C. et M.I.
Marsylia, 26 maja 1854 r.
Do moich drogich synów Misjonarzy Oblatów MN w diecezji
Saint-Boniface.
Chcia³bym mieæ cztery rêce, aby pisaæ równoczenie do wszystkich moich drogich ojców, i by³bym zadowolony przynajmniej od czasu do czasu dawaæ wiadectwo mojej ojcowskiej mi³oci. Wiedz¹ oni,
¿e ich kocham i ¿e bez przerwy s¹ obecni w mojej pamiêci tak jak
w moim sercu, którego nawet wiek nie potrafi³by ostudziæ. Modlê siê
za nich dwa razy dziennie, nie licz¹c pro fratribus nostris absentibus
litanii, któr¹ odmawiamy tak¿e codziennie. Och nie!, odleg³oæ oddziela tylko cia³a, natomiast umys³ i serce przekraczaj¹ j¹ ³atwo. Ale
zaklinam was, nie pozostawiajcie mnie bez listów od was. Otó¿ wiele
przesy³ek nie przynosi mi nic. Przez ostatni¹ otrzyma³em tylko list
15
Orygina³: Winnipeg, Archiwa prowincjalne. Ten list zosta³ opublikowany w Les Cloches de Saint-Boniface, 18 grudnia 1915 roku.
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o. Rémasa; czy inni nie mogliby z tego skorzystaæ? Dwa razy w roku
to bardzo ma³o; jak¿e wiêc przedstawia siê to na przestrzeni lat? Pomylcie, ¿e s¹ one dla mnie zabójcze. Ka¿dego pierwszego w sierpniu15b otrzymujê nieuleczaln¹ ranê. Niewa¿ne, bêdê mia³ pociechê
z pozostawienia za sob¹ zastêpu dobrych misjonarzy, którzy powiêcaj¹ swoje ¿ycie do poszerzenia królestwa Jezusa Chrystusa i do zaplatania sobie korony chwa³y? Nie potrafilibycie uwierzyæ, jak¹ radoæ mi sprawia ta myl. Czujê, ¿e bêdê dalej ¿y³ przez was, ¿e bêdê
dalej przys³ugiwa³ siê przez wasze dzie³a. mieræ, która siê zbli¿a do
mnie, bêdzie mi mi³a. Wy wszyscy jestecie m³odzi, a inni pójd¹ waszymi ladami; b¹dcie wiêc b³ogos³awieni, moje drogie dzieci, których kocham tak czu³¹ mi³oci¹. ¯yjcie dla Boga i dla Kocio³a, dla
uwiêcenia tych biednych niewiernych, dla Zgromadzenia, które szanujecie, w zamian za dobro, które ono wam wywiadczy³o, przyjmuj¹c was do swego ³ona. B¹dcie bardzo zjednoczeni, cor unum et anima una. Czytajcie bez przerwy wasze wiête Regu³y. Przez wiernoæ
w ich przestrzeganiu bêdziecie siê uwiêcaæ. Nabierajcie szacunku,
jaki winnicie waszemu superiorowi, który z dwóch powodów reprezentuje osobê Jezusa Chrystusa, naszego Mistrza. Odrzuæcie ka¿d¹
myl, która sk³ania³aby was do rozlunienia wiêzów, które powinny
was ³¹czyæ. Pamiêtajcie, ¿e Deus charitas est.
Bardzo chcia³bym kontynuowaæ rozmowê z wami, ale muszê wyjechaæ, powinienem iæ spaæ w Allauch i w ten sposób kontynuowaæ
swoj¹ wizytacjê pastoraln¹, a ten, kto powinien zanieæ wam mój list,
wyrusza w drogê pojutrze. Niewa¿ne, w tych nielicznych liniach znajdziecie wyraz mojej ojcowskiej czu³oci i szczere ¿yczenia, które formu³ujê za wasze uwiêcenie, wasze szczêcie, a tak¿e za wasze zdrowie, którym interesujê siê bardziej ni¿ moim w³asnym. Wszystkich
was przyciskam do swego serca i b³ogos³awiê was w ca³ej wylewnoci mojej duszy.
† K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
Sup. Gen.
PS Przyjmijcie, moje drogie dzieci, ten wspólny list, nie mog³em pisaæ do ka¿dego z was.
15b
Dalszy ci¹g tego listu jest napisany 28 maja [z] S.-Eugène dEndoume, na wizytacji [pastoralnej].
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194. [Do bpa Tachégo]16.
Podziêkowania za ostatni wys³any list. Mi³oæ. Wys³anie anio³a w osobie o. Grandina”.
[Marsylia], 28 maja 1854 r.
Ostatni list Ojca Biskupa uczyni³ mi tyle dobra Chcia³bym, gdyby to by³o mo¿liwe, otrzymywaæ co miesi¹c podobne. Gdyby Ojciec
Biskup wiedzia³, jak jestem szczêliwy, ¿e moje listy zadowoli³y serce
Ojca Biskupa. Proszê wierzyæ, ¿e nie ma uczucia daj¹cego siê porównaæ z uczuciem, które jednoczy mnie z Ojcem Biskupem, na którym
zale¿y mi przez tyle powi¹zañ. Wiele razy w ci¹gu dnia przechodzê
przed portretem, który tak dobrze oddaje mi rysy Ojca Biskupa, i zawsze pozdrawiam go aktem mi³oci skierowanym do tego, kogo on
reprezentuje. W ten sposób Ojciec Biskup jest u mnie zawsze obecny
tak samo jak w wiêtej ofierze i w wieczornej oracji.
Wysy³am Ojcu Biskupowi anio³a w osobie o. Grandina; mo¿e Ojciec Biskup go pozna; Ojciec Biskup widzia³ go w nowicjacie i Ojciec
Biskup mia³ w stosunku do niego pewne zamiary. Na wasz¹ trudn¹
misjê powiêca siê z radoci¹; jest to dusza szlachetna, taka, jakich
wam potrzeba. Bardzo bym chcia³ do³¹czyæ do niego towarzysza jego
pokroju, ale ten, na którego zwróci³em oczy, okropnie boi siê zimna.
Trzeba by by³o przymusiæ go, podczas gdy chêtnie idzie na Cejlon.
Ojciec Biskup wie, ¿e na misje dalekie i trudne przyjmujê za swój
obowi¹zek zbadanie upodobania naszych cz³onków; inne dzia³anie
by³oby wystawianiem siê na wiele rozczarowañ.

195. [Do bpa Guiguesá]17.
Biskup Taché ma dobre zasady i dobre uczucia, jego misjonarze powinni iæ za nim. Skargi na bpa Guiguesa, który pisze zbyt ma³o.

16
17

Rêkopis. Yenveux I dodatek, 96; IX, 98, 202.
Rêkopis. Yenveux IX, 202; Rey II, 501-502.
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[Marsylia], 15 czerwca 1854 r.
Ostatnie listy bpa Tachégo s¹ wspania³e z zasad i z uczuæ. Nie
mogê nie obawiaæ siê, ¿e nasi misjonarze byli zbyt uprzedzeni do niego, a nawet niesprawiedliwi Wiem, ¿e bp Taché jest bardzo wra¿liwy; móg³ przez chwilê pogniewaæ siê na nas wszystkich, ale je¿eli
zmodyfikowa³ swoje pojêcia, je¿eli okazuje siê godnym synem Zgromadzenia, jak nie mo¿na w to w¹tpiæ, dlaczego nasi ojcowie wahaliby
siê przywi¹zaæ do niego w jego podwójnej funkcji biskupa i superiora.
Na pewno, mój drogi, przesy³ki pocztowe miêdzy Górn¹ Kanad¹
i Marsyli¹ s¹ przerwane. Kto móg³by sobie przypomnieæ datê ostatniego listu? Moje listy na pró¿no domagaj¹ siê odpowiedzi. Trzeba siê
zadowoliæ podziêkowaniem Bogu przynajmniej za to, ¿e czujesz siê
dobrze, czego dowiadujê siê porednio z wiadomoci od ciebie. Dzi
piszê do ciebie wcale nie dlatego, aby ciê zawstydziæ. Chcia³em skorzystaæ z kilku godzin odosobnienia, które sobie za³atwi³em w seminarium, aby ci udowodniæ, ¿e moje serce jest tak mocne jak moja rêka,
która, jak widzisz, jeszcze nie dr¿y. Jednak za niepe³ne dwa miesi¹ce
skoñczê swoje siedemdziesi¹t dwa lata. Niemniej niosê ten ciê¿ar na
moich barkach, choæ tego nie czujê, poniewa¿ Bóg mnie ochroni³ a¿
do tej pory od wszelkiej s³aboci. Ale je¿eli przyjmiesz zwyczaj pisania do mnie tylko raz w roku, trzeba siê obawiaæ, ¿e d³ugo nie bêdê
otrzymywa³ twoich listów. Nie chcia³bym byæ zmuszonym do zauwa¿enia skrajnej ró¿nicy korespondencji biskupa z Viviers i twoj¹ w³asn¹, identycznie w tej samej sytuacji wobec mnie…

196. [Do o. Pierre’a Auberta, superiora w Bytown]18.
Skargi na synów, którzy nie pisz¹ do swego ojca, taki o. Gaudet. Gnunoæ ojców w Buffalo.
[Marsylia], 17 czerwca 1854 r.
Co powiedzieæ o takich jak o. Gaudet, którzy pozwalaj¹ up³yn¹æ
wielu latom bez dania mi znaku ¿ycia? Czy trzeba bêdzie z tego wyci¹g18
Rêkopis. Yenveux V, 60, 182. Inny krótki urywek z tego listu zosta³ przekopiowany
w Yenveux (VII, 165), ale w sposób niezrozumia³y.
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n¹æ ¿a³osny wniosek, ¿e mo¿na liczyæ na mi³oæ i wdziêcznoæ tylko
niewielkiej liczby osób? Do tego nie powinno siê dopuszczaæ w takiej
rodzinie jak nasza, zw³aszcza za ¿ycia ojca, który was wszystkich zrodzi³ do ¿ycia doskona³ego w wiêtej rodzinie, której ojciec jest ozdob¹,
i udzieli³ wiêkszoci z was kap³añstwa przez na³o¿enie r¹k, to znaczy,
¿e wy otrzymalicie ode mnie to, co sprawia wasz¹ chwa³ê i zapewnia
wasze szczêcie. Czujê te sprawy, dlatego jestem bardziej wra¿liwy ni¿
kto inny, na zapomnienie, do czego dochodzi zbyt czêsto.
Jeli idzie o zniechêcenie ojców, którzy tworz¹ dom w Buffalo, to jest
opiesza³oæ, któr¹ chcia³bym móc ukryæ. To dok³adnie wówczas pojawiaj¹ siê trudnoci, nale¿y jednak bardziej siê przy³o¿yæ, aby wykonaæ to, do
czego jest siê zobowi¹zanym. Proszê spytaæ, co siê myli o ¿o³nierzach,
którzy cofaj¹ siê przed nieprzyjacielem? Umieraj¹ na swoim posterunku;
takie s¹ prawa honoru. Czy prawa religii obowi¹zywa³yby mniej?

197. [Do o. Santoniego, prowincja³a w Kanadzie]19.
Zgromadzenie nie jest zarz¹dzane wed³ug ustroju parlamentarnego.
Za³o¿yciel zamierza zmieniaæ prowincja³ów i superiorów wed³ug ustaleñ Regu³y.
[Marsylia], 26 czerwca 1854 r.
Chcê ojcu zwróciæ uwagê na sposób, w jaki ojciec przekazuje mi
wiadomoæ o sprawach i w jaki — wydaje siê — tak¿e omawia je ojciec na radzie. To jest trochê za bardzo podobne do ustroju parlamentarnego. Otó¿ nie takie jest zarz¹dzanie, które ustanowi³em w Zgromadzeniu. Proszê nie traciæ z oczu tej uwagi.
Ojciec powraca z naleganiem do proby, ¿eby byæ zast¹pionym na
swoim stanowisku prowincja³a Powód terminu trzech lat, którym
wed³ug naszych Regu³ jest trwanie prowincjalatu, ma wartoæ realn¹,
nad któr¹ warto siê zastanowiæ. Dlatego wyznajê ojcu, ¿e szczerze pragnê móc dokonaæ tego regularnego odnowienia zarówno prowincja³ów,
jak i lokalnych superiorów Zgromadzenia; ale ojciec wie, ¿e w stanie,
w jakim siê znajduj¹ nasze prowincje i nasze domy, sprawa nie jest ³atwa.
19

Rêkopis. Yenveux VII, 23, 234.
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198. [Do o. Baudre’a]20.
Ojciec Baudre jest mianowany superiorem wspólnoty w Galveston.
[Marsylia], 23 sierpnia 1854 r.
Mój drogi o. Baudre, mianuj¹c ojca superiorem naszej wspólnoty
w Galveston, w czasie wychodzenia z nowicjatu, w samym momencie
ojca oblacji, okazujê ojcu wielkie zaufanie. To zaufanie jest oparte na znajomoci ojca cnót, ojca gorliwoci w staraniach o chwa³ê Boga i o zbawienie dusz, ojca przywi¹zania do Zgromadzenia, ojca szacunku i ojca
uleg³oci wobec superiorów, ojca mi³oci do braci i dyspozycji tam,
gdzie ojciec jest, do powiêcenia siê ca³kowicie dzie³om, które ojcu
bêd¹ powierzone przez pos³uszeñstwo.

199. [Do o. Vignole’a, w Galveston]21.
Wys³anie o. Baudrea jako superiora w Galveston. Kto mo¿e byæ ekonomem domu?
[Marsylia], 23 sierpnia 1854 r.
Przychodzê wiêc jeszcze tym razem na pomoc, wysy³aj¹c ojcu
o. Baudrea na superiora. Ten drogi ojciec nie jest od dawna w Zgromadzeniu, ale jest ju¿ d³ugo w kap³añstwie i w wykonywaniu wiêtej
pos³ugi. Jest zreszt¹ pe³en gorliwoci i powiêcenia; wyje¿d¿a z pragnieniem ¿ycia z wami w najbardziej intymnym zjednoczeniu braterskiej mi³oci. Jest to rzeczywicie cz³owiek, którego wam by³o potrzeba. Dajê mu do towarzystwa wspania³ego brata, który bardzo siê
przyda na waszej placówce22.
¯eby za³o¿yæ wasz dom, mianujê o. Baudrea superiorem lokalnym naszej wspólnoty w Galveston, ojca pierwszym asesorem, o. Parisota drugim asesorem. Pierwszy asesor bêdzie admonitorem superio20
21
22

Rêkopis. Yenveux IX, 43.
Rêkopis. Yenveux VII, 237.
Brat Lucien Bodard, por. Mazenod do o. Baudre’a, 14 marca 1855 roku.
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ra. Nie mianujê ojca duchownego, poniewa¿ bêdzie was tam tylko
trzech, wiêc bêdziecie mieli równie¿ w³adzê spowiadania siê wzajemnie. Jednak gdyby, jak na to liczê, o. Verdet odst¹pi³ wam jednego
z ojców, którzy s¹ w Brownsville, wówczas najd³u¿ej z was tam przebywaj¹cy by³by zarazem ojcem duchownym. Potrzebujê porady ojca,
kto z was powinien byæ prokuratorem albo ekonomem. Wola³bym
tego, którego ojciec bêdzie uwa¿a³ za najbardziej dok³adnego, najbardziej oszczêdnego. Jest to pytanie powa¿ne, które ojcu stawiam, na
które proszê odpowiedzieæ wyranie mo¿liwie jak najprêdzej, to znaczy za powrotem poczty. Po prostu, nie znam ojca myli na ten temat;
muszê wiêc zdaæ siê na ojca sumienie. Ojciec powie mi jednoczenie,
jaki jest ten, którego ojciec uwa¿a za najlepiej przygotowanego do tej
delikatnej funkcji wród tych naszych cz³onków, którzy mieszkaj¹
w Brownsville.

200. [Do o. Verdeta, superiora w Brownsville]23.
Wiernoæ Regu³om. Formacja aspirantów.
[Marsylia,] 24 sierpnia 1854 r.
Powtarzam polecenie, jakie ojcu da³em, ¿eby ojciec pierwszy dawa³ przyk³ad najcilejszej dyscypliny i wiernoci wszystkim przepisom Regu³y. Proszê ponownie przeczytaæ uwa¿nie rozdzia³ o superiorach lokalnych i uzgodniæ z tym swoje postêpowanie czy to osobicie
dla siebie, czy w stosunku do innych. Tote¿ proszê nie lekcewa¿yæ
konferencji teologicznych, niech ojciec cile trzyma siê swoich radnych. Proszê nie traciæ z oczu tego, ¿e mimo i¿ ojciec jest superiorem,
ojciec nie powinien niczego podejmowaæ, o niczym decydowaæ bez
zasi¹gniêcia zdania swoich asesorów, i ¿e w sprawozdaniach, jakie
ojciec bêdzie mi sporz¹dza³, ojciec bêdzie musia³ mi wyjaniæ, dlaczego w jakiej sytuacji ojciec uwa¿a³, ¿e powinien dzia³aæ w opozycji
do ich zdania i decydowaæ bez mo¿liwoci skonsultowania siê ze mn¹.
23

Rêkopis. Yenveux VII, 161; VII, dodatek, 18.
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Takie s¹ regu³y m¹drego zarz¹dzania, które zreszt¹ u nas maj¹ moc
prawa.
Bardzo ¿ywo pragnê, ¿eby ojciec zobaczy³ wzrastanie liczby waszych aspirantów; polecam ojcu dobrze ich wprowadziæ w zasady
i w praktykê ¿ycia zakonnego. Zaparcie siê siebie, obojêtnoæ na
wszystko, wyrzeczenie, pos³uszeñstwo, ¿ycie wewnêtrzne, regularnoæ, umi³owanie powo³ania itd.

201. [Do bpa Blancheta, ordynariusza w Nesqually]24.
Ojciec dHerbomez bêdzie wicesuperiorem misji i bêdzie pozostawa³
w kontaktach z biskupem.
Marsylia, 12 wrzenia 1854 r.
Nie wracam do kwestii, któr¹ ju¿ uzgodnilimy. Nigdy nie w¹tpi³em w uczciwoæ uczuæ i w prawoæ, która powinna cechowaæ wszystkie decyzje Ksiêdza Biskupa. Po doskona³ym ustaleniu ró¿nych korzyci nie ma ju¿ obawy, ¿e powstanie najmniejsze nieporozumienie
miêdzy wasz¹ Wielkoci¹ i W.O. Ricardem. Ksi¹dz Biskup wiêc nie bêdzie uwa¿a³ za nietakt, ¿e pozostawiam tego dobrego ojca na jego placówce. Po tym wszystkim, co zasz³o, nie by³oby mi ³atwo znaleæ wród
naszych dawnych kogo, kto chcia³by go zast¹piæ, a ja ustanowi³em sobie prawo wysy³ania na misje dalekie i tak trudne tylko ludzi dobrej
woli, którzy mnie o to poprosz¹ jak o ³askê. Jednak znalaz³em sposób
wejcia w dziedzinê pogl¹dów Ksiêdza Biskupa, bez ponownego powo³ywania W.O. Ricarda, który tak jest os³abiony, ¿e w drodze umiera³.
Zamianujê wicesuperiora, który go odci¹¿y z czêci odpowiedzialnoci,
który bêdzie korespondowa³ z Ksiêdzem Biskupem, je¿eli to Ksiêdzu
Biskupowi wydaje siê dobre. Ten ojciec jest ju¿ na miejscu. Jest pe³en
zalet i zdoby³ dowiadczenie na misjach. Jest nim o. dHerbomez, którego zaletê Ksi¹dz Biskup mia³ ju¿ okazjê poznaæ. Wkrótce dwaj inni
misjonarze przy³¹cz¹ siê do swych wspó³braci. Towarzyszy im jeden
brat. To jest wszystko, co mog³em zrobiæ w tym roku dla Oregonu. Nie
Kopia: Kancelaria w Seattle, Waszyngton. Spis listów pisanych przez biskupa z Walla Walla, od 29 wrzenia 1846 r. do 25 wrzenia 1859 r., s. 256.
24
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mog³em zdaæ siê na ¿yczenia bpa Demersa. Kontakty, jakie utrzymywa³
w czasie swego d³ugiego pobytu w Europie z ró¿nymi stowarzyszeniami zakonnymi, u³atwi¹ mu uzyskanie od nich kilku osób.
Proszê przyj¹æ, Ekscelencjo

202. Do biskupa, ordynariusza z Montrealu, w Minerve, Rzym25.
Radoæ z mo¿liwoci ponownego zobaczenia wkrótce bpa Bourgeta.
Dostarczyæ listy oblatów z Kanady kamerdynerowi bpa de Mazenoda.
Z Kwiryna³u, 17 listopada 1854 r.
Najdro¿szy Ekscelencjo, pieszy³bym siê, ¿eby iæ szukaæ Ksiêdza
Biskupa dzi rano i znów ucisn¹æ, gdyby obrzydliwa pogoda nie uniemo¿liwi³a mi tego. Nie omieszkam jednak zrobiæ sobie przyjemnoci
d³ugiej rozmowy z Ksiêdzem Biskupem. To nie bêdzie dzi po po³udniu, poniewa¿ zosta³em zaproszony, ¿eby celebrowaæ pontyfikalnie
w pierwszych nieszporach powiêcenia w kociele wiêtego Piotra.
Ja jednak bardzo chcê otrzymaæ wiadomoci o mojej drogiej rodzinie duchowej. Posy³am wiêc do Ksiêdza Biskupa mojego kamerdynera, któremu proszê przekazaæ listy, jakie Ksi¹dz Biskup by³ ³askaw
przywieæ do Rzymu.
Proszê przyj¹æ, mój drogi, uczucia radoci, jakiej doznajê, ponownie widz¹c Ksiêdza Biskupa po tylu latach nieobecnoci, i moje zapewnienie o przywi¹zaniu pe³nym szacunku.
† K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

203. [Do bpa Tachégo]26.
Radoæ z listów od bpa Tachégo. Ojcowie Rémas i Grandin. Wysy³a
siê na misjê tylko tych, którzy o to prosz¹.
25
Orygina³: Montreal, Archiwum Arcybiskupstwa: Oblaci. Dwaj pra³aci udali siê do
Rzymu na og³oszenie dogmatu Niepokalanego Poczêcia.
26
Rêkopis. Yenveux I dodatek 96; IX, 98, 186, 202.
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[Rzym], 29 listopada 1854 r.
Mój dobry, mój ukochany Ekscelencjo, synu, bracie i przyjacielu,
otrzymujê list od Ojca Biskupa. Jak wyraziæ Ojcu Biskupowi wzruszenie, jakie powoduj¹ wspania³e listy Ojca Biskupa? Trzeba by by³o byæ
tego wiadkiem. Nie wiem, jakie jest uczucie, które w tym momencie
panuje w moim sercu; to, co czujê, jest mieszank¹ tego, co jest bardziej mi³e, bardziej serdeczne, bardziej pocieszaj¹ce dla serca ojca.
Aby pobudziæ gorliwoæ apostolsk¹, kazalimy skopiowaæ list Ojca
Biskupa, aby zosta³ on przeczytany w nowicjacie.
Proszê nie zniechêcaæ siê pisaniem do mnie, drogi przyjacielu, i nigdy nie obawiaæ siê, ¿e jest d³ugi. Gdy skoñczy³em czytanie listów
Ojca Biskupa, zaczyna³em je od nowa.
To, co Ojciec Biskup mówi mi o o. Rémasie, ogromnie mnie ucieszy³o. Jest on tak uczciwy; by³oby bardzo szkoda, gdyby przez trudnoæ nauczenia siê jêzyków, zakoñczon¹ nieopanowaniem, Ekscelencja by³ pozbawiony misjonarza tak oddanego. Jestem wiêc bardzo
zadowolony, ¿e Ojciec Biskup odwo³a³ siê do pierwszego os¹du, z którym zgodziæ siê mia³bym du¿y k³opot.
Wspania³y o. Grandin powinien byæ przy Ojcu Biskupie, to prawdziwy wiêty i cz³owiek ca³kowicie oddany, taki, jaki Ojcu Biskupowi
jest potrzebny.
Praktyk¹ jezuitów jest wysy³anie na misje zagraniczne tylko tych,
którzy o to prosz¹, i jeszcze trzeba odró¿niæ prawdziw¹ wolê od zwyk³ej zachcianki. Jest tak ciê¿ko w tym siê rozeznaæ. Dowiadczylimy
tego dla ziemi Natalu, misja nieskoñczenie mniej trudna ni¿ wasza.
Trzeba by³o usun¹æ jednego z towarzyszy bpa Allarda, inny dokucza
mi, ¿ebym go odwo³a³. To s¹ dusze leniwe i niewierne ³asce; ale równie¿ wprowadzaj¹ zamêt w naszych szeregach. Je¿eli by³em zbudowany waszymi pracami, to jednak martwi³em siê, widz¹c, ¿e misjonarze
Ojca Biskupa nie zawsze s¹ we dwóch, tak jak zaleca³em; wówczas
stanowczo lepiej mieæ mniej misji.
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204. [Do o. Ricarda, w Oregonie]1.
Ucilenie uregulowania dotycz¹cego dóbr oblatów w Oregonie.
Marsylia, 20 lutego 1855 r.
Mój najdro¿szy o. Ricardzie,
Ojca list z 20 padziernika i list W.O. dHerbomeza, który doszed³
do mnie w tej samej przesy³ce pocztowej, w pierwszej chwili nie wywar³ na mnie wielkiego wra¿enia, bo choæ doæ jasno wiadczy³, ¿e
biskup z Nesqually jest daleki od przyjêcia tego, co uregulowa³em
w moim licie z grudnia 1853 r. z biskupami Oregonu w sprawie waszych dochodów doczesnych, jednak poniewa¿ faktycznie pozostawia³
on wam wolne posiadanie wszystkich waszych dóbr zarówno w waszej g³ównej placówce w Olympii, jak i w innych miejscach, w których nasi ojcowie dokonali zakupów, nie uwa¿a³em za konieczne powracaæ jeszcze do tych nieprzyjemnych kwestii. Zreszt¹, ¿eby ojcu
odpowiedzieæ, czeka³em na inny list od ojca, który donosi³by mi
o przybyciu do St-Joseph dwóch ojców i brata, których wys³alimy
wam, i w którym ojciec mówi³by mi jeszcze o wszystkim, co dotyczy
naszych placówek i naszego Zgromadzenia w kraju, w którym mieszkacie. Takie by³o moje stanowisko, gdy zaledwie przedwczoraj otrzyma³em ojca list z pocz¹tku grudnia z do³¹czon¹ kopi¹ notatki, jak¹ bp
Brouillet skierowa³ do ojca od biskupa z Nesqually. Wyznam ojcu, ¿e
ta lektura wywo³a³a u mnie odczucie niezadowolenia i wstrêtu, których
nie potrafi³bym wyraziæ. Jak to jest mo¿liwe, aby siê pomyliæ do tego
Kopia: Spis kopii i wyci¹gów z listów najwa¿niejszych od stycznia 1855 r., Rzym,
Archiwum Postulacji: DM 10. Ten spis bêdzie cytowany: Spis listów z lat 1855-1863.
1
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stopnia w rozumieniu ustaleñ, jakie zaproponowa³em w moich listach
z 1853 roku? Jak wiêc budowaæ zdania, je¿eli warunki tak jasno wyra¿one jak te, do których robiê aluzjê, mog³y byæ interpretowane
w znaczeniu tak przeciwnym do tego, co chcia³em przekazaæ? Ale
przynajmniej czy nie powinny budziæ zastrze¿eñ podobne niedorzecznoci i sprzecznoci u cz³owieka, któremu na pewno nie oddaje siê za
du¿o zaszczytu, obdarowuj¹c go zwyczajn¹ porcj¹ zdrowego rozs¹dku i s¹du? Bardziej gniewa mnie to, ¿e nie tylko biskup z Nesqually
i jego wikariusz generalny, ale tak¿e ojciec i cz³onkowie ojca rady
przyjêlicie tak¹ interpretacjê moich s³ów i ¿e konsekwentnie bylicie
gotowi odst¹piæ wasze w³asnoci diecezji. ¯e biskup i jego ludzie usi³owali wprowadziæ was w b³¹d przy moich zamiarach dotycz¹cych
spornych kwestii, to siê rozumie, to jest ich interes i ³atwo zrobiæ sobie z³udzenie, gdy wmówi siê sobie, ¿e dzia³a siê dla dobra, a nawet
¿e wype³nia siê obowi¹zek sumienia. Ale ¿ebycie wy, których obrona
interesów, jakie wam s¹ powierzone, powinna oczywicie trzymaæ na
bacznoci, byli doæ naiwni, ¿eby zrezygnowaæ z waszej w³asnej interpretacji w sposobie pojmowania uk³adów, które chcia³em ustanowiæ
jako regu³ê, wed³ug której odt¹d trzeba postêpowaæ w waszych sprawozdaniach w porz¹dku doczesnym z biskupami w Oregonie, i ¿e
przyjmuj¹c ich interpretacjê, albo raczej ich pretensjê, bylicie ca³kiem
gotowi zrobiæ ofiarê z waszych praw, to w³anie nie jest zrozumia³e.
Jak ojciec móg³ przypuszczaæ przez chwilê, ¿e ja narzucê ojcu si³¹
i na mocy mojej najwy¿szej w³adzy zrezygnowanie z tego, co nale¿y
do was, gdy ojciec widzia³ w jednym z moich listów, ¿e ¿ywo wyrzuca³em ojcu, i¿ ojciec odst¹pi³ diecezji co z waszych ziem, poniewa¿
s¹dzi³em, i¿ tak nale¿y rozumieæ to, ¿e ojciec tak post¹pi³ w sytuacji,
opieraj¹c siê na jednym lub dwóch zdañ ojca korespondencji? Czy nie
jest oczywiste, wracaj¹c a¿ do pierwszych listów, w których pisa³em
o punktach spornych, ¿e zawsze jasno i formalnie utrzymywa³em wasze prawa w³asnoci zarówno do ziem, które otrzymalicie od rz¹du
jako obywatele amerykañscy, jak i do innych dóbr ruchomych albo
nieruchomych, które moglicie nabyæ z owocu waszych oszczêdnoci?
Je¿eli wiêc w listach, w których ustalenia dotycz¹ce tej kwestii by³y
sformu³owane, by³o rozró¿nienie pod wzglêdem praw do w³asnoci,
miêdzy placówk¹ g³ówn¹ w ka¿dej diecezji i prostymi stacjami (misje
albo parafie), które by³yby powierzone naszym ojcom przez biskupów,
to rozró¿nienie nie mog³o mieæ skutku wstecznego, nie mog³o anulowaæ praw istniej¹cych, regulowa³o ono przysz³oæ, a niezaprzeczalnym
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dowodem jest to, ¿e czasowniki w komunikatach, które cytujê w celu
przypomnienia ich tutaj, wystêpuj¹ w czasie przysz³ym, i ¿e nawet s³owa w przysz³oci, od tej pory, s¹ tam u¿yte wiele razy. Ale ¿eby nie
by³o ju¿ nieporozumienia i ¿adnej pomy³ki co do moich prawdziwych
zamiarów, sformu³ujê je ponownie, i to wed³ug mojej obecnej deklaracji trzeba bêdzie interpretowaæ to, co napisa³em albo ka¿ê napisaæ
na ten temat. 1 — Dobra, które Oblaci Maryi nabyli w Oregonie, zarówno ruchome, jak i nieruchome, czy to przez nadanie rz¹du amerykañskiego, czy przez ich w³asne wytwarzanie, ich oszczêdnoci, albo
przez jak¹kolwiek darowiznê, nale¿¹ do nich na w³asnoæ i nie mog¹
byæ wymagane przez w³adzê diecezjaln¹, a jeszcze mniej przez ¿adnego cz³owieka z jakiegokolwiek stanu on móg³by byæ. 2 — Oblaci
Maryi w Oregonie powinni mieæ te same prawa w porz¹dku doczesnym, które maj¹ na innych misjach zagranicznych i w regionach Europy, w których s¹ osiedleni; otó¿ wszêdzie przyznaje siê im prawo
w³asnoci dóbr zarówno ruchomych, jak i nieruchomych, które nabyli
ró¿nymi sposobami podanymi powy¿ej w punkcie 1. 3 — Wiêc gdy
by³o powiedziane, ¿e ziemie, budynki kaplic albo probostw i przedmioty, które je wyposa¿aj¹ na stacjach misyjnych, do nich nie nale¿¹,
lecz pozostaj¹ w³asnoci¹ diecezji, to powinno siê odnosiæ tylko do
misji ju¿ uformowanych przez biskupów albo do uformowania na
koszt diecezji i do których oblaci byliby wezwani przez administracjê
diecezjaln¹. 4 — Sposób przyjêty dotychczas, aby wyposa¿yæ koszty
na utrzymanie i wy¿ywienie Oblatów Maryi w Oregonie oraz wydatki
zwi¹zane z utrzymaniem ich misji ju¿ uformowanych, bêdzie przed³u¿ony tak, ¿eby biskupi nie mogli wnieæ zmiany bez zgody ich superiora generalnego albo tego, którego on do tego upowa¿ni. 5 — Oblaci Maryi nie s¹ zakonnikami w znaczeniu, jakie prawo kanoniczne
daje temu wyra¿eniu, s¹ oni jedynie zakonnikami i tworz¹ nie zakon,
w³aciwie mówi¹c, ale zwyk³e Zgromadzenie, ich lub ubóstwa jest
zwyk³ym lubem, który nie pozbawia ich prawa posiadania jako jednostek, a jeszcze mniej jako Stowarzyszenie. Dlatego nies³usznie powo³ywano by siê przeciw nim na tytu³ zakonników”, ¿eby zacieniæ
albo uniewa¿niæ ich zdolnoæ albo mo¿noæ posiadania i dokonywania aktów w³asnoci.
Oto, mój drogi ojcze, artyku³y zupe³nie jasne i które odpowiadaj¹
— mylê — potrzebom waszej sytuacji w stosunku do biskupów
w Oregonie. Trzeba bêdzie zapoznaæ ich z nimi, aby nie mogli t³umaczyæ siê ignorancj¹. Jestem jednak zdania, tak jak ojciec, ¿e nie trzeba
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trzymaæ was na obronie i ¿e lepiej jest, abycie zostali, ni¿ opucili
ten biedny kraj. Chêtnie równie¿ opowiem siê za tym, co zasugerowa³
ojciec i o. dHerbomez w waszych ostatnich listach, a którym by³oby
chwilowe ograniczenie siê do placówki St.-Joseph w Olympii i do
dwóch misji w Yakima i w Cayouses, rozdzielaj¹c tam wasz personel
wed³ug uzgodnionego planu. Tam robilibycie ca³e dobro, które mo¿na tam zrobiæ, nasze Zgromadzenie umocni³oby siê tam i tam rozwinê³o, oczekuj¹c lepszych czasów, aby bardziej siê rozszerzyæ i obj¹æ
inne misje. My bêdziemy wówczas nadal braæ na siebie obowi¹zek
udzielania wam koniecznej pomocy za porednictwem Propagandy
Wiary. A w zwi¹zku z tym przypominam ojcu, ¿e chocia¿ prawdopodobne jest, i¿ Rady udziel¹ wam zasi³ku, o który prosilimy dla was,
i ¿e mo¿ecie liczyæ na piêtnacie tysiêcy franków, nie trzeba jeszcze
robiæ weksla na nas, ale oczekiwaæ, ¿e my wam za³atwimy pozytywnie sprawê, gdy to nam zostanie zakomunikowane oficjalnie z Lyonu,
co nast¹pi oko³o koñca przysz³ego marca.
¯egnam, mój najdro¿szy o. Ricardzie, pozostaje mi miejsca, ¿eby
powiedzieæ, ¿e ojca ciskam i was wszystkich b³ogos³awiê z g³êbi
mego serca, w³¹czaj¹c w to nowo przyby³ych, o których oczekujê wiadomoci.
† K. J. Eugeniusz, biskup z Marsylii.
Sup. Gen.

205. [Do o. Maisonneuve’a]2.
Podziêkowania za list z 23 wrzenia, który zapewnia Za³o¿yciela o dobrych usposobieniach o. Maisonneuve’a w stosunku do Superiora Generalnego i do bpa Tachégo.
L.J.C. et M.I.
Marsylia, 1 marca 1855 r.
Mój drogi o. Maisonneuve’ie, mam jeszcze kilka minut, korzystam
z nich, aby ojcu podziêkowaæ za list z 23 wrzenia. Jest to pociecha,
2

Kopia: Rzym, Archiwum Postulacji.
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której by³em pozbawiony od doæ dawna, aby j¹ doceniæ w jej nale¿ytej wartoci. Ten list zawiera zreszt¹ za du¿o spraw zadowalaj¹cych,
¿ebym nie doznawa³ prawdziwej radoci. Ile razy mówi³em sobie, ¿e
ojciec za wczenie by³ oddalony ode mnie, ¿e gdybym zostawi³ ojcu
czas na lepsze poznanie mnie, ojciec doæ pokocha³by mnie i oszczêdzi³ mi wielu zmartwieñ; ojciec mia³by doæ zaufania do mnie, aby
poradziæ siê mnie w swoich w¹tpliwociach i szukaæ u mnie ulgi
w swoich trudach. W tym celu jeszcze trzeba by³o pozostawaæ w relacji z tym, którego ojciec powinien uznawaæ bardziej za swego ojca ni¿
superiora. Ale nie, z braku wzbudzenia w ojcu tego uczucia, które mi
siê nale¿a³o z tylu wzglêdów, ojciec wola³ szukaæ gdzie indziej swoich natchnieñ. W ten sposób nie znajdzie siê spokoju swojej duszy ani
nie spotka szczêcia. Ojciec tego dowiadczy³. To nie s¹ wyrzuty, które ojcu robiê, mój drogi synu, to s¹ proste uwagi, które mi podyktowa³o moje serce, które mog³o mi podsun¹æ tylko myli z mi³oci i z czu³ego uczucia dla ojca. By³em zmartwiony, widz¹c, ¿e ojciec idzie
drog¹, która powodowa³a, ¿e ojciec traci ca³¹ zas³ugê z tylu ofiar, wielk¹ czêæ nagrody, której Bóg udziela tylko pod pewnymi warunkami.
Bardzo cierpia³em, proszê mi wierzyæ, ojciec lepiej by to zrozumia³,
gdyby dobrze mnie zna³. Powtarzam wiêc ojcu z zadowoleniem, ¿e
ojca list rozproszy³ wszystkie moje niepokoje, nape³ni³ mnie radoci¹
przy czytaniu uczuæ, jakie on wyra¿a. Nareszcie ojciec jest taki, jakiego ojca pragnê; Bóg bêdzie ojcu b³ogos³awi³, a ojca pos³uga bêdzie
owocna. Niech ojciec pisze do mnie od czasu do czasu albo — jeli to
mo¿liwe — proszê korzystaæ ze wszystkich okazji, ¿eby do mnie napisaæ. Ojciec zdaje sobie sprawê, ¿e nie mogê pozostaæ niewra¿liwy
na dobro, jakiego dokonujecie. Gdyby ojciec wiedzia³, jak czêsto zdarza mi siê mówiæ o ojcu i o ojca wspó³braciach, a zawsze z uczuciem
podziwu dla waszego powiêcenia i wspó³czucia dla niedostatków
i cierpieñ, które znosicie. Wasza misja jest t¹, która najbardziej porusza moje serce w³anie z powodu trudnoci waszych prac. Dowiadcza³em, to prawda, troski, o której mówi³em ojcu powy¿ej, poniewa¿
wydawa³o mi siê, ¿e mi³oæ, która powinna panowaæ wród was, by³a
zraniona, ale dzisiaj ca³kowicie jestem spokojny, pokój siê odrodzi, poniewa¿ mi³oæ odzyska³a swoje prawa. List ojca, listy biskupa itd. zapewniaj¹ mnie o tym; a skoro cytujê ojcu waszego biskupa, muszê
ojcu powiedzieæ, ¿e jego listy nie zawieraj¹ skargi i ¿e on móg³by ojcu
je przeczytaæ przed wys³aniem ich do mnie. Niech wiêc wszystkie ojca
niepokoje znikn¹; kochajcie siê serdecznie i niech ojciec nie zapomi-
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na, ¿e jest on podwójnie ojca superiorem, to jest wiêcej ni¿ potrzeba,
¿eby byæ ojca ojcem i matk¹, a moim reprezentantem. ¯egnam, mój
najdro¿szy przyjacielu, biegnê na pocztê, by jak najszybciej wys³aæ
mój list, na który z pewnoci¹ ojciec czeka. Proszê wierzyæ, ¿e jest
opóniony ze wszystkim, co chcia³bym ojcu wyraziæ z uczucia ca³kowicie ojcowskiego. ¯egnam, ciskam ojca i b³ogos³awiê.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii,
s.g.

206. [Do o. Baudre’a w Galveston]3.
Zgony wielu ojców. Biskup Odin jest zbyt wymagaj¹cy. ¯aden ojciec
nie jest do dyspozycji na misje w tym roku. Otwarcie kolegium. Pomoc
Propagandy Wiary i op³ata seminarzystów. Gratulacje z okazji jego
szacunku i jego stanowczoci wobec biskupa. Brat Bodard pozostaje
koadiutorem.
Marsylia, 14 marca 1855 r.
Mój najdro¿szy o. Baudre,
Je¿eli zwleka³em a¿ do tej pory z napisaniem do ojca, to dlatego,
¿e oczekiwa³em na otrzymanie wszystkich informacji, których potrzebujê, aby urobiæ swój s¹d o naszej placówce w Galveston i odpowiedzieæ w sposób dok³adny na pytania zawarte w ró¿nych ojca listach,
które otrzyma³em ka¿dy w swoim czasie. Zreszt¹ wiedzia³em, ¿e podczas przerwy ojciec musia³ otrzymaæ list od W.O. Auberta, który wymin¹³ siê z ojca ostatnim listem ze stycznia, i myla³em, ¿e on nastroi
ojca trochê w cierpliwoci przy czekaniu na mój list.
Przed odpowiedzi¹ na ró¿ne punkty z ojca listów, proszê pozwoliæ mi wyraziæ ojcu, mój drogi o. Baudre’u, pe³n¹ satysfakcjê, jakiej
dozna³em, dowiaduj¹c siê najpierw, ¿e ojciec szczêliwie przyby³ do
swego przeznaczenia, a nastêpnie niech ojciec tak samo jak nasi inni
ojcowie i bracia z Galveston nadal cieszy siê dobrym zdrowiem mimo
¿ó³tej febry, która — jak siê wydaje — sk³ada doæ czêste wizyty w Tek3

Kopia: Spis listów z lat 1855-1863, Rzym, Archiwum Postulacji, DM 10.
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sasie. Oby Bóg da³, ¿ebymy w Brownsville równie¿ uniknêli ciosów
tych okrutnych epidemii! Niestety, tak nie by³o, a ojciec wie, jakiej
straty doznalimy w osobie o. Duperraya, którego przedwczesna
mieræ zabra³a nam wówczas, gdy zaledwie rozpoczyna³ pracê, któr¹
tak dobrze wykona³by na najwiêksz¹ chwa³ê Bo¿¹…! Niestety, to nie
jest jedyna strata tego rodzaju, której doznajemy od pocz¹tku roku,
umar³o nam ju¿ dwóch ojców, jeden profesor w wy¿szym seminarium
w Romans4, a drugi o. Pasqualini z domu w Vico na Korsyce, z tego
samego domu mamy innego, o. Rossiego, którego lekarze uznali za
nieuleczalnie chorego, i wreszcie o. Amisse, superior w Liverpoolu,
którego pos³ano nam tutaj dla zmiany powietrza i którego stan zdrowia nie przedstawia wielkiej nadziei. Jak z tym dostarczyæ placówkom
Zgromadzenia w obcych krajach misjonarzy, o których prosz¹,
a zw³aszcza jak im dostarczyæ misjonarzy z takimi a takimi specjalnymi kwalifikacjami? W tej sprawie bp Odin wydaje mi siê bardzo wymagaj¹cy, chc¹c nie tylko, abym mu zastêpowa³ misjonarzy, których
mieræ zabiera, ale ¿ebym mu da³ to, czego nie mam. Oczywicie on
nie zrobi³ tego tak trudnym, gdy wracaj¹c z Rzymu, trzy lata temu, tak
bardzo nalega³, aby nas mieæ u siebie, ¿e ja ostatecznie obieca³em mu
kilku naszych misjonarzy. Uwa¿am za bardzo ma³o delikatne, ¿eby nie
powiedzieæ czego innego, jego zachowanie siê w stosunku do was,
gdy przybylicie do Galveston, a ojciec dobrze zrobi³, trzymaj¹c siê
pos³uszeñstwa, które ojciec otrzyma³ ode mnie, bez ulegania zniechêceniu przez niezbyt przyjemne przyjêcie, które wam pra³at zgotowa³,
ani przez niezbyt odpowiednie postanowienia, do których osobicie
chcia³ ojca doprowadziæ. Chcia³by superiora, który zna jêzyk angielski, ja nie przeczê, ¿e to by³oby po¿¹dane; ale jeszcze powinno to byæ
w mojej mo¿liwoci; a w braku tego warunku powinien uwierzyæ, ¿e
by³o jeszcze doæ innych zalet w tym, którego ja wysy³a³em, aby on
zas³ugiwa³ na przyjêcie z wdziêcznoci¹. Nareszcie rozpoczêlicie,
wasze kolegium jest otwarte, prowadzone s¹ wasze lekcje, w sumie
macie ju¿ przesz³o szeædziesiêciu uczniów. Ale jest to rzeczywicie
bardzo piêkny pocz¹tek, a w¹tpiê, czy na swym pocz¹tku nawet najbardziej kwitn¹ce kolegia w Stanach Zjednoczonych mog³y zebraæ
podobn¹ liczbê uczniów. Aby zapewniæ pe³ny sukces waszego dzie³a,
ojciec prosi mnie o dwie sprawy: 10 ¿ebym pos³a³ ojcu dwóch oblatów, którzy dobrze znaj¹ jêzyk angielski, i ¿eby w ten sposób ojciec
4

Ojciec Casimir Chauvet, zmar³y 9 stycznia 1855 roku.
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móg³ obyæ siê bez pomocy obcych profesorów w Zgromadzeniu. Nie
ma ¿adnej w¹tpliwoci, ¿e w zasadzie to posiadanie tych profesorów
jest tylko prawdziwym utrudnieniem i ¿e dlatego nie by³oby potrzeby
staraæ siê o zast¹pienie ich przez osoby, które do nas nale¿¹. Ale sk¹d
braæ tych ojców, zw³aszcza jeli to konieczne, ¿eby oni byli Anglikami albo Irlandczykami. Wszystkie trudnoci wiata sprzêg³y siê w daniu naszej prowincji w Anglii ojców, których jej brakuje, ¿eby doprowadziæ swoje placówki do stanu funkcjonowania; czy to jest
przypadek, ¿eby wycofaæ z niej cz³onków, gdy jej by³aby potrzebna
wiêksza ich liczba, aby podo³aæ swoim w³asnym potrzebom? Proszê
wiêc nie prosiæ mnie o to, czego nie mogê ojcu udzieliæ. Mówiê to nie
tylko w odniesieniu do ojców angielskich albo irlandzkich, ale tak¿e
do wszystkich innych ojcach, jacy s¹. W tym roku nie mogê ojcu daæ
nikogo. Niech ojciec stara siê, ¿eby wasze kolegium dzia³a³o z tymi,
których ojciec ma i którzy chwilowo ojcu wystarczaj¹. Rozumiem jednak, ¿e o. Parisot ma za du¿o pracy; trzeba wiêc pomyleæ o sposobach ul¿enia mu, dlatego dobrze ojciec zrobi³, ¿e nalega³ na W.O. Verdeta, aby wys³a³ wam o. Oliviera, który by³ przeznaczony do waszej
wspólnoty. Od siebie powiem mu o tym s³owo w licie, który zaraz
mu napiszê, aby jak najszybciej wyprawi³ tego ojca w drogê do Galveston, zak³adaj¹c, ¿e ma on go jeszcze przy sobie.
20 Jeli idzie o pomoce pieniê¿ne, które wam by³y obiecane, mam
ojcu do dania odpowied bardziej zadowalaj¹c¹, wasz zasi³ek na rok
1854 wynosi dwadziecia tysiêcy franków, potr¹cenie zrobione z waszego wk³adu do kasy generalnej na wydatki zwi¹zane z wychowaniem oblatów i nowicjuszy. Z tej sumy piêæ tysiêcy franków bêdzie dla
Brownsville, a piêtnacie tysiêcy dla Galveston. Wydaje mi siê, ¿e to
jest dok³adnie to, o co ojciec prosi. Poniewa¿ Rada w Lyonie robi zamkniêcie swoich rachunków tylko w tym miesi¹cu i ¿e to tylko wtedy
dosy³a nam sumê tego, co zosta³o przyznane przez Propagandê Wiary
naszym misjom zagranicznym, trzeba ¿ebymy poczekali jeszcze kilka dni, aby wam wys³aæ czêæ, która wam siê nale¿y. Jak tylko bêdzie
móg³ to zrobiæ, prokurator generalny wyle ojcu list uwierzytelniaj¹cy
na Nouv[elle]-Orléans, na który wasze piêtnacie tysiêcy franków bêdzie wam wyp³acone. Mam tak¿e do powiedzenia ojcu kilka s³ów
o artyku³ach dotycz¹cych utrzymania seminarzystów, na podstawie
których bp Odin chcia³ ojca nak³oniæ do przyjêcia i ¿e ojciec dobrze
zrobi³, i¿ nie przyj¹³. Sto piastrów od ucznia to oczywicie zbyt ma³o
dla takiego kraju jak Stany Zjednoczone, gdzie pieni¹dz ma mniejsz¹
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wartoæ ni¿ we Francji. Sprawa jest tak dobrze zrozumiana w tym sensie, ¿e bp Timon w umowach z naszymi ojcami za jego kolegium
w Buffalo zobowi¹zywa³ siê dawaæ sto trzydzieci piastrów od seminarzysty, a jeszcze uzna³, ¿e to nie by³o dosyæ, i podniós³ to do stu
piêædziesiêciu z mo¿noci¹ zatrudnienia ich w kolegium. Biskup z Galveston nie mo¿e uwa¿aæ za z³e, ¿e wy za to ¿¹dalibycie tyle samo,
albo sto dwadziecia piêæ, za uczniów, których on sam bêdzie wam powierza³. Nastêpnie wydaje mi siê, ¿e to jest bardzo drobiazgowe i ma³ostkowe, ¿e te ró¿ne zni¿ki pra³at chcia³by wam narzuciæ w stosunku
do tych z seminarzystów, których wziêlibycie na krótki czas do dy¿uru w kolegium. Pozostawcie na boku ten system godziny albo dwóch
godzin dziennie, lepiej jest wprowadzaæ w ¿¹danie tylko niewielu
z tych seminarzystów i im zleciæ dy¿ur bardziej powa¿ny, na przyk³ad
po³owê z ich czasu, wtedy to by³aby po³owa ich op³aty za utrzymanie
i mieszkanie, któr¹ opucilibycie bpowi Odinowi. Jeli zostaj¹ wam
uczniowie w czasie wakacji, wszyscy bez wyj¹tku z tych diecezji powinni p³aciæ tyle miesiêcznie proporcjonalnie do op³aty rocznej.
Muszê wreszcie koñczyæ tê d³ug¹ rozmowê z ojcem, mój drogi
o. Baudre, bez wyra¿enia ojcu mojej pochwa³y linii kierowania, jak¹
ojciec przyj¹³ w wype³nianiu swojej misji, a zw³aszcza w stosunkach
z biskupem z Galveston. Z zadowoleniem stwierdzam, ¿e ojciec umie
po³¹czyæ z szacunkiem nale¿nym godnoci biskupiej stanowczoæ
obrony interesów Zgromadzenia, jakie ojciec reprezentuje. Ojca sposób postêpowania w zarz¹dzaniu tymi interesami i w kierowaniu swoim dzie³em dowodzi mi tak¿e, ¿e zrobi³em dobry wybór, wyznaczaj¹c
ojca na superiora. Odwagi wiêc, mój drogi ojcze, i niech siê ojciec nie
dziwi, ¿e napotyka na trudnoci. Tym znamieniem s¹ naznaczone dzie³a, które Bóg b³ogos³awi i które dlatego nie mog¹ prêdzej czy póniej
siê nie udaæ. Pozostaje mi ju¿ tylko miejsce, aby ojcu powiedzieæ, ¿e
kocham ojca i b³ogos³awiê was wszystkich z g³êbi mego serca.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
PS Trzeba bêdzie niezw³ocznie zaj¹æ ojca sporz¹dzeniem wykazu
waszych potrzeb i waszych nadzwyczajnych wydatków, który ojciec
przele nam przez najbli¿sz¹ przesy³kê pocztow¹ i który powinien s³u¿yæ za podstawê do proby, któr¹ musimy zrobiæ na wasz¹ korzyæ radom Propagandy Wiary, na religijne praktyki bie¿¹cego roku (1855 r.).
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Niech brat Bodard nie nalega, aby sk³oniæ ojca do zgody w sprawie ponowienia jego studiów, wbrew decyzji, która w ostatnim roku
zosta³a podjêta przez moj¹ radê. Ta decyzja opiera siê na motywach
g³êboko rozwa¿onych i powa¿nie przedyskutowanych. Ten brat powinien tego siê trzymaæ i cieszyæ siê, ¿e wykonuje wolê Bo¿¹ w sytuacji, któr¹ mu stworzono za jego zgod¹.

207. [Do o. Chevaliera, superiora w Buffalo]5.
Wymówki czynione o. Chevalierowi, który nie by³ szczery, prosz¹c bez
przerwy o pieni¹dze zarz¹d generalny dla jego placówki w Buffalo,
któr¹ trzeba bêdzie opuciæ.
Marsylia, 28 maja 1855 r.
Mój Wielebny Ojcze,
Dwa listy ojca z koñca kwietnia, które nam dostarczy³a ostatnia
przesy³ka pocztowa z Ameryki, zrobi³y na nas najbardziej przykre
wra¿enie nie tyle z powodu smutnej wiadomoci o gro¿¹cej ruinie naszej placówki w Buffalo, ile przez refleksje, które one z koniecznoci
spowodowa³y, i bolesn¹ konkluzjê, do której one nas doprowadzi³y. To
oczywiste, ¿e ojca zachowanie w stosunku do nas w ca³ej tej sprawie
nabytku dokonanego w Buffalo nie by³o szczere, a jeszcze mniej zgodne z duchem zakonnym; oczywicie ojciec nas oszuka³, a my padlimy ofiar¹ zbyt wielkiego zaufania, które ojcu by³o okazane. Takie jest
przekonanie, do którego si³¹ rzeczy musia³em dojæ, gdy bada siê trasê, jak¹ ojciec przeby³ od pocz¹tku tej nieszczêsnej sprawy. Najpierw
ojciec prosi³ tylko o po¿yczkê pieniêdzy, aby sprostaæ sp³atom pierwszego roku z wyran¹ obietnic¹ wyp³acenia procentów. Ale gdy zbli¿a³y siê sp³aty w nastêpnym roku, trzeba by³o jeszcze dostarczyæ ojcu
to, czym mo¿na by³o sp³aciæ wierzycieli, a ¿eby lepiej nas do tego
zobowi¹zaæ, ojciec potrafi³ odnowiæ zapewnienie, ¿e to jest ostatni raz,
i wysun¹æ perspektywê utraty przez przymusowe wyw³aszczenie
wszystkich korzyci ju¿ zdobytych tej placówki i sumê ju¿ wy³o¿on¹
5

Kopia: Spis listów z lat 1855-1863, Rzym, Archiwum Postulacji, DM 10.
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za teren. Nadchodzi trzeci rok, ta sama taktyka z ojca strony z naleganiem ca³kiem szczególnym, aby ojca nie opuszczaæ w tej nieprzyjemnej sytuacji, która wed³ug ojca jest wynikiem okolicznoci zupe³nie
niezale¿nych od woli ojca. Sprawa zaczê³a siê stawaæ powa¿na, zobowi¹zywanie nas w ten sposób by³o trochê brutalne — zmuszanie nas
jeszcze do sp³acenia d³ugów w tym przypadku, aby nie straciæ pieniêdzy ju¿ wydanych. Jednak, aby nie ryzykowaæ wszystkiego, skoñczono na wyra¿eniu zgody, by jeszcze tym razem iæ ojcu na pomoc. Ale
W.O. Tempier, który jest specjalnie zobowi¹zany korespondowaæ
z ojcem, troszczy siê, ¿eby ojcu poleciæ nie korzystaæ z kredytu, który
on ojcu otwiera, jeli ojciec potrafi znaleæ na miejscu pobytu albo
gdzie indziej sumê, która jest ojcu koniecznie potrzebna. A ojciec,
przeciwnie do woli tak wyranie wyra¿onej, bierze z jednej strony pieni¹dze, które nasi ojcowie z Montrealu po¿yczyli, aby ojca wyci¹gn¹æ
z k³opotu, a z drugiej strony inkasuje sumê, na któr¹ W.O. Tempier
otworzy³ ojcu kredyt. Trudnoæ, jak¹ ojciec mia³, ¿eby otrzymaæ tê
pomoc zarówno z Montrealu, jak i z Marsylii, powinna ojcu uzmys³owiæ, ¿e nie trzeba by³o ju¿ liczyæ ani na pierwsz¹, ani na drug¹ na
op³aty, które od tej pory ojciec mia³by zrobiæ. A zatem ojciec powinien pomyleæ o powziêciu samemu rodków ukrycia siê przed straszliw¹ mo¿liwoci¹ wyw³aszczenia z powodu braku sp³aty w okrelonym czasie. Oto, co zwyk³y zdrowy rozs¹dek nakazywa³ ojcu zrobiæ.
Ale nie, poniewa¿ ci¹g³a taktyka a¿ do tej pory zbyt dobrze ojcu siê
udawa³a, ojciec uwa¿a³, ¿e ³atwiej jest spróbowaæ jej jeszcze raz. Ojciec przespa³ ca³¹ resztê minionego roku i pierwsze miesi¹ce bie¿¹cego roku w doskona³ej pewnoci dotycz¹cej ojca zobowi¹zañ w stosunku do w³aciciela terenu w Buffalo, gdy nagle krzyk alarmu taki jak
ten, który wywo³uje fatalny wypadek, który mo¿na by³o przewidzieæ,
zosta³ wydany przez ojca i przekazany nam listem, który pozostawia
nam czas na danie ojcu odpowiedzi tylko poniek¹d w przeddzieñ dnia,
w którym trzeba by³o zrobiæ ojca sp³atê. Oczywicie ojciec chcia³ dalej prowadziæ swój system zwodzenia i zmuszania nas jeszcze do dostarczenia sumy koniecznej z obawy przed konsekwencjami, które
nast¹pi³yby, gdyby ojciec nie móg³ sp³aciæ. Ale tego by³o dosyæ i zbyt
d³ugo bylimy oszukiwani t¹ taktyk¹ tak ma³o lojaln¹, a zw³aszcza tak
niegodn¹ zakonnika. Dlatego w³anie W.O. Tempier w moim imieniu
i w imieniu mojej Rady oznajmi³ ojcu, ¿eby wcale nie liczyæ na nas
w ojca sp³atach w przysz³oci i ¿eby ojciec sam wybrn¹³ z k³opotów.
Czyja to wina, je¿eli to owiadczenie by³o ojcu zrobione w czasie zbyt
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zbli¿onym do p³atnoci dnia pierwszego bie¿¹cego maja, czyja wina,
je¿eli bêd¹c niespodzianie zaskoczony, ojciec jest zmuszony do zastosowania rodków radykalnych, do zgubnych krêtactw, aby przynajmniej zmniejszyæ skutki okropnej katastrofy, któr¹ jest pora¿ona nasza placówka w Buffalo? Aby ocaliæ co z tego wielkiego nieszczêcia
i oszczêdziæ Zgromadzeniu nieszczêcia ca³kowitej utraty wk³adów,
które ojcu zrobiono, postanowilimy zdobyæ siê na ostatni wysi³ek.
Ojciec Santoni bêdzie upowa¿niony do sumy, której teraz ojciec koniecznie potrzebuje, on sam pójdzie na miejsce, aby uwolniæ w³asnoæ
przez zap³atê, ponadto uzgodni z ojcem to, co trzeba bêdzie zrobiæ
w przysz³ym lipcu, i zajmie siê równoczenie wszystkimi uzgodnieniami do zrobienia i normami, jakie trzeba przyj¹æ b¹d to dla interesów Zgromadzenia, b¹d dla specjalnego dobra waszej wspólnoty
w Buffalo, a tak¿e dla przysz³ego losu samej placówki. Koñczê, b³ogos³awi¹c was wszystkich, poniewa¿ nie mogê zapomnieæ, ¿e jestem
waszym ojcem.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

208. [Do o. Santoniego, prowincja³a w Kanadzie]6.
Wysy³ka pieniêdzy, aby pójæ uregulowaæ rozpaczliw¹ sytuacjê naszej
placówki w Buffalo.
Marsylia, 29 maja 1855 r.
Mój Wielebny Ojcze,
Ojciec na pewno wie w odpowiednim czasie, jak rozpaczliwa jest
sytuacja naszej placówki w Buffalo, z któr¹ superior nie jest w stanie
uporaæ siê w maju. W tej przykrej ostatecznoci spodziewamy siê jednak, ¿e uda mu siê legalnie przeprowadziæ swój sprzeciw wobec przymusowego wyw³aszczenia i otrzyma zw³okê, jak¹ daje prawo w podobnej okolicznoci. Aby oszczêdziæ waszej prowincji tak wielkiego
nieszczêcia, nie ma ofiary, na któr¹ powinnimy siê nie zgodziæ. Dla6

Kopia: Lista listów z lat 1855-1863, Rzym, Archiwum Postulacji, DM 10.
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tego niedawno po¿yczylimy osiemnacie tysiêcy franków koniecznych, ¿eby zadowoliæ wierzyciela. Ojcu polecam odebraæ tê sumê
i zatrzymaæ j¹ w celu w³aciwego jej przeznaczenia. Ojciec Tempier
poleca ojcu otworzyæ w tym celu przez ks. Domela z naszego miasta
kredyt na dom Jazigiego i Goddarda w Bostonie. Ojciec ma wiêc tylko napisaæ do tych panów po otrzymaniu mego listu i przekazaæ im,
¿e ks. Tempier upowa¿ni³ ojca do wyci¹gniêcia na nich sumy jedenastu tysiêcy franków wed³ug kredytu, który dla ojca jest otwarty przez
ks. Dromela, ich korespondenta z Marsylii, który o tym ich zawiadomi³, oni chêtnie wska¿¹ ojcu najprostsz¹ drogê do odebrania tej sumy.
Po otrzymaniu tej wartoci do ojca dyspozycji proszê udaæ siê do Buffalo i naprawiæ smutn¹ sprawê tego domu. Ojciec zrobi sp³atê wymagan¹ przez wierzyciela, podniesie trochê ducha moralnego wspólnoty
naszych ojców i postara siê ustawiæ wszystkie sprawy w tak dobrym
porz¹dku, jak to tylko mo¿liwe, aby mo¿na by³o dojæ a¿ do wakacji.
Do tej pory bêdziemy mieli ca³y czas do rozwa¿enia, co trzeba bêdzie
zrobiæ póniej, i do powziêcia ostatecznej decyzji na temat naszej placówki w Buffalo.
Koñczê ten list, b³ogos³awi¹c was wszystkich z ca³ego mego serca, tak samo jak was kocham.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

209. [Do bpa Guigues’a]7.
Placówka domu i parafii oblackich w Bytown. Zamiar fundacji w Zatoce Hudsona. Wys³anie dwóch ojców do Rzeki Czerwonej. Ojciec Bermond wyrz¹dza krzywdê bpowi Tachému.
Montolivet ko³o Marsylii, 2 czerwca 1855 r.
Mój drogi przyjacielu,
¯eby pisaæ do ciebie, czeka³em na decyzjê, o której chcia³bym
ciê powiadomiæ, a która dotyczy wielkiej sprawy placówki Oblatów
7

Kopia: Spis listów z lat 1855-1863, Rzym, Archiwum Postulacji, DM 10.
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Maryi Niepokalanej w twojej diecezji. Kwestia by³a omawiana wiele razy i rozwa¿ana z wszystkich punktów widzenia. Tym, co sprawia³o najwiêcej k³opotu, by³a absolutna rozbie¿noæ opinii biskupa
i oblatów. Trzeba by³o zachowaæ s³uszne prawa pasterza i nie zapominaæ, ¿e diecezja faktycznie by³a stworzona przez oblatów, zas³ugiwali
oni na wzglêdy, ¿eby nie stwarzaæ im sytuacji niemo¿liwej. Uwa¿am,
¿e uda³o nam siê to zrobiæ. Ty sam ocenisz to przez kopiê, któr¹ do³¹czam pod kopert¹ mego listu napisanego do ojca prowincja³a. Poniewa¿ moja decyzja nie jest zgodna z ich pragnieniami, spodziewam
siê, ¿e ojcowie nie bêd¹ z niej zadowoleni. Do ciebie bêdzie nale¿eæ
z³agodzenie ich cierpienia przez ulgi i pomoce, które ty im dasz na
budowanie ich kocio³a i ich domu i u³o¿enia sprawy tak, ¿eby nie
wszyscy Kanadyjczycy byli z nich zadowoleni. Dziêkujê dobremu
Bogu za wszystkie b³ogos³awieñstwa, którymi obdarza ciebie i twoj¹ diecezjê. Zrobi³e du¿o dobra, ale pozostaje ci za du¿o do zrobienia, by staraæ siê o wypoczynek, który dla ciebie jest zarezerwowany tylko w niebie.
Gdy ci¹gle wzrastaj¹ca pomylnoæ twego kleru pozwoli oddaliæ
oblatów do ich centralnego domu w Bytown, wtedy bêd¹ oni mogli powiêciæ siê specjalnie prowadzeniu misji, kontynuowaæ wy³¹cznie obs³ugê placów budowy, a póniej zaopatrywaæ koloniê, aby realizowaæ
plan, o którym mi mówisz, osiedlenia ich na sta³e niedaleko Zatoki
Hudsona, aby uczyniæ ich pos³ugê bardziej po¿yteczn¹ dla Indian, których ewangelizuj¹. By³em szczêliwy, dowiaduj¹c siê, ¿e o. G[renier]8
dobrze zast¹pi³ o. Laverlochérea. Ten ostatni jest prawie wyleczony
z niemocy, których nabawi³ siê w tych regionach tak zimnych i tak wilgotnych.
Sk³aniam siê do wys³ania jeszcze dwóch misjonarzy do bpa Tachégo, aby ustrzec siê od wielkiego z³a, jakie mo¿e wyrz¹dziæ pozostawianie naszych ojców samotnie w tak du¿ej odleg³oci jednych od
drugich. Ja ju¿ postara³em siê zaradziæ temu odosobnieniu w Oregonie; bardzo mi zale¿y, ¿eby tego osamotnienia nie by³o nigdzie. Jednak gorliwoæ tego dobrego biskupa popycha go do ci¹g³ego poszerzania jego podbojów wiary, dlatego mno¿¹c posterunki, z wielk¹
trudnoci¹ daje towarzyszy naszym misjonarzom. Listy, które pisze do
8
Przepisywacz napisa³ tylko G. Idzie byæ mo¿e o o. Greniera, który by³ misjonarzem
w Saguenay.
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mnie, s¹ zachwycaj¹ce. Zrobi³em wszystko, co mog³em, ¿eby zbli¿yæ
do niego wszystkich naszych misjonarzy, budz¹c w nich ufnoæ, na
któr¹ zas³uguje. To dziwne, do jakiego stopnia pozwolili sobie posun¹æ siê w uprzedzeniach, które mog³y mieæ tylko fatalne skutki. Nie
bêdê przed tob¹ ukrywa³, ¿e uwa¿am o. B[ermonda] za nieuleczalnego. Ostatni ojciec, którego wys³a³em, jest doskona³ym zakonnikiem,
pisa³ mi, ¿e gdybym go nie zabezpieczy³ — jak to zrobi³em — przed
wszystkim, co mog³oby mu podsun¹æ przeciwnego szacunkowi i zaufaniu, jakie powinien mieæ dla swego pierwszego superior i swego
biskupa znalaz³by siê w pu³apce. Powiem ci, ¿e uwa¿am tê sk³onnoæ
za tak ciê¿k¹, ¿e jeli ona siê nie zmieni, by³bym sk³onny wycofaæ tego
o. B[ermonda] z tej misji mimo dowiadczenia, jakie zdoby³, i jego
znajomoci jêzyków. Co o tym mylisz? Wyra mi swoje zdanie o tym
tak jak o wszystkim, co mo¿e dotyczyæ chwa³y Bo¿ej, dobra dusz
i chluby Zgromadzenia, wszêdzie, gdzie mo¿esz rozszerzyæ swoje
spojrzenia. Nie bój siê, ¿e bêdziesz niedyskretny. Zrobiê po¿ytek
z twoich informacji i nigdy ciê nie skompromitujê.
O ciê¿kiej chorobie W.O. Auberta dowiedzielimy siê dopiero po
jego wyzdrowieniu. Wystarczy³o ju¿ tylko tej wiadomoci, ¿eby mnie
przygnêbiæ. Mia³em tutaj jego brata u schy³ku ¿ycia, a mieræ u nas
gwa³townie uderza³a ze wszystkich stron. ¯egnam, mój drogi przyjacielu, przynajmniej dzi mog³em napisaæ do ciebie tych kilka linii
w spokoju. Przyby³em do Montolivet, aby tu dokonaæ ni¿szego wiêcenia trzech z naszych oblatów, których chcê podnieæ wy¿ej przy
ogólnym wiêceniu na koñcu roku. Zatrzyma³em siê w tym nowym
domu centralnym naszego Zgromadzenia, aby tam wys³aæ moj¹ korespondencjê z naszymi ró¿nymi misjami. Nie ma w niej nikogo, który
by nie prosi³ o pomoc, jak robiæ? Trzeba, ¿eby nam dano czas na uformowanie cz³onków. W tej chwili s¹ oni doæ liczni, ale ma³o zaawansowani w studiach teologicznych. Zreszt¹ wszystko odbywa siê
w Marsylii. Widok tej m³odzie¿y przy pracy jest wzruszaj¹cym zbudowaniem.
W³anie odzywa siê dzwon, który mnie wo³a. Opuszczam ciê,
¿eby byæ mu pos³usznym, ale przedtem chcê ci odnowiæ zapewnienie
o moich najpe³niejszych szacunku uczuciach i ucisn¹æ ciê z ca³ego
mego serca.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
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210. [Do bpa Tachégo]9.
Zadowolony z wiadomoci, ¿e ojcowie rozumiej¹ i bardziej pod¹¿aj¹
za ich biskupem. Wys³anie dwóch ojców. Pomoc Rady Propagandy
Wiary.
Montolivet ko³o Marsylii, 2 czerwca 1855 r.
Mój najdro¿szy przyjacielu,
Przykro mi, kiedy zorientowa³em siê na podstawie wszystkich
Ojca Biskupa listów, ¿e Ojciec Biskup nie otrzyma³ ¿adnej mojej odpowiedzi. Nie t³umaczê sobie tego pechem, ale odczuwam prawdziwe
zmartwienie, myl¹c, jak Ekscelencja musi byæ zasmucony tym rzekomym zapomnieniem z mojej strony. By³bym naprawdê winny, mój
drogi przyjacielu, nie mówiê o zapomnieniu Ojca Biskupa, to jest niemo¿liwe, gdybym tylko móg³ w najmniejszym stopniu opóniæ odpowied na wzruszaj¹ce wyra¿enia przyjani Ojca Biskupa. Stanowczo
daleko jestem od tego. Jestem tym wzruszony a¿ do g³êbi duszy i nigdy nie potrafi³bym dostatecznie wyraziæ Ojcu Biskupowi mojej
wdziêcznoci i wyranie daæ poznaæ Ojcu Biskupowi uczucie, jakim
mi³oæ Ekscelencji mnie napawa, w zamian za moj¹ czu³oæ w stosunku do Ojca Biskupa. To wyjani Ojcu Biskupowi, jak wielk¹ przywi¹zujê wagê do wszystkiego, co dotyczy Ekscelencji. Cieszê siê b³ogos³awieñstwami, które Pan rozsiewa, ¿eby tak powiedzieæ, na wszystkie
poczynania Ojca Biskupa, nic nie sprawia mi wiêkszej przyjemnoci
ni¿ dowiedzenie siê o dobrym wp³ywie obecnoci Ekscelencji na tych,
którzy nie uznawali prawoci intencji Ojca Biskupa i szlachetnych
uczuæ, które zawsze Ekscelencjê o¿ywia³y. Podziwia³em ³agodnoæ
Ojca Biskupa, wspania³omylnoæ w takiej sytuacji, w której Ojciec
Biskup mia³by bardzo s³uszny powód do skargi i ¿e Ojciec Biskup
mia³ mi³oæ pozwoliæ, abym nie wiedzia³. To szlachetne postêpowanie
nie usz³o uwagi wspania³ego m³odego ojca, którego Ojcu Biskupowi
ostatnio pos³a³em. Chcia³bym mieæ du¿o jego hartu10. Mam nadziejê,
¿e jego przyk³ad bêdzie mia³ jaki wp³yw na tych, którzy przejêli
zmianê jako sposób rozwa¿ania swoich obowi¹zków w stosunku do
9
10

Kopia: Spis listów z lat 1855-1863, Rzym, Archiwum Postulacji, DM.
Ojciec Grandin.
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Ojca Biskupa. Ostatni list Ojca Biskupa bardzo mnie pocieszy³ w tym
wzglêdzie. Omielam siê spodziewaæ, ¿e wszystkie chmury coraz bardziej rozprosz¹ siê i ¿e w przysz³oci wszystko bêdzie w porz¹dku.
Niemniej proszê niczego przede mn¹ nie ukrywaæ. Chcia³bym móc
zadoæuczyniæ wszystkim potrzebom Ekscelencji, ale brakuje mi rodków. Widzê, ¿e gorliwoæ Ekscelencji sk³ania do ci¹g³ego robienia
nowych zdobyczy, jak wystarczyæ tylu nowym placówkom. Mamy
ma³o cz³onków do dyspozycji, a wasza misja uchodzi za tak trudn¹,
i faktycznie taka jest, ¿e trzeba czekaæ, ¿eby wspania³omylne powiêcenie siê natchnione przez ³askê Bo¿¹ sk³oni³o cz³onków do ofiarowania siê, ¿eby ich pos³aæ Ojcu Biskupowi. Inn¹ napotykan¹ trudnoci¹
s¹ studia. Jednak trzeba poleciæ je tym, którzy okazaliby chêæ do misji
najtrudniejszych. Ekscelencja wie, ¿e do nowicjatu zg³asza siê niewielu kap³anów. Najwy¿ej mamy ich trzech. Trzeba wiêc nak³aniaæ m³odych oblatów niezaawansowanych w wiêceniach i ledwie zaczynaj¹cych teologiê. To w³anie opónia i daje czas superiorom wszystkich
naszych domów do powtarzania swych prób. Przyby³em dzi do Montolivet, w którym znajduje siê nasza wspólnota oblatów, ¿eby wywiêciæ na diakona kleryka przeznaczonego dla Ojca Biskupa. Wywiêcê
go na kap³ana na koñcu roku szkolnego, co bêdzie mia³o miejsce
24 tego miesi¹ca. To nie jest ju¿ dziecko, ma przesz³o trzydzieci lat,
cieszy siê dobrym zdrowiem i nie boi siê zimna. Do jego zalet trzeba
zaliczyæ wspania³e brzmienie g³osu, którego nie mogê powstrzymaæ
siê ¿a³owaæ dla naszych misji francuskich. Zamierzam daæ mu towarzysza, mê¿a te¿ dojrza³ego i dobrej woli. Gdy wyrazi³em mu jak¹
obawê, ¿e jego zdrowie nie jest doæ mocne, aby znieæ trudy misji
tak ciê¿kiej jak misja w rejonie Czerwonej Rzeki, odpowiedzia³ mi, ¿e
od czasu, jak by³ w lOsier, nigdy nie prosi³ o przywo³anie lekarza ani
nie zwróci³ siê do sanitariusza. Ten drugi jest kap³anem od dwóch lat.
Oto dwaj, których przeznaczam dla Ekscelencji, je¿eli nic nieprzewidzianego nie stanie na przeszkodzie11. Napisa³em Ojcu Biskupowi
z Rzymu, ¿e wypada, aby Ojciec Biskup skierowa³ swoj¹ probê do
Propagandy Wiary niezale¿nie od proby, jak¹ my od nas sk³adamy dla
oblatów, którzy pracuj¹ w diecezji Ekscelencji. Jednak w obawie, ¿e
mój list nie dojdzie do Ojca Biskupa na czas, aby Ojciec Biskup móg³
11
Ojciec Lestanc wyjecha³ sam. Drugi powinien byæ wys³any przez prowincja³a
w Kanadzie, który nie pos³ucha³ rozkazów Za³o¿yciela, por. Mazenod do Santoniego, 9 padziernika 1855 roku.
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wys³aæ swoj¹ probê we w³aciwym czasie, wziêlimy na siebie wys³anie proby w imieniu Ekscelencji; zak³adaj¹c, ¿e Ojciec Biskup
napisa³, nie ma wielkiego problemu, ¿eby proba dosz³a z dwóch stron,
co bêdzie jeszcze lepiej wiadczyæ o potrzebie, jak¹ ma Ojciec Biskup.
Omielilimy siê prosiæ dla Ojca Biskupa trochê wiêcej ni¿ dwadziecia tysiêcy franków, przewiduj¹c jakie odejmowanie zawsze dokonywane przez Radê Propagandy Wiary.
Dwaj misjonarze, których Ojcu Biskupowi wylemy, na pewno
bêd¹ mogli przejæ tylko przez preriê. Musimy napisaæ do o. Bermonda, ¿eby pomyla³ o ich przyjêciu. Ten ojciec poleci³ nam tak robiæ,
aby ojcowie, których kierujemy do St.-Boniface, nie byli nara¿eni na
zabicie przez z³ych Indian, którzy przebiegaj¹ przez te prerie. Jest spora trudnoæ, któr¹ Ojciec Biskup rozumie tak jak ja, w dos³aniu nowo
przyby³ych do St.-Boniface, kiedy Ojca Biskupa tam nie ma; co robiæ? Je¿eli jest inny kierunek, który trzeba obraæ; proszê mnie o tym
powiadomiæ: tym razem nie mamy tam ju¿ czasu.
Zrobiê dla nich to, co zrobi³em dla o. Grandina, chcê powiedzieæ,
¿e dam im lekcjê, aby ich uchroniæ przed wszelkim nies³usznym oskar¿eniem. Mam niep³onn¹ nadziejê, ¿e ta przezornoæ przyda siê tak, jak
przyda³a siê o. Grandinowi. Chcia³bym skorzystaæ z tej reszty papieru, ale oblaci czekaj¹ na mnie w swojej sali i chc¹ us³yszeæ kilka s³ów
ode mnie. Pozostawiam wiêc Ojca Biskupa z ¿alem i koñczê ca³kiem,
po prostu ciskaj¹c Ojca Biskupa z ca³ego serca, b³ogos³awiê wszystkich naszych ojców, do których bardzo chcia³bym napisaæ, ale brakuje
mi czasu, bo kurier wyje¿d¿a jutro.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

211. [Do ojców z rejonu Czerwonej Rzeki]12.
Gratulacje z powodu ich wspania³omylnoci, zachêta do mi³oci braterskiej i do wspó³pracy z biskupem. Zalety o. Lestanca.

12

Kopia: Spis listów z lat 1855-1863, Rzym, Archiwum Postulacji, DM 10.
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Marsylia, 28 czerwca 1855 r.
Moi najdro¿si synowie,
Musia³em pozwoliæ na wyjazd naszego drogiego o. Lestanca bez
przekazania mu listu, jaki chcia³bym do was napisaæ, ale jego wyjazd
by³ tak szybki, a ja by³em tak cierpi¹cy w dniach, które go wyprzedzi³y, ¿e nie mog³em zrealizowaæ swego zamiaru. Dzi zwraca siê mi
uwagê, ¿ebym piesz¹c siê, napisa³ mój list i pos³a³ do niego, zanim
on wsi¹dzie na okrêt. Mój list bêdzie móg³ jeszcze dogoniæ go w Hawrze. Nie waham siê natychmiast przy³o¿yæ rêkê do pióra, ale nie maj¹c wystarczaj¹co du¿o czasu, ¿eby pisaæ do ka¿dego z was, jak moje
serce do tego by mnie sk³ania³o, zadowolê siê wyra¿eniem wam moich uczuæ w okólniku, który wam przekazujê. Spodziewam siê, ¿e
z nim nie bêdzie tak, jak z ostatnim, który do was nie doszed³ ku
memu wielkiemu ¿alowi. Mam zbyt dobr¹ opiniê o was, ¿eby nie byæ
przekonanym, i¿ zawsze jestecie gotowi chêtnie otrzymaæ wszystko,
co moja dusza, która z wami jest z³¹czona tyloma wêz³ami i która tak
czule was kocha, pobudza mnie, ¿ebym do was mówi³ b¹d to, ¿eby
wam gratulowaæ dobra, jakiego dokonujecie, b¹d ¿eby wam udzieliæ
rad, których macie prawo ode mnie oczekiwaæ niezale¿nie od odleg³oci, która nas oddziela. Bóg wie, ile kosztuje moje serce ¿ycie daleko
od was! Jestem taki szczêliwy, gdy widzê moje dzieci obok siebie!
Jest to naturalne uczucie, jakie Bóg mi daje, aby uczyniæ bardziej zas³uguj¹c¹ ofiarê, która jest mi na³o¿ona z racji mego oddzielenia. Ale
czy to nie ja rodzê was w Kociele przez na³o¿enie r¹k? Ja poniek¹d
przyk³adam pieczêæ na waszym apostolskim powo³aniu13. Wy wychodzicie z mego ³ona, aby wyruszyæ i zdobywaæ dusze, i oczywicie
s³usznie mo¿na to powiedzieæ — dusze najbardziej opuszczone, bo czy
mo¿na znaleæ bardziej opuszczone dusze ni¿ dusze tych biednych
Indian, których Bóg przez nieoceniony przywilej powo³a³ nas do
ewangelizowania? Dobrze wiem, przez jakie ofiary, przez jakie umartwienia, przez jakie mêczarnie musicie przejæ, aby otrzymaæ rezultaty, które sobie wyznaczacie, a to tak mocno ci¹¿y na moim sercu, ale
tak¿e, jaka bêdzie wasza zas³uga przed Bogiem, gdy wierni swemu
powo³aniu stajecie siê narzêdziami Jego mi³osierdzia nad tymi biednymi niewiernymi, których wy wyrywacie demonowi, który z nich
zrobi³ swoj¹ zdobycz, i ¿e wy w ten sposób poszerzacie Królestwo
13

Zdanie le skopiowane w Spisie.
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Jezusa Chrystusa a¿ do krañców ziemi. Nie dziwiê siê, ¿e pociechy,
których Pan daje wam zakosztowaæ przy wype³nianiu waszej wznios³ej pos³ugi, nape³niaj¹ wasze dusze radoci¹ i wynagradzaj¹ wam
wszystkie trudy. Samo opowiadanie, które mi przekazujecie, nape³nia
mnie wdziêcznoci¹ wobec Boga i ³agodzi cierpienia, jakich doznajê
w stosunku do was, którzy nieustannie jestecie obecni w mojej myli
i których prace tak ceniê. Aby wam ul¿yæ, chcia³bym móc pos³aæ wam
wielu robotników, poniewa¿ brakuje ich, jestem szczêliwy z powodu
przy³¹czenia do was niewielu, ale takich, którzy pod ka¿dym wzglêdem s¹ godni iæ waszymi ladami. Ten, który zaniesie wam ten list,
zas³uguje tak jak ci, którzy go wyprzedzili, na ca³e wasze zaufanie. To
jest doskona³y zakonnik, pe³en gorliwoci i zapa³u. Rozumie on, ¿e
by³oby szaleñstwem powiêcanie siê pos³udze tak ciê¿kiej dla natury
i nara¿anie siê na utratê jego owocu i ca³ej zas³ugi, gdyby nie ¿y³ jak
prawdziwy wiêty zakonnik. W tym celu trzeba tylko przesi¹kn¹æ duchem wiêtego kodeksu, który Koció³ z³o¿y³ w nasze rêce jako regu³ê naszego postêpowania. Niech ka¿dy uczyni j¹ codziennym przedmiotem swego studium i swego rozmylania, a pokój, jednoæ, mi³oæ
bêd¹ rozkoszami waszego ¿ycia. Nie potrafi³bym zbytnio polecaæ
wam, moi umi³owani synowie, szanowania autorytetu tego, któremu
Bóg powierzy³ duchowe zarz¹dzanie regionem, gdzie wy pe³nicie swoj¹ gorliwoæ, gratulujcie sobie, ¿e jest on tak¿e waszym superiorem
zakonnym; w ten sposób wasze pos³uszeñstwo ma podwójn¹ sankcjê.
Niech nie bêdzie ju¿ problemu ma³ych staræ, bo prowadzi³y one tylko
do powa¿nego kompromitowania dobra, które wy macie dokonywaæ
w doskona³ej zgodzie pogl¹dów i uczuæ. Gdybycie czytali listy pra³ata, podziwialibycie piêkno charakteru, rozwijane tam przez niego. Ani
s³owa skargi na sprawy, które musia³y, w tym czasie, najbardziej go
poruszaæ. Wychwala przede mn¹ ka¿dego z was i chyba jest przekonany, ¿e ju¿ nie ma ladu przesz³oci i ¿e wy wszyscy idziecie dobr¹
drog¹, pe³ni dobrej woli i powiêcenia. Rozumiecie, ¿e nic w wiecie
nie mog³o mi sprawiæ wiêkszej przyjemnoci. Nie potrafi³bym bardziej
polecaæ wam pozostania w tym stanie i w tych uczuciach. Jest to jedyny rodek do godnego wype³niania wiêtego pos³annictwa.
Ojciec Lestanc poinformuje was o wszystkim, co interesuje nasze
drogie Zgromadzenie. Napisa³em do prowincja³a w Kanadzie, ¿eby
doda³ mu do pomocy jednego misjonarza sporód tych, którzy wyjechali z Europy na misje niewiernych; jego wybór mo¿e byæ tylko
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zgodny z moimi ¿yczeniami. Wiecie, ¿e jestem dla was ojcem czu³ym
i ¿yczliwym, który nie przestaje wzywaæ dla was wszystkich b³ogos³awieñstw z nieba i który b³ogos³awi was, przyciskaj¹c wszystkich do
swego serca.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

212. [Do o. Santoniego, prowincja³a w Kanadzie]14.
Decyzja opuszczenia kolegium w Buffalo. D³ugi prowincji spowodowane przez budowanie domu ko³o kocio³a wiêtego Piotra w Montrealu.
Szkoda, ¿e prowincja³ nie da³ towarzysza o. Lestancowi. Wszyscy ojcowie powinni dawaæ kasie generalnej trzeci¹ czêæ honorarium
mszalnego.
Marsylia, 9 padziernika 1855 r.
Mój Wielebny i najdro¿szy Ojcze,
Chcia³em czekaæ z odpowiedzi¹ na list ojca z koñca lipca na zebranie Rady moich asystentów, ¿eby ich poinformowaæ o krytycznej
sytuacji, w której znajduje siê nasza placówka w Buffalo, i wys³uchaæ
ich zdania o stanowisku, jakie nale¿y zaj¹æ. To prawda, ¿e jest to ju¿
sprawa prawie przes¹dzona, a nawet zakoñczona przez fakt postanowienia, jakie ojciec musi powzi¹æ o zrezygnowaniu z kolegium,
a zw³aszcza przez powiadomienie o tym postanowieniu bpa Timona
z jednej strony, a W.O. Chevaliera z drugiej. Ojciec musia³ uznaæ trudnoci za bardzo powa¿ne, a rozwi¹zanie za bardzo nagl¹ce, aby tak
zakoñczyæ tê sprawê. Teraz, na tym etapie, na jakim s¹ sprawy, i po
tym, jak biskup z Bytown konsultowany przez ojca wypowiedzia³ siê
za decyzj¹ rady prowincjalnej, za czym mo¿emy opowiedzieæ siê tutaj? Oczywicie za przyjêciem faktów dokonanych, chyba ¿e udowodni siê nam, ¿e ojca zdecydowanie w ogóle nie powinno byæ usankcjonowane. Pozostaje do stwierdzenia, czy biskup przyjmie ojca pogl¹d
14

Kopia: Spis listów z lat 1855-1863, Rzym, Archiwum Postulacji, DM 10.
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na oddzielenie seminarium od kolegium, które wy opuszczacie, i czy
maj¹c ju¿ tylko dochody z seminarium i mo¿e nawet dochody z kocio³a obs³ugiwanego przez wspólnotê, nasi ojcowie w Buffalo nie
bêd¹ zmuszeni do czêciowego prowadzenia wojny na swój koszt. Tê
placówkê uwa¿am za zbyt jeszcze s³abo osiad³¹ na solidnych podstawach. A ojciec nie powiedzia³ mi, co zrobiono w sprawie zap³aty, któr¹ nasi ojcowie winni s¹ w³acicielowi, który im sprzeda³ teren. Czy
zajmuje siê przynajmniej sprzeda¿¹ jakiej dzia³ki tego samego terenu?, aby pieniêdzmi z tego uzyskanymi móc uregulowaæ zap³aty,
o których przed chwil¹ mówi³em, i w ten sposób unikn¹æ fatalnej ostatecznoci, do której bylibymy zmuszeni w tym roku. W swoim pierwszym licie proszê wiêc daæ mi kilka szczegó³ów na ten temat i proszê
poinformowaæ mnie, jak jest teraz u³o¿ony personel tego domu. Wnioskujê z ojca listu i z tego, co mówi mi biskup z Bytown w swoim licie, ¿e przejêlicie odpowiedzialnoæ za jego kolegium. Przypuszczam jednak, ¿e ojciec nie uwa¿a tego za wykonanie zamiaru, od tak
dawna powziêtego, zrobienia w Bytown placówki, która — w³aciwie
mówi¹c — by³aby nasza. Nie zrozumielimy tutaj, z jakich powodów
ojciec nie trzyma³ siê decyzji, któr¹ przedstawi³em po rozwa¿eniu
z moj¹ rad¹ problemu wybrania najodpowiedniejszego miejsca w miecie, aby tam za³o¿yæ placówkê, o któr¹ chodzi. W zwi¹zku z Bytown
biskup niedawno napisa³ mi, ¿e ojciec domaga³ siê od niego zwrotu
sum winnych przez niego albo przez jego koció³ Zgromadzeniu Oblatów. By³ on zobowi¹zany nie przebieraæ w rodkach, aby ojca zadowoliæ w czêci tych d³ugów. Jeli idzie o sumê tysi¹ca szeciuset luidorów pochodz¹cych z pieniêdzy udzielonych przez Kongregacjê na
budowê katedry, owiadcza, ¿e nie mo¿e zgodziæ siê na ¿¹danie ojca
najpierw dlatego, ¿e nie wie, gdzie znaleæ podobn¹ sumê na czas doæ
bliski, w którym musia³by ojcu j¹ wyliczyæ, a nastêpnie z powodu specjalnego przeznaczenia tej sumy danej kiedy na placówkê oblatów
w samym Bytown, tak wiêc nie by³oby s³uszne wydawanie jej na inny
cel. Rozumiem, ¿e w ciê¿kiej sytuacji finansowej, w której znalelicie siê przez budowê waszego domu bezporednio po budowie piêknego kocio³a wiêtego Piotra, ojciec usi³owa³ zdobyæ pieni¹dze zewsz¹d; ale nie mo¿na na to wyczerpywaæ zasobów wszystkich innych
domów prowincji. Jeszcze mniej ojciec ma podstawê zwolniæ siê
z ogólnej zasady, której zastosowanie przyjêto wszêdzie indziej
w Zgromadzeniu, przyznaj¹c s³usznoæ wy¿szym powodom, które j¹
okreli³y. Proszê wiêc, mój Wielebny Ojcze, przestaæ nalegaæ na po-
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dobny wyj¹tek, który ojcu nie mo¿e byæ udzielony, i niech ojciec od
tej pory myli tylko o wype³nieniu dobrej woli, gdy prokurator generalny bêdzie musia³ zwróciæ siê do waszej kasy prowincjalnej w sprawie kontrybucji trzeciej czêci mszy, z któr¹ jeszcze zalegacie.
Wspania³y o. Lestanc wyjecha³ wiêc sam do rejonu Czerwonej
Rzeki. Na szczêcie spotka³ siê z ks. Thibaultem, kap³anem kanadyjskim, który wraca³ do tych dzikich okolic i z którym bêdzie mia³
szczêcie podró¿owaæ a¿ do St.-Boniface. Czy ojcu by³o tak trudno
znaleæ mu towarzysza w miejscach pobytu naszych ojców w tym
roku, w którym zmniejszenie personelu w Buffalo i opuszczenie jednej albo dwóch misji w diecezji Bytown powinny oddaæ w ojca rêce
kilka osób do dyspozycji? Zreszt¹ to by³a tylko wymiana, a nie ofiara, której wymaga³em od waszej prowincji, poniewa¿ o. Sabon otrzyma³ obediencjê udania siê do Kanady w zamian za misjonarza, którego wam zabiera³em dla bpa Tachégo. Proszê pomyleæ, czy ten
bêdzie zadowolony, gdy zamiast dwóch kap³anów ze Zgromadzenia,
których mu obieca³em, otrzyma tylko jednego, a on chcia³by czterech. Ojciec dobrze by zrobi³, gdyby w swoich wszystkich rozwa¿aniach usi³owa³ wejæ trochê lepiej w moje po³o¿enie i w moje pragnienia; wtedy mo¿e ojciec przesta³by uwa¿aæ za niemo¿liwe wykonanie
planu, jaki ojcu przedstawi³em w sprawie wys³ania pracowników apostolskich do rejonu Czerwonej Rzeki. Jeli idzie o o. Sabona, to nie
by³o ju¿ czasu na odwo³anie rozkazu; przypuszczam wiêc, ¿e przyjedzie pierwszym okrêtem, który od brzegu Afryki wyp³ynie do Stanów Zjednoczonych.
Widzê, ¿e jestem przy koñcu mego papieru. Nie podajê ojcu ¿adnych wiadomoci o tym, co robimy. Przy pierwszej okazji otrzymacie
drukowan¹ notatkê o Zgromadzeniu w bie¿¹cym roku i tam znajdziecie
du¿o interesuj¹cych szczegó³ów. Wielebny Ojciec Bellon zosta³ odpowiedzialny za drug¹ prowincjê we Francji w zastêpstwie W.O. Vincensa, którego wezwa³em do Marsylii, ¿eby w niej wype³nia³ swoje funkcje asystenta generalnego.
¯egnam, mój najdro¿szy o. Santoni, b³ogos³awiê was wszystkich
z g³êbi mego serca.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
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213. [Do bpa Guigues’a]15.
Oblaci koniecznie musz¹ mieæ swój dom i koció³ w Bytown. Pracowaæ nad uspokojeniem ducha ojców prowincji przeciw biskupowi, który zbyt zajmuje siê interesami diecezji. Czy o. Bermond nie powinien
byæ wycofany z Saint-Boniface? Biskup Taché pragnie koadiutora oblata.
Montolivet, 8 listopada 1855 r.
Nigdy nie uwierzy³bym, mój drogi, ¿e napotka siê tyle trudnoci
przy wype³nianiu sprawy najbardziej s³usznej, najbardziej rozs¹dnej,
najbardziej upragnionej, mylê tu o placówce w Bytown Misjonarzy
Oblatów Maryi. Zdziwiony opónieniem, którego nie wyjani³em sobie, zwróci³em siê i do biskupa, i do misjonarzy. Wynik³a z tego propozycja wielu planów. Przedyskutowa³em te ró¿ne plany z moj¹ rad¹
i zatrzymalimy siê na tym, co wydawa³o siê najkorzystniejsze i najbardziej sprawiedliwe. Odrzucilimy centrum miasta, poniewa¿ misjonarze twierdzili, ¿e tam nie nale¿y siê spodziewaæ ¿adnego dobra; równie¿ nie nale¿y za bardzo zbli¿aæ siê do kocio³a katedralnego, aby nie
stwarzaæ nieprzyjemnej konkurencji, pozosta³o nam wiêc tylko przy³¹czyæ siê do propozycji zbudowania kocio³a trochê ni¿ej, ale zawsze
w zamieszkanej czêci miasta. Jeli idzie o zamiar misjonarzy oddzielenia jêzyków w tych dwóch kocio³ach w ten sposób, ¿e w katedrze
powinno siê g³osiæ kazania tylko w jêzyku angielskim, pozostawiaj¹c
samym misjonarzom u¿ycie jêzyka francuskiego w ich kociele, jest
to niemo¿liwe do przyjêcia, poniewa¿ uwa¿alimy go za sprzeczny
z niepodlegaj¹cym przedawnieniu prawom pierwszego pasterza, któremu nie mo¿na narzuciæ zakazu nauczania swego ludu tak, jak on je
pojmuje.
Dzia³aj¹c w ten sposób, spowodowalimy niezadowolenie i biskupa,
i misjonarzy. Ci ostatni byli niezadowoleni do tego stopnia, ¿e podnieli
g³ony krzyk i owiadczyli, i¿ lepiej by³o wycofaæ siê, ni¿ zgodziæ siê
na ten plan naprawdê niepraktyczny i szkodliwy albo przynajmniej
trzeba by³o pozostawiæ sprawy in statu quo z nara¿eniem siê, ¿e nigdy
nie osiedlimy siê w diecezji uformowanej przez misjonarzy, których
us³ugi i powiêcenie za bardzo siê zapomina. Jeden z nich pisze nam
15

Kopia: Spis listów z lat 1855-1863, Rzym, Archiwum Postulacji, DM 10.
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takie s³owa: Biskup z Bytown powinien zrozumieæ, ¿e po odst¹pieniu mu w ci¹gu trzech lat wszystkich naszych dochodów, po stworzeniu najlepszych parafii w diecezji i po uformowaniu mu prawie ca³ego
jego kleru z kilkoma rzadkimi wyj¹tkami, honor i wdziêcznoæ nak³adaj¹ na niego obowi¹zek okazania, ¿e nami siê zajmuje. Aby odrzuciæ nasz¹ decyzjê, odpowiedziano nam: Bardzo w¹tpiê, czy dobrze rozumie siê nasze stanowisko przez listy. Dwie godziny rozmowy
wykaza³yby jasno jak dzieñ, ¿e nasz plan by³ jedynym daj¹cym siê zrealizowaæ. Nie wierzylimy wiêc, ¿e musimy przyj¹æ stanowisko porednie, poniewa¿ lepiej jest zachowaæ status quo ni¿ rzucaæ siê
w ryzykowne przedsiêwziêcie albo, ¿eby lepiej powiedzieæ, rujnuj¹ce
i które nas ponadto wystawia³o na pomiewisko w Kanadzie .
Co mo¿na przeciwstawiæ takim przekonaniom? Lepiej poczekaæ
na niedaleki czas, w którym bêdziemy mogli porozumiewaæ siê ustnie, chcê powiedzieæ podczas kapitu³y, na któr¹ zapraszam ciê osobicie, ¿eby by³ obecny.
Jeli idzie o niespodziewany przychód ró¿ny od problemu tysi¹ca szeciuset luidorów, to dalimy poznaæ nasz pogl¹d, ¿e ta
suma powinna byæ zarezerwowana dla placówki Misjonarzy Oblatów
w Bytown, poniewa¿ mój umys³ nawet nie dopuszcza tego, ¿eby ta
placówka mog³a byæ odk³adana w nieskoñczonoæ. Przepraszam ciê
za wybryk, jaki ten dobry o. Honorat przyszed³ ci zrobiæ w tym zapale swoich zajêæ, a ja bardzo siê mia³em z wielkiego parasola, którego u¿ywasz w czasie burz, nie mogê jednak pocieszyæ siê, widz¹c
ten brak zgody, ten rodzaj nieufnoci utrzymuj¹cej siê w tych wszystkich dobrych ojcach, którzy upieraj¹ siê w nieuznawaniu, a dok³adniej mówi¹c w nieprzyznaniu s³usznoci twoim dobrym zamiarom.
Uznaje siê, ¿e jeste bardzo sprytny, bardzo bystry, swego czasu skar¿ono siê na ciebie, wyobra¿ano sobie, ¿e drwisz sobie ze Zgromadzenia i ze swoich cz³onków, itd., itd. Pozostali w tym i z przykroci¹ stwierdzam, ¿e wci¹¿ dzia³aj¹ w tej myli ostro¿nie i z pewnego
rodzaju podejrzliwoci¹. Rób, co mo¿esz, mój drogi przyjacielu, aby
zaleczyæ tê ranê w ich sercach, aby rozproszyæ ten b³¹d ich umys³u.
Ja nie podzielam tych uprzedzeñ, martwiê siê tym stanem rzeczy
i zaklinam ciê, ¿eby ze swej strony robi³ wszystko, co bêdziesz
móg³, aby to usta³o. Zdawa³oby siê, ¿e od czasu gdy jeste biskupem,
zbytnio trzyma³e siê tego, co uwa¿a³e za cis³¹ sprawiedliwoæ,
podczas gdy oblaci s¹dzili, ¿e maj¹ prawo oczekiwaæ od ciebie
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wzglêdów. B¹d wiêc wobec nich wspania³omylny, okazuj¹c siê ich
prawdziwym opiekunem.
Otrzymujê od bpa Tachégo listy, które nie mog¹ byæ bardziej zadowalaj¹ce. Uwa¿am, ¿e osi¹gn¹³em sukces, przywracaj¹c do niego
ludzi, których niewybaczalna taktyka o. Bermonda do niego zrazi³a.
Ja tak dobrze poucza³em ostatnich misjonarzy, których wysy³a³em do
rejonu Czerwonej Rzeki, ¿e byli oni nieczuli na uprzedzenia, jakie
ten ojciec im podsuwa³ od chwili ich przybycia. Na ten temat chcê
naradziæ siê z tob¹, jak to ju¿ zrobi³em dla tej misji. Czy nie mylisz,
¿e by³oby s³uszne odwo³anie tego o. Bermonda, którego uwa¿am za
prawdziw¹ k³odê rzucon¹ pod nogi. W moich oczach jego zachowanie w stosunku do biskupa jest niegodne. Wszystkie jego przypuszczenia maj¹ w moim przekonaniu znamiê oszczerstwa. Biskup Taché by³ wspania³y w m¹droci, w umiarkowaniu, w szlachetnoci,
uwa¿am jego zachowanie za heroiczne. Czy nale¿y pozostawiæ dok³adnie w g³ównym miecie jego diecezji cz³owieka, który staje siê
centrum opozycji potêpiaj¹cym bez umiaru dzia³ania, a nawet przypuszczalne zamiary pra³ata bardziej misyjnego ni¿ on i nie bojê siê
powiedzieæ bardziej ni¿ on przywi¹zanego do Zgromadzenia i do
jego prze³o¿onego.
Przypuszczam, ¿e wiesz, co siê dzieje w tej misji, dlatego pragnê,
¿eby da³ mi poznaæ twój pogl¹d, zanim zaproponujê moje w³asne
pomys³y biskupowi z St.-Boniface. Oskar¿a siê go, ¿e jest bardziej
Kanadyjczykiem ni¿ oblatem, ale oprócz tego, ¿e wszystkie jego listy
zaprzeczaj¹ temu nies³usznemu oskar¿eniu, ten szlachetny biskup nalega na mnie, abym mu przedstawi³ oblata na jego koadiutora, zawsze
gotowy wzi¹æ dla niego czêæ najtrudniejsz¹ z jego bardzo trudnej
misji. W tym delikatnym punkcie potrzebujê twoich rad. Je¿eli powinnimy zatrzymaæ misjê, co wydaje mi siê postanowione, ca³kowicie
popieram zdanie biskupa, by móg³ wybraæ sobie koadiutora sporód
swoich braci. Sprawa wydaje mi siê tym bardziej konieczna, ¿e przecie¿ niemo¿liwe jest zaradzenie wszystkim potrzebom tych ogromnych
regionów tylko przez Zgromadzenie, biskup bêdzie wiêc zmuszony
wezwaæ jezuitów albo innych do pomocy. Radzi siê mnie, co w tej
sprawie ma zrobiæ, a ja przed Bogiem nie móg³bym mu tego odradzaæ
mimo niedogodnoci, któr¹ w tym widzê. Wówczas jestemy nara¿eni
na pojawienie siê biskupa wziêtego spoza Zgromadzenia, a dowiadczenie w Oregonie, nawet w Kanadzie, dowodzi, jakie cz³onkowie
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Zgromadzenia maj¹ trudnoci porozumienia siê z biskupami wziêtymi
spoza niego. Te trudnoci zadecydowa³y, ¿e jezuici wbrew literze
i duchowi ich Regu³y zgodzili siê, ¿eby wikariusze apostolscy w krajach, które ewangelizuj¹, byli brani z ich zakonu. S¹ tam wszystkie
zgromadzenia, misje zagraniczne, maryci i inne stowarzyszenia, którym powierza siê misje, na ogó³ wszystkie maj¹ za prze³o¿onych tych
misji biskupów nale¿¹cych do nich. W Rzymie czuje siê tego koniecznoæ, dlatego wyznaczono naszego o. Semeriê, aby sta³ siê koadiutorem wikariusza apostolskiego w Jaffnie, a Propaganda konekwentnie
tak dzia³a przy wszystkich misjach
 K. J. Eugeniusz, biskup z Marsylii.
Sup. G.
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1856
214. [Do bpa M. Blancheta]1.
Zaproszenie ksiê¿y Brassardów na gocinê w biskupstwie. ¯adnej wiadomoci o ojcach w Oregonie.
[Marsylia], 4 stycznia 1856 r.
Ekscelencjo,
pieszê siê, ¿eby Ekscelencji podziêkowaæ za przyjêcie, jakim
mi³oæ Ksiêdza Biskupa natchnê³a Ekscelencjê zrobiæ ksiê¿om Brassardom. Nie chcê narzekaæ, chocia¿ mia³bym kilka powodów, ¿eby
skar¿yæ siê, ¿e mnie doæ le os¹dzili, ¿eby wierzyæ, i¿ by³o mo¿liwe,
abym nie zapomnia³ drobnych sporów, które kiedy istnia³y z niektórymi naszymi ojcami najbardziej godnymi szacunku. Gdyby mnie lepiej os¹dzili i gdyby z pe³nym zaufaniem przyszli szukaæ gociny u mnie,
poznaliby, ¿e pamiêtam tylko uprzejmoci, jakie ksi¹dz proboszcz
z Longue[u]il mia³ dla naszych ojców wtedy, gdy przybyli do jego
parafii. Obok siedziby, któr¹ zajmujê i sk¹d mam zaszczyt pisaæ do
Ekscelencji w tym momencie, znalaz³by portret, który pos³a³ mi spontanicznie i którego rysy przedstawiaj¹ mi tylko kap³ana godnego szacunku, dobrego pasterza i ¿yczliwego przyjaciela. Aby krótko uci¹æ,
proszê jeszcze, aby Ekscelencja zechcia³ powiedzieæ ks. Brassardowi,
¿e mo¿e naprawiæ krzywdê, jak¹ mi wyrz¹dzi³, tylko przez przyjcie
i spêdzenie kilka dni ze mn¹ na biskupstwie. Rozumie siê, ¿e ksi¹dz,
jego brat, sprawi mi taki sam zaszczyt.
Kopia: Spis listów z lat 1855-1863, Rzym, Archiwum Postulacji, DM 10. Nazwisko
adresata jest opuszczone w Spisie, ale wydaje siê, ¿e idzie o bpa Magloirea Blancheta, który znajdowa³ siê w Rzymie z braæmi Brassardami, por. bp M. Blanchet do bpa de Mazenoda,
27 padziernika 1855 roku.
1
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Nie mia³em ju¿ wiadomoci z Oregonu od czasu przejazdu Ekscelencji przez Marsyliê. Nie jestem wiêc jeszcze ca³kiem spokojny o los
naszych biednych misjonarzy. Lubiê przekonywaæ siebie, ¿e bêd¹ na
czas, ¿eby ustrzeæ siê przed niebezpieczeñstwem, które im grozi³o.
Gdyby Indianie byli zdolni oceniæ powiêcenie, doceniliby pobyt misjonarzy wród nich dla obs³ugi chrzecijan z ich rasy; ale raczej nie
mo¿na liczyæ na ich wdziêcznoæ.
Korzystam z okazji, ¿eby z³o¿yæ Ekscelencji moje ¿yczenia szczêliwego roku i ho³d moich pe³nych szacunku uczuæ.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

5. [Do o. Santoniego, prowincja³a w Kanadzie]2.
Trzeba mieæ zaufanie do bpa Guiguesa i nie uprzedzaæ siê do niego.
On od³o¿y tysi¹c szeæset louidorów, które jest winien prowincji, i ofiaruje
Zgromadzeniu dwie placówki w Bytown. Zleciæ o. Laverlochère’owi pracê na misjach mniej oddalonych i mniej trudnych.
Marsylia, 20 stycznia 1856 r.
Po otrzymaniu od ojca ostatniego listu z dat¹ 23 minionego grudnia, zebra³em moj¹ Radê, aby na niej omówiæ wa¿n¹ sprawê, której
ojciec chce mieæ jak najszybsze rozwi¹zanie. Na tym zebraniu uwa¿nie przeczytano list zarówno ojca, jak i d³u¿szy list W.O. Honorata na
ten sam temat. Ten ostatni jest prawdziwym memoria³em i muszê powiedzieæ, ¿e sprawa jest tam bardzo dobrze wyra¿ona, wasze argumenty s¹ przedstawione z si³¹ i jasnoci¹, a wasza sprawa zrêcznie obroniona. Po g³êbokim zastanowieniu siê, którego podstawê stanowi³y
listy wasze i listy bpa Guiguesa dotycz¹ce tej sprawy, uwa¿nie rozwa¿ywszy argumenty podane z jednej i drugiej strony, powa¿nie zwa¿ywszy i przedyskutowawszy powody za i przeciw, doszlimy do
wniosku i ustalilimy stanowisko, na którym trzeba siê zatrzymaæ.
Oczywicie nie mo¿na przyj¹æ pomys³u zerwania z biskupem z By-

2

Kopia: Spis listów z lat 1855-1863, Rzym, Archiwum Postulacji, DM 10.
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town, a jeszcze mniej mo¿na z tego zrobiæ powód, na który powinno
siê odwo³aæ na wasz¹ korzyæ. Dobre porozumienie i zjednoczenie
oblatów z tym pra³atem, który lubi uznawaæ siê jeszcze za ich brata,
ma tak wielkie znaczenie dla interesów Zgromadzenia w Kanadzie
i dla dobra dusz, ¿e raczej trzeba by by³o wszystko powiêciæ, ni¿ je
zrywaæ. Ale na szczêcie nie jestemy doprowadzeni do tej ostatecznoci. Biskup Guigues nie ma zamiaru zabieraæ wam ¿adnego prawa
ani zobowi¹zaæ was do zrobienia mu ¿adnej ofiary w tym znaczeniu,
w jakim my j¹ rozumiemy. A to znaczy przenieæ sprawê ca³kiem poza
jej prawdziwe granice, na ustawienie jej w terminach, jak to wy robicie. Ja rozumiem a¿ do pewnego punktu, ¿e sposób, w jaki on zdawa³
siê dzia³aæ w stosunku do was w sprawach interesów materialnych,
stworzy³ uprzedzenie do niego i ¿e wy uwa¿alicie siê w pe³ni uprawnieni do niedowierzania rodkom, jakie podejmuje, i planom, jakie
proponuje. Zgadzam siê, ¿e trochê za bardzo przej¹³ siê myl¹, i¿ jest
biskupem w Bytown, ze szkod¹ innego rozwa¿ania, które powinno
przypominaæ mu wiêzy, jakie ³¹cz¹ go ze Zgromadzeniem, i ¿e wobec
tego da³ na plus swojej diecezji to, co pozostawi³ na minus w naszymu specjalnym dziele. To mo¿na by by³o mu zarzuciæ z dostatecznym
usprawieliwieniem i nie omieszka³em zwróciæ mu na to uwagê w moich listach. Ale oskar¿aæ go, ¿e nie chce nic zrobiæ dla oblatów w swojej diecezji, a co wiêcej, ¿e usi³uje nawet uszczuplaæ im ich legalne
prawa w³asnoci i konsekwentnie dzia³aæ w sposób nies³uszny w sprawie pieniêdzy, to na pewno znaczy iæ za daleko. Z przykroci¹ widzê, ¿e te oskar¿enia bpa Guiguesa dosz³y do tego stopnia, i¿ bêdzie
trudno je rozproszyæ. A jednak to jest wielka trudnoæ, któr¹ wszyscy
powinnimy siê staraæ usun¹æ, nad czym bêdziemy pracowaæ tak skutecznie, jak to jest mo¿liwe, zapraszaj¹c przy tym ojca do szczerej
i pe³nej wspó³pracy. Uwa¿a³em za konieczne poinformowaæ ojca o tych
refleksjach, zanim przeka¿ê ojcu, jak¹ ugodê przyjêlimy tutaj, aby
ukoñczyæ spór istniej¹cy miêdzy biskupem z Bytown i wami, dotycz¹cy tysi¹ca szeciuset luidorów, których obecnie domagacie siê zwrotu,
a którego on wam odmawia. Dla was problem sprowadza siê w³anie
do tego. Wy macie prawo do tej sumy, wy liczylicie, ¿e otrzymacie j¹
teraz wed³ug formalnego zaanga¿owania tych, którzy uwa¿aj¹ siê za
waszych wierzycieli, wreszcie ojciec mia³ skrajn¹ potrzebê, aby przynieæ zaszczyt waszym sprawom, domagacie siê wiêc, aby ona zosta³a
wam zwrócona. Niezbêdne dla was jest otrzymanie tej sumy, i to jak
najszybciej. Niech ona nale¿y bezporednio do prowincji albo specjal-
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nie do domu w Bytown, czy powinna byæ przydzielona do tego wy³¹cznego u¿ytku albo te¿, aby wolne dysponowanie by³o pozostawione ojcu, aby j¹ u¿yæ do tego, co ojciec uwa¿a za najbardziej nagl¹ce
i najbardziej zgodne z waszymi interesami. S¹ to sprawy drugorzêdne,
których rozwi¹zanie nie jest niezbêdne, aby dojæ do rezultatu, którego wam potrzeba. Niezbêdne dla was jest, powtarzam to, jak najszybciej otrzymaæ tysi¹c szeæset luidorów. Oto, jak do tego dojdziemy.
W tej samej przesy³ce pocztowej napiszê do bpa Guiguesa. Przedstawiê mu wasz¹ sytuacjê i owiadczê mu, ¿e moim ¿yczeniem jest, ¿eby
ta suma, która wed³ug niego samego nale¿y do Zgromadzenia, chwilowo by³a oddana do ojca dyspozycji. Je¿eli jeszcze jej nie zgromadzi³ albo jeli ju¿ j¹ u¿y³ i wpl¹ta³ w swoje dzie³a diecezjalne, od razu
zajmie siê zdobyciem sumy równowartociowej przez po¿yczkê albo
w jakikolwiek inny sposób, który najbardziej mu odpowiada. Ostatecznie osi¹gniemy cel zasadniczy, ojciec otrzyma pieni¹dze, których tak
niezmiernie potrzebuje, wyjdziecie z k³opotu, w którym siê znajdujecie, bêdziecie mogli dotrzymaæ zobowi¹zañ wierzycielom, którym musicie zap³aciæ, i to bez przymusu brania na siebie odpowiedzialnoci
i zaci¹gania jakiego nowego zobowi¹zania. Przewidujê, ¿e to postanowienie zmartwi tego dobrego biskupa, ale bêdê siê stara³ doprowadziæ go do zgodzenia siê na to bez zbyt z³ej woli. To wiadczy, ¿e nie
okazujê mu tego nieograniczonego zaufania, które mi ojciec zarzuca,
i ¿e nie jestem tak sk³onny do przyjêcia jego zdania, jak to ojciec
utrzymuje. Teraz chcê powiedzieæ s³owo na temat innego planu, jaki
on chce nam zaproponowaæ na nasz¹ placówkê w jego biskupim miecie. Napisa³ mi, ¿e on sam bêdzie o tym mówi³ wprost z ojcem, aby
ojciec móg³ to przemyleæ i przekazaæ mi swoje uwagi, zanim sprawa
bêdzie mi przez niego oficjalnie przedstawiona.
Odpowiadam mu, ¿e dobrze zrobi, postêpuj¹c w ten sposób, prawdopodobnie wiêc zgodnie z tym nie bêdzie zwleka³ z napisaniem do
ojca. Ale mój drogi ojcze, w przegl¹daniu planu, który ojcu zaproponuje, proszê wyzbyæ siê ca³ego uprzedzenia i nie pozwoliæ, ¿eby na
ojca wp³ywa³o jakiekolwiek z tych uprzedzeñ, które nara¿aj¹ nasz
umys³ na popadniêcie w b³¹d i rozwa¿anie sprawy z fa³szywego punktu widzenia. Po tym bezstronnym i starannym rozpatrzeniu ojciec przedyskutuje sprawê ze swoj¹ rad¹, a nastêpnie zda mi relacjê z waszego
rozwa¿ania, ¿ebymy tutaj os¹dzili kwestiê w ostatniej instancji i mogli podj¹æ ostateczn¹ decyzjê.
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Wielebny Ojciec Laverlochère pozosta³ doæ d³ugo, aby udaæ siê
z Marsylii do Liverpoolu. Uwa¿alimy, ¿e on ju¿ przyby³ do Ameryki,
gdy dowiedzielimy siê od ojców z Anglii, ¿e czeka³ na najbli¿szy
odjazd okrêtu amerykañskiego, aby wsi¹æ na niego. O tej godzinie
powinien ju¿ byæ wród was. Mylê tak samo jak ojciec, ¿e nie bêdzie
ju¿ w stanie przej¹æ wszystkich misji u Indian, które obs³ugiwa³ przed
sw¹ chorob¹. Choæ odzyska³ trochê si³y, nie ma jej dosyæ do podobnej
pracy; ale mo¿e bêdzie móg³ zaj¹æ siê tymi misjami, które s¹ mniej
oddalone i mniej uci¹¿liwe. Do ojca nale¿y zbadanie i ustalenie tego,
co powinien robiæ.
Koñczê, dziêkuj¹c ojcu i wszystkim naszym ojcom z Kanady za
z³o¿one mi ¿yczenia z okazji Nowego Roku. Codziennie modlê siê do
Pana, aby rozlewa³ na was wszystkich swoje najobfitsze b³ogos³awieñstwa i udziela³ wam, a zw³aszcza ojcu, ³ask, jakich wymaga ojca stanowisko.
ciskam was wszystkich z g³êbi serca i was b³ogos³awiê.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

216. [Do bpa Guigues’a]3.
Zamiar oddania oblatom kolegium i kocio³a wiêtego Józefa wydaje
siê do przyjêcia przez Zgromadzenie. Trzeba przekazaæ prowincji kanadyjskiej tysi¹c szeæset luidorów, które do niej nale¿¹, i próbowaæ
odzyskaæ zaufanie ojców.
Marsylia, 20 stycznia 1856 r.
Mój drogi Ekscelencjo i Przyjacielu, stara³em siê odpowiedzieæ na
twój list z ostatniego listopada, gdy otrzyma³em od naszych ojców
z Montrealu w sprawie tysi¹ca szeæiuset luidorów winnych naszemu
Zgromadzeniu przez koció³ w Bytown takie protesty, ¿e nie uwa¿a³em, i¿ mogê zwolniæ siê ze zrobienia z nich przedmiotu powa¿nego
rozwa¿enia, co zmusi³o mnie do od³o¿enia trochê mojej dzisiejszej
3

Kopia: Spis listów z lat 1855-1863, Rzym, Archiwum Postulacji, DM 10.
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odpowiedzi, poniewa¿ rada moich asystentów mog³a siê zebraæ tylko
po tych dniach. Zacznê od kwestii, która stanowi g³ówny przedmiot
twego listu, to znaczy nowy plan, jaki proponujesz dla osiedlenia
Oblatów Maryi w Bytown. Ten plan doæ mi siê umiecha³. Wydaje
mi siê, ¿e godzi jednoczenie interesy diecezji z interesami Zgromadzenia; warunki, jakie stawia oblatom, s¹ korzystne, wprowadza ich
bowiem w stan wype³niania dwóch g³ównych celów Instytutu i zapewnia im pieniê¿ne dochody ca³kiem wystarczaj¹ce, aby uczyniæ ich niezale¿nymi i umieciæ ich na stopie godnej szacunku. Interesy diecezji
tam te¿ siê znajduj¹, poniewa¿ przez wydatek raz zrobiony, który nie
pozostawia ¿adnego obci¹¿enia biskupom, którzy przyjd¹ póniej, ty
zapewniasz swemu biskupiemu miastu us³ugi wspólnoty robotników
zdolnych i oddanych, a zarazem ty równoczenie przygotowujesz do
dobrego wychowania katolickiej m³odzie¿y diecezji i do formowania
tubylczego kleru, który przez sw¹ pobo¿noæ i swoje nauczanie jest
w stanie pomóc pierwszemu pasterzowi w godnym uprawianiu szerokiego pola powierzonego jego trosce. Absolutnie wiêc nie kwestionujê tego, ¿e nie powinnimy siê zastanawiaæ nad planem, który niedawno zaproponowa³e. Takie jest równie¿ jednog³one zdanie mojej rady,
której dwa razy przedstawi³em ten plan, udostêpniaj¹c jej list, w którym jest on wyjaniony z wielk¹ jasnoci¹ i we wszystkich jego szczegó³ach. Mo¿esz wiêc pomyleæ bezporednio nad jego wykonaniem,
id¹c drog¹, o której mi mówisz, którym bêdzie najpierw zasiêgniêcie
opinii dwóch biskupów przyjació³ w twojej prowincji kocielnej,
a nastêpnie zrobienie mi oficjalnej propozycji listem, którego kopiê
postarasz siê wys³aæ W.O. Santoniemu, aby on móg³ przes³aæ nam
swoje uwagi. Nie s¹dzê, ¿eby nasi ojcowie z Kanady sprawiali jak¹
powa¿n¹ trudnoæ w przyjêciu tego projektu, gdy zobacz¹ g³êbok¹ ró¿nicê, jaka istnieje miêdzy tym projektem i dwoma innymi, o które chodzi³o w minionym roku i które tak zdecydowanie odrzucili. Ale przed
omówieniem z nimi tej nowej sprawy musimy skoñczyæ inn¹, co do
której nie jest tak ³atwo przekonaæ ich, a zw³aszcza twego sposobu
widzenia, a której jednak rozwi¹zanie jest pilne i o bardzo powa¿nej
konsekwencji dla nich. Mylê tu o sporze, który powsta³ miêdzy wami,
dotycz¹cym wyp³aty tysi¹ca szeciuset luidrów winnych przez twoj¹
katedrê oblatom w Kanadzie. Mówi³em ci w moim ostatnim licie, ¿e
napisa³em na ten temat do W.O. Santoniego, zgodnie z twymi pogl¹dami, ¿e moim zamiarem by³o u¿ycie tej sumy na placówkê w Bytown. Ale ta odpowied wywraca wszystkie ich rachuby i sprawia im
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najwiêkszy k³opot. Ojciec Santoni pisze mi, ¿e jeli nie otrzymaj¹ tej
sumy, wszystko jest stracone, i posy³a mi równoczenie pewien rodzaj
doæ d³ugiego sprawozdania o. Honorata, aby udowodniæ legalnoæ ich
reklamacji.
Mój drogi przyjacielu, po uwa¿nym przeczytaniu tego memoria³u
i po powa¿nym rozwa¿eniu tej kwestii wydaje mi siê, i¿ jest nam bardzo trudno odmówiæ przyznania prawa tym reklamacjom tak mocnym
i tak dobrze uzasadnionym. Bo wreszcie, mówi¹c miêdzy nami, tysi¹c
luidorów i szeæset luidorów procentu, które one przynios³y, nale¿¹ do
Zgromadzenia w ogólnoci, a bardziej szczególnie do prowincji kanadyjskiej. Twój poprzednik i ty sam uznalicie to formalnie; poza tym
nasi ojcowie z Montrealu liczyli na wyp³atê tej sumy na czas, do którego wkrótce dojdziemy, poniewa¿ w tym celu potrzebne by³o zaanga¿owanie twego poprzednika i twojej w³asnej rêki. Czy mo¿na im
odmawiaæ prawa do uzyskania tej kwoty w ustalonym terminie,
zw³aszcza gdy powo³uj¹ siê na koniecznoæ, w której siê znajduj¹, zrobienia zadoæ zaanga¿owaniom, które uwa¿ali, ¿e mog¹ zaci¹gn¹æ,
maj¹c na widoku tê wyp³atê ich kredytu na Bytown. To prawda, ¿e na
mocy najwy¿szej decyzji móg³bym uniewa¿niæ prawo, na które siê
powo³uj¹, i sprawiæ, ¿e suma, o któr¹ idzie, mo¿e byæ przyznana tylko
planowanej placówce w Bytown, ale szczerze nie wierzê, ¿e powinienem odwo³aæ siê do tego aktu wysokiej w³adzy. Jestem przekonany,
¿e narzucaj¹c w ten sposób przemoc¹ postêpowanie, które tak ¿ywo
zmartwi³oby naszych ojców w Kanadzie, nara¿a³bym siê na wiêksze
rozgoryczenie umys³ów i na zwrócenie siê ich ca³kowicie przeciw tobie. Jestem zdania, ¿e lepiej jest, je¿eli wyjdziemy z tego przez jaki
sposób pojednania, i taki jest pogl¹d wszystkich cz³onków mojej rady.
Oto stanowisko, na którym trzeba bêdzie siê zatrzymaæ: Je¿eli nie
mog³e jeszcze zebraæ tysi¹ca szeciuset luidorów winnych oblatom,
¿eby je zatrzymaæ w rezerwie, albo je¿eli je wyda³e na zakupy i budowy, o których mi mówisz, zaraz zajmiesz siê zdobyciem tej sumy,
czy to przez po¿yczkê, czy w ka¿dy inny sposób. Spodziewam siê, ¿e
nie napotkasz zbyt du¿o trudnoci, aby to osi¹gn¹æ. Po zdobyciu tych
pieniêdzy do w³asnej dyspozycji przeka¿esz je do r¹k prokuratora prowincjalnego z zobowi¹zaniem podpisanym przez niego i przez o. Santoniego oddania podobnej sumy, po³owê na koñcu 1858 r. i drug¹ po³owê na koñcu 1860 r., aby by³a przeznaczona placówce oblatów
w Bytown w sposób, który póniej bêdzie uzgodniony miêdzy nami.
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Gdybymy mogli, wolelibymy oszczêdziæ wam k³opotu tej ugody,
udzielaj¹c wam pieniêdzy, których trzeba po¿yczyæ; ale ogromne zadania, które ci¹¿¹ na Zgromadzeniu we Francji, i wielkie wydatki, których wymaga budowa naszego g³ównego domu w Montolivet, nie pozwalaj¹ nam robiæ najmniejszej rzeczy dla placówek innych prowincji.
Pocieszam siê myl¹, ¿e ten akt dobrej woli z twojej strony zrobi dobre wra¿enie na naszych ojcach i przyczyni siê do upadku pewnych
uprzedzeñ, do których przed chwil¹ robi³em aluzjê. ¯egnam, mój najdro¿szy biskupie i przyjacielu. Koñczê, ciskaj¹c ciê z ca³ego serca.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

217. [Do o. Baudre’a, superiora w Galveston]4.
Wys³anie o. J.B.H. Naughtena. Przekazaæ wiadomoci zw³aszcza o wyprawach apostolskich ojców. Przestrzeganie Regu³y.
Marsylia, 28 lutego 1856 r.
Mój drogi o. Baudre,
Ojciec widzi, ¿e nigdy nie trzeba siê zniechêcaæ. Wysy³am ojcu
pomoc, o któr¹ ojciec mnie prosi. Na to trzeba by³o zmieniæ kierunek
misji o. Naughtena, na któr¹ by³ przeznaczony; mniejsza o to, ten ojciec teraz naprawdê jest dla was. Nie potrafi³bym ojcu wyraziæ, jak
by³em zadowolony i zbudowany jego zachowaniem w czasie jego doæ
d³ugiego pobytu w Marsylii. Jest to cz³owiek, który ma bardzo dobry
charakter i który bêdzie bardzo wra¿liwy na zaufanie okazane przez
ojca. Nie w¹tpiê, ¿e ojciec bêdzie z nim ¿y³ w doskona³ej jednoci.
Bêdziecie siê wspólnie naradzaæ we wszystkim, co interesuje Zgromadzenie w waszym kraju, a zw³aszcza aby wprowadziæ pomylnoæ
waszego kolegium, poniewa¿ to jest jednym z g³ównych dzie³, które
nam s¹ powierzone w Galveston. Wyznajê, ¿e gdybym móg³ uwierzyæ,
¿e ono musi nam sprawiæ tyle k³opotów, nie podj¹³bym siê go; ale dzi

4

Kopia: Spis listów z lat 1855-1863, Rzym, Archiwum Postulacji, DM 10.
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jest ju¿ za póno, ¿eby siê wycofaæ, poniewa¿ tyle wydatków w³o¿ono w budowê itd. Piszê do biskupa z Galveston przy okazji o. Naughtena, ¿eby zwróciæ mu uwagê, ¿e powinien zaopiekowaæ siê Oblatami
Maryi Niepokalanej tym bardziej, ¿e maj¹ swego wikariusza generalnego za przeciwnika.
Proszê wyraziæ naszym ojcom z Galveston ca³¹ mi³oæ, jak¹ ich
darzê. Nie zawsze jest mi ³atwo pisaæ wród przeszkód wszelkiego
rodzaju, które nie przestaj¹ pojawiaæ siê wokó³ mnie, ale niech oni nie
zniechêcaj¹ siê pisaæ do mnie od czasu do czasu; czytam ich listy
z niewymown¹ przyjemnoci¹. Bardzo mi zale¿y na otrzymywaniu relacji o wyprawach apostolskich, które by³y robione w pewnych odstêpach; domylacie siê, jak interesujê siê wszystkim, co dotyczy misji,
które s¹ g³ównym celem naszego Instytutu. Je¿eli dokonuje siê jakie
nawrócenie w Galveston przez pos³ugê naszych misjonarzy, cieszy³bym siê tak¿e wiadomoci¹ o tym, informujcie mnie zawsze na bie¿¹co o wszystkim, co robicie na chwa³ê Bo¿¹ i na zbawienie dusz.
Nie muszê nak³aniaæ ojca do czuwania nad dok³adnym przestrzeganiem Regu³y. Proszê nie lekcewa¿yæ tego wszystkiego, co jest nakazane superiorom, aby utrzymaæ dyscyplinê we wspólnotach, które
im s¹ powierzone, kulpa, konferencje, dyrekcja itd. W naszych seminariach tak jak w naszych innych domach jest czas na wszystko. Przestrzeganie Regu³ jest tym, co odró¿nia was od kap³anów, którzy nie s¹
zakonnikami, itd.

218. [Do bpa Odina, ordynariusza w Galveston]5.
Wys³anie o. Naughtena. Oblaci w Teksasie licz¹ na opiekê biskupa, tym
bardziej ¿e nie maj¹ szczêcia podobania siê swemu wikariuszowi
generalnemu.
Marsylia, 28 lutego 1856 r.
Pilno mi by³o napisaæ do Ksiêdza Biskupa po tak d³ugim milczeniu. Korzystam z tej okazji, jak¹ mi stwarza wyjazd W.O. Naughtena,
5

Kopia: Spis listów z lat 1855-1863, Rzym, Archiwum Postulacji, DM.
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którego kierujê do Galveston, aby wzmocniæ dom naszych misjonarzy.
Polecam bardzo usilnie tego dobrego zakonnika dobroci Ekscelencji.
Proszê zechcieæ wzi¹æ pod uwagê, ¿e nasi ojcowie  Oblaci Maryi
Niepokalanej nie maj¹c szczêcia podobania siê wikariuszowi generalnemu Ksiêdza Biskupa, musz¹ liczyæ na opiekê i ojcowskie uczucia
Ksiêdza Biskupa. Dobrze przynajmniej, ¿e maj¹ tê pociechê jako wynagrodzenie za ich ofiarê, jak¹ pos³uszeñstwo im nak³ada, za opuszczenie swojej ojczyzny, swojej rodziny i swoich przyjació³, aby siê
powiêciæ s³u¿bie obcej diecezji. Z nimi nie jest tak jak z wolnymi
kap³anami, którzy udaj¹ siê na tak¹ misjê, która im siê podoba wed³ug
ich wyobra¿eñ, ich gustu albo mo¿e ich rachunków mniej lub wiêcej
bezinteresownych. Ekscelencja wie, ¿e zakonnicy id¹ tam, gdzie pos³uszeñstwo ka¿e im iæ, bez ¿adnego osobistego interesu i jedynie
w celu powiêkszenia chwa³y Boga; dlatego maj¹ prawo do pe³nej opieki biskupów, którzy ich zatrudniaj¹ do s³u¿enia w ich diecezjach. Tego
domagam siê na ich korzyæ. Ju¿ dwóch z nich umar³o. S¹ jedynymi,
którzy umarli od czasu, gdy nasi misjonarze ewangelizuj¹ Amerykê.
Je¿eli Teksas jest krajem niezdrowym, niech przynajmniej bêdzie gocinny i niech spadkobiercy i bracia tych, którzy powiêcili swe ¿ycie
na pracê z gorliwoci w tym kraju, mog¹, naladuj¹c ich powiêcenie,
tam ¿yæ w spokoju i bez sprzeciwów. Niech wiêc Ekscelencja pozwoli, ¿ebym nalega³ na umieszczenie naszych misjonarzy pod bezporedni¹ opiek¹ ojcostwa Ksiêdza Biskupa, którego zawsze bêd¹ synami
najbardziej poddanymi i najbardziej oddanymi.
Proszê przyj¹æ wyrazy mego g³êbokiego szacunku.
 K. J. Eugeniusz, biskup z Marsylii.

219. [Do o. Pierre’a Auberta, superiora w Bytown]6.
Mi³oæ. Dobry duch ojców na kapitule generalnej. Wspó³pracowaæ
z bpem Guiguesem, który zosta³ zamianowany prowincja³em.

6

Orygina³: Rzym, Archiwum Postulacji, L. o. Aubert P.
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L.J.C. et M.I.
St.-Louis, ko³o Marsylii, 2 wrzenia 1856 r.
Mój drogi synu, przed udaniem siê do Notre-Dame de lOsier na
wiêto dwusetnej rocznicy, które powinno siê tam obchodziæ za kilka
dni, przyszed³em spêdziæ dzieñ w St.-Louis, aby mieæ swobodê napisania kilku listów do czêci rodziny oddzielonej ode mnie przez ocean. Mam ma³o czasu, a jeszcze przychodz¹ bez litoci zabraæ mi jego
czêæ. Nie przeszkodzi mi to jednak wyraziæ ci, mój drogi synu, uczuæ
mi³oci, jak¹ ¿ywiê do ciebie w moim sercu. Wiesz, ¿e dwa razy dziennie uwa¿am was za obecnych. Nie ma odleg³oci, gdy rozmawia siê
ze swoimi w obecnoci naszego Pana. Jest to jedna z moich wielkich
pociech. Niemniej bardzo odczu³em to, ¿e ciê nie widzê na tym piêknym zebraniu, które zgrupowa³o ko³o mnie tak wielk¹ liczbê moich
dzieci. Tam prawie liczy³em to, co sprawia³o, ¿e twoja nieobecnoæ
by³a przeze mnie bardziej odczuwalna.
Twój brat musia³ ci mówiæ, jak sprawy przebiega³y. Naprawdê
duch Bo¿y ustawicznie pobudza³ wszystkich cz³onków kapitu³y. Ka¿dy okazywa³ siê oddanym dobru ogólnemu, abstrahuj¹c od ca³ego osobistego rozwa¿ania. Jestem szczêliwy, ¿e mogê ci owiadczyæ, i¿ biskup z Bytown by³ doskona³y, by³em nim zachwycony i wszyscy nasi
ojcowie podzielali moje uczucie. Teraz do ciebie nale¿y sk³onienie
ducha tych, którzy nie zrezygnowaliby z uprzedzeñ, jakie jego zachowanie dobrze ocenione przez nas wszystkich powinno sk³oniæ do ustania. Zaufanie, jakie mu okazalimy, mianuj¹c go prowincja³em, wywrze dobre wra¿enie w Kanadzie, gdzie przez to bêdzie siê oceniaæ,
jak wszyscy cz³onkowie naszego Zgromadzenia s¹ zjednoczeni. Nie
muszê ci polecaæ kontynuowania ¿ycia z nim w najdoskonalszej harmonii. Nale¿ysz do najstarszych w rodzinie, powiniene byæ wzorem
wszystkich cnót zakonnych; dobry Bóg da³ ci wspania³y charakter,
czyñ nadprzyrodzonymi wszystkie twoje czynnoci, aby z nich uzyskaæ nagrodê.
¯egnam, mój drogi synu, przyjmij jako zabezpieczenie mojej ojcowskiej mi³oci b³ogos³awieñstwo, którego ci udzielam z ca³ego
mego serca.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
Sup. gen.
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220. [Do bpa Eugène’a Guigues’a, ordynariusza w Bytown]7.
W³adze prowincja³a.
KAROL JÓZEF EUGENIUSZ DE MAZENOD
BISKUP MARSYLII
SUPERIOR GENERALNY ZGROMADZENIA OBLATÓW
NAJWIÊTSZEJ I NIEPOKALANEJ PANNY MARYI
DO PRZEWIELEBNEGO I BARDZO KOCHANEGO
EUGÈNE’A GUIGUES’A
Z TEGO SAMEGO ZGROMADZENIA
BISKUPA W BYTOWN
POZDROWIENIE W PANU
Wspania³e uzdolnienia Ojca Biskupa i, co wiêcej, mi³oæ Ojca
Biskupa i oddanie naszemu Zgromadzeniu doskonale nam znane, nam,
na których spada rz¹dzenie ca³ym wspomnianym Zgromadzeniem
Oblatów, postanowilimy powierzyæ Ojcu Biskupowi zarz¹dzanie
w naszej Prowincji Kanadyjskiej w Ameryce Pó³nocnej, aby Ojciec
Biskup dzia³a³ w naszym zastêpstwie w naszej rodzinie zakonnej tam,
gdzie ona pracuje w sposób tak godny pochwa³ w udzielaniu zbawienia duszom i w przysporzeniu chwa³y Bo¿ej.
Ta Prowincja liczy cztery domy, to znaczy: dom w Montrealu,
dom w Bytown, dom w Quebecu i dom w Buffalo w Stanach Zjednoczonych Ameryki; ponadto ró¿ne rezydencje zale¿ne od tych domów,
miêdzy innymi rezydencje w Plattsburgh i w Burlington we wspomnianych Stanach Ameryki.
Niech wiêc bêdzie wiadomo Ojcu Biskupowi i tym wszystkim, których to dotyczy, ¿e niniejszym mianujemy i ustanawiamy Ojca Biskupa
Prowincja³em wymienionej Prowincji z wszystkimi w³adzami i prawami zawartymi w tej funkcji wed³ug Regu³ i Konstytucji, zw³aszcza wed³ug tego, co przepisuje paragraf VII, rozdz. I trzeciej czêci. Nakazujemy wszystkim i ka¿demu, umi³owanym w Chrystusie, Ojcom i Braciom
nale¿¹cym do wspomnianej Prowincji, przyjêcie Ojca Biskupa jako wikariusza depozytariusza naszego autorytetu i okazywanie Ojcu Bisku7

Orygina³ ³aciñski: Ottawa, Archiwum Deschâtelets.
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powi szacunku, mi³oci i pos³uszeñstwa, przez które cz³onkowie Instytutów zakonnych powinni szanowaæ swego legalnego superiora.
Dla dobrego zarz¹dzania Prowincj¹ z pomoc¹ Ojcu Biskupowi
przyjd¹ z tytu³u i z praw radni: 1. W.O. Pierre Aubert, który bêdzie
admonitorem Ojca Biskupa i bêdzie zastêpowa³ Ojca Biskupa w aktach
funkcji Ojca Biskupa, których z powodu przeszkody czasem Ojcu Biskupowi zdarzy³oby siê nie móc wype³niæ; 2. W.O. Tabaret, 3. W.O. Honorat,
4. W.O. Durocher; dwaj pierwsi stanowi¹ Ojca Biskupa radê zwyczajn¹,
dwaj ostatni powinni byæ wzywani na radê nadzwyczajn¹. W.O. Dandurand bêdzie Prokuratorem Prowincji.
Niech Ojciec Biskup przyk³ada siê w prowadzeniu swojej Prowincji do dzia³ania we wszystkim wed³ug Regu³ i Konstytucji dla dobra
zarówno duchowego, jak i doczesnego rzeczy i osób; proszê nie zaniedbywaæ sk³adania nam sprawozdania ze wszystkiego i w szczegó³ach z tego, co dotyczy stanu Prowincji Kanadyjskiej.
Pozostaje nam sprawa do zalecenia, to znaczy: ¿eby Ojciec Biskup
usi³owa³ wype³niaæ z sercem, w s³owie i w dzie³ach, obowi¹zki dobrego
pasterza i przewiduj¹cego ojca wobec cz³onków naszego Zgromadzenia
oddanych pod zarz¹dzanie Ojca Biskupa, zawsze pe³nego troski o utrzymanie miêdzy nimi jednoci ducha w wiêzi pokoju i o popieranie nieustannie praktyki zakonnej obserwancji.
Dan w Marsylii z naszym podpisem i z sygnatur¹ Generalnego
Sekretarza Zgromadzenia, trzydziesty dzieñ sierpnia 1856 roku Pañskiego.
 Karol Józef Eugeniusz, biskup z Marsylii,
Sup. Gen.
Z polecenia Przewielebnego Ojca Genera³a,
C. Aubert OMI
Sekretarz
221. [Do oo. Bernarda i Sallaza, w Ameryce]8.
Radoæ z listu od o. Bernarda, który nie pisa³ ju¿ od d³ugiego czasu.
Podziêkowania za ich portrety. Przyjanie.
8

Orygina³: Ottawa, Archiwum Deschâtelets.
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L.J.C. et M.I.
St.-Louis ko³o Marsylii, 2 wrzenia 1856 r.
Jak nie zachwyca³bym siê cudem, otrzymuj¹c list od tego drogiego o. Bernarda, który zapomnia³ o mnie, jakby nie wiedzia³, jak go
kocham, i o cierpieniu, jakie jego uparte milczenie musia³o mi sprawiaæ. Na szczêcie dobry o. Sallaz przyszed³ go obudziæ i z tego wynik³a mi³a myl o zachwycaj¹cym wspólnym licie i ¿eby przekroczyæ
miarê, jeszcze najmilsza myl wys³ania mi waszych portretów. Posiada³em ju¿ portret o. Bernarda uzbrojonego w kij, z którym wydawa³
siê grony. Tym razem widzê go opartego na dobrym bracie, który go
zachêca do stawienia siê przede mn¹, aby otrzymaæ przebaczenie
smutku, jaki mi sprawi³, pozwalaj¹c mi wierzyæ, ¿e on nie myli ju¿
o mnie jako o cz³owieku, który stale nosi go w swoim sercu. Moje drogie dzieci, odnielicie sukces, ca³a moja myl uspokoi³a siê, kiedy
rzuci³em oczy na te mi³e twarze, które mi tak dobrze przedstawiaj¹
dobroæ moich ukochanych synów. Tak, mój dobry o. Bernardzie, nawet ojca wygl¹d, który chciano zrobiæ odra¿aj¹cym, ukazuje ojca
w moich oczach takim, jakim ojciec jest w moim sercu, wspania³ym
i bardzo kochanym. Niech ojciec zobaczy drogiego o. Sallaza, jak bardzo by³ rozs¹dny. Oto, co spowodowa³a ojca braterska rada; ja z kolei
ca³ujê ojca obraz, ¿eby przez to okazaæ ojcu moj¹ wdziêcznoæ.
Pozostaje mi tylko czas, ¿eby was ucisn¹æ.
¯egnam, moje drogie dzieci, b³ogos³awiê was.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii,
Sup. Gen.

222. [Do o. Antoine’a, w Ameryce]9.
wiêta dwusetnej rocznicy N.-D. de lOsier, trzydziestu dwóch nowicjuszy. Obecnoæ bpa Bruillarda. Przywi¹zanie do wszystkich oblatów.
Pisaæ czêciej.

9

Orygina³: Rzym, Archiwum Postulacji, L. o. Antoine.
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L.J.C. et M. I.
N.-D. de lOsier, 15 wrzenia 1856 r.
Mój drogi o. Antoineie, przed wejciem do wozu, aby opuciæ to
b³ogos³awione sanktuarium, chcê przynajmniej ¿yczyæ ojcu dobrego
dnia. Nie mia³em czasu napisaæ do ojca, wyje¿d¿aj¹c z Marsylii, a tutaj natychmiast zosta³em otoczony ogromn¹ rodzin¹, a w centrum niezliczon¹ ludnoci¹ zbieg³¹ z wszystkich stron Dauphiné, aby uroczycie obchodziæ wielkie wiêto dwusetnej rocznicy ukazania siê wiêtej
Dziewicy w lOsier. Trzeba by³o widzieæ i s³uchaæ szczególnie naszych
trzydziestu dwóch nowicjuszy w chórze i braci, nie licz¹c ojców, którzy te¿ mieli co mi do powiedzenia. Nie brakowa³o uroczystych nabo¿eñstw w tej piêknej oktawie. Szacunek i uznanie powo³a³y mnie do
Grenoble w pobli¿e czcigodnego patriarchy bpa de Bruillarda, który
wchodzi³ w dniu mojej wizyty w swój dziewiêædziesi¹ty drugi rok,
pe³en zdrowia, wie¿oci umys³u i ¿arliwej pobo¿noci. Ale w tych
wszystkich zajêciach mój drogi o. Antoineie by³ zawsze obecny
w mojej myli i mówi³em sobie bez przerwy: kiedy wiêc móg³bym do
niego napisaæ, ¿eby mu wyraziæ ca³¹ mi³oæ, jak¹ mam dla niego? Czy
o. Honorat odjedzie bez tego, ¿e go obarczê przynajmniej kilkoma liniami? W ten sposób przyby³em a¿ do chwili mego odjazdu.
Tym razem poprosi³em o ³askê i chocia¿ wielu jest wokó³ mnie,
ka¿dy po to, aby mi powiedzieæ swoje s³owo, jestem g³uchy i zajmujê
siê tylko ojcem, mój drogi synu, którego nie mam pociechy widzieæ
ani ucisn¹æ, tak jak mogê to zrobiæ w stosunku do ojca braci, którzy
mnie otaczaj¹. Na szczêcie oddalenie nie mo¿e os³abiæ uczucia; mój
drogi synu, moje serce kocha ojca tak, jakbym ojca widzia³. Proszê
o to, ¿eby ojciec nie pozostawia³ mnie tak d³ugo bez wiadomoci o sobie, to jest dla mnie zbyt wielka ofiara. Nie mówiê, ¿eby ojciec pisa³
do mnie codziennie, ale cztery, lub choæby dwa listy rocznie nie zmêczy³yby ojca za bardzo, a ojciec ukoi³by ból swego starego ojca, który
ci¹gle uczestniczy we wszystkim, co robicie, we wszystkim, co was
dotyczy.
Nie ma sposobu, ¿eby opanowaæ ha³as, który siê robi wokó³ mnie,
koñczê wiêc, ciskaj¹c ojca i b³ogos³awi¹c z ca³ego swego serca.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii,
sup. gen.

 129 

PS Nie chcê zapomnieæ serdecznie pozdrowiæ ojca drogiego towarzysza
koadiutora, chocia¿ by³ mniej mi³y ni¿ ojciec, nie daj¹c mi znaku ¿ycia.

223. [Do o. Léonarda, w Montrealu]10.
Radoæ z przebywania wród nowicjuszy. Nie zawsze s¹ oni w Kanadzie. Czy o. Léonard nie móg³by zrobiæ tam tego, co tak dobrze zrobi³
we Francji przed dziesiêciu latami?
L.J.C. et M.I.
N.-D. de lOsier, 15 wrzenia 1856 r.
Dobry o. Léonardzie, czy by³oby mo¿liwe dorzucenie ma³ego listu dla ojca w licie do naszego drogiego biskupa prowincja³a? Wydaje mi siê, ¿e pisa³em do ojca, wyje¿d¿aj¹c z Marsylii, ale tyle pisa³em,
¿e móg³bym wierzyæ, i¿ wykona³em to, co zamierza³em bez tego wykonania. W w¹tpliwoci wolê, ¿eby ojciec wzi¹³ mnie za nudziarza
i otrzyma³ raczej dwa moje listy, ni¿ ¿eby mnie oskar¿a³ o zapomnienie, które bêd¹c tylko niedobrowolnym, nie by³oby mniej bardzo nieprzyjemnym dla mnie, który nie by³bym go winnym.
Mój drogi ojcze, o. Honorat powie ojcu, ile mówilimy o was.
W czasie nieobecnoci wielk¹ pociech¹ jest rozmowa o tych, których
siê kocha. Nasz drogi o. Honorat uzupe³ni osobicie to, czego nie bêdê
móg³ ojcu powiedzieæ dzisiaj w t³oku. Znajdujê siê bowiem wród tych
wszystkich dobrych m³odzieñców, którzy mieliby jeszcze s³owo mi do
powiedzenia. Och!, jak ojciec by³by zadowolony, gdyby widzia³ tê
m³odzie¿ tak ¿arliw¹ i tak dobrze usposobion¹. Ojciec zawstydzi³by
swoich Kanadyjczyków, którzy nie wys³ali nikogo do waszego nowicjatu. A przecie¿ jest to kraj katolicki, który powinien zaradziæ swoim
zapotrzebowaniom. By³by czas, ¿eby Francja nie musia³a ju¿ stawiaæ
siê ubog¹, aby podtrzymaæ wasz kontyngent ze szkod¹ misji, które
w ogóle nie maj¹ tubylców do przedstawienia. Ojciec by³ tak przekonuj¹cy w naszych stronach i s³owo ojca pozyska³o wielu nowicjuszy;
czy ojciec nie móg³by przebudziæ tych gnunych ludzi, by mieli serce
tak jak my? Na widok tego, co ojciec robi w St.-Pierre, tego, co nasi
10

Orygina³: Rzym, Archiwum Postulacji, L. o. Léonard.
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ojcowie robi¹ w ca³ej diecezji, cudów, których ³aska dokonuje przez
pos³ugê naszych ojców na misjach, jak nie czuj¹ oni bicia ich serca.
Nie daj¹ mi wolnego czasu, ¿eby ojcu powiedzieæ wszystko, co
bym chcia³. Przychodz¹, ¿eby mnie zabraæ, aby iæ do klasztoru, pozostanie mi ju¿ tylko czas, ¿eby zjeæ co naprêdce, aby natychmiast
wyjechaæ do Valence, gdzie bêdziemy mogli przybyæ dobrze przed
noc¹. ¯egnam wiêc, mój najdro¿szy o. Léonardzie. Niech ojciec zawsze zachowa swoje piêkne zdrowie i swoj¹ mi³¹ weso³oæ. Niech
ojciec nie zapomni o mnie przed dobrym Bogiem; b³ogos³awiê ojca
i ciskam z ca³ego swego serca.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii,
Sup. Gen.
PS Ojciec Honorat zda ojcu sprawê z wszystkich naszych dzia³añ.
Wszystko odby³o siê zachwycaj¹co dobrze.

224. [Do o. Ricarda]11.
Ojciec Ricard jest wezwany do Europy. Gorliwoæ o. Pandosyego,
którego misja nie jest ca³kowicie zniszczona. Utrzymaæ ojców w Olympii, w czasie kilku miesiêcy, aby im pozwoliæ odrodziæ siê w ¿yciu zakonnym. Ojciec dHerbomez jest zamianowany nadzwyczajnym wizytatorem w Oregonie.
Marsylia, 15 listopada 1856 r.
Mój najdro¿szy o. Ricardzie,
Otrzymalimy w ich czasie wasze ró¿ne listy, od kiedy wys³ano
wam okólnik dotycz¹cy zwo³ania kapitu³y generalnej. Dzi odpowiadam
na ojca ostatni list z 29 sierpnia, który doszed³ do nas tutaj na pocz¹tku
bie¿¹cego miesi¹ca, co ka¿e mi wnioskowaæ, ¿e dotarcie przesy³ki
z Orleanu do Europy zajmuje oko³o dwóch miesiêcy i ¿e wobec tego
ojciec otrzyma mój list oko³o po³owy przysz³ego stycznia. W.O. Aubert
11

Kopia: Spis listów z lat 1855-1863, Rzym, Archiwum Postulacji, DM 10.
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w kilku liniach, jakie ostatnio ojcu napisa³, mówi³, ¿e my stanowczo zatrzymalimy siê na postanowieniu wezwania ojca do Francji, i ¿eby nie
zwlekano z wykonaniem tego. Dzi osobicie potwierdzam tê wiadomoæ i powiadamiam ojca, aby wobec tego ojciec zrobi³ swoje przygotowania. Donosz¹c o wezwaniu ojca do naszych stron, nie muszê d³ugo
t³umaczyæ motywów, które nas sk³oni³y do powziêcia tego postanowienia. Ci¹gle pogarszaj¹cy siê stan ojca zdrowia, który uniemo¿liwia wype³nianie zadania zwi¹zane z ojca stanowiskiem na misjach naszego
Stowarzyszenia w Oregonie, nie licz¹c osobistych trudnoci, jakie ojciec
ma w porozumieniu siê z biskupami, tego wystarczy i jest a¿ nadto, ¿ebymy uwa¿ali, i¿ powinnimy powzi¹æ decyzjê, która zreszt¹ by³aby
ju¿ faktem dokonanym, gdyby przez nieporozumienie poczty ojca list
konwokacyjny na kapitu³ê generaln¹ nie opóni³ siê o miesi¹c, a tym
samym ojciec nie otrzyma³ go na czas.
Przed opuszczeniem Oregonu ojciec ureguluje wszystkie sprawy
b¹d to z misj¹, b¹d ze swoj¹ wspólnot¹. Widzê z listu o. Pandosyego, ¿e nie bêdzie trudnoci w podniesieniu jego misji z ruiny, o której
s¹dzilimy, ¿e nie by³a pogrzebana na d³ugo. Ten wspania³y misjonarz
okaza³ siê godny podziwu w tych wszystkich nieprzyjemnych okolicznociach i trudnych dowiadczeniach, w których siê znalaz³. Proszê mu
powiedzieæ, jak bardzo jestem zadowolony z ca³ego jego zachowania
i z jego pogl¹dów. Poniewa¿ Bo¿a Opatrznoæ ustawia go na drodze
i u³atwia mu rodki, trzeba, ¿eby pracowa³ z ca³ej swojej mocy nad
zrekonstruowaniem misji u Jakimasów.
Rozumie siê, ¿e ojciec nie powinien zapomnieæ skierowaæ do rz¹du formalnej proby, aby otrzymaæ odszkodowanie proporcjonalne do
strat, jakich wasze misje dozna³y na skutek wojny z Indianami, i to
zarówno na misji o. Pandosyego, jak i na misji o. Chirousea. Jeli
idzie o tê ostatni¹, jestem zdania, ¿e nie trzeba zbytnio pieszyæ siê
z jej odzyskaniem, najpierw dlatego, ¿e sprawy s¹ za daleko, ¿eby by³y
ustalone na stopie pokoju solidnego i trwa³ego, a tak¿e dlatego, ¿e trzeba korzystaæ z wymuszonej przerwy prac apostolskich w tej czêci
pola powierzonego naszym ojcom w Oregonie, aby im udzieliæ dobrodziejstw ¿ycia we wspólnocie przynajmniej przez jaki czas i przez to
dostarczyæ im rodka odrodzenia siê w wewnêtrznym duchu i w praktyce obowi¹zków cz³owieka zakonnego. Otó¿ wiemy, ¿e dobry o. Chirouse potrzebuje tego wszystkiego, a ja przypuszczam, ¿e o. Richard,
jego towarzysz, nie bêdzie siê uwa¿a³ za tak doskona³ego, ¿eby mu

 132 

tak¿e nie by³o potrzeba ponownie trochê wybraæ siê na drogê doskona³oci niezbêdnej w naszym wiêtym powo³aniu. Ojciec umieci wiêc
ich obydwóch w misji Olympia, gdzie zatrzyma ich przynajmniej a¿
do powrotu piêknego okresu. Do tej pory bêdziemy mieli czas porozumieæ siê, ¿eby ustaliæ ich dalsze dzia³anie. Powiedzia³em, ¿e przed
wyjazdem trzeba równie¿ zatroszczyæ siê o zastêpstwo ojca i o dobre
zarz¹dzanie wspólnot¹. Nie widzê nikogo innego, kto móg³by w³aciwie byæ obarczony urzêdem superiora w domu w Olympii i zarz¹dzaniem w ca³ym wikariacie ni¿ W.O. dHerbomez. On wiêc jest tym,
którego mianujê na miejsce ojca, jeszcze bez normalnego tytu³u wikariusza misyjnego, ale z tytu³em nadzwyczajnego wizytatora, którego
w³adze powinny trwaæ a¿ do odwo³ania. Piszê do niego, maj¹c to na
uwadze, w tej samej przesy³ce i wyjaniam mu naturê i zakres w³adz
udzielonych mu przez zlecenie, które ode mnie otrzyma.
Jeli idzie o ojca, mój najdro¿szy, ojciec nie bêdzie zbyt odwleka³
wyruszenia w drogê na swoj¹ podró¿ z Kalifornii i z Zatoki Meksykañskiej, poniewa¿ jest ona najbardziej bezporednia. Je¿eli jednak ojciec
obawia siê nara¿enia siê na zmêczenie podobn¹ podró¿¹ przed wiosn¹,
ojciec móg³by poczekaæ a¿ do czasu po Wielkanocy. Ale dobrze by by³o,
gdyby ojciec przyby³ tutaj przynajmniej w czerwcu, poniewa¿ dopiero
po wys³uchaniu ojca i otrzymaniu od ojca wszystkich koniecznych wyjanieñ bêdziemy mogli zrobiæ nasze ostateczne kombinacje dotycz¹ce
zarz¹dzania w wikariacie Oregonu i wys³aæ tam kilku ludzi do pomocy,
jeli to mo¿liwe, co powinno siê zrobiæ w ci¹gu lata.
Serdecznie b³ogos³awiê ojca oraz wszystkich naszych ojców, których codziennie wspominam przy wiêtym o³tarzu.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii,
Sup. Gen.

225. [Do o. d’Herbomeza, w Oregonie]12.
Ojciec Ricard zosta³ odwo³any do Francji z powodu zdrowia. Ojciec
dHerbomez zosta³ zamianowany nadzwyczajnym wizytatorem. W³adze
i odpowiedzialnoci.
12

Kopia: Spis listów z lat 1855-1863, Rzym.
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Marsylia, 15 listopada 1856 r.
Ojciec bez w¹tpienia wie, ¿e od pewnego czasu by³a kwestia odwo³ania W.O. Ricarda do Francji. Zdrowie tego dobrego ojca nie pozwala³o mu wystarczaj¹co wype³niaæ funkcji zawartych w jego stanowisku w Oregonie i wobec tego czyni¹c jego obecnoæ w tych dalekich
regionach prawie nieu¿yteczn¹, nie by³o powodu pozostawiaæ go tam
d³u¿ej. Czas kapitu³y generalnej wydawa³ nam siê sprzyjaj¹c¹ okazj¹
zrealizowania tego zamiaru i dlatego W.O. Ricard zosta³ specjalnie
wezwany. Ale poniewa¿ sprawa wtedy nie zosta³a wykonana na skutek nieodpowiedniej pory, nie uwa¿alimy, ¿e musimy zrezygnowaæ
z zamiaru powrotu W.O. Wik[ariusza] z naszych misji w Oregonie.
Wrócono jeszcze do tego na Radzie moich asystentów i po dojrza³ym
rozwa¿eniu jednomylnie powziêto decyzjê odwo³ania tego ojca do
Europy, jak tylko bêdzie móg³ przybyæ.
Wobec tego niedawno napisa³em do niego, aby podj¹³ kroki i zrobi³ wszystkie przygotowania do wyjazdu i móg³ wyruszyæ w drogê
przynajmniej zaraz po Wielkanocy. Ale wycofuj¹c W.O. Ricarda
z Oregonu, trzeba wyznaczyæ kogo, kto bêdzie go zastêpowa³ przynajmniej czasowo, ¿eby utrzymaæ w³aciwy porz¹dek w sprawach duchowych i czuwaæ nad sprawami materialnymi Zgromadzenia w kraju. Otó¿ donoszê ojcu, ¿e zwróci³em mój wzrok na ojca, mianujê ojca
i niniejszym ustanawiam ojca superiorem naszych placówek w Oregonie nie z tytu³em zwyczajnego wik[ariusza] tych misji, ale z tytu³em
nadzwyczajnego wizytatora. Ojca w³adze bêd¹ musia³y trwaæ a¿ do
czasu, w którym po obszernych informacjach bêdziemy mogli ostatecznie ustanowiæ administracjê naszego wik[ariatu] w Oregonie, to
znaczy usque ad revocationem. Wewn¹trz wspólnoty ojciec bêdzie
mia³ wszystkie prawa i pe³nomocnictwa zawarte w urzêdzie superiora
lokalnego; w stosunku do ojców, którzy prowadz¹ misje wród Indian,
ojciec bêdzie siê cieszyæ wszystkimi w³adzami udzielonymi przez nasze Regu³y wikariuszom misyjnym, bêdzie mia³ równie¿ pe³n¹ w³adzê
pertraktowania z biskupami prowincji. Mimo to ojciec nie bêdzie
przyjmowa³ innych misji ni¿ misja o. Pandosy’ego i misja o. Chirousea, jeli ojciec uwa¿a, ¿e trzeba je przywróciæ za jaki czas.
Poza tym jako wizytator ojciec przeprowadzi wizytacjê kanoniczn¹: 1  w g³ównym domu St-Joseph w Olympii zgodnie z tym, co
jest przepisane w paragrafie naszych Regu³ zatytu³owanym de Visitatoribus, dlatego ojciec postara siê zbadaæ wszystko w najmniejszych

 134 

szczegó³ach zarówno w dziedzinie duchowej, jak i doczesnej i przed
ka¿dym z cz³onków wspólnoty obecnych w domu ojciec zda dok³adn¹
sprawê z wszystkiego, co ich dotyczy, i poda spostrze¿enia, jakie zrobi¹ zarówno o osobach, jak i o rzeczach, nastêpnie ojciec sporz¹dzi
akt albo sprawozdanie na pimie, które zawiera ca³oæ dzia³añ tej wizytacji; 2  ojciec postara siê przeprowadziæ tak¿e podobn¹ wizytacjê na placówce Jakimasów kierowanej przez o. Pandosyego, a gdyby powa¿ne przeszkody uniemo¿liwi³y j¹ przeprowadziæ, bêdzie ojciec
wymaga³ od tego ojca, ¿eby przys³a³ szczegó³owy raport o wszystkim,
co dotyczy tej misji, osób i rzeczy. Te wszystkie dzia³ania powinny byæ
ukoñczone przed wyjazdem o. Ricarda, aby ojciec móg³ skorzystaæ
z okazji jego powrotu do Europy i dos³a³ nam oficjalne dokumenty,
w tym sprawozdanie. Ojciec ma tam wa¿n¹ misjê do wype³nienia, polegam na ojca gorliwoci i dobrym duchu; moich modlitw ojcu nie zabraknie, ¿eby otrzymaæ od Boga specjalne ³aski, których ojciec bêdzie
potrzebowa³.
Pozdrawiam ojca i serdecznie b³ogos³awiê.
 K. J. Eugeniusz, biskup z Marsylii,
Sup. Gen.

226. [Do bpa Guiguesa, prowincja³a w Kanadzie]13.
Szczêliwy powrót bpa Guiguesa do Bytown. mieræ o. Verdeta. Niegodne zachowanie siê kilku ojców z Montrealu, gdzie o. Baudre zosta³
zamianowany superiorem. Opuszczenie placówki w Burlington, za³o¿onej bez pozwolenia Superiora Generalnego. Smutek z powodu wielu
wyst¹pieñ.
Marsylia, 27 listopada 1856 r.
Mój najdro¿szy Biskupie,
By³em trochê opóniony z pisaniem do ciebie, poniewa¿ czeka³em na drugi z twoich listów, o którym zdawa³o mi siê, ¿e donosi³e.
Poza tym obawiam siê, czy nie uwa¿asz mojego milczenia za trochê
13

Kopia: Spis listów z lat 1855-1863, Rzym, Archiwum Postulacji, DM 10.

 135 

d³ugie, nie zwlekam wiêc bardziej, ¿eby pogratulowaæ sobie najpierw
twojej szczêliwej podró¿y, poniewa¿ od tej pory zawsze bêdê ba³ siê,
gdy bêdê czu³ was na morzu. Jak strasznym nieszczêciem jest to zatoniêcie okrêtu, które nam zabra³o tak wspania³¹ osobê, któr¹ by³ nasz
dobry i tak po¿a³owania godny o. Verdet! S¹ to straty nie do naprawienia. Trzeba przyznaæ, ¿e dobry Bóg wystawia nasze poddanie siê
na przykre dowiadczenia, gdy przegl¹daj¹c z jednej strony listê naszych zmar³ych, a z drugiej tylu nêdznych apostatów, zachwycamy siê
tyloma wspania³ymi osobami, które ju¿ odesz³y, podczas gdy ci wszyscy nêdznicy czuj¹ siê dobrze. Nie pozwalam sobie na tê uwagê, aby
szemraæ przeciw postanowieniom Bo¿ej Opatrznoci, która wynagradza swoich wybranych wtenczas, gdy to Jej siê podoba, ale jest to
uwaga, któr¹ wyrywa mi boleæ z powodu straty naszych cz³onków,
i zmartwienie, ¿e widzê siê zmniejszony do niemo¿noci, ¿eby zadoæuczyniæ wszystkim obowi¹zkom, jakie Pan nam nak³ada.
Aprobujê w ca³oci rozporz¹dzenia, które by³e zmuszony wydaæ,
przyje¿d¿aj¹c do Kanady. Jaki to cios dla tego biednego o. Honorata14! Ale tak¿e jak powa¿ni ludzie mogli sobie pozwoliæ, ¿eby oszukaæ, jak to oni zrobili w swoich listach; jest to niegodne fa³szerstwo,
które nas wszystkich wprowadzi³o w b³¹d. A skoro jestem na rozdziale tych oszustów, polecê ci zauwa¿yæ z³y i bardzo z³y ¿art, na który
sobie pozwolili w stosunku do dobrego o. [Gaudeta]15, wprowadzili go
bowiem w b³¹d w nieprzyzwoity sposób. Nie bali siê wci¹gn¹æ mnie
w grê, podrabiaj¹c ode mnie list, który udziela³ temu wspania³emu
ojcu przeznaczenie, o którym nigdy nie myla³em. Wywnioskowa³em
z tego, ¿e ci ojcowie, to znaczy o. Rouge i o. Lagier, s¹ tylko nieroz-

14
Ojcowie z Montrealu nie chcieli ju¿ o. Honorata jako superiora po jego powrocie
z kapitu³y, poniewa¿ pozwoli³ zamianowaæ bpa Guiguesa na prowincja³a Kanady. Ojciec
Baudre zosta³ zamianowany superiorem domu w Montrealu, ale nie przebywa³ tam przez
szeæ miesiêcy; bp Guigues musia³ go zast¹piæ o. Pierreem Aubertem,. Biskup Mazenod
pisze na ten temat do o. Casimira Auberta: Dowiedzia³em siê z listu ojca brata o tym, co
dzieje siê w Montrealu. Stan tej wspólnoty jest naprawdê czym zdumiewaj¹cym. Trzeba
bêdzie skoñczyæ przez dojcie z tego do wizytacji regularnej i surowej, która wycofuje z tego
domu ba³aganiarzy, którzy tam utrzymuj¹ tego obrzydliwego ducha, który oddala od nas
ka¿de powo³anie. Oto sporo lat, w których nie widzi siê przyjcia ¿adnego nowicjusza, podczas gdy jezuici maj¹ ich w obfitoci. Ale jak kierowa³oby siê do Zgromadzenia, które gorszy ca³¹ Kanadê przez wewnêtrzne zamieszki.
15
Wszystkie nazwiska w tym licie zosta³y wydrapane i s¹ prawie nieczytelne. Mo¿na
by³o je odtworzyæ, oprócz tego, którym mog³oby byæ Gaudet albo Pinet, itd.
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s¹dni, którzy nie maj¹ podstawowych pojêæ o godnoci ich charakteru
i obowi¹zkach ich powo³ania. Polecam to szczególnie twojej uwadze,
daj¹c ci znaæ, je¿eli tego nie wiesz, ¿e o. Rouge zapomina siê tak, i¿
odmawia mszê ze skandalicznym popiechem, który wiadczy o braku
jakiejkolwiek pobo¿noci, a nawet religii; je¿eli nie przesadzano, nie
zwolni³bym go z grzechu przez sam fakt braku szacunku w tym przera¿aj¹cym dzia³aniu, które powinno byæ dla nas ród³em najwiêkszej gorliwoci. Wygl¹da na to, ¿e niezale¿noæ, w jakiej ¿y³ podczas superioratu
o. Santoniego, który by³ tak mocno podejrzany w sprawowaniu sakramentu pokuty sprawowanej na wzór pokropienia, pogr¹¿a³ go w bezbo¿noci i w tym ba³aganie, poniewa¿ to jest czym wielkim w moich
oczach. Bêdziesz musia³ rozwa¿yæ, czy nie nale¿a³oby w zwi¹zku
z tym wezwaæ go do siebie i zmusiæ do powa¿nych rekolekcji, które
sk³oni³yby go do wgl¹du w siebie i ponownie ustawi³y go na w³aciwej drodze. Mo¿esz powiedzieæ im to, co w potrzebie im powiem, ¿e
ty nie tylko jeste zobowi¹zany do zarz¹dzania prowincj¹, ale ¿e masz
wywi¹zaæ siê z obowi¹ku sumienia wobec wszystkich cz³onków Zgromadzenia, aby czuwaæ nad ich postêpowaniem i utrzymywaæ ich
w praktykowaniu cnót zakonnych i dok³adnym przestrzeganiu Regu³.
Z podobnymi ludmi trzeba byæ szczerym i nie mo¿na ukrywaæ, ¿e nie
bêdzie ³atwo o. Baudreowi spe³niaæ swego urzêdu superiora. Bêdziesz
musia³ dodawaæ mu odwagi i wyranie daæ do zrozumienia wszystkim
cz³onkom wspólnoty, ¿eby zabrano siê powa¿nie do przestrzegania
Regu³y. Ja napiszê do tego ojca dopiero wówczas, gdy ty powiadomisz
mnie, ¿e go wprowadzi³e na jego stanowisko. Instaluj¹c go, aby siê
poczu³ uspokojony, zaznacz mu, ¿e ma wype³niæ wszystkie obowi¹zki
swego urzêdu, wprowadzaj¹c w praktykê wszystko, co przepisuje
Regu³a superiorom lokalnym, i nak³adaj¹c mu obowi¹zek wiernego
zdawania sprawy z zarz¹dzania zarówno w sprawach duchowych, jak
i doczesnych. Wszystko zale¿y od pocz¹tków, trzeba wiêc tam od pocz¹tku wykorzeniaæ nadu¿ycia przez wy¿szy porz¹dek.
Nie by³o mo¿liwoci zajêcia innego stanowiska ni¿ to, które ty
zaj¹³e dla Burlington. Zastosujê tutaj tê sam¹ zasadê, któr¹ przypomnia³e na temat o. Honorata. Ojciec Santoni urz¹dzi³ siê w niezale¿noci zarówno winnej, jak i miesznej. Uwa¿a³ siê za superiora obdarzonego autorytetem bez granic w prowincji, w której powinien
podtrzymywaæ prawa w stosunku i przeciw wszystkim, to znaczy przeciw Superiorowi Generalnemu. To by³ rodzaj niepojêtego zboczenia,
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które go zalepi³o w stopniu wypowiadania powa¿nie wywrotowej
zasady. Co siê sta³o? To, ¿e otworzy³, kieruj¹c siê w³asnym autorytetem, nawet bez konsultacji ze mn¹, te dwie placówki w Plattsburgh
i w Burlington, a oto to hic nisi Dominus œdificaverit itd., to sprawdza
siê na Burlington, niech Bóg zechce, ¿eby nie by³o tak samo z Plattsburgh!
Chcia³bym, ¿eby mówi³ na radzie o wyst¹pieniu biednego o. Coopmana. Nazywam wyst¹pieniem tylko probê, któr¹ omieli³ siê mi
przedstawiæ. Mam nadziejê, ¿e bêdziesz móg³ doprowadziæ tego biednego wykolejeñca do porz¹dku. Nie wiem, co mog³o spowodowaæ
podobn¹ skrajnoæ! Czy pope³ni³ jak¹ g³upotê? Czy siê skompromitowa³?, albo ta nieszczêliwa myl przysz³a mu tylko na skutek jego
niewiernoci Regule i z oziêb³oci, która z tego wynik³a. Nie wiem,
czy ci poka¿e list, który do niego napisa³em. By³ on odpowiedni, ¿eby
go sk³oniæ do wejcia w siebie, je¿eli pozostaje mu trochê wiary. To
by³o czaruj¹ce dziecko, gdy go wysy³a³em do Kanady. Gdyby lepiej
nim siê zajêto, nie upad³by tak nisko, ¿eby chcieæ zerwaæ wieczyste
zaanga¿owanie i nie dotrzymaæ uroczystej przysiêgi z³o¿onej Bogu,
poniewa¿ ostatnia analiza pokazuje, czym jest to usposobienie, ¿eby
chcieæ wyst¹piæ ze Zgromadzenia. Wypowiedzia³em siê na ten temat,
ich wszystkich uwa¿am za apostatów i to nie jest przypadek, ¿e mogê
udzieliæ rozgrzeszenia bez grzechu i z ryzykiem, albo ¿eby lepiej powiedzieæ, z zapewnieniem utrzymania ich w fa³szywym sumieniu.
Badaj¹c ich wszystkich, nie znajdujê ani jednego, który mia³by przekonuj¹cy powód wyst¹pienia ze Zgromadzenia. Oni wszyscy zmusili
mnie b¹d to przez podawanie niewystarczaj¹cych powodów, b¹d to
zachowuj¹c siê w taki sposób, ¿eby zostaæ wypêdzonymi. Ale ja oczekujê ich na s¹dzie Bo¿ym. Deus non irridetur. Mog¹ liczyæ na to, niezale¿nie od z³udzenia, które chc¹ sobie robiæ. Nape³niaj¹ mnie jeszcze
bardziej wstrêtem ni¿ litoci¹. To s¹ zdrajcy Boga, którzy nie wype³niaj¹ wszystkich obowi¹zków sprawiedliwoci wobec Zgromadzenia,
które ich ¿ywi³o, przyodziewa³o i wychowywa³o podczas wielu lat,
a teraz zapominaj¹ o wszystkich obowi¹zkach wdziêcznoci, a nawet
uszanowaniu dla tego, który ich przyj¹³. Nie móg³bym zakwalifikowaæ
tych nêdzników, których niektórzy nies³usznie traktowali z wiêkszym
szacunkiem, ni¿ by³o trzeba, poniewa¿ zas³ugiwali oni tylko na pogardê, a dzia³aj¹c inaczej, mo¿na sobie zarzuciæ, ¿e nie doæ rozbudzili
wstrêt do niegodziwoci ich postêpowania i ¿e pozwolili wierzyæ, i¿
ostatecznie mo¿na dopuciæ siê odstêpstwa bez zbytniej szkody dla
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sakiewki albo dla reputacji. Ja nie dajê takiego przyk³adu. Niedawno
przyby³ do mnie tutaj jeden z tych z³ych ³ajdaków nazywaj¹cy siê
Molinari16. Ja nie pozwalam mu odprawiaæ mszy w mojej diecezji. Czy
wiesz, co omieli³ siê mi napisaæ? Napisa³ mi, bym uwierzy³, ¿e zrobi³
wiêcej zaszczytu Zgromadzeniu, staj¹c siê protestantem. Abissus abissam invocat! Móg³bym mu odpowiedzieæ: perditio tua ex te serve nequam.
¯egnam, mój najdro¿szy, ciskam ciê z ca³ego mego serca i serdecznie pozdrawiam wszystkich naszych ojców. Wola³bym móc napisaæ do dobrego o. Auberta z okazji straty, któr¹ niedawno poniós³. Proszê ciê, ¿eby mu z³o¿y³ ode mnie wyrazy wspó³czucia. Rozumie siê,
¿e ofiarowa³em wiêt¹ Ofiarê za jego ojca.
Przeczyta³em swój list naszym ojcom z radny; dla spokoju sumienia muszê ci powiedzieæ, ¿e w pe³ni aprobuj¹c opuszczenie Burlington17, oni chcieliby, ¿eby zaopatrzy³ siê naszym potwierdzeniem.
 K. J. Eugeniusz, biskup z Marsylii,
Sup. Gen.
16
17

J.B. Molinari wyst¹pi³ ze Zgromadzenia w 1848 roku.
Rêkopis: Plattsburgh.
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1857
227. [Do bpa Guiguesa, prowincja³a w Kanadzie]1.
Otrzymano jego akt wizytacji. Listy od biskupów z Burlingtonu i Filadelfii, pierwszy, ¿eby siê skar¿yæ na odjazd oblatów, drugi, ¿eby im
zaproponowaæ swoje seminarium. ¯a³owaæ o. Honorata; brak wychowania o. Lagiera. Odnowiæ ¿ycie zakonne, aby mieæ powo³ania. Kryzys o. Coopmana wydaje siê miniony. Apostaci. Subwencja prowincji
dla kasy generalnej. Ojciec Naughten w Bytown.
Marsylia, 20 stycznia 1857 r.
Mój najdro¿szy przyjacielu,
Swego czasu otrzyma³em list, który sprawi³ mi bardzo wielk¹
przyjemnoæ i zawiera³ twój akt wizytacyjny. Zleci³em o. Aubertowi,
¿eby potwierdzenie otrzymania go przekaza³ swemu bratu, przewiduj¹c, ¿e oko³o Nowego Roku nie bêdê móg³ znaleæ pó³ godziny wolnej, aby z tob¹ porozmawiaæ. Jestem zadowolony, ¿e mogê ci powiedzieæ, i¿ w ka¿dym punkcie aprobowa³em rodki, które zastosowa³e.
Cieszê siê i gratulujê, ¿e doprowadzi³e pewne duchy doæ przykre do
myli rozs¹dnych. Byli oni w z³ej szkole. Ojciec S[antoni] nie by³ cz³owiekiem odpowiednim, ¿eby daæ im w³aciwe pojêcia o obowi¹zku
nale¿ytej subordynacji. Biskup z Burlingtonu powo³ywa³ siê na decyzjê, jak¹ powzi¹³e w stosunku do niego, powo³ywa³ siê w pewnym
sensie na sprawiedliwoæ, pos³a³ kopiê jego umowy z o. Santonim.
W odpowiedzi, jak¹ mu da³em, utrzyma³em twoje stanowisko. Nie ma
ju¿ po co wracaæ do tej sprawy. Biskup z Filadelfii napisa³ od siebie,
¿eby nam zaproponowaæ objêcie jego seminarium. Wed³ug tego, co
1

Kopia: Spis listów z lat 1855-1863, Rzym, Archiwum Postulacji, DM.
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móg³ mu napisaæ o. Chevalier, uwa¿a³ on sprawê za bardzo mo¿liw¹
do zrobienia. Niew¹tpliwie by³oby korzystne zgodziæ siê na warunki,
jakie biskup proponowa³, ale odpowiedzia³em mu, ¿e chwilowo nie jestemy w stanie przyj¹æ jego zaproszenia, ¿e gdyby póniej mo¿na
by³o to zrobiæ, to nale¿a³oby omówiæ tê sprawê z tob¹. Dobry o. Honorat napisa³ mi d³ugi list, w którym opisa³ historiê swojej niemi³ej
przygody. Podziwia³em jego umiarkowanie i tylko ¿ywiej odczuwa³em
cierpienie zmartwienia, jakiego musia³ doznawaæ, gdy go tak okrutnie
pozbawiano z³udzeñ. Ojciec Lagier napisa³ mu na ten temat nieprzyzwoity list niegrzecznoci. Nie wierzy³em, ¿e brak wychowania nie
poprawi³ siê bardziej w ci¹gu tylu lat pos³ugi i stosunków w wiecie.
By³by czas, ¿eby mi³oæ i wzajemne wzglêdy przyjê³y siê u naszych ojców. Nie doznalibymy wówczas wstydu z powodu braku powo³añ, podczas gdy pojawiaj¹ siê codziennie u jezuitów, którzy okazuj¹ wiêcej czci swemu instytutowi ni¿ nasi ojcowie okazuj¹ swemu.
Czy taki kraj katolicki jak Kanada nie powinien dostarczaæ dostatecznego wy¿ywienia, ¿eby utrwaliæ obs³ugê naszych misjonarzy w ich
kraju? To nie przepych mieszkania, jaki sobie zrobili za wielkie wydatki, przyci¹gnie do nas. To by³yby cnoty zakonne, dobry duch, jednoæ, wzajemne powa¿anie itd. Dlatego za odpowiedzialnych za to
oddalenie siê od nas uwa¿am naszych ojców. Potrzebny bêdzie czas
i wielka reforma w nabytych z³ych zwyczajach, aby odzyskaæ zaufanie. Zaklinam ciê, ¿eby g³osi³ im nauki na ten temat. Co znaczy sam
i jedyny nowicjusz w Zgromadzeniu rozpowszechnionym od tylu lat
w ca³ej Kanadzie i w wielu diecezjach Stanów Zjednoczonych?
W zwi¹zku z tym powiem ci, ¿e ten nowicjusz zosta³ przyjêty. Nie mówisz mi dok³adnie o czasie jego oblacji; muszê znaæ dzieñ, ¿eby mu
przyznaæ jego numer, poniewa¿ w przeci¹gu kilku miesiêcy by³o z³o¿onych wiele oblacji.
Cieszê siê, ¿e twoje dobre s³owa przy³¹czone do listu, który napisa³em do o. Coopmana, wywar³y dobry skutek w jego umyle. By³em
szczególnie poruszony stanem, w który popad³. To by³o czaruj¹ce
dziecko, gdy go wysy³a³em do Kanady; moje serce cierpia³o, widz¹c,
jak siê gubi. Dziêkujê dobremu Bogu za ³askê, jakiej mu udzieli³, poniewa¿ niewiernoæ zobowi¹zaniom zaci¹gniêtym przed Bogiem na
ca³e ¿ycie jest znakiem potêpienia. Niech nasi apostaci nie robi¹ sobie
z³udzeñ pod tym wzglêdem. To przykre, ¿e twoja sytuacja sk³ania³a
ciê, aby przyj¹³ ich do swojej diecezji. Ludzie, którzy zdradzili swoje
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zobowi¹zania wobec Boga, nie zas³uguj¹ na ¿adne zaufanie i nies³usznie traktuje siê ich, jakby nie mieli sobie nic do zarzucenia; mo¿e surowsze i dok³adniejsze kierowanie zatrzyma³oby tê wiêtokradcz¹ epidemiê. S¹ biskupi, którzy to rozumiej¹. Ten z Montpellier odrzuci³ bez
mi³osierdzia tego niegodnego Berthuela, protestanta, poniewa¿ nie
chcia³ w swojej diecezji apostatów, niezale¿nie od dyspensy, któr¹
wymusiliby u swoich prze³o¿onych. By³em doæ zaskoczony niechêci¹, jak¹ wszyscy nasi ojcowie okazali decyzji kapitu³y generalnej,
która uchwali³a subwencjê, jak¹ wszystkie prowincje powinny dawaæ
kasie generalnej. Jest to nowy dowód ma³ego ducha rodzinnego, który
je o¿ywia; to prowadzi a¿ do uczynienia ich niesprawiedliwymi. Jakie
jest zgromadzenie, które nie zaopatruje g³ównego miejsca? I to czêsto
jest tylko na utrzymanie genera³a i jego rady oraz domu, w którym oni
mieszkaj¹, co nie przeszkadza, ¿eby wszystkie prowincje dostarcza³y
znacznego kontyngentu, podczas gdy u nas robi siê to, aby ³o¿yæ na
wychowanie i na utrzymanie naszych nowicjatów i naszych scholastykatów, których wychowankowie nastêpnie rozchodz¹ siê po wszystkich regionach ewangelizowanych przez Zgromadzenie. To jest niegodne! Nie cierpiê tak¿e tego zwyczaju skar¿enia siê bez powodu na
ogrom spraw, jakby ka¿dy by³ u nas powo³any do rz¹dzenia Zgromadzeniem. Niech siê przekonaj¹ raz na zawsze, ¿e mamy tyle ducha
i wiêcej dowiadczenia, a zw³aszcza wiêcej ³ask stanu ni¿ ci nudni
szemrz¹cy. W ogóle nie przyjmujê banalnego zarzutu, ¿e nie jestem
dok³adny w odpowiadaniu na listy, które s¹ do nas adresowane. Nasze
spisy wiadcz¹ o czym przeciwnym w stosunku do tego wszystkiego,
co jest spraw¹ tak ma³o wa¿n¹. Zreszt¹ kto móg³by policzyæ listy, które piszê w ci¹gu roku na ka¿dy inny temat ni¿ nasze sprawy?
Powiem tylko s³owo o o. Naughtenie. Wiem, ¿e jest Irlandczykiem, ale nie mo¿na byæ bardziej zadowolonym ni¿ ja by³em z niego
w czasie roku, który spêdzi³ tutaj. U¿ywa³em go, ¿eby tak powiedzieæ,
na wszystkie sposoby; na wszystko godzi³ siê bardzo chêtnie. Pilnie
udziela³ lekcji angielskiego naszym scholastykom, których chodzi³
uczyæ w Montolivet z nadzwyczajnym zapa³em i gorliwoci¹. Wytrwale odwiedza³ wiêzienia i szpitale, w których nawróci³ spor¹ liczbê heretyków i doprowadzi³ ich do prawdziwej wiary. Zawsze znajdowa³em
go umiechniêtego i w dobrym usposobieniu, sk³aniaj¹cego siê iæ tam,
gdzie posy³a³oby go pos³uszeñstwo; by³ gotowy jechaæ na Cejlon.
Trzeba by³o pos³aæ go do Galveston, gdzie proszono bardziej ni¿ nale-
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gano o kogo z naszych misjonarzy, który mówi³by po angielsku. Tam
rzucano mu k³ody pod nogi. Nie podawa³em w w¹tpliwoæ, ¿e tych
samych trudnoci nie spotka siê w Bytown dok³adnie z powodu twojej
obecnoci i ¿e ty podwójnie bêdziesz mia³ zysk z jego dobrej woli,
b¹d to dla kolegium, b¹d dla parafii. Wydaje siê, ¿e wy nie tylko
chcielicie zrobiæ próbê. Co na to poradzê! Ach, jak Lafontaine ma
racjê! Trudno zadowoliæ ca³y wiat i jego ojca. Trzeba jednak korzystaæ z tego, co siê ma.

228. Do mego drogiego syna W.O. Farauda, kap³ana Misjonarza
Oblata Maryi Niepokalanej2.
Mi³oæ. Biskup de Mazenod nie zapomina swoich misjonarzy. Wizyta
bpa Tachégo i o. Garina.
L.J.C. i M.I.
Pary¿, 6 marca 1857 r.
Mój drogi o. Faraudzie, jak gratulowaæ sobie znalezienia ojca
w tych polarnych regionach, w których ojciec mieszka. Zawsze mam
obawy, ¿e ojca gorliwoæ wci¹gnie ojca poza atmosferê i ¿e trzeba
bêdzie szukaæ ojca na jakiej z bardziej wiec¹cych gwiazd. Ojciec nie
by³by tam bardziej sam ni¿ by³ zbyt d³ugo na brzegach waszego lodowatego morza. Ile razy by³em jednak w duchu z ojcem. Trudno by³oby ojcu uwierzyæ w to, gdybym ojcu powiedzia³, ¿e to by³o codziennie przed Najwiêtszym Sakramentem i zawsze z now¹ trosk¹ czu³em
ojca w tej okrutnej sytuacji. Prosi³em Boga, dla którego ojciec siê powiêci³, ¿eby ojcu pomaga³ we wszystkim, ¿eby ojcu towarzyszy³,
¿eby ojca ochrania³.
Ale nie, to ju¿ siê nie zdarzy, raczej jakiej misji mniej, ale niech
ojciec zawsze bêdzie z towarzyszem. Biskup Taché rozumie to zupe³nie tak jak ja i w przysz³oci na pewno o to siê zatroszczy.
Ojciec nie pisze do mnie czêsto, mój drogi synu, a nie ma takiego
samego usprawiedliwienia do przedstawienia jak ja, ¿eby wybaczyæ
2

Orygina³: Rzym, Archiwum Postulacji, L. o. Faraud.
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ojca milczenie. Niestety, ojciec ma tylko za du¿o czasu, podczas gdy
mnie nie daje siê wytchn¹æ. Mia³em pociechê z widzenia bpa Tachégo
i o. Garina. Czemu nie jest mi dane widzieæ was wszystkich dokonuj¹cych przegl¹du. Z jakim szczêciem przycisn¹³bym ojca do swego
serca. Ojciec wyczu³by dr¿enie ca³kiem starego, jakim jestem. Och,
nie postarza³em siê przez to! Ojciec znalaz³by mnie jeszcze pe³nego
tej mi³oci, któr¹ ojcu przyrzeka³em i która bêdzie mi towarzyszy³a a¿
do grobu, gdzie nie wejdzie z moimi miertelnymi szcz¹tkami, maj¹c
iæ z moj¹ dusz¹ przed Boga w wiêtej obecnoci, gdzie nie muszê
wyprzeæ siê mi³oci tak s³usznej i tak zgodnej z Jego wiêt¹ wol¹.
¯yjmy, mój drogi synu, w taki sposób, ¿ebymy siê odnaleli na ³onie
tego Boga tak dobrego; ¿eby zas³ugi ojca uci¹¿liwego apostolstwa
dope³ni³y s³aboci moich us³ug; niech ojciec bêdzie wierny swojej
Regule, proszê modliæ siê za mnie i przyj¹æ moje b³ogos³awieñstwo
z moimi najserdeczniejszymi uciskami.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii,
Sup. G.

229. Dla o. Lacombea, kap³ana3.
¯al, ¿e go nie zna. Próby. Biskup de Mazenod pozostaje blisko swoich
synów w obecnoci wiêtego Sakramentu. Podziw dla odwagi i prac
misjonarzy.
L.J.C. et M.I.
Pary¿, 6 marca 1857 r.
Bardzo mi zale¿y na napisaniu do ojca tych kilku linii w tym samym czasie, w którym piszê do wszystkich naszych cz³onków, ale jestem zak³opotany tytu³em, jaki mam ojcu daæ. Chcia³bym móc ojca
nazywaæ mi³¹ nazw¹ syna, to, co wiem o ojcu, sk³ania mnie do tego
pragnienia i omielam siê mówiæ, ¿e gdyby ojciec móg³ widzieæ z bliska i ojca, i jego dzieci zebrane przy nim, b¹d to w czasie kapitu³y,
b¹d w naszych domach, gdzie znajduje siê wielka liczba naszych
3

Orygina³: Rzym, Archiwum Postulacji, L. o. Lacombe.
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cz³onków, ojciec znalaz³by zachêtê do swojej gorliwoci, przyczynê
okrelaj¹c¹ w ojca powo³aniu. Wiem, jakim próbom ojciec zosta³ poddany, ale ojca dobry duch i pobo¿noæ umia³y odró¿niæ to, co pochodzi³o z ludzkiej niedoskona³oci, z g³êbi zasad i z wartoci dzie³a. Oby
Bóg da³, ¿eby ojciec móg³ towarzyszyæ do Europy swemu dobremu
biskupowi! Ale jest tak daleko. Nieobecnoæ misjonarza dowiadczonego jak ojciec powoduje tak wielkie trudnoci, ¿e rozumiem prawie
niemo¿liwoæ zmiany miejsca. Ojciec nie potrafi³by uwierzyæ, jak zajmujê siê przed Bogiem naszymi drogimi misjonarzami z regionu Czerwonej Rzeki. Mam tylko ten rodek, ¿eby przybli¿yæ siê do nich. Tam,
w obecnoci J[ezusa] C[hrystusa] przed N[najwiêtszym] Sakramentem, wydaje mi siê, ¿e was widzê, ¿e was dotykam. Czêsto musi siê
zdarzaæ, ¿e z waszej strony wy jestecie w Jego obecnoci. Wtedy
w³anie spotykamy siê w tym ¿ywym centrum, które nam s³u¿y do
³¹cznoci. A wasze cierpienia i wasze tak uci¹¿liwe prace, czy ojciec
uwierzy, ¿e stanowi¹ czêsty temat moich rozmów i mego podziwu?
Biskup Taché bêdzie móg³ to wam powiedzieæ. On jednoczenie przytoczy wam s³owa uczuæ, jakie dobry Bóg mi podsuwa dla was, i mam
przyjemnoæ je powtórzyæ, udzielaj¹c wam mego b³ogos³awieñstwa.
 K. J. Eugeniusz, biskup z Marsylii,
S. G.

230. Do drogiego o. Maisonneuvea, kap³ana, Mis[jonarza] Oblata
Maryi Niepokalanej4.
Misjonarze z regionu Czerwonej Rzeki naprawdê kupuj¹ dusze za cenê
ich krwi. Dwaj ojcowie przeznaczeni na misje na pó³nocy s¹ chorzy.
Biskup Taché zwizytowa³ domy oblackie we Francji.
L.J.C. et M.I.
Pary¿, 13 marca 1857 r.
Mój najdro¿szy synu, nie pozwolê wymkn¹æ siê piêknej okazji
przyjazdu bpa Tachégo bez napisania do ojca przynajmniej kilku linii.
4

Orygina³: Winnipeg, Archiwum Domu Prowincjalnego OMI.
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Tym razem nie zaryzykujê, ¿eby mój list pob³¹dzi³, jak to przez pocztê zdarzy³o siê nie jeden raz. Odkrylimy, ¿e listy by³y wyrzucane, gdy
ich nie op³acono. Ta trudnoæ w korespondencji z moimi dzieæmi jest
jedn¹ ze spraw, które mnie najbardziej martwi¹, poniewa¿ jedn¹ z najwiêkszych radoci jest otrzymanie waszych listów; najmniejszy szczegó³ z tego, co was dotyczy, interesuje mnie i mnie porusza. Jak by³bym nieczu³y na cierpienia, których doznajecie, ¿eby poszerzyæ
Królestwo Jezusa Chrystusa i ¿eby odpowiedzieæ na to piêkne powo³anie, które was wezwa³o na misjê najbardziej zas³uguj¹c¹, jak¹ znam.
To w³anie wy kupujecie dusze za cenê waszej krwi, wy jestecie
pierwszymi aposto³ami tych dusz, które Bóg chce zbawiæ przez wasz¹
pos³ugê. Gdybycie wy ich nie szukali a¿ po krañce ziemi, czym by
siê sta³y? Rozumiem, ¿e to pociecha widzieæ, jak przez wasze starania
tyle istot stworzonych na obraz Bo¿y wchodzi do owczarni Jezusa
Chrystusa, i jest wielk¹ nagrod¹ za wszystkie wasze trudy, niewymownym pocieszeniem; to podtrzymuje wasz¹ odwagê, i powiedzia³bym to
wam, ³agodzi moje cierpienie, ¿e jestem od was oddzielony.
Bardzo chcia³bym ogromnie zaradziæ potrzebom waszej misji, ale
wydaje siê, ¿e umylnie sta³o siê, i¿ dwaj z tych, których wyznaczy³em dla was, rozchorowa³o siê do tego stopnia, ¿eby obawiaæ siê, i¿
nie bêd¹ mogli towarzyszyæ waszemu biskupowi i wikariuszowi. Jestem bardzo zaniepokojony zw³aszcza o o. Bouquillona, który by³by
wielk¹ pomoc¹5. Znajduj¹c siê jeszcze w Pary¿u, nie mog³em znaleæ
zastêpcy. A to dlatego, ¿e chcê dla waszej misji cz³owieka silnego
i dobrej woli. Zale¿y mi tak¿e na tym, ¿eby was by³o dwóch na waszych misjach, poniewa¿ wielkie odleg³oci dziel¹ce wasze mieszkania stwarzaj¹ prawie niemo¿liwoæ kontaktów miêdzy wami, a ja niepokojê siê wasz¹ izolacj¹; to w³anie jest powód proszenia Pana ¿niwa
o przys³anie robotników do swojej winnicy; bo nie wszyscy misjonarze s¹ odpowiedni na tak¹ misjê jak wasza. Biskup Taché znajdzie
sposób przekazania wam wiadomoci z Europy; widzia³ on z bliska
nasze placówki, które, dziêki Bogu, daj¹ nam wielkie pociechy pod
wzglêdem zdrowia niektórych, którzy nas niepokoj¹. Z przyjemnoci¹
przyj¹³em informacjê, ¿e ojciec doskonale wyzdrowia³. Niech Bóg zachowa ojca w zdrowiu tak koniecznym w ojca uci¹¿liwych pracach.
5
Rada generalna w 30 grudnia 1856 r. wyznaczy³a oo. Bouquillona, Eynarda, Genina,
Fraina i trzech braci.
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To s¹ ¿yczenia, jakie sk³adam ojcu codziennie. Dzi ciskaj¹c ojca,
dodajê do tego moje ojcowskie b³ogos³awieñstwo.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii, S.G.

231. [Do o. Végreville’a]6.
Biskup de Mazenod nie zapomina o. Végrevillea przed wiêtym Sakramentem, to rozkoszne spotkanie, to wspólne centrum, w którym
spotykamy siê codziennie. Wiadomoci z nowicjatów i scholastykatów. Choroba o. Amissea. Pisaæ czêciej i kontynuowaæ swoje zdobycze nad piek³em.
L.J.C. et M.I.
Pary¿, 25 marca 1857 r.
Mój drogi o. Végreville, jestem szczêliwy, ¿e mam okazjê napisania do ojca. Przy odleg³oci, w której siê znajdujemy, nie³atwo jest
ojca dosiêgn¹æ. Bardzo mi jednak zale¿y, abym móg³ od czasu do czasu porozmawiaæ z moimi drogimi dzieæmi. Ojciec jest tym z wielu,
mój najdro¿szy synu, a ja zawsze mam ojca obecnego przed Panem.
Posiadanie jednego wspólnego centrum, w którym spotykamy siê codziennie, jest bardzo wielk¹ pociech¹. Jak rozkosznym spotkaniem jest
ten o³tarz, na którym ofiaruje siê wiêt¹ ofiarê, to tabernakulum, do
którego przychodzimy codziennie adorowaæ Jezusa Chrystusa i rozmawiamy z Nim o wszystkim, co nas interesuje. Mówiê Mu o was
w wylewie mego serca; mówiê Mu o wszystkich innych dzieciach,
które Jego dobroæ mi da³a; proszê Go, ¿eby ojca zachowa³ w pogl¹dach na zakonn¹ doskona³oæ, której ojciec dawa³ przyk³ad podczas
swego nowicjatu i swego scholastykatu. Proszê Go, ¿eby ojca utrzyma³ w wiêtej pokorze wród niezwyk³ych faktów gorliwoci, umartwienia, mi³oci, które ojca pos³uga czêsto tak trudna daje okazjê wykonywaæ. B³agam Go tak¿e, ¿eby zachowa³ ojca w zdrowiu, aby ojciec
d³ugo móg³ nadal odpowiadaæ na ojca wznios³e powo³anie, powiêkszaj¹c chwa³ê Boga i zbawienie dusz, tych biednych dusz tak bardzo
6

Orygina³: Rzym, Archiwum Postulacji, L. o. Végreville.
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opuszczonych, a które mog¹ byæ zbawione tylko przez was, s³ugi oddane, którzy na tym wiecie nie maj¹ czego innego na wzglêdzie.
Dlatego wasz¹ nagrodê tylko sam Bóg mo¿e wymierzyæ.
By³oby mi dozwolone, mój drogi synu, prosiæ ojca o ³askê, to jest
o korzystanie z dwóch okazji, jakie ojciec ma w ci¹gu roku, ¿eby napisaæ do mnie nie kilka linii, lecz dobry list ca³kiem wype³niony na
czterech stronach papieru. Wszystko, co ojciec mo¿e mi powiedzieæ
o waszych misjach, najmniejsze szczegó³y bardzo mnie interesuj¹. To,
co dotyczy ojca osobicie, bêdzie dla mnie równie¿ bardzo cenne.
Chocia¿ nadmiernie zajêty, niew¹tpliwie bardziej zajêty ni¿ na to zezwala mój wiek, zrobiê, co bêdê móg³, ¿eby z mej strony napisaæ do
ojca.
Ojciec dowie siê z przyjemnoci¹, ¿e utworzylimy we Francji
drugi nowicjat. Otwarlimy go w Nancy. Biskup z Quimper powierzy³
nam swoje wy¿sze seminarium, które dostarczy nam du¿o dobrych
kandydatów. Chce on stworzyæ dom misjonarzy z naszych ojców, aby
ewangelizowaæ jego dobrych Bretoñczyków. Nasz scholastykat
w Montolivet blisko Marsylii jest ca³kiem wype³niony dobrymi klerykami, którzy ju¿ jako oblaci tam kontynuuj¹ swoje studia teologiczne.
Mamy teraz dom w Irlandii, na który liczê, ¿e za kilka lat dostarczy
nam osoby, które bêd¹ zna³y jêzyk angielski konieczny prawie na
wszystkich naszych misjach. Bylibymy zbyt szczêliwi, mówi¹c po
ludzku, gdyby dobry Bóg nie na³o¿y³ nam przykrych ofiar, zabieraj¹c
nam wspania³e osoby, które zrobi³yby du¿o dobra w ró¿nych pos³ugach naszego Instytutu. Niestety!, jestemy jeszcze w przededniu utraty tego doskona³ego o. Amissea, którego ojciec dobrze zna³. Jaki wzór
doskona³oci! Jakie zbudowanie daje on w lOsier wród tych nowicjuszy ju¿ tak gorliwych! Ale jaka boleæ z utraty tak dobrego brata!
Wiem, ¿e idzie wzi¹æ posiadanie chwa³y i ¿e nam pomo¿e swoj¹ protekcj¹ u Boga. To pomaga nam znieæ z poddaniem nasze bolesne rozstanie.
Dalej, drogi synu, wszyscy pracujmy w miarê naszych si³ nad poszerzeniem Królestwa Jezusa Chrystusa. Je¿eli czêæ, która ojcu przypad³a, jest najtrudniejsza, to bêdzie ona tak¿e najbardziej zas³uguj¹ca.
Proszê informowaæ mnie na bie¿¹co o zdobyczach, jakie ojciec bêdzie
robi³ na piekle. Wy atakujecie je tam, gdzie ono siê umocni³o; ale potêga krzy¿a mo¿e wszystko na piekielnych legionach, zwalczajcie
z ufnoci¹, bêdziecie zwyciêzcami, a wkrótce ci biedni Indianie odro-
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dzeni w wodach chrztu i umocnieni w ró¿nych punktach waszego
ogromnego Wikariatu bêd¹ wasz¹ chwa³¹ i wasz¹ wielk¹ pociech¹.
¯egnam, mój najdro¿szy synu. Wród wielkiego ha³asu, który siê
robi wokó³ mnie, trwa³em na rozmowie z ojcem. Z tego powodu doznajê satysfakcji, która bêdzie, spodziewam siê, podzielona z ojcem.
Pozostaje mi tylko ucisn¹æ ojca i pob³ogos³awiæ ojca z ca³ego mego
serca.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii,
sup. gen.

232. [Do bpa Guiguesa, prowincja³a w Kanadzie]7.
Niebezpieczeñstwo listu o. Baudrea opublikowanego w „l’Univers”,
z powodu jego opinii o Kanadyjczykach.
[Marsylia], 6 maja 1857 r.
Mój drogi Ekscelencjo, gdybym mia³ czas czytaæ dzienniki, nie
czeka³bym do dzisiaj, ¿eby dowiedzieæ siê o niepojêtej niedyskrecji
krewnego albo przyjaciela, do którego o. Baudre skierowa³ list bardzo
naganny, który opublikowano w „Univers”. Nie umia³bym Ojcu Biskupowi wyraziæ cierpienia, jakiego doznajê, dowiaduj¹c siê o podobnej
zniewadze. Uwa¿a³em o. Baudrea za cz³owieka roztropniejszego i ostro¿niejszego. Jakim prawem odwa¿a siê os¹dzaæ ca³y naród na podstawie
spotkania kilku jednostek, których dzia³ania mo¿e nawet le oceni³.
Zaledwie przybywa do kraju, a ju¿ wypowiada siê z niewybaczaln¹
³atwoci¹ o charakterze, zwyczajach, uczuciach jego mieszkañców
i zwierza siê ze swoich wra¿eñ ma³o przemylanych swemu przyjacielowi albo niedyskretnemu krewnemu, tak¿e ma³o roztropnemu jak on,
który nie boi siê opublikowaæ uwag; jakie powinien poprawiæ jako
skutek oczywistego uprzedzenia miesznego i bardzo obraliwego dla
narodu, który cenimy, który kochamy i którego wspania³e cechy bardzo czêsto podkrelalimy. Mój drogi Ekscelencjo, bardzo wyranie
zobowi¹zujê Ekscelencjê, ¿eby zrobi³ o. Baudre’owi wyrzuty, na które
7

Rêkopis. Yenveux VI, 60.
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zas³uguje. Jestem przekonany, ¿e zrozumie swój b³¹d, gdy nieszczêsny dziennik, który zrobiono depozytariuszem i propagatorem jego
niedyskrecji, wpadnie w jego rêce. Ale co o tym pomyli siê i co o tym
powie siê w Montrealu i w ca³ej Kanadzie?
Chcia³bym przykryæ moim g³osem ten g³upi komunikat i daæ s³yszeæ wszêdzie, ¿e my g³ono potêpiamy s³owa i fa³szywy os¹d wydany tak lekkomylnie przez tego dobrego ojca, którego nie mo¿na
usprawiedliwiæ tym, ¿e nie móg³ przewidzieæ, i¿ jego korespondent
bêdzie doæ szalony, aby publikowaæ to, co powinien zdusiæ ze wzglêdu na honor swego przyjaciela, którego ods³oni³ lekkomylnoæ i ma³e
zastanowienie.

233. [Do Ekscelencji Tachégo, biskupa w Saint-Boniface]8.
Wys³anie brata Isidorea Cluta na miejsce o. Bouquillona, który odchodzi do nieba.
Marsylia, 22 maja 1857r.
Drogi biskupie, piszê te dwie linie po prostu w biegu. Jestem przynaglany przez godzinê kolei, która powinna mnie zawieæ do Aix. Jednak nie mogê pozwoliæ, ¿eby wyjecha³ wspania³y brat, którego kierujê do was, bez powierzenia mu krótkiego listu. Jeszcze wczoraj nie
wiedzielimy, co zrobiæ, ¿eby zast¹piæ o. Bouquillona, który nie jest
w stanie podró¿owaæ do innego kraju ni¿ ojczyzna niebieska. Bardzo
powa¿ne trudnoci powsta³y sk¹din¹d, ¿eby przeszkodziæ wyjazd o. Fraina9. By³em naprawdê zmartwiony, widzia³em, ¿e chwilowo nie mam
nikogo, ¿eby wam pos³aæ, gdy dobry Bóg natchn¹³ mnie i wskaza³ mi
rodek przezwyciê¿enia przeszkody, która siê pojawi³a ze strony o. Fraina, w³aciwie ze strony jego cia³a zabraniaj¹cego, trzeba to powiedzieæ; z innego ród³a natchnienie zwrócenia siê do wspania³ego kleryka Cluta, którego powiêcenie zna³em. Jest to doskona³y poddany,
który nie posiada³ siê z radoci, gdy go wyznaczy³em. Nie przypuszKopia: Spis listów z lat 1855-1863, Rzym, Archiwum Postulacji, DM 10.
Jego rodzice bardzo ubodzy potrzebowali go. Zapewniono im codzienne utrzymanie
i polecono pojechaæ o. Frainowi (Por. rada generalna, 13 maja 1857 r.).
8
9
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cza³, ¿e ju¿ jest odpowiedni na misje, poniewa¿ nie jest subdiakonem
i poniewa¿ ma jeszcze zrobiæ rok teologii; ale ma wiek dojrza³y. Urodzi³ siê 11 lutego 1832 roku. Gdyby nie trzeba by³o wys³aæ go natychmiast, ¿eby nie spóniæ siê na odjazd z Liverpoolu, wywiêci³bym go
na subdiakona, diakona i kap³ana w trzech tygodniach; ale nie ma
mo¿liwoci czekaæ. Przypuszczam, ¿e macie du¿o przywilejów. Jako
superior Misjonarzy Oblatów Ojciec Biskup bêdzie móg³ przedstawiæ
go biskupowi z St.-Boniface, aby on wywiêci³ tego poddanego z dyspens¹ od odstêpu, gdy on uzna to za s³uszne. Radzê Ojcu Biskupowi
nie odk³adaæ wywiêcenia go na kap³ana. Jest to zakonnik bardzo cnotliwy, który nie bêdzie lekcewa¿y³ ukoñczenia swoich studiów teologicznych, gdy bêdzie kap³anem. Jest obdarzony bardzo dobrym umys³em. Uprzedzi³em go w sprawie insynuacji, które móg³by spotkaæ.
Doskonale poj¹³ sprawê. Ojciec Biskup bêdzie z niego zadowolony. To
bêdzie skarb dla waszej misji. Nie mogê nic dodaæ, je¿eli nie chcê
spóniæ siê na odjazd poci¹gu.
¯egnam, drogi przyjacielu, dopiero wczoraj otrzyma³em list Ojca
Biskupa, doæ opóniony. ciskam Ojca Biskupa z ca³ego mego serca.
Je¿eli Ojciec Biskup mnie lubi, to proszê nie kazaæ mi têskniæ za listami Ojca Biskupa.
 K. J., biskup z Marsylii,
S. G.
Jak Ojciec Biskup dowie siê czego z Rzymu, proszê od razu o tym
mnie poinformowaæ.

234. [Do o. Farauda]10.
Podziêkowania za wspania³¹ relacjê o misji z Nativité. Poznanie
i dzia³anie ³ask dla cudów ³aski. Cnoty o. Grandina. Uprzedzenia
o. Grolliera przeciw bpowi Tachému. Zachêta do braterskiej mi³oci.
Wys³anie misjonarzy.

10

Kopia: Spis listów z lat 1855-1863, Rzym, Archiwum Postulacji, DM 10.
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L.J.C. et M.I.
St-Louis ko³o Marsylii, 28 maja 1857 r.
Mój drogi synu i ukochany [o.] Faraudzie, niedawno przeczyta³em
dok³adnie z naj¿ywszym zainteresowaniem i ze starann¹ uwag¹ wspania³¹ relacjê, któr¹ ojciec przys³a³ mi z misji Nativité 6 ostatniego grudnia. Jak wyraziæ ojcu wszystkie uczucia, które ona zrodzi³a w mojej
duszy. Musia³em najpierw podziêkowaæ dobremu Bogu za Jego ci¹g³¹
opiekê i za cuda, których raczy³ dokonywaæ przez ojca pos³ugê. A nastêpnie w duchu przycisn¹³em ojca do swego serca, poruszony a¿ do ³ez
wszystkim, co ojciec musia³ wycierpieæ, ¿eby zdobyæ te dusze dla Jezusa Chrystusa, który ojca przywdzia³ swoj¹ potêg¹ i podtrzymywa³ swoj¹ ³ask¹ wród tylu trudnoci. Ale tak¿e jaka nagroda od tego wiata,
bior¹c pod uwagê nadzwyczajne cuda dokonane moc¹ ojca pos³ugi.
Trzeba siêgn¹æ pamiêci¹ a¿ do pierwszego kazania wiêtego Piotra, aby
znaleæ co podobnego. Aposto³ jak On, pos³any, aby g³osiæ Dobr¹ Nowinê tym dzikim narodom, pierwszy, aby im mówiæ o Bogu, daæ im
poznaæ Zbawiciela Jezusa, aby im pokazaæ drogê, która prowadzi do
zbawienia, aby je odrodziæ w wiêtych wodach chrztu, trzeba siê ukorzyæ przed ojcem, do tego stopnia ojciec jest uprzywilejowany wród
swoich braci w Kociele Bo¿ym w wyborze, którego Bóg dokona³, aby
przez ojca dokonaæ tych cudów. Szed³em za ojcem z niepokojem w tej
trudnej podró¿y. Mia³em z ojcem trochê wypoczynku tylko u tego dobrego Beaulieu, którym ojciec tak ucieszy³ rodzinê.
Ale poczu³em siê naprawdê swobodnie w Fort mimo k³opotu
mieszczanina, który by³ lepiej przygotowany, ni¿ siê spodziewa³em,
z powodu figla naprawdê godnego Bo¿ego wys³annika, jakiego ojciec
mu sp³ata³.
Wyznajê, mój drogi synu, ¿e by³em oszo³omiony tym, co ³aska
Jezusa Chrystusa zdzia³a³a na Île Orignal, i chocia¿ nie mog³em wystarczaj¹co wyobraziæ sobie topografii miejsc ani wyjaniæ sobie, jak
w sam¹ porê wszyscy Indianie przychodzili jedni po drugich, miesza³em siê w tym uwa¿nym audytorium, które umia³o tak dobrze korzystaæ
z ojca nauk i wprowadzaæ w praktykê ojca dobre pomys³y. Rozumiem,
jak zmêczenie, wszystkie trudy, wszystkie braki znikaj¹ i zamazuj¹ siê
przed podobnymi sukcesami. Kto z nas nie da³by sto razy swego ¿ycia, ¿eby mieæ podobne sukcesy? Bez ojca czym sta³yby siê te wszystkie dusze, które przecie¿ otrzyma³y od Boga ten zal¹¿ek przeznacze-
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nia, który ojcu zosta³ dany do rozwiniêcia. Ale to jest zachwycaj¹ce!
Naprawdê nie mogê pohamowaæ przekazania mojej wdziêcznoci
i mego podziwu.
Nie jestem ju¿ zdziwiony, mój drogi synu, ¿e piek³o, któremu ojciec odbiera jego zdobycz, podnosi siê przeciw ojcu. Niech ojciec
w ogóle nie daje siê pokonaæ. Niech wie, ¿e ojciec nie ukoñczy³ swego dzie³a i ¿e ojciec przygotowuje mu inne pora¿ki. Bóg, którego ojciec jest s³ug¹, jest z ojcem, niech ojciec niczego siê nie boi. Niech
ojciec z odwag¹ pokonuje ten smutek, o którym ojciec mi mówi, jest
on niedobrowolny, niech ojciec ³¹czy go ze smutkiem naszego Pana
w Ogrodzie Oliwnym. To jest konieczne, mój drogi synu, ¿eby jaki
trud hamowa³ ojca radoæ. S³uszne jest, ¿eby od czasu do czasu ojciec
doznawa³ pociech, ale trzeba je nabywaæ przez zmartwienia i trudy, to
nazywamy bólami rodzenia.
Jedyn¹ spraw¹, na której przede wszystkim mi zale¿y, jest to, ¿eby
ju¿ ojca nie pozostawiano samego, jak ojciec by³ zbyt d³ugo. Niech
ojciec przyzna, ¿e gdy ma siê dobrego o. Grandina za towarzysza,
powinno czuæ siê zadowolenie. Jaki uczciwy misjonarz! Jaki dobry
duch! Jaki wspania³y zakonnik! Niew¹tpliwie nasi inni ojcowie te¿ s¹
dobrzy, ale z tego, co ojciec mi mówi, wnioskujê, ¿e niektórzy nie doæ
zajmuj¹ siê poprawieniem wad swoich charakterów. Ojciec Grollier
musia³by bardziej siê obserwowaæ. Powinien powiedzieæ sobie, ¿e skoro krócej ni¿ ojciec przebywa na tej trudnej misji, powinien raczej
zasiêgaæ rady u ojca, ni¿ siê sprzeciwiaæ. Gdybym pisa³ do niego, poradzi³bym mu zastanowiæ siê przed os¹dzeniem. Oczywicie omyli³ siê
w swoich os¹dach postêpowania i uczuæ bpa Tachégo. Nie potrafi³bym
zbyt ganiæ uprzedzeñ, w których zarówno on, jak i niektórzy inni pozwolili sobie iæ przeciw temu pra³atowi, któremu z podwójnego tytu³u powinno siê okazywaæ szacunek i pos³uszeñstwo w jego podwójnym charakterze biskupa diecezjalnego i wikariusza w naszym
wikariacie. Zaklinam was wszystkich, moje drogie dzieci, ¿ebycie
¿yli w najdoskonalszej jednoci najpierw miêdzy sob¹ i z bpem Tachém, który jest tak¿e jednym z naszych cz³onków i ponadto ordynariuszem miejsca i waszym zwyczajnym superiorem. By³oby absurdem
mieæ pretensjê do narzucania mu kierunku, w którym ma iæ, w zarz¹dzaniu swoj¹ diecezj¹. Powinien liczyæ tylko na Boga w swoich postanowieniach. Wszelkie szemranie z tego powodu jest b³êdem, nad
którym, zauwa¿am, przesz³o siê zbyt ³atwo. Stwierdzam z przyjemno-
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ci¹, ¿e ojciec umia³ ustrzec siê przed tym rodzajem zapa³u, który by³
tylko k¹kolem zasianym przez nieprzyjaciela na polu ojca rodziny.
Wszyscy strze¿cie siê zasadzek demona, który dr¿y z powodu
wojny, prowadzonej z nim w imiê Pana. Ten z³y duch tak was siê boi,
¿e ma³o brakowa³o, aby mi uniemo¿liwiæ wys³anie wam pomocy, któr¹ wam przygotowa³em. Dziêki Bogu mog³em udaremniæ jego intrygê
i wy otrzymacie pomoc, która was ucieszy. S¹ ni¹ dobrzy misjonarze,
którzy ju¿ wyjechali z Francji i którzy wsi¹d¹ na okrêt w Anglii, jedni
na statek Kompanii, inni do Kanady11.
¯egnam, mój drogi synu, ciskam ojca i b³ogos³awiê z ca³ego
mego serca.
 K. J. Eugeniusz, biskup z Marsylii,
Sup. G.

235. [Do bpa Odina, ordynariusza w Galveston]12.
Oblaci powinni zrezygnowaæ z kierownictwa kolegium w Galveston; to
dzie³o nie odpowiada celom Instytutu. Wdziêcznoæ bpowi Odinowi za
jego dobroæ wobec ojców. Dwaj z nich mog¹ czasowo pozostaæ w kolegium; inni pójd¹ do Brownsville.
Marsylia, 20 czerwca 1857 r.
Ekscelencjo,
List Ksiêdza Biskupa z 15 maja, jaki otrzyma³em przed kilku dniami, sprawia mi prawdziwy k³opot. Daje mi poznaæ, ¿e Ksi¹dz Biskup
nie by³by przeciwny, ¿eby nasi ojcowie byli zatrudniani w kolegium
w Galveston, a z drugiej strony widzê, ¿e niemo¿liwe jest, ¿eby kontynuowali to dzie³o w warunkach, w jakich siê znajduj¹. Nie dlatego,
¿e maj¹ mniej ludzi, aby siê skar¿yæ na Wasz¹ Wysokoæ, poniewa¿
przeciwnie s¹ pierwszymi, ¿eby oddaæ sprawiedliwoæ dobroci, z jak¹
Ksi¹dz Biskup zawsze z nimi siê obchodzi³, i wspania³omylnoci,
11
Oprócz o. Cluta i ojców ju¿ wspomnianych (list z 13 marca do o. Maisonneuvea),
czterech braci mia³o wyjechaæ, ³¹cznie z bratem Kearneyem. Por. rady z 19 lutego i z 13 maja
1857 roku.
12
Kopia: Spis listów z lat 1855-1863, Rzym, Archiwum Postulacji, DM 10.
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jak¹ Ksi¹dz Biskup im okazywa³, aby im dostarczyæ wszystkie rodki
pieniê¿ne i inne potrzebne im w prowadzeniu do dobrego celu zak³adu kolegium w Galveston. Cieszê siê, ¿e Ekscelencja stworzy³ mi okazjê do dania Ekscelencji poznaæ ich uczucia w stosunku do Ksiêdza
Biskupa, uczucia pe³ne szacunku dla osoby Ksiêdza Biskupa i szczerej wdziêcznoci za wszystkie dobroci Ksiêdza Biskupa, uczucia, które usi³ujê wpoiæ wszystkim moim dzieciom i które powinny cechowaæ
Oblatów Maryi, gdziekolwiek Bóg ich posy³a i gdzie wzywa ich zaufanie biskupów. Ale niestety trudnoæ nie polega na tym, przychodzi
ona bowiem od przyczyny niezale¿nej od woli ludzi, której ani Ksi¹dz
Biskup, ani nasi ojcowie nie mog¹ usun¹æ. Ca³a trudnoæ znajduje siê
w samej naturze dzie³a, w którym pracuj¹ Oblaci Maryi osiedleni
w miecie biskupim Ksiêdza Biskupa. Wydaje siê, ¿e kolegium w Galveston jest i d³ugo bêdzie tylko szko³¹ handlow¹, w której uczniów,
ucz¹cych siê ³aciny i przede wszystkim przygotowuj¹cych siê do zawodu kocielnego, jest bardzo ma³o. Otó¿, aby prowadziæ zwyk³e lekcje w podobnej instytucji, niekoniecznie trzeba zatrudniaæ kap³anów,
których gorliwoæ mog³aby byæ lepiej wykorzystana w s³u¿bie dusz,
w kraju, w którym winnicy Pana brakuje pracowników. Jakie zgromadzenie zakonne z³o¿one ze zwyk³ych braci nauczycieli mo¿e wystarczyæ. W podobnej sytuacji nie jest dziwne, ¿e nasi ojcowie pomyleli o wycofaniu siê i ¿e ostatecznie zatrzymali siê na tym, jak na
postanowieniu, którego konsekwencj¹ by³oby zatrudnienie ich w pos³udze bardziej zgodnej z ich powo³aniem. Ekscelencja na pewno wie,
¿e nawet wychowanie duchownych jest tylko drugorzêdnym celem
Instytutu Oblatów Maryi i ¿e nauczanie wieckich w naukach humanistycznych jest im ca³kowicie obce.
Z tego punktu widzenia nasi ojcowie z Galveston oceniaj¹ swoj¹
sytuacjê w kolegium; o tym pisali do mnie w ubieg³ych latach. Ale ja
nie chcia³em ustêpowaæ tak ³atwo, myla³em, ¿e trzeba daæ sobie czas,
¿eby oceniæ prawdziwy stan rzeczy i nie nara¿aæ siê na ¿ale albo na
s³uszne zarzuty. Dowiadczenie z tego ostatniego roku dowiod³o, ¿e
os¹d dawany przez ojców z Galveston o kolegium a¿ nadto by³ uzasadniony, ich niechêæ do kontynuowania tej pos³ugi dosz³a do tego
stopnia, ¿e nie widzê ratunku. Oto, jak przedstawiaj¹ siê sprawy i w podobnej sytuacji nie mylê, ¿e jest inne wyjcie ni¿ uzgodniæ miêdzy
nami, aby zmiana, która nast¹pi, dokona³a siê z mo¿liwie najmniejszymi niedogodnociami dla kolegium w Galveston. Nale¿y powo³aæ tam
innych nauczycieli, na przyk³ad braci szkó³ chrzecijañskich, i powie-
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rzyæ im zak³ad, którym bêd¹ kierowaæ na ich ryzyko i na ich odpowiedzialnoæ. Ksi¹dz Biskup mo¿e, jeli to potrzebne, zarezerwowaæ sobie prawo utrzymania tam jednego albo dwóch kap³anów dla religijnej
obs³ugi domu, a nawet dla nadzoru nad ca³ym zak³adem. Aby udowodniæ Ksiêdzu Biskupowi nasz¹ dobr¹ wolê, zgadzam siê na to, ¿eby
dwóch naszych ojców przebywa³o w tym celu prowizorycznie w kolegium, jeden bardziej specjalnie zwi¹zany z tym dzie³em, a drugi, ¿eby
mu pomóc i równoczenie byæ do dyspozycji Ksiêdza Biskupa w ró¿nych drobnych us³ugach, które móg³by Ksiêdzu Biskupowi oddaæ
w miecie albo w okolicach. Inni ojcowie, którzy obecnie s¹ w Galveston, poszliby do Bronswille po³¹czyæ siê z ich wspó³braæmi i w ten
sposób wzmocniæ tê wspólnotê, która wówczas by³aby w stanie bardziej poszerzyæ swoje prace apostolskie.
Ekscelencja widzi, ¿e ustêpuj¹c koniecznoci, która mnie zmusza
do zwolnienia nas z kolegium Ksiêdza Biskupa, podejmujê wszystkie
rodki, ¿eby unikn¹æ nieprzyjemnych konsekwencji tego dzia³ania
i ¿eby z drugiej strony mia³o ono po¿yteczny skutek w diecezji Ksiêdza
Biskupa, dostarczaj¹c jej wiêcej robotników zatrudnionych w wiêtej
pos³udze. Z tego samego powodu, ¿eby pomniejszyæ k³opot Ksiêdza
Biskupa spowodowany tym dzia³aniem, nie robiê ¿adnej reklamacji za
ofiary, jakie Zgromadzenie musia³o ponieæ od czasu przejêcia kolegium i ¿e za ca³e odszkodowanie albo pieniê¿ne wynagrodzenie szkód
i strat ca³kowicie zdajê siê na Ksiêdza Biskupa poczucie sprawiedliwoci i wspania³omylnoci, robi¹c Ksiêdzu Biskupowi z naszej strony odst¹pienie wszystkich sum, które otrzymalimy od Propagandy
Wiary na budynki kolegium.
Proszê przyj¹æ, itd.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

236. [Do o. Gaudeta, superiora w Galveston]13.
Ojcowie mog¹ opuciæ kolegium na warunkach i wed³ug formy podanej
bpowi Odinowi. Obediencja ojców i braci. Rady roztropnoci i delikatnoci w rokowaniach z biskupem.
13

Kopia: Spis listów z lat 1855-1863, Rzym, Archiwum Postulacji, DM 10.
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Marsylia, 23 czerwca 1857 r.
Mój drogi o. Gaudecie,
W odpowiedzi na ostatnie listy powiadamiam ojca, ¿e uleglimy
¿¹daniom ojca i naszych ojców z Galveston dotycz¹cym kolegium. Ale
w dniu, w którym decydowalimy na radzie o tej wa¿nej kwestii, przyszed³ list od bpa Odina, który po d³ugim wyliczaniu wszystkiego, co
zrobi³ dla naszego osiedlenia w Galveston, zaklina mnie jak o ³askê,
¿ebym nie zgodzi³ siê na zamiar, który przewiduje, ¿e wy macie opuciæ to kolegium. Ojciec rozumie, ¿e te nalegania biskupa, który uznaje ten rodek dzia³ania za ruinê tej placówki, sprawi³y nam k³opot.
W koñcu po powa¿nym zastanowieniu siê zatrzymalimy siê w czêci, któr¹ ojciec znajdzie doæ szeroko przedstawion¹ w licie, który
niedawno napisa³em do bpa Odina i którego kopiê przesy³am ojcu na
drugiej kartce. Trudno by³o niczego nie udzieliæ temu dobremu biskupowi, dla którego winnimy mieæ wzglêdy, a zreszt¹ czy moglimy
opuciæ kolegium w taki sposób, ¿eby ca³kowicie wpad³o w rêce zwyk³ych braci. O tym nie mylelimy. Zosta³o wiêc postanowione, ¿e
dwóch ojców z kolegium pozostanie tam tymczasowo, co w naszym
pojêciu oznacza jeszcze jeden rok. Tymi dwoma ojcami s¹ oo. Parisot
i Vignole, ten ostatni, ¿eby zaj¹æ siê szczególniej tym dzie³em, a pierwszy, ¿eby pomóc w tym swemu wspó³bratu i oddaæ siê pos³udze g³oszenia kazañ w miecie i w innych miejscowociach, w których mia³yby byæ przeprowadzane misje i rekolekcje. Brat Mac Grath powinien
byæ wys³any zaraz po rozpoczêtych wakacjach do Kanady, gdzie potrzebuj¹ go na przysz³y rok w kolegium w Bytown. Jeli idzie o ojca
i o o. de Lustraca, to jestecie przeznaczeni do Brownsville, gdzie trzeba bêdzie, ¿ebycie siê tam udali, jak tylko bêd¹ ukoñczone wszystkie
sprawy zwi¹zane z przekazaniem kolegium w rêce braci Szkó³ Chrzecijañskich. Po przybyciu do Brownsville znajdzie ojciec tam notatkê
ode mnie, która powie ojcu, co ojciec tam bêdzie mia³ robiæ. Z ojca
listu wnoszê, ¿e ojciec wola³by byæ wycofany z Teksasu, ale w tym
roku jest to niemo¿liwe; trzeba wiêc, ¿eby ojciec da³ mi dowód swojej
dobrej woli, przyjmuj¹c tê misjê w klimacie, który wcale nam nie odpowiada. W przysz³ym roku, gdy oo. Parisot i Vignole bêd¹ mogli
wzmocniæ wspólnotê w Brownsville, bêdzie mo¿na tak¿e ³atwiej umieciæ ojca gdzie indziej, jeli sprawa stanie siê konieczna. Pozostaj¹
nam do dyspozycji bracia. Jednego z nich pole ojciec do Brownsville, a drugi, jeli nie jest u¿yteczny naszym ojcom w Galveston, bêdzie
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móg³ byæ skierowany do Kanady w towarzystwie br. Mac Gratha. My
zadowolimy siê chwilowo, w zamian za ofiary zrobione przez Zgromadzenie, sum¹ omiuset dolarów, o których ojciec mówi, plus tysi¹c,
które ojciec spodziewa siê od³o¿yæ do wakacji, a wreszcie meble i inne
przedmioty, które bêdziecie mogli wycofaæ z kolegium. Prawdopodobnie biskup, gdy bêdzie w stanie to zrobiæ, da nam jeszcze co jako
odszkodowanie.
Teraz, mój drogi o. Gaudecie, pozostaje mi ju¿ tylko poleciæ ojcu
mieæ du¿o wzglêdów w sposobie, w którym ojciec bêdzie zamyka³
sprawê kolegium w Galveston z bpem Odinem. Bez w¹tpienia musi
ojciec przy tym trzymaæ siê treci postanowienia, jakie tutaj powziêlimy i które doæ jasno zosta³o wyra¿one zarówno w licie do tego pra³ata, jak i w licie do ojca. Ale trzeba równie¿, ¿eby pod wzglêdem
form ojciec umieci³ tylko pochwa³y godne biskupa, który bêdzie ju¿
doæ zmartwiony naszym postanowieniem. Nie muszê na to nalegaæ
ani dzisiaj wiêcej mówiæ ojcu o tym przy innych kwestiach.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii, Sup. Gen.

237. [Do bpa Guigues’a, prowincja³a w Kanadzie]14.
Dyspensa od lubów o. Ryana. Po¿yteczne jest osiedlenie oblatów
w sta³ej placówce w Zatoce Hudsona. Ojcowie zatrudnieni w kolegium
w Bytown bêd¹ musieli zakoñczyæ prace na koszt Zgromadzenia. Projekt junioratu. Ojciec Paillier u trapistów. Kasa prowincjalna. Sukcesy misji w Buffalo. Ojcowie Naughten i Coopman. Ojciec Baudre.
Marsylia, 23 czerwca 1857 r.
Odpowiadam na list ojca biskupa z 15 maja, który zawiera³ sprawozdanie z waszej ostatniej rady nadzwyczajnej prowincji kanadyjskiej, i aby postêpowaæ z wiêkszym porz¹dkiem, robiê to, id¹c za artyku³ami tego listu jeden po drugim.

14

Kopia: Spis listów z lat 1855-1863, Rzym, Archiwum Postulacji, DM.
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1° Ojciec biskup znajdzie za³¹czone wiadectwo dyspensy, o które ojciec biskup mnie prosi dla pewnego Ryana, którego mielimy nieszczêcie przyj¹æ do Zgromadzenia i który po wychowaniu na nasz
koszt i poniesione przez nas wydatki nie myli o sp³aceniu tego, co
jest nam winien, domagaj¹c siê dowodu, ¿e nie jest nam ju¿ nic winien.
2° Stanowisko zajête przez biskupa z Albany w stosunku do naszych ojców z Plattsburgh, którym zabrania on s³uchania spowiedzi
Irlandczyków, ma wed³ug mnie wstrêtny charakter ograniczenia, które
powinno ojcu biskupowi wystarczyæ, ¿eby ojca biskupa sk³oniæ do
proby i zabroniæ jego wykonania.
3° Zamiar osiedlenia naszych ojców w sta³ej placówce wród Indian w Zatoce Hudsona zamiast wysy³ania ich co roku za wielkie
wydatki, ¿eby tam spêdzili kilka tygodni, wydaje mi siê bardzo s³uszny w celu zapewnienia dobra religii w tych ubogich stronach. Trzeba
wiêc bêdzie robiæ wszystko, co jest w waszej mocy, aby go doprowadziæ do dobrego koñca.
4° Nie ma nic bardziej s³usznego, ¿eby oblaci w Kanadzie zabrali
siê do obowi¹zku zakoñczenia prac, które maj¹ wykonaæ, a które dotycz¹ kocio³a i kolegium, w którym s¹ osiedleni w Bytown. Jest to
jeden z artyku³ów umowy zawartej miêdzy nami w ubieg³ym roku.
5° Ka¿da myl maj¹ca za cel dostarczenie nam powo³añ zawsze
bêdzie mia³a moj¹ pe³n¹ aprobatê. Z przyjemnoci¹ wiêc przyjmujê,
¿e wy w Kanadzie te¿ zajmujecie siê planem junioratu. Uformowalibycie tam kilku uczniów, którzy nastêpnie bêd¹ nowicjuszami dla
Zgromadzenia, ale na pró¿no zwracalibycie siê do kasy generalnej po
wydatki na to dzie³o. Ka¿da prowincja musi siê postaraæ o rodek dochodów, które przeznacza na ten cel. Tak postêpuje siê w Anglii, gdzie
nasi ojcowie otworzyli juniorat, w którym jest ju¿ od omiu do dziesiêciu dzieci. Jeli idzie o dwóch ojców, o których ojciec biskup prosi³by, ¿eby szli uczyæ angielskiego w Ameryce, jeli ojcu biskupowi stanowczo na tym zale¿y, bêdziemy mogli wam ich daæ. Bardziej naturalne by³oby pos³aæ ich w tym celu do Anglii, gdzie Kanada p³aci³aby
na ich utrzymanie i sk¹d po jednym albo dwóch latach byliby wam
oddani.
6° Wys³anie o. Pailliera na misjê do Indian z Labradoru wcale nie
bêdzie mog³o mieæ wp³ywu na jego postanowienie spróbowania ¿ycia
bardziej odosobnionego i surowszego. Jego listy dowodz¹, ¿e to po-
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stanowienie zrodzi³o siê dawno, i jeli odpowied, jak¹ mu da³em, nie
odwraca go od tego, trzeba bêdzie skoñczyæ na pozwoleniu mu na ten
pomys³15.
7° Kaza³em napisaæ o. Casenave16 przez W.O. Auberta, do którego zreszt¹ niedawno siê skierowa³, aby nalegaæ na wys³anie go na dzikie misje. List, który jest bardzo wyrany i g³êboko przemylany, wystarczy, mam nadziejê, ¿eby kazaæ zrezygnowaæ ojcu, o którego idzie,
z pos³ugi, która na pewno odpowiada mu du¿o mniej ni¿ ta, w której
ojciec biskup mo¿e go zatrudniæ w Kanadzie, gdzie bêdzie bardzo ³atwo u¿yæ go zw³aszcza w kaznodziejstwie, z którego jest w stanie dobrze siê wywi¹zaæ.
8° Uk³ady, jakie przyjêlicie na radzie prowincjalnej odnonie do
udzia³u ka¿dego domu we wspólnych zobowi¹zaniach ca³ej prowincji,
takie jak wydatki za podró¿e cz³onków wysy³anych z Europy itd., i aby
stworzyæ jakie rezerwy w kasie prowincjalnej, wydaj¹ mi siê tym, co
mo¿ecie zrobiæ w tej chwili; póniej gdy dom w Montrealu pokryje
czêæ d³ugów, które mu pozostaj¹, i gdy dom w Bytown bêdzie na bie¿¹co, kasa prowincjalna bêdzie mog³a bez trudu zrobiæ sobie dochód
doæ znaczny tylko przez przelanie nadwy¿ki kas lokalnych, jak to jest
praktykowane w naszych prowincjach we Francji.
9° By³em bardzo zadowolony, widz¹c, ¿e to, co mi mówi list ojca
biskupa, a o czym dowiedzielimy siê ju¿ tutaj z gazet amerykañskich,
a mianowicie o sukcesie misji naszych ojców w Buffalo, wcale nie jest
przesad¹. Ale myl o o. Naughtenie sprawia mi tylko k³opot. Wiedzia³em, ¿e jest doæ zajêty sob¹ i bardzo niedoskona³y pod wzglêdem
charakteru, ale z drugiej strony wydawa³o mi siê, ¿e ma kilka dobrych
cech, miêdzy innymi gorliwoæ dla dusz, umi³owanie pracy i szczere
przywi¹zanie do Zgromadzenia. Nie myla³em zw³aszcza, ¿eby by³
podejrzany o to, o czym s³owa ojca biskupa na jego temat zdaj¹ siê
robiæ aluzjê. Chcia³bym wiêc czego bardziej szczegó³owego ni¿ to
zdanie, jego superiorzy musz¹ go obserwowaæ z bardzo bliska i ledziæ go we wszystkich dziedzinach. Jeli idzie o biednego Coopmana, to naprawdê jest przykre, ¿e to dziecko, które by³o dobre, tak siê
15
Nazwisko wydrapane w Spisie, ale idzie o o. Paillera, który prosi³ o wst¹pienie do
trapistów amerykañskich, por. rada generalna, 10 czerwca 1857 roku.
16
Nazwisko wydrapane, trudne do odtworzenia, ale wydaje siê, ¿e jest to Casenave,
napisane Cazenave, por. Mazenod do Honorata, 9 padziernika 1857 roku.
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zepsu³o. Mia³bym jaki pomys³ odwo³ania go do Francji, gdzie moglibymy ³atwiej dojæ do podwigniêcia go. Co ojciec biskup o tym
myli?
10° Jeli idzie o pos³anie wam kogo z ojców angielskich do kolegium w Bytown, W.O. Aubert ju¿ mi przekaza³ list jego brata, który
ostatnio przedstawi³ tê probê w imieniu Rady Prowincjalnej Kanady.
Ale ojciec biskup dobrze wie, i wszyscy to wiedz¹, ¿e nie jest tak ³atwo znaleæ osoby, które s¹ w stanie uczyæ angielskiego. Ojciec biskup
¿ali³ siê, ¿e w ubieg³ym roku nie dotrzymano obietnicy dania wam
profesora do tego jêzyka. Ale czy to jest nasza wina, jeli o. Naughten
nie pasowa³ ojcu biskupowi, a zreszt¹, czy ojciec biskup nie zast¹pi³
go w Bytown przez ojca wyci¹gniêtego z Buffalo i gdzie by³oby trzeba go daæ, gdyby ojciec biskup nie mia³ Naughtena do swojej dyspozycji. Czy ten o. Trudeau nie jest tak samo angielski jak francuski?
Niemniej moglibymy, dziêki kombinacji przyjêtej dla Teksasu, daæ
wam oblata scholastyka, z pochodzenia Irlandczyka, który jest jednym
z profesorów w kolegium w Galveston. Wkrótce napiszê do o. Gaudeta, który na to nie bêdzie ju¿ musia³ czekaæ do przysz³ego roku, aby
wys³aæ go ojcu biskupowi w czasie wakacji. Co do o. Gaudeta, moim
obowi¹zkiem jest odnotowaæ aluzjê zawart¹ na koñcu listu ojca biskupa, po której nie mog³em powstrzymaæ siê, ¿eby nie byæ szczególnie
zaszokowanym. Ten ojciec, co do którego, nawiasem mówi¹c, nie
mam powodu byæ zadowolonym, napisa³ ojcu biskupowi, jak ojciec
biskup mówi, ¿e gdyby wiedzia³ o wyjedzie o. Baudrea do Montrealu, ¿eby tam byæ superiorem, uprzedzi³by ojca biskupa, ¿e nie ma on
do tego kwalifikacji i ¿e wszyscy tak myl¹ w Galveston. I ojciec biskup dodaje, ¿e wydaje siê niemo¿liwe, aby nie s¹dzono równie¿ tak
samo we Francji. Innymi s³owy, to znaczy, ¿e my dalimy wam za
superiora w Montrealu cz³owieka, który nie jest zdolny wype³niaæ
funkcji, i wiedzielimy o tym bardzo dobrze. To jest bardzo dosadne.
A zatem muszê powiedzieæ ojcu biskupowi, ¿e to krzywdz¹ce przypuszczenie nie tylko jest fa³szywe, ale ¿e by³o niemo¿liwe dla nas os¹dziæ inaczej o. Baudrea, skoro tak zrobilimy. Najpierw jego korespondencja i jego sposób prowadzenia trudnych spraw w Galveston
dowodzi³y nam, ¿e by³ on daleki od braku zdolnoci, nastêpnie wiadectwo jego wspó³braci, a nawet bpa Odina dodawa³y taki ciê¿ar tym
przychylnym przypuszczeniom, ¿e by³o nam ca³kiem dozwolone wierzyæ, i¿ móg³ byæ postawiony na czele jednej z naszych wspólnot
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w Kanadzie. Zreszt¹, czy jest udowodnione, ¿e gdyby mia³ do czynienia z ludmi roztropnymi, nie wybrn¹³by z tego?
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

238. [Do o. Bermonda, wizytatora w Oregonie]17.
Ojciec Bermond jest zamianowany wizytatorem w Oregonie. Nawet
je¿eli by³ odwo³any z St.-Boniface, nie liczy siê mniej na niego na innych stanowiskach. Ojciec Casimir Aubert dodaje szczegó³y do tego,
czego oczekuje siê od wizytatora.
Marsylia, 9 wrzenia 1857 r.
Mój drogi o. Bermondzie, czeka³em trochê d³ugo z napisaniem na
temat pos³annictwa, jakie ojcu powierzam. Ojciec zrozumie jego znaczenie, a ja ufam, ¿e ojciec wype³ni je z gorliwoci¹ i z bystroci¹. Nie
daj¹ mi czasu do pisania od mego powrotu z podró¿y, jak¹ niedawno
zrobi³em do Anglii, znajdujê sprawy zaleg³e i piesz¹ce siê osoby.
Ojciec Aubert, który zna moj¹ myl, w moim imieniu wyt³umaczy ojcu
sprawê18. Niemniej chcia³em ojcu sam powiedzieæ, ¿e jeli trzeba by³o
ojcu przypomnieæ o St.-Boniface, nie liczy siê mniej na ojca, ¿eby
sk¹din¹d przyczyniæ siê do chwa³y Bo¿ej, do s³u¿by Kocio³owi i dla
dobra Zgromadzenia. Wybór, jaki robiê z ojca dla tej nowej pos³ugi,
dowodzi ojcu, jaki jest mój pogl¹d i nadzieje, jakie pok³adam w wizytacji, któr¹ ojciec bêdzie wykonywa³. Ojciec napisze do mnie zaraz, jak
otrzyma swoje przeznaczenie, i gdy ojciec przybêdzie, choæby tylko
¿eby przekazaæ mi wiadomoci o swojej podró¿y. Nastêpnie ojciec zapozna mnie ze swoimi nadziejami, ze swoimi ocenami i dzia³aniami.

Kopia: Spis listów z lat 1855-1863, Rzym, Archiwum Postulacji, DM.
Ojciec Aubert pisze, ¿e o. dHerbomez nie jest dobrze przyjêty przez wszystkich ojców w Oregonie i ¿e nie mo¿na go mianowaæ wikariuszem misji. Je¿eli o. Bermond, przyby³y z zewn¹trz, uwa¿a, ¿e mo¿e przyj¹æ tê funkcjê, po zbadaniu sytuacji, bêdzie mo¿na go
tam mianowaæ. Nie publikuje siê listu ³aciñskiego z 8 wrzenia, do³¹czonego do tego, przez
który o. Bermond jest mianowany wizytatorem, wed³ug formu³y doæ podobnej do nominacji o. Tempiera 1 maja 1851 roku.
17
18
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¯egnam, mój drogi o. Bermondzie, serdecznie ojca pozdrawiam
i b³ogos³awiê z ca³ego serca.
 K. J. Eugeniusz, biskup z Marsylii,
Sup. Gen.

239. [Do o. Honorata, superiora w Bytown]19.
Podziêkowania za sprawozdanie z dzia³alnoci ojców i braci z prowincji. Nie ma jeszcze powo³ania w Kanadzie. Ojcowie Casenave i Rouge. Egoizm ojców kanadyjskich, którzy nie chc¹ przyczyniaæ siê do
generalnych wydatków Zgromadzenia, podczas gdy budowali w Montrealu najpiêkniejszy koció³ w Kanadzie i dom w proporcji do tej
wspania³oci
Marsylia, 9 [padziernika 1857 r.]20.
Mój drogi o. Honoracie, niedawno czyta³em z przyjemnoci¹ sprawozdanie z waszej prowincji, które ojciec by³ ³askawy przepisaæ swoj¹ rêk¹. Czytanie go wiele razy przerywa³em, ¿eby dziêkowaæ Bogu
za b³ogos³awieñstwa, które rozlewa na pos³ugê naszych ojców w ca³ej
przestrzeni waszej ogromnej prowincji. Czy wiêc takie cuda nigdy nie
porusz¹ serca waszych Kanadyjczyków i czy zawsze bêd¹ siê upieraæ,
by nie wspó³dzia³aæ w takim dobru, przychodz¹c przy³¹czyæ siê do nas
pod sztandarami Niepokalanej Dziewicy, która opiekuje siê nami w tak
odczuwalny sposób. W Anglii, w czasie podró¿y, któr¹ niedawno tam
odby³em, da³em habit dziesi¹temu nowicjuszowi i przyprowadzi³em
z sob¹ trzech profesów scholastyków, a Kanadyjczycy umiej¹ tylko
stawaæ siê jezuitami, jezuici jednak dokonuj¹ w oczach ludzi waszych
regionów dziesi¹t¹ czêæ dobra, którego wy dokonujecie. To dla mnie
jest niezrozumia³e.

19
20

roku.

Kopia: Spis listów z lat 1855-1863, Rzym, Archiwum Postulacji, DM.
Spis podaje tylko 9, ale ci¹g dalszy listu pozwala doprecyzowaæ: 9 padziernika 1857
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9 listopada.
Zabieram siê do listu zaczêtego przed miesi¹cem. By³em zdziwiony, ¿e kraj tak katolicki nie dostarcza wam tego, co jest potrzebne do
wy¿ywienia waszego nowicjatu. Jest to zasmucaj¹ce, poniewa¿ mam
du¿o trudnoci w znalezieniu osób, aby pos³aæ do kraju katolickiego,
wszystkie powo³ania tych, którzy chêtnie godz¹ siê na opuszczenie
ziemi ojczystej, kieruj¹ siê na misje do niewiernych. Macie o. Casenavea, który trapi siê tym, ¿e zosta³ oszukany, jak on mówi, przez zatrzymanie go w Kanadzie, podczas gdy on têskni³ tylko za misjami
u niewiernych. Nie chcê powiedzieæ, ¿e ma racjê, ale tak jest. Napiszê
do niego, ¿eby trochê go wzmocniæ, tym bardziej ¿e przypominam
sobie, i¿ bardzo dobrze pracowa³ w Quebecu. Pragn¹³bym, ¿eby mi
podano kilka dok³adniejszych szczegó³ów z Montrealu. Chêtnie bym
siê dowiedzia³, gdzie umieszczono o. Rougea, i ¿eby mnie nie pozostawiano w niewiedzy, jaki jest powód, który wreszcie zadecydowa³
o wycofaniu go z Montrealu, gdzie od zbyt dawna nie budowa³. Nie
chcia³bym przyj¹æ do wiadomoci, ¿e ten biedny ojciec spêdzi³ osiem
albo piêtnacie dni bez odprawiania mszy, jeli to nie jest niedziela.
To s¹ okropne sprawy, których nie powinno siê zatajaæ przed superiorem generalnym.
11 listopada.
Sprawa nieprawdopodobna! Niedawno wygrzeba³em list biskupa
z Bytown, którego nie czyta³em. Jego data wyjania mi tê zagadkê.
Musia³ on przyjæ przed moim powrotem z podró¿y albo w czasie jednej z moich nieobecnoci. Doæ, ¿e niedawno przeczyta³em w tym licie o czêci spraw, które pragn¹³em znaæ. Jednak nie mówi mi siê
jeszcze, gdzie zosta³ umieszczony o. Rouge, którego widzia³em z tak¹
trosk¹, ¿e schodzi na z³¹ drogê i ¿e szkodzi innym przez swoje z³e
przyk³ady.
14 listopada.
Niedawno otrzyma³em list od bpa Guiguesa, który odpowiada
niemal na wszystkie moje pytania. Nie spalê z tego powodu swego listu, nad którym jestem w pracy od przesz³o miesi¹ca. On ojcu dowiedzie przynajmniej, jaka jest moja troska o wszystko, co interesuje nasze Zgromadzenie. Ale jest czym siê martwiæ, widz¹c niechêæ, któr¹
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ma ta prowincja w Kanadzie, aby wspó³dzia³aæ w pilnych potrzebach
naszych domów nowicjatu i scholastykatu. Zawsze macie dobre powody, aby nie zgodziæ siê na dostarczenie tego, do czego obowi¹zek
i nadto s³uszne uczucia powinny was sk³aniaæ do ofiarowania z dobrego serca. Tutaj bêdzie siê formowa³o osoby za du¿e wydatki, a wy
w tym nie bêdziecie mieæ ¿adnego udzia³u. Dlaczego ustawilicie siê
w sytuacji, w której siê znajdujecie? Jaka by³a potrzeba, ¿ebycie mieli
satysfakcjê skonstruowania najpiêkniejszego kocio³a w Kanadzie
i domu proporcjonalnego do tej wspania³oci? Trzeba by³o lepiej obliczaæ wasze dochody i nie rzucaæ was wszystkich na przeszkodê najbardziej uci¹¿liw¹, aby zaspokoiæ ten kaprys waszej pró¿noci. Niech
teraz ojciec umie raczej na³o¿yæ sobie ofiary ni¿ separowaæ siê od
wszystkich zobowi¹zañ, w których ca³e Zgromadzenie powinno
uczestniczyæ dla ogólnego dobra rodziny. Nie potrafi³bym ojcu wyraziæ, jak jestem niezadowolony z tego rodzaju egoizmu, który zawsze
panowa³ w Kanadzie. To znaczy, ¿e lepiej jest skoncentrowaæ ca³y
zysk na was ni¿ pozbawiaæ nasze domy wychowawcze pomocy, której
one potrzebuj¹. Dlaczego nie mielibycie zrobiæ tak, jak robi¹ jezuici,
dlaczego nie prosilicie o przyznanie zasi³ku Propagandê Wiary, aby
otrzymaæ pomoc w sp³acaniu d³ugów? A jeszcze ojciec prosi o licznych misjonarzy bêd¹cych tak jak ojciec w waszej prowincji. Czy to
nie wiadczy o niczym, ¿e zostali wam wys³ani tacy ludzie jak o. Baudre i o. Casenave! I o. Naughten, tak po¿yteczny w swojej ojczynie.
Ale nie: trzeba by by³o opró¿niæ ca³e Zgromadzenie w Kanadzie, a wy
nie mielibycie tego dosyæ. Ojciec widzi, ¿e jestem zdenerwowany.
Niech ojciec przyzna, ¿e zas³uguje na zbesztanie.
Przez to nie kocham ojca mniej i ojca b³ogos³awiê.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

240. [Do bpa Guiguesa, prowincja³a w Kanadzie]21.
Wiadomoci o wizycie Za³o¿yciela w Anglii, Szkocji i Irlandii. Ci¹gle
nie ma powo³añ oblackich w Kanadzie. Ojciec Grandin bêdzie koadiutorem bpa Tachégo. Liczne zajêcia biskupa Marsylii.
21

Kopia: Spis listów z lat 1855-1863, Rzym, Archiwum Postulacji, DM.
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Marsylia, 16 padziernika 1857 r.
Mój dobry Biskupie,
Ju¿ zbyt d³ugo nie mia³em pociechy pisania do ciebie. Im d³u¿ej
¿yjê, tym mniej mam czasu do dyspozycji. Tylko ukradkiem mogê
nakreliæ kilka linii, dlatego postanowi³em obarczyæ o. Auberta korespondencj¹ w sprawach zewnêtrznych. Nie trzeba wierzyæ, ¿e tym samym jestem zwolniony i z trosk, i z korespondencji. Niestety czêsto
muszê ich mieæ wiele bardzo smutnych i bardzo mêcz¹cych. S¹ one
zwi¹zane zw³aszcza z pewnymi osobami, którym brakuje poczucia
honoru, delikatnoci, nawet sumienia. S¹ to wiêc listy wstrêtne, obmierz³e, które wzbudza³yby oburzenie, gdyby nie wypada³o powstrzymaæ
siê od nieprzyznawania sobie racji tam, gdzie tysi¹c razy ma siê racjê.
Cztery przemylane strony, aby odpowiedzieæ na z³e postêpowanie, na
niesprawiedliwoæ, nie wystarcz¹, aby doprowadziæ do prawdy, odpowiada siê tylko przez wymówkê albo przez z³y powód. Mo¿na zacz¹æ
od nowa, ale bez wiêkszego sukcesu przeciw uprzedzeniom i nieprawociom. Zadanie wyci¹gania kasztanów z ognia jest zarezerwowane
dla mnie. Godzê siê z tym, ale zawsze wnioskujê o wiêkszej pogardzie ludzi bez wyj¹tku niektórych sporód tych, którzy powinni pobudzaæ do innych uczuæ22.
Po tej rozmowie przechodzê do podziêkowania ci za wszystkie
szczegó³y, które mi przekazujesz w swoich dobrych listach. Ostatnie,
które od ciebie otrzyma³em, s¹ ju¿ trochê przedawnione, ale czyta³em
je z du¿¹ przyjemnoci¹ po powrocie z mojej d³ugiej podró¿y. Wiesz,
¿e tym razem posun¹³em siê a¿ do Szkocji i do Irlandii. By³em bardzo
zadowolony z postêpów i z dobra, którego dokonuje nasze Zgromadzenie w trzech Królestwach. Nowicjat za³o¿ony w Sicklinghall sk³ada siê z dziesiêciu nowicjuszy i wzi¹³em sporód nich trzech scholastyków, którzy tam z³o¿yli swoje luby. W tym domu jest ponadto
ma³y juniorat. W Leeds gazety musia³y ciê poinformowaæ o tym, co
tam istnieje. Obecnie katolicy przeprowadzili subskrypcjê, aby zbudowaæ dom dla naszych ojców. W Szkocji bp Hope zbudowa³ w Galashiels piêkny koció³, który bêdzie obs³ugiwany przez naszych ojców.
W Dublinie oblaci zostali przyjêci z przewiezieniem i zapewnia siê
22
Niew¹tpliwie aluzja do korespondencji z biskupami z Walencji i z Quimper oraz
z jezuitami z okazji przymusowego opuszczenia wy¿szych seminariów w Quimper i w Romans.
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mnie, ¿e nied³ugo ich piêkny koció³ z desek bêdzie przerobiony na
piêkny koció³ murowany. W Liverpoolu prawdopodobnie zbuduje siê
wkrótce tak¿e inny koció³ ni¿ ten nêdzny domek, który znasz. Mam
nadziejê, ¿e Irlandia dostarczy nam kandydatów. Bêdzie wiêc tylko
wasza Kanada, stary kraj katolicki, który wcale nie bêdzie p³aci³ swego kontyngentu, a przecie¿ potrzeba wam ludzi, ¿eby zadoæuczyniæ
wszystkim waszym dzie³om! Niech Europa pomaga krajom niewiernych, Oregonowi, Kafrom, Cejlonowi, regionowi Czerwonej Rzeki,
ale Kanada powinna byæ samowystarczalna. Kiedy dowiem siê, ¿e kto
jest w nowicjacie? Gdyby kraj by³ ja³owy dla wszystkich, pogodzi³bym siê z tym z mniejszym bólem, ale zaopatruje siê nowicjat jezuitów, podczas gdy opuszcza siê nasz nowicjat. Jednak nasi cz³onkowie
nie nudz¹ siê robieniem dobra w ca³ej Kanadzie. To prawda, ¿e jezuici wykorzystuj¹ swoje kolegia. To jest ich powo³anie, tak jak naszym
powo³aniem jest prowadzenie misji.
Nie chcê zapomnieæ, ¿eby ci powiedzieæ, ¿e by³em bardzo zadowolony ze sprawozdania, jakie przys³a³ mi o. Honorat. Przeczyta³em
je z prawdziw¹ przyjemnoci¹, i to t¹ lektur¹ bardziej siê strapi³em,
widz¹c, ¿e tyle us³ug, tyle powiêcenia tak ma³o poruszaj¹ dusze, dla
których chwa³a Bo¿a i zbawienie ich braci s¹ drogie.
Przypuszczam, ¿e w tych godzinach powiniene wiedzieæ, i¿ Stolica wiêta ustanowi³a koadiutora, o którego ojciec prosi³, dla biskupa
w St.-Boniface. Prefekt Kongregacji Propagandy powiadomi³ mnie
o tym, ale prosi, ¿eby ustaliæ imiona wybranego, bo pewne dokumenty nazywaj¹ go Vital, a inne Justin. Odpowiedzia³em, ¿e moje notatki
podaj¹ mi dwa imiona. Kaza³em jednak napisaæ do proboszcza jego
miejsca urodzenia, ale jeszcze nie otrzyma³em odpowiedzi. Prawdopodobnie w Rzymie zadowol¹ siê moimi informacjami i wyl¹ mi listy apostolskie, zanim ten dobry proboszcz siê ruszy. Bardzo chcia³bym, ¿eby nasz nowy pra³at przyby³, aby daæ siê konsekrowaæ przeze
mnie. Z tego odniesie korzyæ on i misja, poniewa¿ my go odpowiednio wyposa¿ymy. Biskup Taché mówi³ mi kiedy, ¿e ³atwiej jest przybyæ do Europy ni¿ schodziæ bezporednio do Kanady. To zupe³nie
wystarczy, ¿e ty mi siê wymkn¹³e, ty, przy którym z na³o¿enia r¹k
by³bym tak szczêliwy. Nie pocieszam siê, ¿e tego rozkazuj¹co nie
wymaga³em.
Ju¿ tak dawno biskup z St.-Boniface nie napisa³ do mnie, ¿e nie
wiedzia³bym, gdzie go mo¿na znaleæ. Mo¿liwe, ¿e jestem trochê
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spóniony z nim, ale jak nie zrozumieæ mojej sytuacji i nie wzi¹æ pod
uwagê mojej dobrej woli, nawet jeli musi siê napisaæ do mnie szeæ
listów na jedn¹ odpowied. Czy¿ nie wiadomo, ¿e nie pozostawia mi
siê czasu na wytchnienie w moim miecie z trzystoma tysi¹cami dusz
i z tak wielk¹ liczb¹ oblatów, którzy bez przerwy maj¹ sprawê do
mnie.
Uwa¿am siê za bardzo szczêliwego, mój najdro¿szy przyjacielu,
¿e mog³em porozmawiaæ przez kilka chwil z tob¹, wielki popiech
mego pióra dowiedzie ci strachu, jaki mia³em, ¿e kto mi przeszkodzi.
¯egnam, ciskam ciê z ca³ego serca. Moje serdeczne pozdrowienia dla wszystkich.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

241. [Do bpa Tachégo, ordynariusza w Saint-Boniface]23.
Ojciec Bermond ci¹gle uwa¿a siê za z³o¿onego w ofierze i nie pokocha³ swojej nominacji w Oregonie. Ojciec Végreville spodziewa³ siê,
¿e zostanie biskupem! W Rzymie wybrano o. Grandina, który, ¿eby daæ
siê wywiêciæ na biskupa, bêdzie musia³ przyjechaæ do Francji.
Marsylia, 7 listopada 1857 r.
Mój najdro¿szy Biskupie, jestem usprawiedliwiony, gdy piszê do
Ojca Biskupa na tak ma³ym formacie jak ten. Bardziej ni¿ kiedykolwiek jestem przygnieciony sprawami i troskami. Nie pozostawia mi siê
czasu na odpoczynek. Jednak tu i tam24 trzeba, ¿ebym utrzyma³ korespondencjê z tymi wszystkimi oblatami, którzy domagaj¹ siê mojej
odpowiedzi. Ale, mój drogi przyjacielu, jak Ojciec Biskup zadowala
siê tymi po³ówkami kart, które tylko czêciowo zadowalaj¹ mój apetyt? Jakkolwiek by by³o, jestem szczêliwy z otrzymania wiadomoci
od Ojca Biskupa i proszê nigdy nie przypuszczaæ, ¿e s¹ na wiecie

Kopia: Spis listów z lat 1855-1863, Rzym, Archiwum Postulacji, DM.
Za³o¿yciel pisze zazwyczaj: de bric albo de broc, ale wyra¿enie jest de bric ide broc
= tu i tam.
23
24
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sprawy, które mog³yby sprawiæ, i¿ rozmowy Ojca Biskupa uwa¿am za
d³ugie. Ojciec Biskup informuje mnie, ¿e jest w drodze do swojej diecezji, a ja s¹dzi³em, ¿e Ojciec Biskup czeka w Kanadzie na czas rady
waszej prowincji. Przed swoim wyjazdem z Montrealu Ojciec Biskup
widzia³ o. Bermonda, który na pewno musia³ byæ bardziej mi³y dla
Ojca Biskupa ni¿ by³ dla mnie w licie, który do mnie napisa³. Uwa¿a
siê on ci¹gle za z³o¿onego w ofierze, a chocia¿ sam prosi³ mnie
o wycofanie go z St.-Boniface, gorzko ¿ali siê na moje postanowienie.
Wa¿ne i z zaufania dane mu zlecenie uwa¿a za now¹ zniewagê i upokorzenie.
To z góry zapowiada mi, ¿e kierunek, jaki obiorê, bêdzie czyst¹
strat¹. A ¿eby odsun¹æ ode mnie myl, jak¹ móg³by mieæ w tym klimacie i w tym rodzaju pos³ugi, stara siê przypomnieæ mi, ¿e to jest
pos³annictwo czasowe, z którego powróci, gdy je wype³ni. Nie pozostawia mi nawet nadziei, ¿e odniosê sukces. Nigdy nie spotka³em serca bardziej ura¿onego ni¿ jego. Daleki od przyznania sobie s³usznoci
i od uznania, na przyk³ad, ¿e opór, który pokaza³ Ojcu Biskupowi,
wymaga³ z mej strony rad, jakie musia³em daæ misjonarzom, których
wysy³a³em do tych rejonów, aby tam ¿yli i pracowali pod jurysdykcj¹
Ojca Biskupa, irytuje siê i ma mi za z³e moje m¹dre i nieuniknione
rodki ostro¿noci: to jest dla mnie wielkim krzy¿em i nie jest on jedynym. S³uszne jest, ¿ebym dowiadczy³ zmartwieñ w zamian za wielkie pociechy, jakimi dobry Bóg mnie obdarza sk¹din¹d. Proszê nie byæ
zdziwionym, mój drogi przyjacielu, ¿e Ojciec Biskup ma do picia
z tego samego kielicha co ja. Ojciec Biskup ma pociechy, trzeba, ¿eby
mia³ cierpienia. Wa¿ne jest, ¿eby je znosiæ z odwag¹ i z poddaniem
siê.
Otrzyma³em zachwycaj¹cy list od nowego o. Lacombea: uwa¿a
siê on za szczêliwego, ¿e siê powiêci³ Bogu w stowarzyszeniu Jego
Bo¿ej Matki. Jego list sprawi³ mi najwiêksz¹ przyjemnoæ. Co powiem
ojcu o o. Végrevilleu? Jest to ¿a³osne szaleñstwo, które trzeba by by³o
próbowaæ leczyæ egzorcyzmami Kocio³a. Tylko demon móg³ tak zaniepokoiæ duszê, która okaza³a siê tak gorliwa. Mo¿e znajomoæ wyboru dokonanego przez G³owê Kocio³a, powinna odebraæ mu ca³¹
nadziejê dojcia do tej godnoci, jakiej na lepo nie uwa¿a za ogromn¹ odpowiedzialnoæ, ka¿e mu zrezygnowaæ z tego dziwactwa. Ale
powtarzam, mylê, ¿e trzeba by³oby u¿yæ skutecznego sposobu egzorcyzmów Kocio³a.
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Otrzyma³em z Rzymu informacjê o wyborze koadiutora Ojca Biskupa. Na probê wiêtej Kongregacji zosta³ nim mianowany przez papie¿a o. Grandin. Byli tylko niezdecydowani przy jego imieniu chrzcielnym, który w pewnych dokumentach jest nazywany Vital, a w innych
Justyn. Stwierdzi³em w moich notatkach, ¿e ma on dwa imiona, ale
dla wiêkszej pewnoci napisalimy do proboszcza parafii, w której on
siê urodzi³. Okazuje siê, ¿e s¹ dwie parafie o tej samej nazwie i proboszcz, do którego zwrócilimy siê, nie odpowiedzia³ zapewne dlatego, ¿e to go nie dotyczy. Zdecydowalimy siê wiêc napisaæ do sekretarza diecezjalnego. Czekam na odpowied.
Mylê, ¿e Ojciec Biskup nie uzna tego za z³e, i¿ wzywam nowego
pra³ata, aby go konsekrowaæ. Jego ukazanie siê w Europie i we Francji wywrze bardzo dobry skutek, my wyposa¿ymy go tutaj od stóp do
g³ów, a on ³atwiej zwerbuje kogo na wasz¹ misjê. Ojciec Biskup wie,
¿e uwa¿am j¹ za tak trudn¹, i¿ czekam, aby mi przedstawiono probê
udania siê tam, ¿eby tam daæ obediencjê. Uwa¿am wiêc, ¿e widok
o. Grandina i to wszystko, co on bêdzie w stanie powiedzieæ, pobudzi
w kilku duszach sporód elity pragnienie podzielenia waszych prac.
Wypada zreszt¹, ¿eby za³o¿yciel Zgromadzenia, który jest biskupem,
widzia³ biskupów rodziny wychodz¹cych, ¿eby tak powiedzieæ, z jego
³ona. W tym sensie napisa³em do o. Grandina, proszê zechcieæ stworzyæ mu ³atwoæ wykonania tego planu. Ojciec Biskup bêdzie wiedzia³,
¿e Rada ze wiêtego Dzieciêctwa udzieli³a Ojcu Biskupowi trzech tysiêcy franków. Przypuszczam, ¿e oni ka¿¹ nam je przes³aæ do Marsylii
z podobn¹ sum¹ dla bpa Semerii, abymy je dos³ali Ojcu Biskupowi.
Jaki dobry buduj¹cy list od was dla Roczników Propagandy Wiary
zrobi³by du¿e dobro waszemu dzie³u. Ojciec Biskup wie, czego potrzeba, ¿eby ci panowie umiecili list w swoim zbiorze, trzeba, ¿eby by³
taki, jakie Ojciec Biskup umie napisaæ. Dla mnie nie trzeba tyle ceregieli, proszê wiêc pisaæ do mnie najczêciej, jak Ojciec Biskup bêdzie
móg³. Proszê nie oszczêdzaæ mi ¿adnego szczegó³u o rzeczach i o osobach. Tutaj mielimy du¿e k³opoty, doznalimy wielkich niesprawiedliwoci. Jezuici przyszli bez ceregieli zaj¹æ nasze miejsce w Romans;
nowy biskup z Valence przystosowa³ siê do tego. Oni zrzucaj¹ jedni
na drugich ten rodzaj nieprawoci. Faktem jest, ¿e s¹ oni jednakowo
winni tej niesprawiedliwoci.
¯egnam, mój dobry Biskupie, itd.
 K. J. Eugeniusz, biskup z Marsylii.
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242. [Do bpa Guiguesa, prowincja³a w Kanadzie]25.
Stan placówki w Plattsburghu. Brak ducha zakonnego u wielu ojców
w Kanadzie. Ojciec Rouge. Zamiar powierzenia oblatom kocio³a Irlandczyków w Quebecu. Nie trzeba liczyæ na misjonarzy z Europy. Nie
mo¿na zwalniaæ prowincji kanadyjskiej od wk³adu do kasy generalnej,
ale zaproponuje siê uregulowanie specjalne.
Marsylia, 24 listopada 1857 r.
Mój drogi pra³acie, o. Aubert powinien ojca powiadomiæ, ¿e otrzyma³em od ojca list z 22 padziernika, na który zamierza³em odpowiedzieæ szczegó³owo. To w³anie zrobiê dzisiaj. Z przyjemnoci¹ przyj¹³em to wszystko, co Ojciec Biskup mówi mi o swojej wizytacji
naszych ojców w Plattsburghu. Ta placówka, jak siê wydaje, stoi na
doæ solidnych nogach, nasi misjonarze dokonuj¹ tam dobra, dochodów doczesnych im nie brakuje, a ich udzia³y materialne s¹ tam zagwarantowane w takim stopniu, jak mog¹ byæ w tym kraju, dziêki
ostro¿noci, jak¹ Ojciec Biskup zachowa³, ka¿¹c ubezpieczyæ w³asnoæ na sumy, które im siê nale¿¹ i uznaæ ca³oæ przez radê cz³onków
komitetu parafialnego. Jeli idzie o personel osób odpowiedzialnych
za obs³ugê kocio³a, na pewno nale¿y pragn¹æ widzieæ powiêkszenia
go liczbowo, aby ta rezydencja mog³a staæ siê domem przepisowo
ukonstytuowanym. Ale jak podo³aæ tylu potrzebom pod tym wzglêdem? ¯a³ujê wobec podobnej sytuacji, ¿e ojciec by³ zobowi¹zany wycofaæ z Plattsburgha o. Bernarda, który tam dobrze pracowa³ jako misjonarz. Wcale jeszcze nie otrzyma³em od niego listu, o którym Ojciec
Biskup mi donosi, ale na który — z góry uprzedzam — w ogóle nie
jestem sk³onny odpowiedzieæ twierdz¹co. Bo czy jest konieczne, ¿eby
ojcowie przedsiêbrali podró¿ do Europy i przeje¿d¿ali przez ocean,
aby trochê odpocz¹æ i doprowadziæ siê do zdrowia, gdy na miejscu
maj¹ wszystko, czego potrzeba do osi¹gniêcia takiego samego rezultatu?
Ale tym, co mnie napawa wiêksz¹ trosk¹, jest dostrzeganie we
wszystkim, co siê dzieje w Kanadzie, ma³o cnoty u zbyt wielkiej liczby cz³onków tej prowincji. Nie licz¹c tego, o którym przed chwil¹
25

Kopia: Spis listów z lat 1855-1863, Rzym, Archiwum Postulacji, DM 10.
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mówilimy, ani o. Garina, którego ojciec postawi³ na jego miejscu
i z którego, przyznam siê, by³em niezbyt zadowolony w czasie jego
ostatniego pobytu we Francji, tak jak z tego o. Rougea, którego Ojciec Biskup by³ zmuszony zwolniæ z jego funkcji ekonoma, która s³u¿y³a mu za pretekst do tylu nieprawid³owoci w jego postêpowaniu.
Okrelaj¹c tak jego sposób ¿ycia, mówiê dosyæ, bo je¿eli wierzyæ
w to, co mi powiedziano, to by³ prawdziwy skandal, którego nie powinno siê tolerowaæ, nie mówiê o ca³ych miesi¹cach, lecz tylko o jednym tygodniu. Co to za zakonnik, który nie przestrzega ju¿ ¿adnego
punktu Regu³y, co to za kap³an, który odprawia mszê zaledwie w niedzielê, a w inne dni od czasu do czasu? Szczerze, mój drogi przyjacielu, Ojciec Biskup powinien wczeniej daæ mi znaæ o podobnym stanie
rzeczy, jeli Ojciec Biskup go zna³, a nie mogê przypuszczaæ, ¿eby
Ojcu Biskupowi pozwolono tego nie wiedzieæ. Co teraz Ojciec Biskup
zrobi w tej sprawie? Domylam siê, ¿e Ojciec Biskup jest tym zak³opotany; ale bardzo w¹tpiê, ¿e rekolekcje, które mia³ odprawiæ w Montrealu, gdy Ojciec Biskup pisa³ do mnie, dobrze mu zrobi³y, jak tego
Ojciec Biskup zdawa³ siê oczekiwaæ. Ja tego pragnê, ale to by³by rodzaj cudu, którego Bóg czêsto nie dokonuje dla dusz, które tak ma³o
korzysta³y z obfitych ³ask ich powo³ania. To przykre, ¿e w Zgromadzeniu mamy podobnych cz³onków, którzy s¹ odpowiedni tylko do
zobojêtnienia dobra wewn¹trz i do zrobienia na zewn¹trz z³ego skutku, który jest bardzo trudno ukryæ.
Przechodzê do dwóch innych wa¿nych kwestii, na które Ojciec
Biskup oczekuje mojej odpowiedzi: 1. Przyjêcie obs³ugi kocio³a Irlandczyków w Quebecu. Przeczyta³em list bpa koadiutora, który robi
Ojcu Biskupowi oficjalnie propozycjê i refleksje, do których Ojciec
Biskup dodaje kopiê tego listu. Nietrudno jest zrozumieæ korzyci tej
sytuacji, jaka by³aby zrobiona naszym ojcom w Quebecu. Ale nie jest
tak ³atwo znaleæ sposób wype³nienia warunku dotycz¹cego osób
koniecznych na tê placówkê. Muszê rozpocz¹æ od powiedzenia Ojcu
Biskupowi, ¿e Ojciec Biskup nie mo¿e liczyæ na nas pod tym wzglêdem. Bo gdzie wzi¹æ Irlandczyków? Oczywicie w prowincji angielskiej! Otó¿ nie tylko ona nie jest w stanie daæ wam ojca ca³kiem uformowanego, który móg³by byæ superiorem domu w Quebecu, ale nie
mog³aby nawet odst¹piæ wam jakiegokolwiek ojca, bo ca³y jej personel jest potrzebny do jej dzie³ lokalnych, a i tak maj¹ trudnoci z powodu ma³ej liczby pracowników. Je¿eli wiêc Ojciec Biskup nie wierzy, ¿e mo¿e przyj¹æ bez uciekania siê do nas o misjonarzy, sprawa
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jest skoñczona; proszê chwilowo usprawiedliwiæ siê, pozwalaj¹c przypuszczaæ, ¿e w przysz³oci bêdzie Ojcu Biskupowi mniej trudno odpowiedzieæ na propozycjê, która niedawno Ojcu Biskupowi zosta³a
zrobiona. Ale wydaje mi siê, ¿e ostatecznie Ojciec Biskup móg³by
nawet z si³ami, jakie Ojciec Biskup ma na miejscu, dojæ do kombinacji, która Ojcu Biskupowi u³atwi³aby przyjêcie zaproponowanej placówki. Bo ostatecznie to nie brak Ojcu Biskupowi liczby cz³onków
w Quebecu, lecz wa¿na jest ich jakoæ, poniewa¿ wystarczy tylko
zmieniæ placówkê (St.-Sauveur), gdzie Ojciec Biskup ma ju¿ piêciu
cz³onków, na inn¹ (Irlandczycy), która wymaga tylko ich czterech. Czy
Ojciec Biskup nie móg³by jednego lub dwóch ojców Irlandczyków zabraæ z innych domów prowincji, których Ojciec Biskup tam zast¹pi³by podobn¹ liczb¹ wziêtych z Quebecu albo innymi i z których jeden,
bêd¹c proboszczem Irlandczyków, na przyk³ad o. Naughten, nie by³by
dlatego superiorem domu, bo na to stanowisko potrzebny jest cz³owiek
rzetelny? Pozostawiam to wszystko do oceny Ojca Biskupa, wyra¿aj¹c ¿al, widz¹c, i¿ Ojciec Biskup traci piêkn¹ okazjê korzystnego osiedlenia nas w Quebecu dlatego, ¿e nie umia³ zrobiæ nadzwyczajnego
wysi³ku i przyj¹æ trochê udrêki, która by³aby tylko czasowa, poniewa¿
póniej, gdy nasza prowincja angielska rozwinie siê, moglibymy
z niej dostaæ pomoc dla naszych misji zagranicznych, wszystkie bowiem prosz¹ nas o osoby znaj¹ce jêzyk angielski. Oto prawdziwy sposób dostarczenia wam kilku, a wcale nie plan, jaki Ojciec Biskup sugeruje, ¿eby pos³aæ wam oblatów francuskich z dyrektorem, któremu
to by siê zleci³o. Gdyby Ojciec Biskup by³ na naszym miejscu, ³atwo
zobaczy³by, ¿e tego planu nie mo¿na zrealizowaæ.
2. Wreszcie s³owo o Ojca Biskupa probie o zwolnienie z kontrybucji dla prowincji do kasy generalnej. Wyrazi³em to ju¿, pisz¹c do
o. Honorata, jak by³o niestosowne trwanie, jakie wasza prowincja
podtrzymuje w woli, ¿eby byæ zwolnion¹ z obowi¹zku, któremu jest
poddane ca³e Zgromadzenie, nawet nasze misje zagraniczne, które ¿yj¹
tylko z ja³mu¿ny. Poniewa¿ jednak Ojciec Biskup powo³uje siê na
szczególne powody wziête z wyj¹tkowej sytuacji, nie chcia³em was
traktowaæ wed³ug regu³ zwyczajnych. Postanowi³em wiêc, ¿eby zatrzymano siê w tym sprawozdaniu na rodkowym s³owie, które
godzi³oby jednoczenie szczególne potrzeby domu w Montrealu ze
s³usznymi reklamacjami i prawami kasy generalnej. Ojciec Fabre, prokurator Zgromadzenia, wyjani Ojcu Biskupowi ugodê w licie, który
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wkrótce powinien napisaæ do Ojca Biskupa, aby zatrzymaæ jego uregulowanie rozliczenia z wasz¹ prowincj¹ na koñcu bie¿¹cego roku.
Koñczê ten list ca³y o sprawie, ciskaj¹c Ojca Biskupa z ca³ego
mego serca.
 K. J. Eugeniusz, biskup z Marsylii.

243. [Do bpa Guigusa, prowincja³a w Kanadzie]26.
Wymówki czynione ojcom z Ameryki, którzy rujnuj¹ Zgromadzenie przez
budowy, których nie mog¹ op³aciæ. D³ugi w Buffalo i w Montrealu. Biskup de Mazenod po¿ycza w³asne pieni¹dze konieczne w Buffalo.
Marsylia, 16 grudnia 1857 r.
Kiedy wiêc skoñczy siê ta gra i ta rutyna oszustw, które Ojciec
Biskup ka¿e nam robiæ od zbyt dawna? Czy kiedykolwiek traktowano
sprawy w ten sposób w jakim kraju wiata oprócz prawdopodobnie
Ameryki? To ci¹gle trzeba powtarzaæ od pocz¹tku.
W przeddzieñ swego wyw³aszczenia zwracacie siê do nas, aby
nam wydrzeæ to, czego nie mamy, a to ci¹gle dlatego, ¿eby was wyci¹gn¹æ z przepaci, któr¹ wykopalicie przed sob¹. Potrzebujecie
czterdziestu tysiêcy franków, które chcecie obni¿yæ do trzydziestu tysiêcy, ¿eby was nie wyw³aszczono z tego, co kupilicie za tak wielk¹
cenê. Ale sk¹d wzi¹æ tê ogromn¹ sumê? Nie w Bytown, gdzie nie
umielicie siê znaleæ, by zap³aciæ pierwsz¹ ratê dwa i pó³ tysiaca,
i pozwolilicie sobie zrobiæ legalne koszty, których nale¿a³o unikn¹æ.
To nie bêdzie te¿ w Montrealu, gdzie lekkomylnie budowano koció³
i klasztor, nie maj¹c rodków, ¿eby je op³aciæ. Trzeba wiêc bez ceremonii zwróciæ siê do Marsylii, jakby w tym kraju robiono fa³szywe
pieni¹dze. Czy Ojciec Biskup mo¿e nie wiedzieæ, jakimi d³ugami jest
obci¹¿one Zgromadzenie? Ukazano to w czasie kapitu³y, a od tej pory
bylimy zmuszeni po¿yczyæ jeszcze znaczne sumy, osiemdziesi¹t tysiêcy franków za jednym razem, co podnosi kwotê d³ugu do przesz³o
26

Kopia: Spis listów z lat 1855-1863, Rzym, Archiwum Postulacji, DM 10.
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trzystu piêædziesiêciu tysiêcy franków, poniewa¿ codziennie trzeba
wy³o¿yæ na wy¿ywienie i na utrzymanie dwóch nowicjatów i bardzo
licznego scholastykatu, podczas gdy wy nie zadajecie sobie k³opotu,
¿eby jako pomóc w tym ogromnym wydatku, który powinien byæ
ponoszony przez ca³e Zgromadzenie. W Marsylii po¿ycza siê tylko na
hipotekê; Zgromadzenie tak obci¹¿one finansowo nie znalaz³oby centymu na wypo¿yczenie. Musia³bym wiêc ja osobicie, w moim po³o¿eniu, z zafrasowan¹ min¹, po¿yczyæ, oddaj¹c moje w³asnoci na hipotekê. A to mimo mojej woli, wbrew sobie, potêpiaj¹c, tak jak to jest
mo¿liwe, od pocz¹tku, wszystkie dzia³ania w Buffalo, które by³y le
u³o¿one i ¿a³osne. Rozumiem, ¿e o. Santoni swego czasu wyrazi³ opiniê, ¿eby zrezygnowaæ z tej placówki. S³usznie ocenia³ on to, co trzeba by³o myleæ o utopiach o. Chevaliera, który wszystko widzia³ piêknie i który przez swoje z³e kombinacje spycha nas do tej przepaci.
Wszystko straciæ bez ratunku, i to po raz trzeci, je¿eli natychmiast nie
znajdzie siê znacznych sum, których domaga siê strapionym wo³aniem. I jeszcze trzeba uwa¿aæ, ¿eby nie zrobiæ mu najmniejszej uwagi, najbardziej legalnego upomnienia. Powoduje to jego z³y humor,
a jego d¹sy s¹ czym najgorszym. Dlatego nie do niego kierujê ten list.
Nie kierujê go równie¿ wprost do biskupa z Bytown. Jest to skarga,
któr¹ wnoszê, i protest przeciw ogólnemu z³emu zarz¹dzaniu prowincj¹, która powinna korzystaæ ze swoich dochodów, aby przyjæ z pomoc¹ sercu Zgromadzenia, i która nigdy nie uczyni³a nic dla tego
wspólnego centrum, poch³aniaj¹c wszystko na swoje szalone wydatki,
i one w³anie doprowadzi³y j¹ do k³opotów, do których nigdy nie nale¿a³o dopuciæ. Czy bowiem trzeba by³o mieæ aspiracje do budowy
koció³a, który by³by najpiêkniejszym kocio³em w Kanadzie, i domu,
w którym nie brakowa³o niczego do zdziwienia tym ostatnim oprócz
skandalu wielu ludzi bardzo rozs¹dnych? Czy nie by³oby warto byæ
trochê mniej wspania³ymi i przyj¹æ obowi¹zek dostarczenia swoim
braciom czego do wy¿ywienia siê? Nie, tak ma³o troszczy siê o ich
potrzeby, ¿e nawet nie pomyli siê o wys³aniu kilku stypendiów mszalnych, których brakuje w Marsylii, a które s¹ obfite w Kanadzie. Mo¿na je znaleæ, aby je wys³aæ na Korsykê przez rodzaj korzystnego rachunku, rodzaj handlu, który bardzo potêpiam.
Wreszcie, mimo mego niezadowolenia, poleci³em notariuszowi,
aby mi przys³a³ trzydzieci tysiêcy franków, które tak bardzo potrzebne s¹ w Buffalo. Tê sumê mo¿na otrzymaæ tylko bardzo wysoko opro-
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centowan¹, nie by³bym zdziwiony, gdyby za¿¹dano powy¿ej szeciu
procent. Jeli idzie o sposób wys³ania tej sumy bez ryzyka jej straty,
sprawa nie by³a ³atwa. Ostatecznie napisalimy do Kompanii Zatoki
Hudsona w Londynie, ¿eby dowiedzieæ siê, czy ona chcia³aby otworzyæ nam kredyt w Montrealu. Bêdziecie wiêc mogli wyci¹gaæ na mnie
a¿ do wysokoci trzydziestu tysiêcy franków, je¿eli one wszystkie s¹
konieczne. Rozumie siê, ¿e zabrania siê wam dawaæ ka¿de inne przeznaczenie tym pieni¹dzom i ¿e jeli tymczasem moglicie znaleæ jaki dochód, aby sp³aciæ d³ug, nie u¿yjecie mego kredytu.
Chocia¿ wiadomo, ¿e to tutaj jest tylko po¿yczk¹, to zak³óca mój
spokój i ogromnie mnie martwi; myla³em, ¿e to by³o doæ, i¿ za mego
¿ycia wyda³em dla Zgromadzenia wiêcej ni¿ dwiecie tysiêcy fraków
i ¿e chciano by czekaæ na moj¹ mieræ, aby mieæ resztê.
Powtarzam, ¿e ten list wcale nie jest pod osobistym adresem biskupa z Bytown, który go otrzyma. Jest to ogólna skarga, któr¹ jestem
upowa¿niony zrobiæ przeciw z³emu zarz¹dzaniu domami Prowincji.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
Sup. Gen.
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1858
244. [Do o. Grandina, biskupa w Satali]1.
Ojciec Grandin jest mianowany biskupem w Satali. Niech przyjmie tê
nominacjê ze spokojem ducha; taka jest wola Bo¿a. Biskup de Mazenod czeka na niego we Francji, aby go konsekrowaæ; jego przejazd
bêdzie móg³ wzbudziæ powo³ania.
Marsylia, 8 stycznia 1858 r.
Ca³kiem króciutki list do naszego najdro¿szego o. Grandina, który z woli Bo¿ej i z woli Jego reprezentanta na ziemi sta³ siê biskupem
w Satala in partibus infidelium. Niewierni dla niewiernych, papie¿
dyspensuje ojca od zajmowania siê tymi, którzy mieszkaj¹ w tej czêci Azji, w której znajduje siê ojca diecezja, aby ojciec ca³kowicie
powiêci³ siê uwiêcaniu, a najpierw nawracaniu tych, których ojciec
1
Kopia: Spis listów z lat 1855-1863, Rzym, Archiwum Postulacji, DM 10.
Nazajutrz Bp de Mazenod przekaza³ tê wiadomoæ siostrze o. Grandina, Melanii:
Dlaczego Pani dziwi siê, ¿e zakonnik tak oddany jak Pani wielebny brat, zosta³ wybrany na koadiutora innego biskupa oddanego tak jak on na s³u¿bê Kocio³owi i zbawianiu
dusz najbardziej opuszczonych? Tak, jest bardzo prawdziwe, ¿e drogi o. Grandin zosta³ wybrany na koadiutora biskupa w St-Boniface pod tytu³em biskupa z Satali, in partibus infidelium.
Choæ jeszcze m³ody, bp Taché i ja uwa¿alimy go za godnego, ¿eby by³ przedstawiony
Stolicy wiêtej, aby by³ podniesiony do tej wysokiej godnoci, która nie bêdzie dla niego
lekkim ciê¿arem. Ale my dosyæ go znamy, aby byæ pewnymi, ¿e bêdzie dwiga³ to ogromne
brzemiê z odwag¹. Tym wszystkim, co mamy zrobiæ, jest prosiæ Boga, ¿eby ten nieoczekiwany cios go nie przyt³oczy³ i ¿eby pogodzi³ siê ze znoszeniem tego obowi¹zku z t¹ sam¹
pokor¹, któr¹ w³o¿y³by do odrzucenia go; chcê powiedzieæ, ¿e jego pokora ka¿e mu zrozumieæ, i¿ powinien j¹ posun¹æ a¿ do zrezygnowania ze swego w³asnego s¹du i do przyjêcia
z poddaniem siê tego, co jego pokora ka¿e mu rozwa¿yæ jako ponad jego zas³ugê.
Niech wiêc Pani zabierze siê bez ceregieli do dzie³a. Nie wiem, do kogo mówiê. Nie
zrozumia³em z adresu, który Pani mi podaje w swoim licie, czy Pani jest zakonnic¹; ale je-
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szuka³ w lodach Ameryki Pó³nocnej. St¹d widzê ojca upadaj¹cego
twarz¹ do ziemi, wylewaj¹cego ³zy, odpychaj¹cego w wyra¿eniu ze
swojej pokory koronê pontyfikaln¹, która ma byæ po³o¿ona na g³owie
ojca. Proszê siê uspokoiæ, jest ona ojcu na³o¿ona z pos³uszeñstwa,
a zreszt¹ bêdzie ona dla ojca wród ciê¿kich prac pos³ugi raczej podobna do cierniowej korony Zbawiciela ni¿ do diademu cesarzy tego
wiata. Ojciec jest biskupem z woli G³owy Kocio³a i mojej, ³aska
i opieka Bo¿a jest ojcu zapewniona. Biskupstwo sta³o siê dla ojca drog¹ zbawienia, przez nie ojciec siê uwiêci i bardziej siê uwiêci, owoc
pos³ugi ojca bêdzie coraz bardziej obfity, niech ojciec podniesie siê ze
swego przygnêbienia i niech ucieszy siê w Panu, poniewa¿ biskupstwo
nadane w ten sposób jest dla ojca prawdziwie bonum opus, o którym
mówi Aposto³ w swoich wspania³ych listach.
To o tym, co dotyczy ojca; teraz przechodzê do siebie. Ojciec wie,
¿e przywilejem mego ojcostwa jest na³o¿enie r¹k tym wszystkim moim
dzieciom wybranym przez Pana w naszej drogiej rodzinie. Napisa³em
zatem do naszego drogiego i umi³owanego biskupa z St.-Boniface,
u którego domaga³em siê tego przywileju, prosz¹c go, aby zechcia³
zrobiæ dla mojej patriarchalnej staroci ofiarê z radoci, której on sam
niew¹tpliwie dowiadczy³by, udzielaj¹c ojcu Ducha wiêtego, którego w swoim czasie otrzyma³ ode mnie.
Liczê wiêc na tê pociechê z tym wiêkszym powodem, ¿e zawsze
s³ysza³em, i¿ by³o tak samo ³atwo udaæ siê ojcu do Francji z waszych
rejonów jak do Kanady. Zreszt¹ bêdziemy mogli zrobiæ tutaj ojcu wyprawkê biskupi¹ i pokazaæ ojca tym wszystkim, którzy jeszcze wahaj¹
siê, czy przyj¹æ tak trudn¹ pos³ugê na misjach w rejonie Czerwonej
Rzeki. Byæ mo¿e, ¿e przejazd ojca spowoduje dobry po³ów. Proszê
wiêc nie rezygnowaæ z przyjazdu wed³ug moich ¿yczeñ, chyba ¿e
¿eli Pani nale¿y do jakiego zgromadzenia zakonnego, dobrze wiem, dok¹d mo¿e iæ ich gorliwoæ i ich wspania³omylnoæ, aby zadbaæ o godnoæ kultu Bo¿ego i o przybranie jego
kap³anów. Proszê mnie poinformowaæ o swoich zamiarach. Ze swej strony zrobi³em to, co
mog³em, aby mi sprawiono pociechê na³o¿enia r¹k temu drogiemu pra³atowi. Nie omielam
siê jednak zbyt spodziewaæ siê, ¿e odniosê sukces. Niech Pani przyzna siê, ¿e ze swej strony
by³aby szczêliwa, widz¹c tego dobrego brata obdarzonego wiêtym charakterem biskupim.
Nie znalaz³em ju¿ listu, jaki Pani szanowny brat napisa³ do mnie, ¿eby siê dowiedzieæ
tego, o czym by³y wiadomoci, które dosz³y a¿ do niego. Proszê zechcieæ powiadomiæ go
o mojej obecnej odpowiedzi.
Polecam siê Pani modlitwom i serdecznie Pani pozdrawiam.
K. J. Eugeniusz, biskup z Marsylii.
(Orygina³: Rzym, Archiwum Postulacji, L. o. Grandin M.).
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z powodu absolutnej niemo¿liwoci, której nie powinienem ani przewidywaæ, ani siê obawiaæ.
Piszê do ojca poniek¹d przez duplicata. Biskup Taché jest zobowi¹zany przekazaæ ojcu ten list przez obawê; ten, który wys³a³em do
ojca przez Montreal, nie doszed³ na czas do kuriera, który wyje¿d¿a
z Lachine.
¯egnam, mój drogi biskupie z Satala, ale zawsze mój umi³owany
synu na modlitwach, na którego liczê z pewnoci¹ i za którego modlê
siê jeszcze bardziej specjalnie, od czasu gdy Rzym powiadomi³ mnie,
¿e zosta³ on w³¹czony do naszego kolegium apostolskiego przez zatwierdzony wybór Ojca wiêtego, i oczekujê piêknego dnia, w którym
bêdzie mi dane na³o¿yæ mu rêce i konsekrowaæ go w obrz¹dku biskupów, tymczasem ciskam z ca³ego serca.
 K. J. Eugeniusz, biskup z Marsylii,
Sup. Gen.

245. [Do bpa Tachégo, ordynariusza w Saint-Boniface]2.
Ojciec Grandin jest zamianowany biskupem w Satali, a nie Salata;
b³¹d w brewe. Korzyci ze zgody na jego przyjazd do Francji na konsekracjê. B³ogos³awienie pomnika Niepokalanego Poczêcia w Marsylii. Zainteresowanie bpa de Mazenoda misjami w regionie Czerwonej
Rzeki.
[Marsylia], 8 stycznia 1858 r.
Mój najdro¿szy Biskupie, wiem, ¿e Ojciec Biskup wyjecha³
z Montrealu. Adresujê wiêc mój list do Ojca Biskupa do St.-Boniface,
najpierw, aby ¿yczyæ Ojcu Biskupowi dobrego i wiêtego roku wype³nionego zas³ugami i wszystkimi Bo¿ymi b³ogos³awieñstwami. Nastêpnie powiadomiê Ojca Biskupa, ¿e wreszcie brewe apostolskie o wybraniu naszego o. Grandina do episkopatu zosta³y wys³ane z Rzymu
wed³ug tego, co mi pisze kardyna³ Barnabó maj¹ce datê 11 grudnia.

2

Kopia: Spis listów z lat 1855-1863, Rzym, Archiwum Postulacji, DM 10.
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Zosta³em powiadomiony przez tego samego kardyna³a, ¿e papie¿ mianowa³ o. Grandina koadiutorem Ojca Biskupa, ale zatrzymano siê
z wys³aniem brewe z powodu w¹tpliwoci dotycz¹cych jego prawdziwych imion chrzcielnych. Ja musia³em podaæ im je wed³ug moich
notatek. Kardyna³ donosi mi, ¿e wed³ug zwyczaju brewe zosta³y wys³ane do arcybiskupa Quebecu, który jest zobowi¹zany dostarczyæ je
do miejsca ich przeznaczenia. Przypuszczam, ¿e jedno z nich jest dla
Ojca Biskupa, a drugie dla wybranego, któremu dano tytu³ biskupa in
partibus w Salata (Salatense). List kardyna³a wskazuje, ¿e ta siedziba
znajduje siê w prowincji, albo, je¿eli Ojciec Biskup chce, pod metropoli¹ w Sebaste. Otó¿ sprawdziwszy w specjalnych ksiêgach, które
posiadam, uzna³em, ¿e w tej nazwie jest b³¹d. To wcale nie jest Salata, która znajduje siê w metropolii Sébaste, lecz rzeczywicie Satala.
Mówiê o tym Ojcu Biskupowi od razu, bo gdyby w brewe zrobiono
ten sam b³¹d, który znajduje siê w licie kardyna³a prefekta, Ojciec
Biskup to sprostuje, nie prekonizuj¹c nowego wybranego pod nazw¹
biskupa z Salata, lecz raczej pod nazw¹ biskupa z Satala. Napisa³em
do Rzymu, aby poprawiono pope³niony b³¹d.
Ojciec Biskup nie bêdzie zdziwiony, drogi przyjacielu, ¿e tak bardzo mi zale¿y na tym, ¿eby Ojciec Biskup ust¹pi³ mi pociechê wywiêcenia nowego biskupa, jest to przywilej mojego patriarchatu, którego
domagam siê bez obawy. Ojciec Biskup udzieli mi tej radoci czy nie?
Wasza misja nic na tym nie straci, poniewa¿ my wyposa¿ymy tutaj we
wszystko naszego nowego biskupa, którego obecnoæ wywrze najlepszy skutek w jego okolicy. Na sam¹ wiadomoæ, która do nich dosz³a
o tej cennej dla nich nominacji, napisano do mnie nie wiem ile listów
i ju¿ zastanawiaj¹ siê nad szczêciem ofiarowania mu wszystkiego,
czego móg³by potrzebowaæ3.
3
Mamy dwie odpowiedzi Za³o¿yciela na te listy, jedn¹ do pana Sebaux, a drug¹ do
ksiêdza, prawdopodobnie kolegi szkolnego o. Grandina. Do pana Sebaux, dobrodzieja
o. Grandina, Za³o¿yciel pisze na pocz¹tku 1858 r.:
W czasie wyruszania w drogê, mój najdro¿szy Ksiê¿e Proboszczu, mam tylko czas,
¿eby podziêkowaæ Ksiêdzu Proboszczowi za dobr¹ pamiêæ Ksiêdza i za Ksiêdza ¿yczenia.
Ksi¹dz Proboszcz zna ¿yczenia, które ja formujê dla Ksiêdza z mej strony. Uczucia, którymi
Ksi¹dz mnie natchn¹³, s¹ niezatarte.
Bardzo prawdziwe jest, ¿e o. Grandin zosta³ promowany do biskupstwa przez papie¿a,
który go wybra³, ¿eby by³ koadiutorem przewielebnego biskupa w St.-Boniface pod tytu³em
biskupa w Satali in partibus infidelium.
Nie wiem, czy bêdê móg³ otrzymaæ to, ¿eby mi go przys³ano do Francji, ¿ebym mia³
pociechê konsekrowania go, tak jak j¹ mia³em j¹ z jego wywiêcenia. Ksi¹dz mia³by wów-
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Jego obecnoæ na pewno wzbudzi kilka powo³añ, a Ojciec Biskup
bêdzie wynagrodzony za ofiarê, jak¹ mi zrobi. Wk³adam pod kopertê
Ojca Biskupa ma³y list dla tego drogiego wybranego, proszê zechcieæ
przes³aæ go przez jakie rodki, które mog¹ byæ do dyspozycji Ojca
Biskupa. Napisa³em równie¿ przez Montreal, ale obawiam siê, ¿e
czas przyjemnoæ zobaczenia tej wspania³ej osoby, do wychowania której, jeli sobie przypominam, Ksi¹dz siê przyczyni³. Trudno jest byæ bardziej cnotliwym, a ja mam ufnoæ, ¿e
on bêdzie tak samo dobrym biskupem, jak jest dobrym zakonnikiem i oddanym misjonarzem.
To, co k³adzie siê na jego g³owê, nie jest koron¹ z kwiatów. Jaka jest diecezja, któr¹ bêdzie
mia³ ewangelizowaæ! St¹d widzê jego pa³ac na Île à la Crosse, kilka kawa³ków drewna pokitowanych ziemi¹, pola lodu i rozproszeni Indianie, za którymi trzeba przebiec ogromne odleg³oci dwóch do trzech set mil, aby kilku z nich doprowadziæ do poznania Boga i Jezusa
Chrystusa Jego Boskiego Syna i przez Niego na drogê zbawienia.
Ten biedny drogi ojciec bêdzie przygnêbiony, gdy siê dowie o tym, co Opatrznoæ mu
przygotowa³a. Ale na pró¿no bêdzie usi³owa³ siê wycofaæ. Proszê mu pomóc swymi dobrymi modlitwami pogodziæ siê z dwiganiem tak ciê¿kiego brzemiona.
Zrobiê, co bêdê móg³, ¿eby odpowiedzieæ na listy, które otrzyma³em od jego brata, od
jego siostry i od jego przyjació³, w ka¿dym razie proszê im powiedzieæ, ¿e nie oszukano ich,
donosz¹c im o nominacji ich brata. Proszê przyj¹æ, mój drogi Ksiê¿e Proboszczu, nowe zapewnienie o moich najserdeczniejszych uczuciach.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
Do kolegi szkolnego o. Grandina bp de Mazenod pisze 9 stycznia:
Wcale Ksiêdza nie oszukano, gdy Ksiêdzu powiedziano, ¿e Wielebny Ojciec Vital
Grandin zosta³ podniesiony do biskupstwa. Papie¿ wybra³ go, ¿eby by³ koadiutorem ekscelencji biskupa w Saint-Boniface pod tytu³em biskupa w Satala in partibus infidelium. Chocia¿ jeszcze m³ody, Wielebny Ojciec Grandin zas³ugiwa³ pod ka¿dym wzglêdem na wybór,
jakiego dokonano wobec niego. Aby dwigaæ ciê¿kie brzemiê, jakie na niego siê nak³ada,
potrzebne s¹ wielkie cnoty i odwaga w ka¿dej próbie i dok³adnie tego udzieli³ dobry Bóg
temu drogiemu pra³atowi. Zawsze by³ wzorem na wszystkich stanowiskach, na które, tak
jeszcze m³ody, by³ postawiony. Dlatego z ca³ym zaufaniem biskup z Saint-Boniface i ja
przedstawilimy go Stolicy wiêtej, aby na jego g³owie umieciæ tê koronê cierniow¹, któr¹
bêdzie mia³ si³ê nosiæ. Ale jakiego zmartwienia dozna to biedne dziecko, gdy dowie siê
o tym, co Opatrznoæ mu zarezerwowa³a. Potrzebuje, ¿eby jego przyjaciele modlili siê za
niego, aby podporz¹dkowa³ siê wiêtej woli Bo¿ej.
To, co zamierzacie zrobiæ od siebie i od waszych kolegów szkolnych, bêdzie bardzo
cennym ho³dem z³o¿onym cnotom tego wspania³ego pra³ata. Poniewa¿ od siebie chcê siê nim
zaj¹æ, rad bym wiedzieæ, co postanowicie zrobiæ. Mamy na to czas. Mo¿e min¹æ szeæ miesiêcy, zanim siê dowie o swojej nominacji. Zrobiê wszystko, co bêdê móg³, ¿eby mi go przys³ano tutaj, aby mu udzieliæ sakry, to by³aby piêkna okazja dla jego przyjació³: przybyæ
i zobaczyæ nasze piêkne miasto Marsyliê. Ale nie omielam chwaliæ siê, ¿e odnios³em sukces. On jest tak daleko; Ile à la Crosse jest jeszcze trzysta mil za Saint-Boniface i to bêdzie
miejscem rezydencji nowego biskupa w diecezji tak du¿ej jak Europa.
Proszê przyj¹æ itd..
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
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spóni³em siê na pocztê zimow¹. To nie jest moja wina, czeka³em,
¿eby mi doniesiono z Rzymu o wydaniu brewe, ¿eby wiedzieæ, jakie
daæ mu imiê. Nie mia³em racji, powinienem napisaæ zaraz, jak mi doniesiono o jego wyborze, i niew¹tpliwie by³bym na czas z poczt¹, która wyje¿d¿a z Lachine, powiedziano mi, na pocz¹tku zimy.
Jestem w tej samej sytuacji jak biskup, mój drogi przyjacielu: ile
razy chcia³em napisaæ do biskupa, ale trzeba by³o na to pozwolenia
tych wszystkich, którzy mnie szarpi¹ z ka¿dej strony i którzy staj¹ siê
tym bardziej wymagaj¹cy, ¿e dzie³a i ceremonie mno¿¹ siê z dnia na
dzieñ tak samo jak nasza olbrzymia ludnoæ, której liczba podchodzi
dzi do trzech set tysiêcy dusz. Trzeba by by³o widzieæ tê ludnoæ
w wielkim dniu wiêta Niepokalanego Poczêcia; wybra³em ten dzieñ,
aby ods³oniæ figurê wiêtej Dziewicy, któr¹ wznosimy na piêknej kolumnie z marmuru z Carrare. Dwanacie tysiêcy osób stanowi³o czêæ
procesji, dwiecie piêædziesi¹t tysiêcy by³o ustawionych w rzêdach na
trasie, aby j¹ widzieæ przechodz¹c¹, jedni i drudzy w najwiêkszym
skupieniu. Odprawi³em mszê pod go³ym niebem u stóp wiêtej Statuy. Dwiecie tysiêcy dusz uczestniczy³o w tej piêknej mszy. W czasie
powiêcenia us³yszano by lot muchy. Mo¿na powiedzieæ, ¿e w tym
czasie niebo i ziemia adorowa³y, poniewa¿ s³oñce rzuca³o swe promienie poprzez niebo najczystsze, jakie mo¿na sobie wyobraziæ, ¿eby oddaæ ho³d na swój sposób godnemu uwielbienia Zbawcy, którego trzymam podniesionego w wiêtym przeniesieniu w czasie d³u¿szym ni¿
minutê, miêdzy niebem i ziemi¹, aby by³ adorowany przez wszystkich
chrzecijan ukorzonych i poniek¹d przez ca³¹ naturê. Ale co robiê?
Pozwalam sobie iæ mówiæ do biskupa o tym, co robimy, podczas gdy
powinienem nalegaæ na biskupa, aby mi mówi³ o wszystkim, co robicie biskup i ksiê¿a biskupa w waszych niewiernych rejonach. Proszê
mi wierzyæ, ogromnie interesujê siê wasz¹ wielk¹ pos³ug¹. Liczê, ¿eby
tak powiedzieæ, wszystkie wasze kroki. Przy³¹czam siê do wszystkich
waszych dzie³, w duchu podzielam wszystkie wasze cierpienia, którym
chcia³bym móc ul¿yæ bez odbierania wam za nie zas³ugi.
Proszê pomyleæ, ¿e z niecierpliwoci¹ oczekujê wiadomoci
o przybyciu Ojca Biskupa do St.-Boniface. Ojciec Biskup znajdzie tam
wiêcej ludzi zebranych, ni¿ przypuszcza³. Wydaje siê, ¿e ostatni misjonarze przybyli za póno, aby wyruszyæ w drogê z Île à la Crosse.
Ojciec Biskup bêdzie umia³ wyci¹gn¹æ dobro z tej niestosownej pory.
Ojciec Biskup bêdzie móg³ pouczyæ ich i poinformowaæ o pracy, któr¹

 184 

im rozdzieli, a oni bêd¹ bardziej odpowiedni do dobrego jej wype³nienia, gdy Ojciec Biskup wyle ich na placówki.
¯egnam, drogi Biskupie, i ciskam z ca³ego serca.
 K. J. Eugeniusz, biskup z Marsylii.

246. [Do o. Pierre’a Auberta, superiora w Montrealu]4.
Zajêcia biskupa z Marsylii. Skargi na superiorów, którzy nie dali znaæ
Superiorowi Generalnemu o niewywi¹zywaniu siê z obowi¹zków wielu ojców w Montrealu. Za³o¿yciel chce wszystko wiedzieæ, ¿eby podj¹æ
surowe kroki.
Marsylia, 20 kwietnia 1858 r.
Jedno serce wystarczy mi, mój drogi o. Aubercie, ¿eby kochaæ
wszystkie dzieci, które Bóg mi da³, ale musia³bym mieæ dziesiêæ r¹k,
¿eby im to powiedzieæ. Ja to czujê, to sobie wyrzucam: nie piszê do ojca
tak czêsto, jak to by³oby potrzebne, ale jak to robiæ? Niech sam ojciec
os¹dzi tylko przez opowiadanie, jakie ojcu zrobiê o zatrudnieniu mego
dnia. W przysz³¹ niedzielê, o 6 godzinie rano udam siê do kocio³a Jezuitów, gdzie znajdê tysi¹c zebranych mê¿czyzn. Zacznê od udzielenia
sakramentu bierzmowania doæ znacznej liczbie opónionych. Nastêpnie z³o¿ê wiêt¹ Ofiarê, w czasie której ci wszyscy mê¿czyni przyjm¹
komuniê wiêt¹. Ta komunia bêdzie komuni¹ wielkanocn¹ dla wielu
z nich. Odchodz¹c od o³tarza, pobiegnê z ca³ym popiechem do kocio³a St-Cannat, aby spotkaæ siê z procesj¹, która odbywa siê w wiêto
wiêtego Marka, i uczestniczyæ w stacyjnej sumie. Wrócê z procesj¹ do
prowizorycznej katedry, kocio³a wiêtego Marcina, i tam bêdê uczestniczy³ w niedzielnej sumie. Bêdzie czas, ¿eby iæ do biskupstwa na
obiad. Po ostatnim kawa³ku bêdê musia³ iæ uczestniczyæ w nieszporach
do kocio³a St-Cannat z okazji wiêta, które tam jest obchodzone, po
nieszporach przemówienie, póniej b³ogos³awieñstwo Przenajwiêtszym
Sakramentem. To doprowadzi mnie dok³adnie do 6 godziny, w której
bêdê musia³ wróciæ do kocio³a Jezuitów na zamkniêcie rekolekcji tych
4

Kopia: Spis listów z lat 1855-1863, Rzym, Archiwum Postulacji, DM.
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mê¿czyzn, którym rano udzieli³em komunii. Wyjdê stamt¹d dopiero
o 9 godzinie. Oto zysk, który ma ze mnie w moim miecie z trzysta tysiêcy dusz. A proszê nie wierzyæ, ¿e pozostawia siê mnie w spokoju
w innych dniach. Jednak trzeba tak¿e, ¿ebym siê zaj¹³, mo¿e bardziej
ni¿ powinienem, sprawami Zgromadzenia. Na to s¹ ustalone dni, w których pracujê z ojca bratem, a inne z moj¹ rad¹; ale ma³o jest takich, w których nie musia³bym mniej lub wiêcej napisaæ do kogo z tej drogiej rodziny rozproszonej dzi w tylu miejscach.
Ale, powie mi ojciec, ¿e moja kolejka nie przychodzi czêsto. Zgadzam siê z tym i cierpiê z tego powodu, wyznaj¹c równie¿, ¿e ojciec
wcale mnie nie prowokuje. Jednak rozmawianie ze mn¹ o wielu sprawach nie by³oby win¹. Niestety! Na pewno ojciec mia³by wiêcej do
powiedzenia mi ni¿ to, o czym ojciec mi mówi. Dlaczego nie ma dok³adnej i regularnej korespondencji, tak jak tego wymaga³by obowi¹zek? Czy ojciec uwa¿a, ¿e dla mnie nie jest bardzo przykre dowiadywanie siê poniek¹d porednio5 o oburzaj¹cych nieporz¹dkach, które
mia³y miejsce we wspólnocie w Montrealu, i ¿ebym o tym nic nie
wiedzia³ regularn¹ drog¹ przez superiorów, którzy zawsze ukrywali
stan rzeczy? Prawdopodobnie skandal by³ znany w ca³ym miecie,
a ja nic o tym nie wiedzia³em. Ach!, ju¿ mnie nie dziwi, ¿e nikt siê
nie zg³asza, aby wst¹piæ do nowicjatu, chocia¿ jestecie w kraju katolickim i w centrum licznego kleru. Kto chcia³by przy³¹czyæ siê do mê¿ów zab³¹kanych, którzy piewaj¹ Marsyliankê, che³pi¹ siê swoim
buntem i przerabiaj¹ swój dom na zwyk³¹ karczmê, gdzie pije siê
i bawi przez znaczn¹ czêæ nocy, gdzie uk³ada siê najbardziej niegodne plany, gdzie depcze siê wszystkie obowi¹zki ¿ycia zakonnego, kap³añstwa, wdziêcznoci, synowskiego szacunku? Te potwornoci budz¹ obrzydzenie, ale czy powinienem o nich nie wiedzieæ? Czy nie
powinno poradziæ siê mnie, ¿eby wiedzieæ, jaki rodek trzeba by³o zastosowaæ na takie nieporz¹dki? Ach!, mój drogi o. Aubercie, to s¹
boleci, które przenikaj¹ duszê, zw³aszcza gdy myli siê, ¿e ten lub ów,
których ojciec pos³a³, pe³ni dobrej woli, o¿ywieni wiêtym zapa³em,
mê¿owie naprawdê zakonni, jakimi byli o. 6 i inni, zab³¹dzili na tej
5
Ojciec Mestre zaraz po przybyciu do Kanady napisa³ list, w którym opowiada³ o wielu faktach ojców z ma³ym duchem zakonnym. Rada generalna na posiedzeniu 14 kwietnia
uwa¿a³a za w³aciwe sprawdziæ pewne informacje przed podjêciem decyzji. Odpowied
o. Auberta otrzymana w czerwcu oskar¿a przede wszystkim o. Rougea, którego postanowiono odwo³aæ do Francji, por. rada generalna, 28 czerwca 1858 roku.
6
Nazwisko zupe³nie wydrapane.
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cie¿ce a¿ do tego stopnia, ¿e oni sami stali siê k³od¹ rzucon¹ pod nogi
innym. Usilnie proszê, ¿eby ojciec mnie informowa³ w sposób rzeczowy o tych wszystkich faktach. Nie potrzebujê ogólników. Interesuje
mnie dok³adne i sumienne sprawozdanie o ka¿dym z osobna i o okropnociach, o których oskar¿a siê wielu. Proszê mi tylko nie mówiæ
o obecnym stanie, takim jak ojciec mo¿e przypuszczaæ, ale proszê siêgn¹æ pamiêci¹ wczeniej a¿ do buntu, do okresu zwanego republikañskim, gdy piewano Marsyliankê i gdy namawiano do podpisów na
schizmê. Poniewa¿ prowincja³ nie powiadomi³ mnie o tych nikczemnociach, wzywam ojca, ¿eby ojciec dog³êbnie poinformowa³ mnie
o tym czasie ob³¹kania, choæby ojciec musia³ u¿yæ osiem stron na pisanie. Wiem o tym du¿o, ale mo¿e nie dosyæ, aby oceniæ ogrom z³a.
Nie mogê powstrzymaæ siê od mylenia, ¿e ludzie, którzy mogli popaæ w podobne odchylenia w g³oszeniu postanowieñ powziêtych po
kapitule generalnej przez Superiora Generalnego i jego radê, byli ju¿
bardzo zepsuci. Chcê wierzyæ, jacy oni byli ju¿ przedtem, poniewa¿
nies³usznie uwa¿ano, ¿eby mnie o nich nie informowaæ, gdy udawano
siê na kapitu³ê generaln¹. Chcê wierzyæ, ¿e nie znano ich, i¿ s¹ tacy
li. Proszê nie zadowalaæ siê raportem, jakiego od ojca wymagam
i którego zredagowanie wyrane ojcu polecam, proszê mi oznaczyæ osoby pocz¹tkow¹ liter¹ ich nazwiska. Móg³bym siê pomyliæ, a zale¿y mi,
¿eby nie zrobiæ ¿adnego b³êdu. Z dowiadczenia ojciec wie, co siê wygrywa, gdy od³¹czamy siê od centrum i od zwierzchnika rodziny w celu
kierowania osobami i wspólnotami ca³ej prowincji. Niech ojciec siê
przekona, ¿e sok wychodzi z korzenia i przechodzi przez pieñ drzewa,
aby dojæ do ga³êzi i wydaæ owoce. Co siê sta³o? To, ¿e w najmocniejszej m³odoci rodz¹cego siê Zgromadzenia wpad³o siê w Kanadzie do
zgrzybia³oci wieku najbardziej zaawansowanego, prekursor mierci
Stowarzyszeñ. Niech wszystko, co jest dobre u was, o¿ywi siê wiêc
i postarajcie siê przywróciæ ¿ycie tym wszystkim trupom, których smród
czujê tutaj. Jeli nie mo¿na niczego siê spodziewaæ, chcê byæ o tym
poinformowany, abym móg³ postanowiæ, co nale¿y robiæ. Uwa¿am to za
ojca obowi¹zek sumienia. Proszê korespondowaæ bezporednio ze mn¹.
¯egnam, mój drogi synu, po tym licie ojciec zrozumie, jak jestem przejêty. B³ogos³awiê ojca i ciskam z ca³ego serca.
 K. J. Eugeniusz, biskup z Marsylii,
Sup. Gen.
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247. [Do o. Gaudeta, w Brownsville]7.
Ojciec Gaudet czêsto pisze zbyt ma³o; mi³oæ ojca pozostaje jednak
zawsze ¿ywa, nawet jeli serce cierpi.
Marsylia, 20 kwietnia 1858 r.
Jestem niezmiernie wdziêczny, mój drogi synu, ksiêdzu proboszczowi z Matamoros8, który sprawi³ mi wielk¹ radoæ, przesy³aj¹c jeden z ojca listów. Gdyby ojciec zna³ przyjemnoæ, jak¹ one mi sprawiaj¹, mo¿e ojciec nie by³by w nich tak oszczêdny. A jednak ojciec
narzeka na mnie. Posuwa siê a¿ do pytania, czy mnie urazi³, przypisuj¹c moje milczenie jakiemu niezadowoleniu. Nie, mój drogi synu, nie
mam ojcu nic do zarzucenia, wy³¹czaj¹c to, ¿e minê³y ca³e lata bez
sprawienia mi mi³ej przyjemnoci krótk¹ rozmow¹. W tych rodzajach
b³êdów cierpi tylko serce, ale i tak ci¹gle zachowuje wiele uznania,
a nawet mi³oci równie¿ dla syna, który nie zdaje sobie sprawy ze z³a,
jakie wyrz¹dza swemu ojcu, nie daj¹c mu prawie nigdy znaku ¿ycia.
Ojciec Aubert wszystko pewnie ojcu opisa³, nie bêdê wiêc siê powtarza³. Ten list jest jedynie po to, ¿eby ojcu udowodniæ i przypomnieæ, ¿e ojciec ci¹gle jest bardzo drogi memu sercu, ¿e ojca czule
kocham i ¿e choæ skar¿ê siê trochê, przebaczam ojcu wszystkie zaniedbania wobec mnie. Wreszcie b³ogos³awiê ojca, ciskaj¹c jako dobry
ojciec.
 K. J. Eugeniusz, biskup z Marsylii,
Sup. Gen.
PS Drogi o. Gaudecie, zapomnia³em ojcu powiedzieæ, ¿e otrzyma³em
od ojca bardzo krótki list i list od ksiêdza proboszcza z Matamoros dla
Rzymu; ale stu piêædziesiêciu franków, które ojciec mi wys³a³, tam nie
znalaz³em.

Kopia listów z lat 1855-1863, Rzym, Archiwum Postulacji, DM 10.
Ksi¹dz Musquiz. Na pocz¹tku roku o. Gaudet napisa³, ¿e nie mo¿e za³o¿yæ placówki
planowanej w Meksyku z powodu wojny, por. rada generalna, 13 lutego. W licie z 20 kwietnia o. Casimir Aubert przypomina, ¿e teraz trzeba by by³o iæ do Meksyku, poniewa¿ ten
kraj wydaje siê powracaæ do porz¹dku.
7
8
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248. [Do o. Vignole’a]9.
Przyjanie. Z powodu swoich zajêæ bp de Mazenod nie mo¿e czêsto
pisaæ do ka¿dego ze swoich dzieci, ale oni zawsze s¹ obecni w jego
umyle i w jego sercu.
Marsylia, 20 kwietnia 1858 r.
Mój drogi o. Vignole, bardzo chcia³bym sp³aciæ wszystkie moje
d³ugi, ale jak temu podo³aæ? Trzeba wiêc, ¿eby moje dzieci, licz¹c, tak
jak powinny, na moj¹ nienaruszaln¹ mi³oæ ojcowsk¹, mówi³y sobie,
¿e s¹ obecne codziennie w moim umyle i w moim sercu, ¿e mog¹ mi
sprawiæ wiele przyjemnoci przez przekazanie mi czasem, a gdyby to
by³o mo¿liwe, to nawet czêciej, wiadomoci od siebie, bo czytam ich
listy z niewymown¹ radoci¹, ale nie zawsze mogê odpowiedzieæ, tak
jak tego pragn¹³bym i wówczas, gdy to powinno byæ zrobione. Kiedy
ten czas przejdzie, zbiera siê niezmierna liczba innych listów, mno¿¹ siê
ró¿nych rodzajów obowi¹zki. Wszystkiemu trzeba daæ pierwszeñstwo,
a ja codziennie stwierdzam, ¿e mimo mojej dobrej woli jeden cz³owiek
nie mo¿e temu podo³aæ. Zaczynam jednak mój dzieñ o 5 godzinie,
a koñczê go dopiero przed pó³noc¹. Na szczêcie, mimo moich siedemdziesiêciu szeciu lat, Bóg zachowuje mnie w zdrowiu w ca³ej
próbie i dzia³aniu, z którego wiek jeszcze nie zwolni³.
 K. J. Eugeniusz, biskup z Marsylii.

249. [Do bpa Guiguesa, prowincja³a w Kanadzie]10.
wiadczenia dla Plattsburgh. D³ug kolegium w Bytown. Ojciec Tabaret
pragnie innych ojców w kolegium. Bazylianie w Hamilton. Ojcowie
Naughten i Bourassa. Listy ojców z regionu Czerwonej Rzeki, wszyscy
s¹ zadowoleni z nominacji o. Grandina jako koadiutora bpa Tachégo.
9
Kopia: Spis listów z lat 1855-1863, Rzym, Archiwum Postulacji, DM 10. W Spisie
zanotowano, ¿e Za³o¿yciel napisa³ w tym samym znaczeniu i w tej samej przesy³ce do oo.
Oliviera i Kéraluna. Wydaje siê jednak, ¿e ten list nie jest skoñczony; na pewno nie by³o
czasu, aby go przepisaæ w ca³oci w Spisie.
10
Kopia: Spis listów z lat 1855-1863, Rzym, Archiwum Postulacji, DM 10.
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Marsylia, 24 kwietnia 1858 r.
Mój drogi biskupie, nie mog³em odpowiedzieæ z Pary¿a na list
z 28 stycznia. Otrzyma³em go bardzo póno i dok³adnie w czasie, kiedy
by³em najbardziej zajêty, opuszczaj¹c senat i Pary¿. Po przybyciu do Marsylii trudzi³em siê sprawami Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy. Mogê ciê
zapewniæ, ¿e nie ma siê litoci z moimi zaleg³ociami, nie potrzebujê niczego bardziej ni¿ zdrowie, w jakim Bóg chce mnie utrzymaæ, abym móg³
podo³aæ pracy, która codziennie na mnie spada. Nie jestem zwolniony
w tym celu z zadoæuczynienia temu, co jest najbardziej nagl¹ce w mojej
korespondencji, która — jak wiesz — rozci¹ga siê na cztery czêci wiata. List, który wysy³am do o. Auberta, zwalnia mnie z wchodzenia z tob¹
w przykre szczegó³y, które spowodowa³y moj¹ g³êbok¹ boleæ.
27 kwietnia. Niedawno otrzyma³em twój list z 8 tego miesi¹ca,
bêdê siê pieszy³, ¿eby na niego odpowiedzieæ, s¹dzê bowiem, ¿e
poczta odchodzi dzi wieczorem. Bardzo chêtnie zgadzam siê na propozycjê, jak¹ mi robisz, w sprawie twojej rady prowincjalnej. Rozumiem z³¹ stronê powierzenia sekretów rodziny ludziom niedyskretnym, którzy ci¹gle maj¹ zwyczaj omawiania swoich spraw w miejscu
publicznym.
Chocia¿ powinnimy potr¹ciæ zasi³ek, którego domagamy siê dla
Plattsburgh, a który prowincja kanadyjska jest winna kasie generalnej,
to nie bêdzie mog³a skar¿yæ siê, ¿e jest pokrzywdzona, poniewa¿ prowincja wemie sobie za obowi¹zek oddania Plattsburghowi tego, co
bêdzie powy¿ej jej w³asnego d³ugu.
Wydaje mi siê, ¿e nie ma w tym nic dziwnego, i¿ to ty podj¹³e siê
trudu budowy kolegium. Czy to nie jest zak³ad diecezjalny? A dla kogo
to pozostanie? Biskupi, którzy nast¹pi¹ po tobie za wiêcej ni¿ pó³ wieku, jeli Bogu spodoba siê jeszcze ciê zachowaæ, o co siê modlê, bêd¹
siê uwa¿ali za szczêliwych, przejmuj¹c to piêkne kolegium, z którego
oni bêd¹ korzystaæ. Uwa¿am o. Tabareta za zbyt skrupulatnego. Wykonuje siê jego pracê we wszystkich sprawach jak mo¿na i rodkami, które siê ma. D¹¿enie do doskona³oci jest przykrym z³udzeniem. Wszêdzie jest mocna i s³aba strona. Ró¿nica polega na tym, ¿e mamy zwyczaj
g³onego ¿alenia siê na wszystko, znies³awiania siê, podczas gdy gdzie
indziej ma siê talent przedstawiania siê w jak najlepszym wietle. Do
kogo mówicie o bazylianach? Czy my nie mamy przed oczyma ich lichych zabudowañ. Nie przypuszczam, ¿e dali dla Hamilton to, co mieli
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najlepszego. W ka¿dym razie mo¿esz byæ bez ¿alu. Wyczerpaliby siê,
robi¹c ten wysi³ek. Uwa¿am, ¿e jeste w lepszej sytuacji ni¿ to, co oni
mogliby ci daæ. B¹d wiêc bez skrupu³u i bez ¿alów.
To, co mi mówisz o o. Naughtenie, martwi mnie; bylimy bardzo
zadowoleni z niego przez ca³y czas, który spêdza³ tutaj. Je¿eli w krajach, w których trzeba mówiæ po angielsku, nie mo¿emy u¿yæ Anglików, to znaczy, ¿e mamy pecha. Nie jestem przekonany, ¿e on nie
podporz¹dkuje siê m¹drym uwagom, które ty bêdziesz musia³ mu zrobiæ. On zawsze dobrze przyjmowa³ wszystko, co mu mówi³em. Masz
za du¿o zdolnoci, aby nie znaleæ sposobu, który mo¿e go poruszyæ
i przypomni mu o jego obowi¹zku.
Jeli idzie o o. Bourassa, to jestem zmartwiony jego uporem przed
wyjciem z arki, a niech Bóg da, ¿eby zupe³nie nie uton¹³. Dojcie do
punktu, w którym on siê znajduje, zawsze jest bardzo wielk¹ niewiernoci¹. Powi¹za³em koniec z koñcem, tak jak mog³em, ale czy on skorzysta z tej ³askawoci, aby siê utrzymaæ w swoim powo³aniu, i czy nie
przyj¹³ w swoim sercu odstêpstwa, od którego chcia³em go uratowaæ?
Jaka odpowiedzialnoæ bêdzie ci¹¿yæ na nim, je¿eli — jak to mi
mówisz — ty mo¿esz go zast¹piæ tylko niedoskonale w dziele placów
budowy. Ci leniwi ¿o³nierze nie myl¹ wiêc nigdy o mierci! To redde
rationem villicationis tuae ich nie przestrasza? Ich sumienia musz¹ byæ
ca³kowicie sparali¿owane! Niech Bóg owieci ich, aby ich zbawiæ
By³em zadowolony, ¿e zostawiono mi czas na spêdzenie kilku
chwil z tob¹, a oto kto wchodzi do mnie mimo zakazu. Na szczêcie
jestem przy koñcu mego papieru, ale mia³em jeszcze tyle rzeczy do
powiedzenia ci! Tylko jedna sprawa, która na pewno sprawi ci wielk¹
przyjemnoæ. Otrzyma³em listy od wszystkich naszych misjonarzy
(z wyj¹tkiem dwóch) z rejonu Czerwonej Rzeki oraz od dobrego biskupa. Te wszystkie listy s¹ zachwycaj¹ce przez dobrego ducha, którego przejawiaj¹. Wszyscy s¹ zadowoleni z wyboru koadiutora; jedynie jeszcze on sam nie domyla siê, co na niego spada. Otrzymujê
równie¿ listy od wszystkich jego kolegów ze szko³y w Mans, dzi s¹
to kap³ani, którzy wychwalaj¹ kwalifikacje i cnoty tego wiêtego misjonarza. Niech Bóg za to bêdzie b³ogos³awiony!
¯egnam, drogi biskupie, czule ciê ciskam i serdecznie pozdrawiam wszystkich naszych ojców.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
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250. [Do o. Rouge’a, w Montrealu]11.
Biskup de Mazenod jest mi³osiernym ojcem dla swoich dzieci, ale nie
udziela zwolnienia ze lubów o. Rougeowi, który powinien raczej
w imiê pos³uszeñstwa przybyæ do Marsylii.
Marsylia, 8 lipca 1858 r.
Drogi o. Rouge, przeczyta³em z najwiêksz¹ uwag¹ i z najg³êbszym
strapieniem memorandum, jakie ojciec adresuje do mnie 19 czerwca.
Jak ojciec mo¿e, mój drogi synu, tak wpychaæ sztylet do serca tego,
którego jednak wiele razy nazywa swoim ojcem? Jest ojciec niesprawiedliwy, ulegaj¹c niechêci, która ma swe ród³o w fa³szywych przypuszczeniach, w pog³oskach, w k³amliwych doniesieniach. Gdyby ojciec mnie kocha³ tak, jak ojciec mówi, czy powinien by ¿yæ tak d³ugo
pod ciê¿arem przyt³aczaj¹cego uprzedzenia i pozostawiaæ mnie w nieznajomoci troski, któr¹ rozproszyæ by³o tak ³atwo? Czy wiêc jaki
ojciec przestaje kochaæ swoje dziecko dlatego, ¿e uwa¿a siê za zobowi¹zanego zrobiæ mu jaki zarzut? Co robiê? Gdybym musia³ powtórzyæ wszystkie punkty ojca memoranda, wystosowa³bym pismo d³u¿sze ni¿ to, które ojciec zaadresowa³ do mnie. Ograniczê siê wiêc do
powiedzenia ojcu, ¿e w tym, co mnie dotyczy, nie ma nic prawdziwego, oprócz troski, zmartwienia, boleci, gdy widzê ojca w tym stanie
rozgoryczenia, które rzuca ojca na fa³szyw¹ drogê i wystawia ojca na
utratê swojej duszy. Ojciec czuje, mój drogi synu, ¿e nigdy nie stanê
siê winny do tego stopnia, aby przyczyniaæ siê do tego okropnego nieszczêcia. Ojciec prosi mnie o zwolnienie ze swoich lubów; zatrzymywanie siê na tej myli jest wielkim b³êdem. Czy zaanga¿owanie,
które ojciec uroczycie powzi¹³ przed Bogiem, nie powinno trwaæ tak
samo jak ojca ¿ycie? Czy ojciec tego nie przysiêga³? Usque ad mortem perseveraturum, itd.
Czy wiêc mo¿na by by³o kpiæ sobie z Boga i z tego, co jest najwiêtsze po sakramentach w naszej wiêtej religii? Czy dlatego, ¿e
ojciec widzi wokó³ siebie apostatów, jest kuszony, ¿eby tym siê staæ?
Niech Bóg ojca od tego zachowa, mój drogi synu! W moim sercu jest
dla ojca za du¿o mi³oci, chocia¿ w¹tpi¹c o tym, ojciec robi mi znie11

Kopia: Spis listów z lat 1855-1863, Rzym, Archiwum Postulacji, DM 10.
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wagê, abym chcia³ ojca zamordowaæ; zreszt¹ ja sam bym siê zabi³,
sprzeniewierzaj¹c siê w ten sposób. Czy mam w³adzê udzielenia dyspensy tej natury bez kanonicznych powodów? Gdzie bylibymy, gdyby wystarczy³o doznaæ jakiego niezadowolenia, ¿eby prawdopodobnie z w³asnej winy dojæ do uwa¿ania za ci¹¿¹ce wiête brzemiê
religijne, aby chcieæ zerwaæ wiêzy, które nas ³¹cz¹ z Bogiem w Zgromadzeniu, do którego mi³osierdzie Pana nas powo³a³o, które jest depozytariuszem naszych lubów i naszych przysi¹g, które nas zaadoptowa³o na wierze tych przysi¹g i do którego nale¿ymy w sposób
nieodwo³alny? Nie, mój drogi synu, to jest niemo¿liwe.
Ojca sytuacja sta³a siê trudna i nieprzyjemna w miejscu, w którym ojciec siê znajduje, ale jest sposób, by temu zaradziæ. Ca³a ziemia nale¿y do nas, to znaczy, ¿e wszêdzie, gdzie znajduje siê dom
Zgromadzenia, ojciec bêdzie u siebie; ojciec bêdzie zw³aszcza u siebie i w swoim centrum, gdy przybli¿y siê do mnie, jeli tego trzeba,
i nauczy siê lepiej mnie poznawaæ i zebraæ z moich w³asnych ust wyra¿enie prawdziwych uczuæ, o których ojciec zapomnia³. Sam na sam
ze mn¹, oparty na moim ojcowskim sercu, ojciec bêdzie móg³ mi powiedzieæ, czy nie jestem dla ojca tym, czym powinienem byæ, to znaczy najbardziej kochaj¹cym ojcem, najbardziej czu³ym, proszê pozwoliæ mi dodaæ, najbardziej mi³osiernym, poniewa¿ naprawdê mam co
do przebaczenia ojcu.
Niech wiêc ojciec przybêdzie, moje drogie dziecko, jak najszybciej do mnie. To nie jest zwyk³e zaproszenie, które ojcu wysy³am, to
jest wezwanie do prawdziwego pos³uszeñstwa, które ojcu oznajmiam
na mocy wiêtej obediencji. Proszê wyjechaæ zaraz po otrzymaniu listu i kierowaæ siê do Marsylii; chcê byæ pierwsz¹ osob¹, któr¹ ojciec
zobaczy. Proszê wiêc przyjæ bezporednio na biskupstwo albo na wioskê, z której piszê do ojca. Przy mnie ojciec na nowo siê zaaklimatyzuje w okolicach, które ojciec opuci³ tak dawno i w których odzyska
swoj¹ pierwsz¹ gorliwoæ i wszystkie swoje dobre nawyki.
Czekaj¹c na chwilê uciskania ojca, b³ogos³awiê ojca.
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251. [Do Ekscelencji Bourgeta, biskupa w Montrealu]12.
Nie przyjmowaæ o. Rougea do swojej diecezji, je¿eli ten ojciec opuszcza Zgromadzenie. Cierpienia, jakie mu sprawiaj¹ ojcowie z Kanady;
wszêdzie indziej oblaci s¹ dobrymi zakonnikami.
Marsylia, 14 lipca 1858 r.
Ekscelencjo,
Proszê mi pozwoliæ odnowiæ dawno przerwan¹ korespondencjê
z Ekscelencj¹ na temat sytuacji mojej rodziny, któr¹ odda³em pod ojcowsk¹ opiekê Ekscelencji, gdy Ksiêdzu Biskupowi spodoba³o siê
powo³aæ j¹ do siebie. Wiele razy przychodzi³o mi na myl skierowaæ
siê do Ekscelencji, ¿eby ustaliæ ocenê wielu spraw, które wydawa³y
mi siê niepokoj¹ce. Odleg³oæ rozluni³a pewne wiêzy, które nigdy
nie os³abiaj¹ siê bezkarnie. St¹d skandal wielu odstêpstw, taki jest
charakter pewnych wymuszonych dyspens, który domaga siê wydalenia sprowokowanego przez karygodne zachowanie. Te odstêpstwa
s¹ wielkim z³em! Ale powiedzia³em bpowi de Charbonnelowi i samemu bpowi Guiguesowi, ¿e one by³y poniek¹d popierane przez
³atwoæ przyjmowania tych niewiernych do ich diecezji. Och!, jak
lubiê tego wiêtego arcybiskupa z Walencji, który pewnego dnia kaza³ przyjæ do jego pa³acu wszystkim sekularyzowanym mnichom,
Orygina³: Montreal, Archiwum Arcybiskupie: Oblaci. Jest to ostatni list, jaki mielimy od Za³o¿yciela do bpa Bourgeta. Ten odpowiedzia³ natychmiast bpowi de Mazenodowi,
o którym s¹dzi³, ¿e jest w wielkich niepokojach. Ten list z 7 sierpnia, ostatni równie¿, jaki
znalimy od biskupa z Montrealu do swego kolegi z Marsylii, jest wzruszaj¹cy z powodu
delikatnoci i dobroci. Biskup mówi, ¿e nie przyjmuje zakonników sekularyzowanych do
swojej diecezji, ¿e o. Rouge o nic go nie prosi³, ¿e wed³ug niego nigdy oblaci w Kanadzie
nawet nie pomyleli zrywaæ z Marsyli¹, schizma, której by nie tolerowa³. Jeli idzie o ich
sprawowanie siê w diecezji, dalej mówi pra³at, s¹ oni zawsze tak samo gorliwi, a Bóg nadal
b³ogos³awi ich prace apostolskie. Ich zjednoczenie z kap³anami krajowymi staje siê coraz bardziej cis³e i serdeczne. Dziêki temu religia ma wiêcej dobra. Jeli idzie o ich stosunki z prze³o¿onymi zakonnymi, nie mogê nic powiedzieæ na ten temat, poniewa¿ to wcale mnie nie
dotyczy. Mogê w ka¿dym razie zapewniæ wasz¹ wielkoæ, ¿e nigdy nie s³yszê ich narzekania
na tych, którzy nimi rz¹dz¹, ani skar¿enia siê jednych na drugich. Wreszcie mogê siê myliæ,
ale wydaje mi siê, ¿e oblaci z Montrealu nie utracili dobrego ducha, który mo¿e panowaæ
w innych domach Stowarzyszenia, ¿e s¹ przywi¹zani do biskup, tak jak dobre dzieci powinny
byæ przywi¹zane do tak dobrego ojca i ¿e s¹ naprawdê godni ojcowskiej czu³oci biskupa.
Zaklinam wiêc wasz¹ wielkoæ, ¿eby im zwróciæ miejsce, które zawsze mieli w jego
sercu, racz¹c interpretowaæ z dobrej strony to, co u nich mog³oby mu siê nie podobaæ.
12
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którzy siê znajdowali w jego diecezji, aby im owiadczyæ, ¿eby wracali do swych klasztorów. Na odmowê wielu z nich, którzy uwa¿ali
siê za pewnych przez sekularyzacjê, któr¹ wymusili, poleci³ im iæ
szukaæ szczêcia gdzie indziej. Proszê wiêc Ekscelencjê, aby by³ tak
³askaw i nie pozostawia³ nadziei tym z naszych cz³onków, którzy
popadli w rozlunienie i nie widz¹c wartoci w ich wiêtych zobowi¹zaniach z³o¿onych na ca³e ¿ycie i potwierdzonych przysiêg¹, domagaj¹ siê dyspensy, której nie mogê udzieliæ w sumieniu, ¿eby nie
robi³ im nadziei, ¿e bêd¹ przyjêci w diecezji Ekscelencji. Tym, co
mnie sk³ania do skierowania tej proby do Ksiêdza Biskupa — mówiê to z ca³ym zaufaniem — jest proba, jak¹ niedawno skierowa³
do mnie jeden z naszych cz³onków, aby mu udzieliæ dyspensy z jego
lubów. A dlaczego? Poniewa¿ straci³ ducha swego stanu w obcych
zajêciach, które go poch³onê³y i uczyni³y go z³ym zakonnikiem. Tej
dyspensy nie mogê udzieliæ bez przeniewierstwa, a wiêc jej nie
udzielê. W odpowiedzi na to karygodne ¿¹danie wysy³am obediencjê na ten temat, aby on wróci³ do mnie i chcia³ siê odrodziæ. Choæ
mój list jest ca³kiem ojcowski, mam powód, ¿eby siê obawiaæ, ¿e to
biedne dziecko uprze siê na tej nieszczênej drodze, na której siê
znajduje, i nie bêdzie pos³uszny memu nakazowi, który jednak obowi¹zuje pod kar¹ grzechu miertelnego. Ekscelencjo, proszê przyjæ
mi z pomoc¹ i je¿eli to biedne dziecko zwróci siê do Ksiêdza Biskupa, aby byæ przyjêtym do diecezji Ksiêdza Biskupa, proszê daæ mu
odczuæ ogrom jego b³êdu i zachêciæ go, aby nie ba³ siê przyjæ odpocz¹æ na piersi ojca. Proszê nie zatrzymywaæ siê na jego nies³usznych skargach, s¹ one nadmiernie przesadzone i wiêkszoæ spad³aby
na niego, gdyby chciano je przedyskutowaæ. Ach! Ekscelencjo, mówiê to z boleci¹ i boleci¹ bardzo g³êbok¹: Nasi ojcowie w Kanadzie nie s¹ podobni do braci w Europie. We Francji i w Anglii buduj¹ wszystkich. Dlatego nie mogê podo³aæ probom biskupów, którzy
powo³uj¹ ich do siebie. Jestem otoczony wiêtymi ca³kiem dos³ownie, a Bóg wszêdzie b³ogos³awi ich wiêt¹ pos³ugê przez nawracanie
i uwiêcanie dusz. Pokój panuje we wszystkich naszych wspólnotach, wzajemnie ceni siê i szanuje siê tych, którym Bóg powierzy³
zarz¹dzanie innymi. Jaka ró¿nica w Kanadzie! List by³by zbyt d³ugi,
gdybym Ksiêdzu Biskupowi powierza³ wszystkie k³opoty, jakie oni
mi sprawiaj¹; duch krytyki i niezale¿noci pojawi³ siê przynajmniej
w Montrealu. Okropne jest widzieæ, jak oni os¹dzaj¹ swych superiorów; nie zaprzeczam, ¿e jest kilku dobrych cz³onków, ale s¹ agitato-

 195 

rzy, którzy podtrzymuj¹ bardzo z³ego ducha, i ten jest jednym z tych,
którego ja odwo³ujê.
Ekscelencja wie, z jakim zaufaniem zawsze dzia³a³em w stosunku
do Ksiêdza Biskupa, i to od pocz¹tku. Proszê zechcieæ dobrze na to
odpowiedzieæ, wyra¿aj¹c bez ogródek swoj¹ opiniê o wszystkim, co
Ksi¹dz Biskup wie na temat naszych ojców. Zw³aszcza dom w Montrealu i to, co z niego wychodzi, sprawia mi wielk¹ troskê. Je¿eli s¹
osoby, które trzeba odwo³aæ, nie cofnê siê. Tym, czego siê bojê, jest
wysy³anie misjonarzy do tego orodka, w którym niejeden straci³ dobrego ducha, jakiego mia³, gdy tam przyby³.
Proszê mi wybaczyæ, mój drogi, ten wybuch mego serca. Ksi¹dz
Biskup poznaje w tym opuszczeniu cz³owieka, który zawsze uto¿samia³ siê z Ksiêdzem Biskupem, który wszed³ we wszystkie pogl¹dy
Ekscelencji i który nigdy nie przesta³ kochaæ Ksiêdza Biskupa z ca³ego swego serca.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

252. [Do bpa Guiguesa, prowincja³a w Kanadzie]13.
Pamflet o. Rougea, który domaga siê dyspensy od swoich lubów. Biskupi zbyt ³atwo przyjmowali niewiernych zakonników. Ojciec Rouge
donosi o innych wyst¹pieniach ze Zgromadzenia.
Marsylia, 16 lipca 1858 r.
Mój drogi biskupie, dobrze czy le liczy³em? Czeka³em z napisaniem do ciebie, a¿ otrzymam nowy list od ciebie. Dzi z koniecznoci
nie mogê czekaæ d³u¿ej. Muszê ciê poinformowaæ, ¿e otrzyma³em
prawdziwy pamflet od o. Rougea, który przeczyta³em bardzo uwa¿nie, a który zmusi³ mnie do odpowiedzenia mu poczt¹ odwrotn¹, aby
pos³aæ mu obediencjê, która odwo³uje go do mnie. Nie tego siê domaga³. Wprost odwrotnie, konkluzj¹ jego d³ugiego dwudziestoszeciostronicowego pisma by³o ¿¹danie dyspensy od swoich lubów. Ponie13

Kopia: Spis listów z lat 1855-1863, Rzym, Archiwum Postulacji, DM 10.
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wa¿, dziêki Bogu, nie mam sumienia tak szerokiego jak ci ksiê¿a, którzy uwa¿aj¹ siê za upowa¿nionych do ¿¹dania dyspensy, gdy przez
niewiernoæ ich obowi¹zkom doszli do zniechêcenia siê ich powo³aniem, bardzo wystrzega³em siê zastosowania siê do tego karygodnego
¿¹dania. Nie bior¹c wiêc pod uwagê wszystkich niegodziwoci, jakie
zawiera karygodne memorandum, wys³a³em do niego ca³kiem ojcowski list i powiadamiaj¹c go o obediencji, jak¹ mu dajê, chcê, aby przyby³ do mnie. Te biedne dzieci tak straci³y pogl¹d na swoje najcilejsze obowi¹zki, ¿e mogê siê obawiaæ, i¿ ten odmówi pos³uszeñstwa
nakazowi, który jednak obowi¹zuje pod kar¹ grzechu miertelnego.
Napisa³em wiêc do biskupa z Montrealu i uprzedzi³em go, aby siê
wystrzega³ pozostawienia temu ojcu nadziei na przyjêcie do jego diecezji. Mielibymy mniej do ¿a³owania odstêpstw, gdyby biskupi, ³¹cznie z tob¹, nie pope³niali b³êdu ofiarowania azylu w swoich diecezjach
ludziom, których powinni odes³aæ do ich wspólnot albo wyrzuciæ ze
swych diecezji. Zacytowa³em bpowi Bourgetowi przyk³ad wiêtego
arcybiskupa z Walencji; wydali³ on ze swojej diecezji wszystkich sekularyzowanych mnichów, którzy nie zgodzili siê wróciæ do ich klasztorów, a te sekularyzacje by³y jednak bardziej legalne ni¿ wymuszone
dyspensy spowodowane przez z³e prowadzenie siê cz³onków. Ojciec
Rouge donosi mi, ¿e nie bêdzie sam do opuszczenia Zgromadzenia. To
sk³ania go do proszenia Boga, aby wkrótce zabra³ mnie z tego wiata,
¿eby oszczêdziæ mi zmartwienia i widoku schodz¹cej do grobu prowincji z Kanady. Nie mówiê o pamflecie, w którym wy wszyscy jestecie tak dobrze u³o¿eni. Zapoznam ciê z tym póniej.
Widzê, ¿e pewien list, który do mnie zosta³ napisany i z którym
zapozna³em o. Auberta w Montrealu, a tak¿e poprosi³em o. Auberta,
aby on go tobie przekaza³, nie by³ tak przesadzony, jak ten ojciec przypuszcza³.
Jestem tak zajêty, ¿e widzê siê przymuszony chwilowo tego siê
trzymaæ. S¹dzê, ¿e nasz o. Aubert musia³ napisaæ do swego brata. Nie
zamknê swego listu przed zobaczeniem go i sprawdzeniem, czy nie
mia³by czego do powiedzenia wam.
ciskam ciê, koñcz¹c tutaj.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
Sup. Gen.
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253. [Do o. Gaudeta w Brownville]14.
Rekonwalescencja o. Gaudeta. Domaganie siê szczegó³ów o Matamoros, o N.-D. du Refuge i San Antonio. Ojciec Tabaret jest w Europie
i otrzyma³ szeciu ojców dla kolegium w Bytown. Pozdrowienia.
Marsylia, 28 sierpnia 1858 r.
List ojca z 3 tego miesi¹ca zosta³ mi wrêczony dok³adnie dzisiaj
w dniu ojca imienin. Od razu wype³ni³em polecenie, jakie ojciec mi da³,
chocia¿ prawdê mówi¹c, to nie by³o potrzebne, poniewa¿ ojciec codziennie jest obecny w mojej myli podczas moich s³abych modlitw
przy mszy i wieczorem przed najwiêtszym sakramentem. Tym razem
ojciec stworzy³ mi okazjê, ¿eby podziêkowaæ dobremu Bogu za ojca
wyzdrowienie. Bolenie odczu³em wiadomoæ, ¿e ojciec tak d³ugo by³
chory. Proszê nie mieæ ¿adnego skrupu³u, moje drogie dziecko, ¿e ojciec zaleci³ po¿ywienie zgodne z ojca potrzebami, nikt nie mo¿e na to
siê oburzaæ, ojciec zrobi³by to dla ka¿dego innego, gdyby on tego potrzebowa³. Trzeba przede wszystkim zadbaæ, ¿eby ojciec czu³ siê dobrze.
Aprobujê porz¹dki, jakie ojciec powzi¹³ dla Matamoros. Jest to
wieczna misja, która koñczy siê na s³u¿bie duszom i na ich nawróceniu. Nie chcia³bym tylko, ¿eby ojciec pozostawia³ jednego ojca samego w tej pos³udze, trzeba, ¿eby zawsze by³o ich przynajmniej dwóch
i ¿eby ci dwaj dok³adnie zachowywali Regu³ê, inaczej ten, który by³by sam, móg³by straciæ nawyk ¿ycia zakonnego. Dlatego zale¿a³oby
mi na tym, ¿eby utrzymywali czêste kontakty ze swoj¹ wspólnot¹
w Brownsville, ¿eby przychodzili tam odprawiaæ swoje miesiêczne rekolekcje, i na ich kierownictwie obok superiora.
Chcia³bym, ¿eby ojciec poda³ mi kilka szczegó³ów na temat N.-D.
du Refuge. Czy to jest sanktuarium? Jakie s¹ wasze zamiary? Czy
chcielibycie póniej osiedliæ siê tam zamiast w Monterey? Bardzo
chcia³bym, ¿eby biskup tej diecezji przeje¿d¿a³ przez Marsyliê i tam
zatrzyma³ siê kilka dni u mnie15. Poinformowa³by mnie o zamiarach,
jakie móg³by mieæ wobec nas. Tymczasem ojciec bardzo dobrze zrobi³, ¿e zaj¹³ siê zbawianiem Matamorczyków i ¿e skorzysta³ z ¿yczli14
15

Kopia: Spis listów z lat 1855-1863, Rzym, Archiwum Postulacji, DM 10.
Biskup T. Amat, ordynariusz w Monterey.
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woci proboszcza16, który, jak stwierdzam z przyjemnoci¹, nie jest
podobny do swego poprzednika. Ojciec nie mówi mi nic o San Antonio. Wydaje mi siê, ¿e ojciec pragn¹³ tej placówki. Czy biskup móg³by lepiej zrobiæ, ni¿ daæ j¹ wam? Kiedy ci dobrzy biskupi przekonaj¹
siê, ¿e wiêkszoæ kap³anów albo duchownych, których przychodz¹ szukaæ w Europie, nie ma innego powo³ania ni¿ chêæ zarobienia pieniêdzy
albo wyrobienia sobie stanowiska! To powinno by sk³oniæ bpa Odina do
osiedlenia was w San Antonio. Widzê, czy to z listu ojca z 6 czerwca,
czy z listu o. Parisota, ¿e ta placówka by³aby bardzo wa¿na dla nas. Czy
nie nale¿a³oby trochê nacisn¹æ biskupa? Dobro, jakiego nasi dwaj ojcowie tam dokonali w ci¹gu szeciu miesiêcy, wiadczy, ¿e gdyby tam
zostali, mo¿na by wiele otrzymaæ z pos³ugi naszych ojców.
W tym licie z 6 ojciec mi mówi³, ¿e spodziewalicie siê przykryæ
swój koció³ do lipca. Ojciec nie mówi mi, czy rzeczywicie moglicie siê tam osiedliæ. Wziêcie w posiadanie budynku jest wielkim osi¹gniêciem; ozdoby bêd¹ robione stopniowo. Chcia³bym wkrótce widzieæ
dom w stanie przyjêcia was; wydaje mi siê, ¿e z funduszem,
o którym was poinformowano, bêdziecie w stanie przypieszyæ wasze
zadanie. Czy zakonnice nie s¹ wam winne jeszcze czego?
Wcale was nie oszukano, mówi¹c wam, ¿e o. Tabaret zosta³ wys³any do Europy, aby werbowaæ kandydatów. Wróci z niej z ma³¹ koloni¹, to ogromna ofiara, któr¹ musia³em zrobiæ, ¿eby nie pozwoliæ
zgin¹æ kolegium w Bytown17. Jest to koniecznoæ, ale ojciec zna moj¹
niechêæ do tego rodzaju placówek. Wystarczy tylko przeczytaæ pierwotn¹ Regu³ê. Ust¹pi³em w przypadku Ameryki, poniewa¿ twierdzono, ¿e s³u¿enie Kocio³a w kraju tego wymaga³o.
Chêtnie napisa³bym kilka linii do naszych drogich ojców, ale ojciec nie zdaje sobie sprawy, czym sta³y siê moje zajêcia. Codziennie
pojawiaj¹ siê nowe sprawy. Czy nie bêdê zmuszony dokonywaæ dwóch
wiêceñ nastêpuj¹cych po sobie, ¿eby zaradziæ potrzebom naszych
misji? Na koñcu roku szkolnego wywiêci³em jednak omiu kap³anów
sporód naszych cz³onków. Nie mo¿emy podo³aæ ogromnej pracy, która jest na nas na³o¿ona, to Francja powinna zaradziæ tym wszystkim
Ksi¹dz Em. Musquiz.
Ojciec Tabaret wyjecha³ jesieni¹ z oo. Tortelem, Dédebantem i Pianem. Ojcowie
R. Cooke i Charpenay przy³¹czyli siê do nich w czasie zimy, por. rada generalna z 26 sierpnia, 6 wrzenia, 20 listopada, 2 i 14 grudnia 1858 roku.
16
17
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potrzebom, jest wiêc czym siê niepokoiæ. Nie pocieszam siê, ¿e kraj
tak katolicki jak Kanada nie dostarcza kap³anów, aby móc siê obejæ
od werbowania ich we Francji. Jednak oto cztery osoby, które trzeba
im wys³aæ. Na szczêcie to jest dla Bytown. Nie mia³bym odwagi
wys³aæ ich do Montrealu, tak bojê siê z³ego ducha, który panuje w tym
domu. Odwo³a³em z niego o. Rougea, który — jak siê spodziewam
— wkrótce bêdzie wys³any gdzie blisko mnie. S¹ jeszcze inni, którym potrzebne jest odrodzenie siê na ³onie ich ojca, o którym za bardzo zapomnieli. Oskar¿aj¹ mnie jednak, ¿e jestem do nich uprzedzony. Bóg wie, czy mam sobie do zarzucenia, ¿e ich nie kocham.
Wyranie ojca zobowi¹zujê do przekazania tysi¹ca spraw przyjemnych
wszystkim i ka¿demu z naszych ojców. Zawsze mam zamiar napisaæ
do nich, ale trzeba siê zaj¹æ tyloma sprawami, ¿e naprawdê czêsto nie
wiem, w któr¹ stronê siê zwróciæ. W³anie w tej chwili m³odzieniec
dziewiêtnastoletni przychodzi mi przeszkodziæ. Ledwo zabiera³em siê,
16 wrzenia, do listu zaczêtego 28 sierpnia.
Koñczê wiêc w popiechu, b³ogos³awi¹c was wszystkich.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
S.G.

254. [Do o. R. Oliviera w Teksasie]18.
Trzeba wysy³aæ sprawozdania z ich dzia³alnoci w celu przygotowania
Roczników Zgromadzenia. Wa¿noæ misji w Matamoros. Biskup de
Mazenod jest najstarszym kap³anem w diecezji i wród wszystkich oblatów.
L.J.C. et M.I.
St.-Louis ko³o Marsylii, 16 wrzenia 1858 r.
Najdro¿szy synu, bardzo prosi³em dobrego o. Gaudeta, ¿eby przekaza³ ojcu ode mnie dla wszystkich moc czu³oci, ale poniewa¿ pozostawia mi siê spokojn¹ chwilê, szybko korzystam z niej, ¿eby bezporednio ojcu powiedzieæ, jak was kocham.
Kopia zrobiona przez o. Martineta w 1892 r., w Spisie Aktów Wizytacyjnych rezydencji w Roma w Teksasie.
18
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Wola³bym móc siê pochwaliæ, ¿e mam doæ czasu na napisanie do
ka¿dego z was z osobna, ale jestem pewny, ¿e nim dojdê do koñca tej
strony, kto niedyskretny przyjdzie mi przeszkodziæ. Na pró¿no uciek³em na wie. Jest st¹d tak blisko do Marsylii i jest tak ³atwo dostaæ siê
tam, ¿e ustawicznie zale¿ê od ludzi. Czy nie mówi³em? W chwili jak
piszê do ojca te linie, kto puka do drzwi. Na szczêcie jest to jeden
z naszych cz³onków: inaczej by³em gotowy rozgniewaæ siê. To drogi
o. Bala¿n, który przychodzi z Blachère, gdzie spêdzi³ czêæ swoich wakacji, pracuj¹c nad zbawieniem dusz. Ja w tym znalaz³em u³atwienie
mówienia prawie o was wszystkich, których on pozna³. Ojciec Brun
przyszed³ po nim, póniej o. Aubert, tak ¿e jestemy w rodzinie, ¿eby
siê zaj¹æ wami. Nie zapomnielimy te¿ o. de Lustraca; rozmawialimy
o waszych misjach, pragn¹c, ¿ebycie wszyscy robili o nich sprawozdanie bardziej szczegó³owe. Proszê pomyleæ, ¿e te wszystkie relacje powinny pos³u¿yæ do zredagowania Roczników Zgromadzenia i ¿eby tymczasem ich lektura nas zachwyca³a i nas budowa³a. Nie wierzcie wiêc,
¿e to jest czas stracony. Umiejcie wiêc wygospodarowaæ kilka chwil,
aby zrobiæ tê ma³¹ pracê. Jezuici o tym nie zapominaj¹.
Dlatego mog¹ co kwarta³ litografowaæ ró¿ne relacje, które otrzymuj¹, i rozprowadzaæ je w ich ró¿nych domach.
Wed³ug tego, co napisa³ mi o. Parisot, chêtnie zobaczy³bym ojca
w San Antonio. Tylko bardzo mi zale¿y, ¿eby ojciec nie pracowa³ wiêcej, ni¿ si³y ojca na to pozwalaj¹. By³em jednak bardzo zadowolony,
widz¹c ojca wykonuj¹cego pos³ugê w Matamoros. Jakie dobro musi
czyniæ pos³uga w okolicy, która by³a tak bardzo gorszona przez zachowanie siê dawnego proboszcza w Matamoros, obecnoæ gorliwych zakonników, którzy, sami ¿yj¹c wiêcie, przyk³adaj¹ ca³e ich staranie
w nauczanie i nawracanie dusz. Moje drogie dzieci, to jest wspania³a
misja, która sprowadzi na was i na nas najobfitsze Bo¿e b³ogos³awieñstwa. Przyszed³em skoñczyæ mój krótki list w Marsylii, gdzie oddamy
ostatnie us³ugi dobremu ks. de Lander, który skoñczy³ swój d³ugi bieg
¿ycia. Przez to sta³em siê seniorem w mojej diecezji, tak jak jestem
nim w Zgromadzeniu od czasu mierci dobrego i nieod¿a³owanej pamiêci o. Mie. To znaczy, ¿e zbli¿am siê do swego kresu; pamiêtajcie
o tym przed Bogiem.
B³ogos³awiê ojca z ca³ej mojej duszy.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
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255. [Do bpa Guiguesa, prowincja³a w Kanadzie]19.
Za³o¿yciel odwo³a³ z Kanady kilku ojców ma³o przyk³adnych; zostali
oni zast¹pieni przez piêciu dobrych cz³onków. Kiedy Kanada sama
sobie poradzi?
Marsylia, padziernik 1858 r.
Mój najdro¿szy biskupie,
Zupe³nie niespodzianie jestem zajêty przez ca³y czas, tak ¿e mam
tylko kilka minut na list do ciebie, je¿eli chcê skorzystaæ z poczty, która odje¿d¿a dzi wieczorem, ¿eby by³a oddana w Liverpoolu w czasie
odjazdu okrêtu. Powinienem ci wyjaniæ tê zagadkê. Musia³em napisaæ piêtnacie listów, ¿eby wys³aæ misjonarzom, którzy niedawno wyjechali na Cejlon. Znajdujê siê w St.-Louis, a o. Aubert wysy³a mi
pos³añca, ¿eby mi przypomnieæ o nadejciu fatalnego momentu, poniewa¿ jest noc i poniewa¿ jeszcze dzi wieczorem trzeba zanieæ na
pocztê list, o którym wie, ¿e mia³em zamiar napisaæ do ciebie.
Musia³e otrzymaæ obediencjê dla podw³adnych (mój list jest tylko dla ciebie), od których ciê zwalniam20. W zamian posy³am ci ludzi,
z których bêdziesz mia³ wielki po¿ytek. Bóg wie, co musia³em robiæ,
¿eby ci daæ personel z t¹ jakoci¹. Musia³em zdekompletowaæ dwa
wa¿ne domy, seminarium i nowicjat, i udobruchaæ niezadowolonych.
To nie s¹ ci, którzy wyje¿d¿aj¹, przeciwnie — oni s¹ zdumiewaj¹cy
w pos³uszeñstwie i w powiêceniu, ale to s¹ ci, którzy s³usznie s¹ przeciwni wyborowi, którego dokona³em na ich szkodê. Przeszed³em nad
ca³ym rozwa¿aniem, ¿eby ciebie zadowoliæ, ale w imiê Bo¿e trzeba
byæ zadowolonym i wdziêcznym za ofiary, które musiano sobie narzuciæ. Nic nie jest mêcz¹ce tak jak s³uchanie tylko skarg i szemrañ nawet wówczas, gdy dok³adam wszelkich starañ, aby wszystkich zado-

19
Kopia: Spis listów z lat 1855-1863, Rzym, Archiwum Postulacji, DM. W Spisie podano tylko: padziernik 1858 roku.
20
W zwi¹zku z tym bp de Mazenod pisze do o. Vincensa 1 sierpnia 1858 r.: przekazujê jako dobr¹ wiadomoæ, ¿e o. Rouge poruszony tym, jak mi donosi siê o licie, który mu
napisa³em w odpowiedzi na jego pamflet i na jego probê wyst¹pienia ze Zgromadzenia,
wsiad³ na okrêt, aby udaæ siê do mnie. Gdy przybêdzie, ja polecê to samo o. Bernardowi
i przez to os³abimy to ognisko pomruków i sprzeciwu, który robi tyle z³a w Kanadzie. Nie
mo¿na by³o stwierdziæ, który inny ojciec by³ wówczas odwo³any.
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woliæ. Trzeba pamiêtaæ, ¿e w Kociele jestemy jeszcze m³od¹ rodzin¹ i ¿e mo¿emy z trudem podo³aæ pracy, która nam przypad³a. Gdybymy mieli takie pocz¹tki jak jezuici i gdybymy mieli tylu cz³onków,
proszê wierzyæ, ¿e nie czekalibymy na wasze domaganie siê, ¿eby
wam ich pos³aæ; ale w obecnym stanie trzeba zrobiæ lukê gdzie indziej,
¿eby wam pomóc. Gdy pomylê, ¿e mog³em wys³aæ tylko dwie osoby
na wielk¹ misjê na Cejlonie i ¿e wam wysy³am ich piêciu, podczas gdy
katolicki kraj, jakim jest wasza Kanada, powinien nam ich dostarczyæ
w du¿ej liczbie! Niech Bóg bêdzie b³ogos³awiony! Pos³aniec przychodzi zabraæ mój list. Koñczê, powtarzaj¹c wam wyra¿enie mojej czu³ej
mi³oci.
PS Krótkoæ niniejszego listu wynagrodzê sobie innym razem.

256. [Do ekscelencji Grandina, zamianowanego biskupa z Satala]21.
Mianowanie o. Grandina jest wol¹ Bo¿¹; niech wiêc jak najszybciej
przybêdzie, aby daæ siê wywiêciæ na biskupa, zanim umrze Za³o¿yciel.
Wszyscy ciesz¹ siê z jego nominacji.
[Marsylia, padziernik 1858 r.]22.
Mój drogi synu, zawsze jestem bardzo zak³opotany, gdy mam
wys³aæ swoje listy do ojca. Jest tylko o. Aubert, który móg³by mn¹
pokierowaæ, a kiedy go nie ma przy mnie, tracê odwagê. Jednak bardzo chcia³bym, aby ojciec otrzyma³ na czas zaproszenie, które wys³a³em, aby ojciec jak najprêdzej przyby³ i pozwoli³ mi wywiêciæ siebie
na biskupa. By³em s³usznie niecierpliwy, ¿eby ojcu na³o¿yæ rêce.
Zarezerwowa³em sobie tê pociechê, pisz¹c do bpa Techégo, czuj¹c
ofiarê, jak¹ mu narzuca³em. W³anie otrzymujê ojca list z 22 lipca
w odpowiedzi na ten list, który napisa³em, ¿eby ojca powiadomiæ
o wyborze, którego dokona³ Ojciec wiêty, ojca na koadiutora w St.-Boniface. Dlaczego, powiedzia³em sobie, to nie on do mnie przychodzi zamiast jego listu? Okrêty, które przewozi³y jego list, równie dobrze
Kopia: Spis listów z lat 1855-1863, Rzym, Archiwum Postulacji, DM 10.
Ten list jest bez daty w Spisie, ale jest on skopiowany wród listów z padziernika
1858 roku.
21
22
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mog³y przywieæ ojca, a wtedy ojciec nie straci³by okazji, aby siê poddaæ memu wezwaniu.
Nie idzie o skar¿enie siê, ojciec jest dobrze i nale¿ycie wybranym
biskupem w Satala i koadiutorem bpa Tachégo, nie wchodzi ju¿ w grê
odwo³anie tego i choæby ojciec bardziej siê upokorzy³, wcale nie ¿a³ujê, ¿e ojca przedstawi³em Stolicy wiêtej. Oczywicie wyznaczaj¹c ojca
na biskupa, wcale nie zmniejszy³em ojcu ciê¿aru, spe³ni³em obowi¹zek
mego stanowiska i skorzysta³em z mego prawa, niech to wszyscy wiedz¹, a jeli co mog³o natchn¹æ mnie wstrêtem, a nawet pogard¹, to dobrze by³oby dowiedzieæ siê, czy jest kto, kto nie przyklasn¹³by moim
postanowieniom i by³by doæ lekkomylny, aby mieæ inne zdanie i inne
uczucia ni¿ moje.
Proszê siê uspokoiæ w sprawie opinii tych, którzy ojca znaj¹.
Niech ojciec raczej pomyli siê przed Bogiem w jednoci g³osowañ,
powiedzia³bym nawet, w porywie radoci wszystkich ojca rodaków.
Ojca dawni superiorzy i szkolni koledzy ojca ciesz¹ siê z ojca wywy¿szenia. Oni wszyscy chc¹ przyczyniæ siê do zrobienia ojcu wyprawy
biskupiej, doszli a¿ do proszenia mnie o rzecz niemo¿liw¹, któr¹ jest
konsekrowanie ojca w kraju, w którym ojciec teraz przebywa.
Przez ojca podró¿ do Europy misja nic nie straci. Nie bêdzie mia³a nic do p³acenia za wyposa¿enie ojca. Ale to ogromne opónienie
przeszkadza mi tak samo jak im. Bardzo chcia³bym, ¿eby w moim
wieku nie kazano mi ryzykowaæ. To jest wzgl¹d, który powinien byæ
brany pod uwagê. Mam siedemdziesi¹t siedem lat, czy w tym wieku
mo¿na sobie obiecywaæ rok ¿ycia?
Aby ojca ukaraæ za to, ¿e ojciec napisa³ mi tylko kilka linii mimo
moich poleceñ i ¿e nie poda³ mi ¿adnego szczegó³u ze swoich prac, co
naprawdê jest niewybaczalne, ja z kolei napiszê ojcu tylko na tych
dwóch stronach. To prawda, ¿e ja mam wymówkê, której ojciec nie
ma, a jest ni¹ napisanie w tym samym czasie do wielkiej liczby naszych ojców. Koñcz¹c, zaklinam ojca, ¿eby ojciec nie czeka³ a¿ umrê,
¿eby pos³uchaæ mego apelu.
ciskam ojca z ca³ego serca i b³ogos³awiê.
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257. [Do ekscelencji Tachégo, biskupa w Saint-Boniface]23.
Szybki wzrost ludnoci w Marsylii i zajêcia biskupa. Dwaj inni oblaci
zmarli w Teksasie. Trzeba siê zadowoliæ osobami wys³anymi na misjê,
nawet jeli nie wszyscy s¹ doskonali. Biskup Grandin ka¿e na siebie
czekaæ. Dopuszczenie do lubów. Wys³aæ sprawozdania o ojcach i o ich
pracach.
Marsylia, 15 listopada 1858 r.
Mój najdro¿szy biskupie, nigdy biskup nie zrobi mi tylu zarzutów,
co ja sam robiê sobie za opónianie mojej korespondencji z biskupem.
Biskup wybaczy³by mi jednak z dobroci, gdyby móg³ wiedzieæ, ile
razy zdarza mi siê wzdychaæ do biskupa i ile razy przeszkodzono mi
w tym, co chcia³bym wyraziæ przez pismo. Faktem jest, ¿e wymogi
staj¹ siê codziennie bardziej absorbuj¹ce. Proszê sobie wyobraziæ, ¿e
nasza ludnoæ powiêkszy³a siê w tym roku o trzydzieci piêæ tysiêcy
dusz i ¿e my nale¿ymy do gminy Marsylii, która sama ma trzysta piêædziesi¹t tysiêcy dusz. Proszê oceniæ przez to przyrost pracy w okolicy,
w której mno¿¹ siê dzie³a i konsekwentnie funkcje, w których biskup
zawsze musi braæ udzia³. I te drzwi, które codziennie trzeba mieæ
otwarte z wielk¹ szkod¹ dla mego wypoczynku i mego czasu! Mimo
wszystko nie powinienem wnioskowaæ, ¿e jestem bardzo opóniony
w korespondencji z biskupem, a jednak nie mogê powstrzymaæ siê od
powiedzenia, ¿e to nie jest przewinienie dobrowolne. Czy móg³by biskup w to w¹tpiæ, mój drogi przyjacielu? Czy biskup nie wie, jak moje
serce zajmuje siê bez przerwy biskupem osobicie i naszymi ojcami
w waszej tak trudnej misji! Pociesza mnie jedna sprawa, to znaczy, ¿e
przynajmniej wy wszyscy czujecie siê dobrze w tym klimacie i przy
tej diecie, która przejmuje mnie dreszczem, podczas gdy nasza misja
w Teksasie ju¿ po¿ar³a piêæ cennych osób, i ¿e w tej samej chwili,
w której piszê do biskupa, jestem jeszcze pod ciê¿arem najwiêkszych
obaw o tych, którzy pozostaj¹ na polu bitwy w walce z epidemi¹, która dziesi¹tkuje te okolice. Sam o. Gaudet zosta³ pora¿ony i choæ nakreli³ do mnie dwie linijki w licie o. Parisota, który donosi³ mi
o mierci o. Lustraca i jednego brata, wówczas jeszcze nie wyzdrowia³,
a ja odt¹d jeszcze nie otrzyma³em listów.
23

Kopia: Spis listów z lat 1855-1863, Rzym, Archiwum Postulacji, DM 10.

 205 

Ostatni list, który otrzyma³em od biskupa, jest z czerwca. Nie
mam odwagi zrobiæ biskupowi zarzutu, ale w biskupa osamotnieniu,
w porównaniu z moj¹ sytuacj¹, proszê przyznaæ, ¿e na pewno mia³by
co do powiedzenia.
Ojciec Frain napisa³ do mnie w sierpniu. Chêtnie odpisa³bym mu
w kilku linijkach, a ¿eby to osi¹gn¹æ, wsadzê moj¹ ma³¹ notatkê do
koperty listu do biskupa. Mój drogi przyjacielu, co biskup chcia³by
us³yszeæ na temat niektórych misjonarzy, których biskupowi wysy³am.
Spotkaæ doskona³oæ nie jest ³atwo. Bior¹c pod uwagê wielk¹ trudnoæ
znalezienia ludzi dobrej woli, aby siê powiêcili pracom tak ogromnie
trudnym, uwa¿am siê za szczêliwego, gdy zg³asza siê kto odwa¿ny
i pragnie siê temu powiêciæ. Wówczas biorê takich, jacy s¹, gdy uwa¿am ich za cnotliwych i oddanych. Z mojej strony tak jak ze strony
biskupa jest rozumne tym siê zadowoliæ. Przypuszczaj¹c, ¿e czego im
brak, na pewno siê zmieni¹ wraz z odrobin¹ praktyki; dobra wola
wsparta bo¿¹ pomoc¹ du¿o w tym pomo¿e. Nie domagajmy siê tego,
co jest niemo¿liwe.
Nie ukrywam tego, ¿e by³bym zupe³nie zadowolony, gdybym zamiast listu od bpa Grandina ujrza³ jego osobicie. Niezale¿nie od zadowolenia, którego domagam siê dla siebie, powiedzia³em Biskupowi, ¿e misja wygl¹da³aby dobrze, gdyby w zarz¹dzeniach ka¿dy by³
na swoim miejscu w swoim kraju i gdzie indziej. Kiedy wiêc biskup
pole go mnie? Proszê pomyleæ, ¿e trzeba pamiêtaæ o moim wieku,
i nie kusiæ Boga.
Ojciec Fabre nie przyjmuje zarzutów biskupa, utrzymuje, ¿e pozostaje w zgodzie z biskupem. Dosz³o wiêc do jakiego nieporozumienia.
Dobrze biskup zrobi³, ¿e przyj¹³ luby brata, którego uzna³ za godnego do ich z³o¿enia, tylko w przypadku, gdy nowicjat jest skoñczony
i gdy biskup prosi³ o jego dopuszczenie, oceniaj¹c jego dobre usposobienie. Gdy biskup przyj¹³ luby nowicjusza, ten jest przez fakt jego
profesji przywi¹zany do Zgromadzenia a¿ do odpowiedzi Superiora
Generalnego, a Zgromadzenie jest zwi¹zane tylko przez zgodê Superiora Generalnego. Proszê siê do tego dostosowaæ.
Straci³em okazjê wyjazdu ostatnich ojców, których biskupowi
wys³a³em, aby daæ znak ¿ycia wszystkim naszym misjonarzom z waszego wikariatu. Bêdê siê stara³ stopniowo to nadrobiæ. To dlatego, ¿e
w ka¿dej chwili kto mi tak przeszkadza. I tak wczoraj musia³em od³o¿yæ pióro, ¿eby przewodniczyæ komisji do wa¿nych spraw mojej die-
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cezji. Dzi w chwili gdy piszê do biskupa, muszê j¹ opuciæ, aby iæ
przyj¹æ profesjê zakonn¹, co mnie zatrzyma przez ca³y poranek w tym
klasztorze. Tak jest codziennie. Zostawiam wiêc biskupa. Bêdê siê stara³ skoñczyæ swój list w ci¹gu dnia.
Przez te wszystkie przerwy tracê w¹tek w swoich pomys³ach.
Chcia³em jednak jeszcze powiedzieæ, ¿e list biskupa z marca zawieraj¹cy ocenê ka¿dego z naszych misjonarzy bardzo mi siê podoba³.
To pozwala mi dok³adnie zasugerowaæ bardzo ³agodnie to, co trzeba, gdy do nich piszê. Pragn¹³bym jeszcze otrzymaæ kilka szczegó³ów o ich i biskupa pracach. To sprawozdanie jest wymagane jako
ogólna regu³a, ale mo¿e byæ tylko korzystne dla waszej misji w duchu tych naszych misjonarzy, którzy nie boj¹ siê trudnoci. Oby tylko z tego wynik³o nawrócenie dusz. Je¿eli biskup uwa¿a za stosowne przypomnieæ waszej misji o uwadze i o interesie wiernych, tylko
biskup móg³by siê zaj¹æ przedstawieniem faktów z uwzglêdnieniem
sytuacji i miejsc itd.
¯egnam, mój drogi, przyciskam do swego serca i b³ogos³awiê
wszystkich naszych ojców.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

258. [Do oo. Maisonneuve’a i Tissota]24.
Pisaæ czêciej. Ich prace s¹ godne podziwu. Wiernoæ Regule. Wszyscy oblaci na wiecie s¹ zjednoczeni przez modlitwê i w obecnoci
Najwiêtszego Sakramentu. Wszêdzie sukcesy dzia³alnoci oblatów.
Wys³anie trzech nowych misjonarzy. Kanada powinna dostarczyæ innych misjonarzy ni¿ o. Lacombe’a.
L.J.C. et M.I.
Marsylia, 24 listopada 1858 r.
Moi drodzy oo. Maisonneuve i Tissot, czy nie moglibycie wyrwaæ jednego pióra z tych piêknych ptaków, które wasza zrêcznoæ
24

Orygina³: Winnipeg, Archiwum domu prowincjalnego OMI.
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³owców daje wam osi¹gn¹æ, aby z niego uformowaæ narzêdzie umo¿liwiaj¹ce przekazanie mi swoich wiadomoci? Czy moglibycie wierzyæ, ¿e znoszê z obojêtnoci¹ to, ¿e jestem ich pozbawiony tak d³ugo? Musielibycie wówczas ca³kiem zapomnieæ to, czym nigdy nie
przesta³em byæ dla was. Nie mielibycie racji, wzoruj¹c siê na mnie
w waszej korespondencji ze mn¹. Zdajecie sobie sprawê, i¿ w mojej
sytuacji jest absolutnie niemo¿liwe, ¿ebym korespondowa³ list za list
z wszystkimi misjonarzami, którzy powinni mieæ kontakt ze mn¹. Powinno wam wystarczyæ, ¿eby byæ zupe³nie pewnymi, i¿ nigdy nie jestem bardziej szczêliwy ni¿ wówczas, gdy otrzymujê listy od moich
drogich dzieci, ale nie by³oby s³uszne czuæ do mnie urazê, poniewa¿
dok³adnie nie odpowiedzia³bym na list, który wy napiszecie do mnie.
Wasz dobry duch powie wam, ¿e bêdê uwa¿a³ siê za szczêliwego,
kiedy na trzy wasze listy ja bêdê móg³ napisaæ jeden, a wy wemiecie
mnie na rachunek mojej dobrej woli s³usznie przypuszczanej dla innych. Macie zreszt¹ tyle interesuj¹cych spraw do powiedzenia. Najmniejszy szczegó³ waszych prac wprawia mnie w zachwyt. To, co robicie, jest w moich oczach godne podziwu, poniewa¿ jest robione
przez was, którzy jestecie moimi dzieæmi i dzia³acie z tak wznios³ych
motywów i z tak wielk¹ zas³ug¹ w oczach Bo¿ych. Polecam wam tylko, ¿ebycie nie lekcewa¿yli swojej wiêtej Regu³y. Bez wzglêdu na
wasze oddalenie od centrum Zgromadzenia, pamiêtajcie, ¿e powinnicie ¿yæ ¿yciem rodziny, której czêæ stanowicie. Pocieszaj¹ca jest
myl, ¿e wy ¿yjecie tym samym ¿yciem i w cis³ej wspólnocie
z wszystkimi waszymi braæmi rozproszonymi na ca³ej powierzchni globu. Jestecie na antypodach Cejlonu, a wiêc tam macie braci pracuj¹cych w jednoci z wami dla was, tak jak wy pracujecie dla nich, i codziennie powtarzacie tê piêkn¹ modlitwê: Deus qui caritas es, da natis
itd. alterum alterius onera ex sincera dilectione portare itd… Servos
tuos, Domine, congregatos in nomine tuo, et de uno pane participantes,
da unanimes considerare invicem in provocationem caritatis et bonorum
operum itd…. Memento congregationis tuœ quam possedisti ab initio.
Oremus pro fratribus nostris absentibus. Salvos fac servos tuos itd. Zanosimy do nieba te same modlitwy, jestemy o¿ywieni tymi samymi
uczuciami. Czujemy wasz¹ obecnoæ tak, jakbymy was widzieli. Czy
nie mamy wspólnego spotkania przy o³tarzu w czasie ofiary i za ka¿dym razem, gdy stajemy w obecnoci naszego Pana?
Potrzebujê, ¿ebycie mi powiedzieli, ¿e czujecie siê dobrze mimo
surowoci waszego klimatu, ¿e jestecie wynagradzani za wasze trudy
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przez b³ogos³awieñstwa, które dobry Bóg rozsiewa na wasz¹ pos³ugê.
Kilka szczegó³ów na ten temat zachwyci³oby mnie i zbudowa³oby tych
wszystkich, którym o nich opowiadam. Proszê siê nie baæ drobiazgów
w tym rodzaju. Wszystko, co pochodzi od was i co poza tym dotyczy
zreszt¹ chwa³y Bo¿ej i zbawienia dusz, jest interesuj¹ce.
Mówi³em wam o waszym klimacie, który przejmuje mnie dreszczem, gdy o tym mylê , a wiêc jest dla mnie wielk¹ pociech¹ widzieæ,
¿e wy bezkarnie lekcewa¿ycie go, podczas gdy ja bolejê na wieæ, ¿e
Teksas niedawno po¿ar³ jeszcze dwóch sporód naszych cz³onków, jednego ojca i jednego brata, co stanowi piêæ ofiar tego okropnego klimatu. Zarówno ostatni, jak i pierwsi, wiem to, umarli jak wiêci, tak zawsze umiera siê w Zgromadzeniu, ale je¿eli id¹ do nieba, w górê rêce,
strata nie jest jednak mniej odczuwalna przez nas, a ja potrzebujê, ja
osobicie, ¿ebycie wy wszyscy modlili siê, abym otrzyma³ doskona³e
poddanie siê tak okrutnym boleciom. Chcia³bym wam przekazaæ teraz
wiadomoci trochê bardziej weso³e. Powiem wam wiêc, ¿e misje prowadzone przez naszych ojców s¹ niezliczone i ¿e wszêdzie dobry Bóg
nape³ni³ je b³ogos³awieñstwami. Nie znam ani jednej, która nie mia³aby
pe³nego sukcesu dziêki ³asce Boga. W Anglii, a nawet na Cejlonie przyjêto metodê, któr¹ stosujemy we Francji, i zebrano te same owoce. Nie
mo¿na podo³aæ pracy, a jeszcze mniej probom wielu biskupów, aby
otrzymaæ misjonarzy na sta³ych placówkach w ich diecezjach. Ust¹pilimy tylko na usilne i powtarzane nalegania ekscelencji biskupa z Autun, który ofiarowa³ Zgromadzeniu bardzo przyzwoit¹ placówkê. Trzeba zreszt¹ rozszerzyæ siê, aby zdobyæ kandydatów; Sabaudia o. Tissota
nie dostarcza ju¿ nic. Jednak jej s¹siadka Szwajcaria domaga siê naszej
pomocy i ma jej du¿¹ potrzebê. Wys³a³em wam jeszcze dwóch kap³anów i jednego brata25. Gdyby Kanada zamiast wyczerpywaæ nas, zobaczy³a narodziny kilku powo³añ, by³oby mi ³atwiej przyjæ wam bardziej
na pomoc, ale aby pomóc zamiarom w Kanadzie, musia³em rozwi¹zaæ
jeden z naszych nowicjatów i jedno z naszych seminariów. Oby Bóg da³,
¿eby jaki inny kap³an kanadyjski chcia³ iæ za przyk³adem naszego drogiego o. Lacombea! Jak chêtnie bym go przyj¹³!
Opiera³em siê wszystkim przeszkodom, które nastêpowa³y po tym,
jak wzi¹³em pióro, ¿eby do was napisaæ; w ten sposób doszed³em do
25
Ojcowie Ch. Mestre i J. Moulin i jeden brat Irlandczyk, por. Rada Generalna,
8 czerwca 1858 roku.
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koñca mego papieru. Pozostaje mi tylko miejsce, aby was ucisn¹æ
i was pob³ogos³awiæ.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

259. [Do o. Farauda]26.
Pisaæ czêciej. Gdzie jest o. Grollier. Wiadomoci oblatów z Teksasu,
z Cejlonu i z Francji. Du¿o zgonów.
L.J.C. et M.I.
Marsylia, 26 listopada 1858 r.
Mój drogi o. Faraudzie, jak dojæ a¿ do ojca. Gubiê siê w tych
lodach, gdzie w ogóle nie mam kompasu, aby mnie prowadzi³. Chcia³bym jednak ojcu udowodniæ, ¿e jeszcze nie jestem martwy, chocia¿
jestem stary, i ¿e nie przestajê ojca kochaæ i bêdê kochaæ, dopóki bêdê
¿y³. Ale proszê mi pozwoliæ powiedzieæ ojcu, moje drogie dziecko, ¿e
list od ojca od czasu do czasu, nape³niaj¹c mnie radoci¹ i pocieszeniem, s³u¿y³by mi za przewodnika, aby znaleæ ojca na tych pustyniach. Zgadzam siê, ¿e nie tylko ojciec jest winien zapomnienia, na
które skar¿y siê moje serce, jestem za to tylko bardziej ukarany. Równie¿ dobry o. Grollier nie da³ mi ju¿ znaku ¿ycia od wieku. Nic o tym
nie wiem, czy jest on w pobli¿u ojca, czy oddalony o piêæset mil. Bardzo chcia³bym równie¿ przypomnieæ siê jego pamiêci. Och nie! Cierpiê, gdy nie odpowiadacie na mi³oæ, jak¹ mam dla was, moje drogie
dzieci. Macie tyle powodów, aby sobie wyt³umaczyæ opónienie moich listów, choæby to by³a tylko trudnoæ skorzystania z chwili, aby nie
spóniæ siê na tê jedyn¹ pocztê w ci¹gu szeciu miesiêcy z wszystkimi
zajêciami, które tak czêsto odwracaj¹ mnie od tego, co najbardziej
chcia³bym zrobiæ. Ale wy zawsze dok³adnie znacie wyznaczon¹ porê,
o której ta poczta powinna przeje¿d¿aæ w miejscach, w których mieszkacie, dlaczego nie korzystacie z tego, aby mi przekazaæ wasze wiadomoci i na bie¿¹co informowaæ mnie o tym, co robicie?

26

Orygina³: Rzym, Archiwum Postulacji, L. o. Faraud.
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Niedawno wys³a³em wam ma³¹ pomoc. Gdybym nie musia³ zaradzaæ tylu potrzebom jednoczenie, by³bym kuszony zrobiæ wiêcej, ale
mieræ nie oszczêdzi³a innych misji tak jak, dziêki Bogu, wasz¹. W³anie tracimy pi¹t¹ osobê w Teksasie i niech spodoba siê Panu, ¿eby
pierwsza poczta, na któr¹ czekam z niecierpliwoci¹, zapewni³a mnie
o zdrowiu o. Gaudeta, które by³o bardzo nara¿one.
Na Cejlonie, który jest, jak ojciec wie, waszymi antypodami,
stracilimy trzech. S¹ to pustki trudne do wype³nienia, a jednak trzeba
temu zaradziæ. Dlatego odmówi³em utworzenia trzech wikariatów apostolskich, które Propaganda chcia³a nam zleciæ. Nie mo¿emy podo³aæ
naszym zaanga¿owaniom. We Francji jestemy zobowi¹zani nie zawsze wszystkiego odmawiaæ, poniewa¿ musimy siê rozszerzaæ, aby
przyci¹gn¹æ kandydatów, którzy zasilaj¹ nasze nowicjaty. Czym stalibymy siê bez tego? Z myl¹ o tym utworzylimy placówkê w diecezji Autun. Tê sieæ zarzucamy w tej czêci Francji, w której jestemy
nieznani. W tym celu nie zaniedbujemy prosiæ bez przerwy Dominum
messis ut mittat operarios in vineam suam. Trzeba tak¿e prosiæ dobrego Boga, ¿eby nie zabiera³ nam nastêpnie tych, których nam posy³a,
nawet wtedy, gdy uwa¿a ich za dojrza³ych do nieba. Niedawno stracilimy raz za razem w ci¹gu dwóch lat piêciu naszych m³odych oblatów, wszyscy bardziej wiêci jedni od drugiego. To s¹ ogromne straty.
Niektórzy z nich niew¹tpliwie byliby dla was.
¯egnam, mój drogi synu, chocia¿ z bardzo daleka b³ogos³awiê
ojca i ciskam z ca³ego mego serca.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii,
Sup. G.

260. Do W.O. Gaudeta, superiora w Brownsville27.
Krzyk boleci na wiadomoæ o mierci o. de Lustraca i br. J.-M. Garciasa. Choroba o. Gaudeta.

27

Orygina³: Rzym, Archiwum Postulacji, L. o. Gaudet.
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Marsylia, 26 listopada 1858 r.
Jakie uderzenie pioruna, moje drogie dzieci! Nie jestem stworzony do tego rodzaju nieszczêcia i czujê, ¿e nigdy do tego siê nie
przyzwyczajê. Za du¿o by³a ju¿ strata drogiego o. de Lustraca i tego
biednego brata. Trzeba, ¿ebym czeka³ a¿ do ojca pierwszego listu pod
przygniataj¹cym ciê¿arem zagro¿enia dla istnienia naszego dobrego
o. Gaudeta. Nie by³ nawet rekonwalescentem w dniu, gdy zachowuj¹c
ostro¿noæ, swoj¹ rêk¹ doda³ dwie linie do listu o. Parisota, aby trochê
z³agodziæ cios, który — jak siê domyla³ — musia³ mnie bardzo przygnêbiæ. Ale jak od tej pory przedstawia siê z nim sprawa? Czy ojciec
postara siê to mi powiedzieæ przez pierwsz¹ pocztê? Jak te dni oczekiwania wydadz¹ mi siê d³ugie! Na mi³oæ bosk¹, niech ojciec uspokoi
mnie jak najszybciej. Godziny s¹ dla mego serca dniami, dnie tygodniami.
Okrutna misjo z Teksasu, jak okropne rany robisz w mej duszy.
To pi¹ta ofiara, któr¹ po¿erasz, a co siê dzieje, powtarzam to, z szóst¹,
któr¹ dosiêg³a twoimi strasznymi uderzeniami? Mój Bo¿e!, proszê mi
wybaczyæ ten krzyk boleci. Ja nie zamierzam szemraæ przeciw zarz¹dzeniom Twojej Opatrznoci, wiem, to jest wiêcej ni¿ ufnoæ, mam
pewnoæ, ¿e Ty powo³ujesz do siebie tych, ¿e zabierasz nam ich, aby
ich wynagrodziæ wieczn¹ szczêliwoci¹, ale to serce, które mi da³e
tak czu³e, tak kochaj¹ce, czy mo¿e nie byæ rozdarte przez roz³¹kê tak
przedwczesn¹!
Zreszt¹, jak podo³aæ zadaniu, które Ty nam powierzy³e, je¿eli Ty
zabierasz do nieba narzêdzia, których u¿ywam dla Twojej chwa³y
i zbawienia dusz, które Ty chcesz zbawiæ przez nasz¹ pos³ugê.
Wybaczcie, moje drogie dzieci, moj¹ s³aboæ, mo¿e powinienem
okazaæ siê bardziej hojny, znosiæ z wiêksz¹ odwag¹ najwiêksze z dowiadczeñ, jakie dobry Bóg móg³by na mnie na³o¿yæ. Wydaje mi siê,
¿e niewiele kosztowa³oby mnie, gdyby chodzi³o o mnie samego, ale
nie mogê powstrzymaæ siê od jêczenia, gdy ci, których Bóg mi da³, s¹
mi zabierani w najmocniejszej walce, by³bym sk³onny powiedzieæ,
przed czasem, gdyby to nie musia³o obra¿aæ Boga, który przecie¿ jest,
wyznajê to, Panem naszego ¿ycia i wydarzeñ; dlatego bardzo wyrzuca³bym sobie ten krzyk mojej boleci, gdyby nigdy nie by³o mi dozwolone kontemplowaæ naszego Boskiego Zbawiciela w Ogrodzie Oliwnym prosz¹cego swego Ojca Niebieskiego, aby odwróci³ od Niego
kielich, z którego On mia³ piæ.
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¯egnam, moje drogie dzieci, niech Pan Jezus, nasz Mistrz, strze¿e
was i b³ogos³awi. Amen.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
S. G.

261. [Do o. Bermonda, wizytatora w Oregonie]28.
Trzeba bêdzie czasu zanim w. Kongr. Propagandy przyjmie projekt
wikariatu apostolskiego powierzonego oblatom w Vancouver. Rada
generalna zatwierdza plany wizytatora, ale ten powinien pozostaæ na
miejscu; wkrótce zamianuje siê go wikariuszem misji.
Marsylia, 20 grudnia 1858 r.
Mój drogi przyjacielu, czy ojciec uwa¿a, ¿e w Rzymie postêpuje
siê tak szybko jak wród waszych Indian? To nie s¹ dni ani tygodnie,
ani miesi¹ce, trzeba lat, aby dojæ do celu. Proszê zobaczyæ, ¿e trzeba
by³o czasu, aby przyznaæ Zgromadzeniu wikariat w Jaffnapatam?
Uznawano u¿ytecznoæ sprawy, ale kaza³o czekaæ, a jednak zasada
by³a uznana i dwa razy przy okazji znalaz³em siê na miejscach, ¿eby
ustnie omówiæ sprawê, któr¹ zna³em lepiej ni¿ ta, któr¹ ojciec siê zajmuje. Niech wiêc ojciec ma cierpliwoæ i nie zniechêca siê nieuniknionymi zw³okami. Tutaj nie trzeba ukrywaæ, ¿e bêdê mia³ du¿o k³opotu z przekonaniem na pimie o ustanowieniu nowego wikariatu
apostolskiego w okolicach, co do których Propaganda teraz ¿a³uje, ¿e
zamianowa³a tylu biskupów. Musia³bym osobicie omówiæ sprawê,
aby spodziewaæ siê sukcesu. Otó¿ ojciec wie, ¿e w wieku siedemdziesiêciu siedmiu lat nie by³oby mi ³atwo przedsiêwzi¹æ podró¿ tak¹ jak
ta do Rzymu. Trzeba wiêc zadowoliæ siê oficjalnym omówieniem sprawy na pimie tak jak w przypadku wszystkich innych. Przyznajê nawet, ¿e nie mam doæ dokumentów, aby obroniæ ojca propozycjê
i walczyæ z zastrze¿eniami, które nie omieszka siê mi przedstawiæ, gdy
bêdê bardziej naciska³.

28

Kopia: Spis listów z lat 1855-1863, Rzym, Archiwum Postulacji, DM 10.
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Najpierw mog³em uzyskaæ przystêp przez dobr¹ wolê, jak¹ okazalimy, aby odpowiedzieæ na zaproszenie, jakie nam zrobi³a Propaganda, ¿eby przyjæ z pomoc¹ biskupowi z Vancouver. Nie wiem, czy
ojciec wie, ¿e najpierw odmówi³em objêcia tej misji z powodu braku
personelu. Teraz, jak ojciec u³o¿y³ sprawy w taki sposób, ¿e mo¿na
wejæ w zamiary Propagandy, broniê tej ¿yczliwoci, ale ¿eby na podstawie tego pozostawiæ nowego biskupa, który sam bêdzie walczy³,
aby nas osiedliæ gdzie indziej, abymy pracowali na nasz rachunek, nie
jest spraw¹ ³atw¹ i ¿e nie powinnimy uzale¿niaæ naszego osiedlenia
w regionie, który ojciec wybra³, od powodzenia zamiaru, zreszt¹ bardzo dobrego, zaproponowanego przez ojca.
To rozumowanie doprowadza mnie do wyra¿enia ojcu mego pe³nego zadowolenia ze zrêcznoci ojca negocjacji i z m¹droci ojca
pogl¹dów w czêci, jak¹ ojciec powzi¹³ i które sankcjonujê ca³ym
swoim autorytetem. Mam nadziejê, ¿e ojciec nie pope³ni b³êdu opuszczenia swojej placówki przed otrzymaniem mojej zgody. List, który
niedawno otrzyma³em i który sk³ania mnie do nieczekania na odpowied z Rzymu, aby napisaæ do ojca, wiadczy o koniecznoci pozostania na miejscach, poniewa¿ idzie o otrzymanie mojej aprobaty umowy zawartej z biskupem z Vancouver i o powziêcie postanowienia
w sprawie przeniesienia naszej placówki z St.-Joseph w Olympii. Jestem bardzo sk³onny zastosowaæ siê do tego, co ojciec uwa¿a³ za odpowiednie i korzystne, ale nikt jeszcze nie przeczyta³ ojca listu, na
który zaczynam odpowiadaæ w chwili rzadkiego odpoczynku, jaki mi
siê pozostawia, i jak ojciec wie, sprawa w nim poruszona musi byæ
przedyskutowana na radzie. (Odpoczynek nie by³ d³ugi, zacznê na
nowo póniej).
Wracam do ojca, zanim bêdê móg³ przedstawiæ ojca list mojej radzie, która bêdzie mia³a wyraziæ swoje zdanie o opuszczeniu i sprzeda¿y St.-Joseph; chcê ojcu powiedzieæ bardziej wyranie, ¿e nie
omieszka³em napisaæ do Propagandy w tym znaczeniu, jak mi ojciec
poleci³. Milczenie zachowane przez kardyna³a prefekta a¿ do tej pory
jest jedn¹ z przyczyn opónienia z napisaniem do ojca. Nie przynagla³em jednak w Rzymie, poniewa¿ póniejszy list ojca poinformowa³
mnie, ¿e sza³ poszukiwaczy z³ota, dok³adnie w miejscach, na których
ojciec chcia³ siê osiedliæ, chwilowo powstrzyma³ ojca od kontynuowania tego zamiaru. Teraz ojciec do niego powraca, ja wkrótce zrobiê
nowe staranie w Propagandzie, ale spodziewam siê, ¿e zarzuci mi siê
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to, o czym mówi³em ojcu na pocz¹tku, ¿e wyznaczyli ju¿ za du¿o biskupów i diecezji w tych regionach, aby kusiæ siê jeszcze zabraæ jurysdykcjê biskupowi z Vancouver z czêci terenu, który nale¿y do niego. Ale czy tym razem odpowiedz¹ mi wiêcej ni¿ kiedy, w tym
systemie ostro¿noci i cichej rezerwy, którego przestrzegaj¹? Nie
miem spodziewaæ siê tego, tym bardziej ¿e kardyna³ prefekt postara³
siê wys³aæ mi dyspensê od wieku, o co prosi³em go w tym samym licie, w którym przedstawia³em mu to, co ojciec donosi³ mi w zwi¹zku
z wikariatem na Nowej Kaledonii, nie mówi¹c mi na ten temat jednego s³owa. Niewa¿ne, wrócê do ataku, aby nie mieæ sobie nic do zarzucenia.
List, który niedawno otrzyma³em od ojca z dat¹ 22 padziernika,
sprawi³ mi — jak zwykle — najwiêksz¹ przyjemnoæ. Wszystkie wiadomoci, jakie ojciec mi przekazuje, niezmiernie mnie interesowa³y,
chcia³bym tylko, ¿eby ojciec wyjani³ mi, jak ojciec ustanowi³ dwie
placówki, o których ojciec mi mówi, tê na wyspie Vancouver ko³o
Victorii i drug¹ na zatoce. Ojciec wcale nie mówi o osobach, a tylko
lecz o sprawach materialnych. Czy biskup z Vancouver podarowa³ ojcu
lokal albo czy ojciec go kupi³? Czy na tym terenie s¹ jakie puste miejsca? Czy ta z zatoki nale¿y do nas? Albo czy rzeczywicie jestemy
pod namiotem? Itd. Ojciec mówi mi jeszcze, ¿e trzeba sobie zarezerwowaæ osoby, aby nas wprowadziæ do Nowej Kaledonii, i ¿e to czêciowo z tego powodu ojciec nie chcia³ s³yszeæ o zamiarze o. dHerbomeza. Ojciec mia³ tysi¹c razy racjê. Ale je¿eli przyszed³ czas
wejcia do Kaledonii, to nie mo¿e byæ ma³¹ spraw¹ i dlaczego ojciec
móg³ myleæ o wycofaniu siê w chwili tak decyduj¹cej? Zreszt¹ czy
o. Aubert nie napisa³ ojcu, ¿eby ojciec wystrzega³ siê myli o opuszczeniu placówki, zanim ja formalnie dam ojcu znaæ moje intencje? Ojciec sam czuje, bez pró¿noci, ¿e dobrze dzia³a³ i ¿e ja nie omyli³em
siê w moim oczekiwaniu, gdy dawa³em ojcu tê misjê. Wiedzia³em, co
robiê, poniewa¿ mam dar poznawania wartoci osób, których dobry
Bóg odda³ pod moje kierownictwo, i poniewa¿ zawsze oddawa³em
ojcu sprawiedliwoæ, jakiekolwiek by³yby uprzedzenia, które powodowa³y z³¹ ocenê ojca. Wypada mi moje pióro! Czy ojciec nie posun¹³
siê nadmiernie, pisz¹c, ¿e ojca nie kocham? Ja ojca nie kocham? Mówienie tego ojcu jest równoznaczne z zapewnieniem ojca, ¿e przebaczy³em ojcu zniewagê, jak¹ ojciec zrobi³ memu sercu. Zatrzymujê siê
na tym. Zreszt¹ jestem do tego zmuszony czekaniem na zebranie siê
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naszych: oo. Tempiera, Courtèsa, Vincensa, Auberta i Fabre’a, aby im
przeczytaæ ojca interesuj¹cy list i zapoznaæ z ojca umow¹ zawart¹
z biskupem z Vancouver.
21 grudnia, czterdziesta siódma rocznica mego kap³añstwa. Wracaj¹c od kapucynów, gdzie wed³ug mego zwyczaju idê odprawiæ rocznicê moich wiêceñ kap³añskich, zabieram siê do skoñczenia tego listu. Nasi ojcowie zatwierdzili tak jak ja wszystkie ojca dzia³ania, ale
nie zgadzaj¹ siê na sprzeda¿ w³asnoci w St.-Joseph, zanim nie bêdziemy ostatecznie osiedleni gdzie indziej. Wydaje siê, ¿e dobry o. Ricard
by³ bardzo hojny, ustêpuj¹c dobrowolnie czêæ tej w³asnoci, która
by³a nam jednak rzeczywicie oddana. Czy nie bêdzie mo¿na nic odzyskaæ z innych w³asnoci, które przypad³y braciom29 i które kiedy
tak przewróci³y im w g³owie, ¿e zaczêli uwa¿aæ siê za w³acicieli? Zawsze myla³em, ¿e o. Ricard za bardzo pozwala³ rozwijaæ siê sprawom
i ¿e wcale nie kierowa³ siê ekonomi¹ w zarz¹dzaniu sprawami doczesnymi, a prawdopodobnie wk³ada³ ma³o energii w duchowych. Proszê
korzystaæ ze swoich w³adz superiora, aby wszêdzie wprowadzaæ porz¹dek, niech ojciec prowadzi regularn¹ rachunkowoæ i nauczy ich,
o czym ojciec s³usznie mówi, ¿e nie znaj¹, wykonywania swoich misji
bardziej ekonomicznie. Nale¿y tak¿e pragn¹æ, ¿eby niektórzy nasi ojcowie wykonywali je w sposób bardziej zgodny z duchem, który powinien o¿ywiaæ zakonnika, powstrzymuj¹c siê od wszystkiego, co
mo¿e wygl¹daæ na handel i spekulacjê przemys³ow¹. To nale¿y do ojca
znajduj¹cego siê na miejscach i maj¹cego ca³¹ w³adzê, aby korygowaæ
nadu¿ycia i ustalaæ regu³y postêpowania we wszystkim ustnie i na pimie.
Po nowej przerwie przechodzê do konkluzji, któr¹ chcia³em ojcu
zaproponowaæ. Widzê wa¿ne plany ledwie rozpoczête, ojciec poleca
mi przewidywaæ inne; bêd¹ one oczywicie wymaga³y ca³ej starannoci tego, kto je u³o¿y³. Ojciec ukazuje mi przewidywane trudnoci,
których wcale nie móg³by rozwi¹zaæ niezdecydowany charakter tego
z naszych ojców, którego ojciec wyznaczy³ na zrobienie wy³omu. Jak
spodziewaæ siê szczêliwego rezultatu, jeli ojciec nie bêdzie mia³
w tym udzia³u…? A wiêc wydaje mi siê, ¿e nie móg³bym lepiej zrobiæ ni¿ udzieliæ ojcu w³adzy bardziej trwa³ej ni¿ w³adza wizytatora
przez mianowanie ojca wikariuszem naszych misji w Oregonie. Przez
29

Bracia J. Surel i G. Janin.
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to oka¿ê ojcu miarê zaufania, które ojciec we mnie wzbudza, i zadowolenia, które mi sprawi³a ca³oæ ojca zarz¹dzania Poczta zaraz wyjedzie, mam tylko czas, ¿eby zalakowaæ mój list. W przysz³ym miesi¹cu wylê ojcu normalny dokument mianowania ojca, który bêdzie
zawiera³ nowe ustanowienie administracyjne wikariatu. Mój drogi
synu, proszê nie zapomnieæ wyraziæ tysi¹ca serdecznych ¿yczeñ
wszystkim naszym ojcom w Oregonie. ciskam ich z ca³ego serca
i b³ogos³awiê tak jak ojca.
 K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii,
Sup. Gen.
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1859
262. [Do o. Gaudeta w Brownsville]1.
Bardzo by³oby potrzeba wiêcej powo³añ, aby odpowiedzieæ na wszystkie zapotrzebowania. Znów otworzy siê juniorat we Francji.
[Pary¿], 4 lutego 1859 r.
Módlmy siê do dobrego Boga, ¿eby wys³ucha³ modlitwy, jakie
codziennie zanosimy ut mittat operarios in vineam suam. Mamy czterdziestu scholastyków w Montolivet, ale oni nie skoñczyli swych studiów, a poza tym prosi siê o nich ze wszystkich stron. Potrzeba ich
w Kanadzie, która nas ju¿ wyczerpa³a w ostatniej wysy³ce, jak¹ tam
zrobilimy. Potrzeba ich na Cejlonie, gdzie praca ich zabija. Region
Czerwonej Rzeki nie wierzy, ¿e ma swój kontyngent. Oregon, który
siê rozci¹ga do Vancouver i dalej domaga siê szybkiej pomocy. Ka¿dy
³¹cznie z misj¹ u Kaffrów chcia³by z nich swojej czêci. Trzeba jednak nie rozbrajaæ siê ca³kowicie we Francji, sk¹d czerpiemy wszystkie nasze rezerwy ludzkie. Jak im wszystkim przyjæ z pomoc¹? Naprawdê nie wiem. Aby zabezpieczyæ przysz³oæ, powa¿nie zajmujê siê
utworzeniem junioratu, ale tam trzeba bêdzie jeszcze umieciæ kilku
naszych cz³onków, a to mo¿e byæ tylko ze szkod¹ dla obecnych potrzeb. Mój drogi przyjacielu, niech ojciec wierzy, ¿e jest siê czym
przejmowaæ, gdy myli siê tak jak trzeba, ¿eby by³o dobrze.
263. [Do bpa Guiguesa, prowincja³a w Kanadzie]2.
Oblaci pracuj¹ dobrze wszêdzie i biskupi ich ceni¹.
1
2

Rêkopis. Yenveux VIII, 118-119.
Rêkopis. Yenveux II, 53.
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[Pary¿], 5 lutego 1859 r.
Mój drogi przyjacielu, Bóg wszêdzie nape³nia b³ogos³awieñstwami pos³ugê naszych misjonarzy. Biskupi s¹ ni¹ zachwyceni i nie mog¹
powstrzymaæ siê od okazania mi wielkiego zadowolenia. Wczoraj
jeszcze jeden z nich powiedzia³ mi: Wasi ojcowie s¹ doskonali; dokonuj¹ ogromnego dobra w mojej diecezji i robi¹ wszystko, co mog¹,
aby zostaæ niezauwa¿onymi. Lubi siê ich za ich skromnoæ i tylko
bardziej ich siê ceni. Inny mi napisa³, ¿e jego kler, widz¹c ich w pracy, by³ zachwycony i otoczy³ ich wszystkimi swymi sympatiami.

264. [Do o. Pierre’a Auberta]3.
Za³o¿yciel jest zawsze zbyt zajêty, ¿eby czêsto pisaæ, ale zawsze jest zjednoczony z oblatami w modlitwie. mieræ siostry oo. C. i P. Aubertów.
L.J.C. et M.I.
Pary¿, 29 marca 1859 r.
Mój drogi o. Aubercie, to jest zbyt mocne, ¿eby wród setek listów, które musia³em napisaæ, od kiedy jestem w Pary¿u, twoja kolejka nie przysz³a. Wyjecha³em jednak z Marsylii z zamiarem napisania
do ciebie po przybyciu do Pary¿a. To zrobi³em dla bpa z Bytown, jak
to zobaczysz po dacie listu, który do niego wysy³am. Ale co siê sta³o?
To, ¿e list do biskupa zosta³ na moim biurku, czekaj¹c na twój, który
zawsze przeszkadzano mi napisaæ, i ¿e jestem w trakcie powracania
do Marsylii, moja koperta nie posz³a do Kanady. Prawd¹ jest, ¿e nie
mogê podo³aæ mojej robocie i proszê mi wybaczyæ, ¿e nie robiê tego,
co jest niemo¿liwe. Jednak nie mam wiêkszej pociechy ni¿ otrzymanie od ojca wiadomoci. Wszystko, co robicie, interesuje mnie w najwy¿szym stopniu. Chcia³bym dzieñ po dniu towarzyszyæ ka¿demu
z was we wszystkich waszych dzie³ach. Nie ma dla mnie lektury bardziej przyjemnej ni¿ relacja o waszych misjach zawsze zbyt rzadka dla
mego ¿yczenia. ¯a³ujê, ¿e za czêsto jestem zmuszony zleciæ obowi¹zek napisania komu innemu. B¹dcie ca³kowicie pewni, ¿e w tym
3

Orygina³: Rzym, Archiwum Postulacji, L. o. Aubert P.
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celu nie tracê was z widoku. Co dnia przynajmniej raz, jeli nie dwa,
przegl¹dam was przed Panem. Ojciec zreszt¹ wie, ¿e codziennie ofiarujê wiêt¹ Ofiarê za Zgromadzenie i za ka¿dego z jego cz³onków. Ale
rozumiem, ¿e by³oby ojcu przyjemnie otrzymaæ od czasu do czasu kilka linii z mojej rêki.
Pary¿, 9 kwietnia 1859 r.
Mój drogi o. Aubercie, ten nieukoñczony list zostawiony na moim
biurku da³ mi czas na otrzymanie przykrej wiadomoci o stracie waszej biednej siostry. Twój brat powiadomi³ mnie o tym zaraz, jak to
nieszczêcie siê zdarzy³o, abym nie omieszka³ od razu ofiarowaæ za
ni¹ wiêt¹ Ofiarê. Mój drogi przyjacielu, na pewno nie spodziewa³e
siê tej smutnej wiadomoci. Twoja siostra by³a jednak cierpi¹ca od
pewnego czasu i nale¿a³o przewidywaæ, ¿e ta choroba jest bardzo niebezpieczna, i faktycznie tak¹ by³a. Twój brat, który j¹ niedawno widzia³, nie mniej by³ zdziwiony tym bolesnym wydarzeniem, a ja mog³em go pocieszyæ tylko listownie, poniewa¿ znajdowa³em siê
w Pary¿u, ¿eby tam wype³niæ swoje funkcje senatora. Poniewa¿ nie
przed³u¿am mego pobytu w tej stolicy poza pierwsze dni tygodnia
Mêki Pañskiej, aby znaleæ siê w mojej diecezji na wiêtych ceremoniach Wielkiego Tygodnia, nie bêdê zwleka³ z udaniem siê do niego;
bêdziemy rozmawiaæ jeszcze o tych dobrych rodzicach, którzy was
wyprzedzili w grobie. Ich wszystkie szcz¹tki bêd¹ zebrane na moim
cmentarzu w St.-Laurent, gdzie prawdopodobnie poproszê twego brata, ¿eby mi towarzyszy³. Bêdziemy siê modliæ na ich grobie przy okazji konsekracji nowego kocio³a, który polecilimy zbudowaæ w tym
roku w du¿ej czêci na mój koszt. Oto jeszcze kto wchodzi, ¿eby mi
przeszkodziæ. Kiedy wiêc bêdê móg³ skoñczyæ ten list?
12 kwietnia.
Tyle ma wartoci, ¿ebym ci go wysy³a³ takim, jaki jest. Chocia¿
nie jest on tak pe³ny, jak bym chcia³, doæ wyrazi ci trwa³e uczucia
mojej czu³ej mi³oci dla ciebie.
† K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii,
s. g.

 221 

265. [Do o. Rouge’a]4.
Rada Generalna uwa¿a³a, ¿e mo¿na go wydaliæ ze Zgromadzenia, które nic mu nie jest winne. Jest jeszcze czas zrezygnowania ze swego
zamiaru; jego ojciec wyci¹ga do niego rêce.
L.J.C. et M.I.
Marsylia, 6 padziernika 1859 r.
W zuchwa³ym tonie ojca listu ³atwo by³o rozpoznaæ apostatê nawet przed rzuceniem oczu na nienaturalny podpis, który sygnalizowa³
ojca bunt. Czy ojciec jest dostatecznie ignorantem, ¿eby wierzyæ, i¿
zosta³ zwolniony ze swoich lubów i ze swoich przysi¹g tylko dlatego, ¿e ich brzemiê ci¹¿y³o ojca niewiernoci i ¿e ojciec mia³ nieszczêliwy pomys³ zrzuciæ je, domagaj¹c siê dyspensy, która by³a uzasadniona tylko ojca niesta³oci¹! Ojciec widzia³ jednak, ¿e nasz Ojciec
wiêty nie uzna³ za stosowne wypowiedzieæ siê w tej sprawie i ¿e odsy³aj¹c do mnie ojca probê, pozostawi³ mi k³opot decydowania
o kwestii, któr¹ powierzy³ m¹droci mojej oceny. To by³a ta decyzja,
na któr¹ ojciec powinien czekaæ z poddaniem i szacunkiem, jak¹ ojcu
nak³ada³a moja podwójna kwalifikacja jako ojca wy¿szego prze³o¿onego i biskupa w Kociele Bo¿ym.
Proszê sobie uwiadamiæ, ¿e patrz¹c na ojca postêpowanie i szaleñcz¹ reakcjê na wszelk¹ dobroæ z mojej strony, nie mia³em ¿adnego
interesu, aby wbrew ojcu trzymaæ ojca w Zgromadzeniu, którego
zreszt¹ nie przesta³ zasmucaæ i oczerniaæ.
Bêd¹c zobowi¹zanym przez Ojca wiêtego, aby wypowiedzieæ siê
o przyczynie, któr¹ odes³a³ do mego trybuna³u i znaj¹c bardzo kompetentnie stan kwestii, nie by³o mi trudno uznaæ s³aboci motywów, jakie ojciec móg³ przytoczyæ na uniewa¿nienie lubów, które ojciec z³o¿y³ na ca³e ¿ycie w obecnoci naszego Pana Jezusa Chrystusa
w uroczystym akcie wiêtej Ofiary w czasie uczestniczenia w Jego
wiêtym ciele, które ojcu by³o dane jako gwarancja przyjêcia konsekracji ojca na Jego s³u¿bê w Zgromadzeniu, które zawiera³o z ojcem
umowê w Jego Boskiej obecnoci pod jedynym warunkiem, ¿e ojciec
bêdzie wierny w zachowaniu praw, które nim rz¹dz¹ z autorytetu Ko4

Kopia: Spis listów z lat 1855-1863, Rzym, Archiwum Postulacji, DM 10.
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cio³a. Wtedy ojciec z³o¿y³ nie tylko czwarty lub, ale tak¿e przysiêgê, któr¹ ojciec wiele razy odnawia³, ¿e wytrwa a¿ do mierci w Instytucie, który ojciec dzi zamierza opuciæ. Nie wiem, czy to przez zapomnienie, przez nieuwagê, czy te¿ umylnie ojciec nie wspomnia³
w swojej probie o tym czwartym lubie i o tej przysiêdze. To wa¿ne
usuniêcie wystarczy³oby do uniewa¿nienia orzeczenia, które mog³oby
byæ wydane bez jego znajomoci. Ono zatrzyma³o mnie przez chwilê
na decyzji, któr¹ mia³em powzi¹æ. Musia³bym o tym donieæ Stolicy
wiêtej, gdybym sk¹din¹d nie mia³ w³adzy wypowiadania z prawa,
jakie mi daj¹ Konstytucje zatwierdzone przez Koció³. I tak uwa¿aj¹c
siê za dostatecznie poinformowanego, zwo³a³em swoj¹ radê, która by³a
jednog³ona w uznaniu, ¿e ojciec nie ma ¿adnego s³usznego powodu,
aby prosiæ o dyspensê od ojca lubów i od ojca przysiêgi.
Jednak bior¹c pod uwagê ca³oæ ojca zachowania, którego szczegó³y przypomniano, i sytuacjê, w której ojciec dobrowolnie siê znalaz³, uznano na mocy artyku³ów VI i X trzeciego rozdzia³u Regu³ i Konstytucji, ¿e mo¿na ojca wydaliæ ze Zgromadzenia. Fakt tego wydalenia
zwalnia mnie z odpowiedzialnoci za dyspensê, która jest tego konsekwencj¹. Ta tak straszna odpowiedzialnoæ ca³kowicie obci¹¿a ojca,
i to przed trybuna³em Bo¿ym, przed którym ojciec sam bêdzie musia³
odpowiadaæ. Bóg mi wiadkiem, ¿e zrobi³em wszystko, co zale¿a³o
ode mnie, aby ojca doprowadziæ do myli zgodnych z ojca powo³aniem, aby odwróciæ od ojca najwiêksze nieszczêcie, jakie mo¿e ojca
spotkaæ.
Teraz ojciec bêdzie musia³ wyt³umaczyæ mi, dlaczego ojciec czuje siê wierzycielem Zgromadzenia. S¹dzê, ¿e s³ysza³em, i¿ ojciec mówi³, ¿e ojciec zrobi³ co, z czego Zgromadzenie skorzysta³o, za co ojciec domaga siê pewnego rodzaju wdziêcznoci. Ojciec umia³ daæ to
dzia³anie jako dowód ojca dobrego zarz¹dzania. Dzisiaj to ju¿ nie by³oby dla Zgromadzenia, ¿e ojciec robi³by to, co ojciec nazwa³ dobr¹
spraw¹, to by³oby na ojca rachunek. Ale czy ojciec o tym myli? Czy
ojciec nie by³ zakonnikiem zwi¹zanym swymi lubami pos³uszeñstwa
i ubóstwa? Czy ojciec móg³by dzia³aæ przeciwnie do ojca lubu ubóstwa bez mego wyranego pozwolenia, na co na pewno nie wyrazi³bym zgody? Czy¿by ojciec nie zna³ prawniczego aksjomatu: quidquid
acquirit monachus acquirit monasterio? Ojciec wiedzia³ o tym bardzo
dobrze; dlatego przypisywa³ sobie zas³ugê, ¿e tak jak móg³, ubogaci³
Zgromadzenie, pod którego prawami ojciec ¿y³. To tylko obecnie oj-
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ciec ma ochotê przyw³aszczenia sobie tego kapita³u. To jest tak, jakbym roci³ sobie prawo, ¿eby nieruchomoci Zgromadzenia, które s¹
pod moim nazwiskiem, by³y moj¹ w³asnoci¹! Wcale wiêc nie uznajê
prawa, którego ojciec ¿¹da. Domagaæ siê prawa do u¿ywania prawnego tytu³u, jaki przyjêlimy z powodu okolicznoci w sprawach Zgromadzenia, to by³oby ogromn¹ niesprawiedliwoci¹, kradzie¿¹, której
z pewnoci¹ ojciec nie chcia³by pope³niæ.
Oby spodoba³o siê Boga, ¿eby ojciec potêpi³ nieszczêsne postêpowanie, które obci¹¿y ojca odpowiedzialnoci¹, która (proszê zanotowaæ to, co ojcu mówiê) doprowadzi ojca do rozpaczy w godzinie
mierci. Ojciec znajdzie jeszcze we mnie ojca, którego czu³oæ za
ma³o pozna³ i który mimo zmartwienia, jakie ojciec mu sprawi³, wyci¹gn¹³by do ojca rêce i przycisn¹³by ojca do swego serca5.
Okropnie kosztuje mnie to, ¿e ojciec zmusi³ mnie do pos³ania ojcu
sznura, na którym ojciec siê powiesi. Ojciec ma jeszcze czas rzuciæ go
do ognia i wróciæ do owczarni, gdzie ojciec zapewni swoje zbawienie.
† K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

266. [Do biskupa Guiguesa, prowincja³a w Kanadzie]6.
Wys³anie nowych misjonarzy. Wydalenie o. Rougea. Nowy zakup w³asnoci ojców w Kanadzie, bez upowa¿nienia. Zamiar przyjêcia w Montolivet wszystkich scholastyków Zgromadzenia.
Marsylia, 9 padziernika 1859 r.
Mój drogi Ekscelencjo, oto jeszcze trzeba wys³aæ misjonarzy do
waszej prowincji7. Kiedy przyjdzie czas, w którym kraj tak katolicki
zaspokoi swoje w³asne potrzeby! Dlaczego Kanada nie by³aby tak ¿yzna w powo³ania jak Francja? Tymczasem trzeba powiêcaæ interesy
tych ubogich misji u niewiernych, które ze swej strony wielkim wo³aOjciec Rouge wyst¹pi ostatecznie dopiero po mierci Za³o¿yciela w 1861 roku.
Kopia: Spis listów z lat 1855-1863, Rzym, Archiwum Postulacji, DM.
7
Ojcowie Bournigalle i Lux oraz br. Génin, wys³ani do Buffalo, por. Mazenod do Rady
Propagandy Wiary, 10 kwietnia 1862 roku.
5
6
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niem domagaj¹ siê pomocy, której nie mo¿emy im udzieliæ, dopóki
Kanada sobie nie poradzi.
Ojciec Chevalier umia³ przedstawiæ stan spraw. Nie podziela on
opinii ojców z Montrealu, którzy zapewne dobrze pouczeni przez
nêdznego Rougea przekonali siê i chcieliby nas przekonaæ, ¿e wasze
kolegium w Bytown nie mo¿e dzia³aæ i ¿e to jest czysta strata, co my
robimy, aby je uformowaæ i utrzymaæ. Z narad, jakie mielimy z o. Chevalierem, wynika tak¿e, ¿e jego obecnoæ w Buffalo jest jeszcze konieczna.
Musia³em wiêc zrezygnowaæ z zamiaru, jaki sformowa³em i w który o. Aubert ciê wtajemniczy³. Trzeba wiêc bêdzie, mój drogi przyjacielu, ¿eby by³ odpowiedzialny jeszcze przez trzy lata za prowincja
lat w Kanadzie. Bêdzie ci ³atwiej wykonywaæ tê funkcjê, jeli uwolnisz siê od tego pod¿egacza Rouge’a, który skoñczy³ na wpadniêciu
w przepaæ, któr¹ jego niewiernoæ niepostrze¿enie wy¿³obi³a pod jego
nogami. Nic nie mog³o z³agodziæ tej dzikiej duszy. Przebra³em miarê
dobroci i mi³osierdzia. A¿ do ostatniej chwili nie przesta³ skar¿yæ siê
i oczerniaæ Zgromadzenia i prawie wszystkich cz³onków, którzy je
tworz¹. Wreszcie, podczas gdy wyra¿a³em mu jeszcze ojcowskie uczucia, on napisa³ do Rzymu, ¿eby prosiæ o dyspensê od swoich lubów
bez podawania najmniejszego powa¿nego powodu (jeli w ogóle mo¿na kiedykolwiek takie mieæ), i pomin¹³ milczeniem w swojej probie
najmniejsze wzmianki o czwartym lubie i przysiêdze wytrwania
usque ad mortem. Papie¿ odes³a³ decyzjê do mego os¹du i oczywicie
gdybym musia³ wypowiedzieæ siê o allegata, musia³bym w sumieniu
odrzuciæ z oburzeniem lekkomyln¹ i bezbo¿n¹ probê tego biednego
ojca. Ale moja rada uwa¿a³a tak: jego zachowanie a¿ nadto stawia³o
go w sytuacji domagaj¹cej siê wydalenia, wobec tego dyspensa, która
by³a konsekwencj¹ tego postêpowania, zwalnia³a mnie z wszelkiej
odpowiedzialnoci. Ale to nie koñczy sprawy. Ten ³ajdak, widz¹c, ¿e
zbyt oci¹ga³em siê z odpowiedzi¹ na jego nakaz, napisa³ do mnie drugi list jeszcze bardziej obraliwy ni¿ pierwszy, w którym donosi³ mi,
¿e Zgromadzenie jest mu winne tysi¹c luidorów plus szeæ procent, co
podnosi³o jego kredyt do dwudziestu siedmiu tysiêcy. Przepisa³em jego
list, ¿eby by³ sêdzi¹. Wysy³am ci równie¿ kopiê odpowiedzi, jak¹ mu
da³em, co do której o. Vincens usilnie mnie prosi³, aby nie wysy³aæ na
jego adres, spodziewaj¹c siê, ¿e sprowadzi³by ten z³y temat do zasad
sprawiedliwoci, które oczywicie le zrozumia³, jak to mu wykaza³em w moim licie.
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Planowa³em oprócz tego listu napisaæ jeszcze dwanacie, aby skorzystaæ z odjazdu o. Chevaliera, niezale¿nie od kilku innych, które
mia³em napisaæ, a teraz okazuje siê, ¿e nie mam doæ czasu, aby ukoñczyæ to, co zamierza³em ci powiedzieæ. Mylê, ¿e o. Aubert, który pisze od siebie, ale który nie ma do czynienia z wszystkimi niedyskretnymi, którzy mnie przeladuj¹, temu zaradzi. Kaza³em mu skopiowaæ
list, jaki mi przys³a³ uprzejmy Rouge. Jest zbyt póno, ¿ebym ci wys³a³ kopiê mojej odpowiedzi, o której donosi³em ci w pierwszej czêci
mego listu. Jestem tym poirytowany, poniewa¿ tam wy³o¿y³em zasady, które powinny byæ dobrze znane zarówno w sprawie tych dyspens,
jak i dotycz¹cych w³asnoci nabytych podczas lubu ubóstwa.
Nie wiem, czy o. Aubert powie ci w swoim licie, jakie zdziwienie wywo³a³a u mnie wiadomoæ o tym zakupie w Montrealu bez mojej zgody i mimo d³ugów, jakie ta wspólnota zaci¹gnê³a. Dobrze umiej¹ jêczeæ i skar¿yæ siê pod ciê¿arem tych d³ugów, ale nie szukaj¹
sposobu do ich umorzenia i ci¹gle robi¹ nowe. Polecam ci czuwaæ nad
takim postêpowaniem.
Ojciec Aubert mo¿e ci powie, ¿e przyj¹³em zasadê wysy³ania do
Montolivet angielskich misjonarzy, którzy z³o¿yli oblacjê w Anglii
i którzy nie ukoñczyli swoich studiów. Mo¿e umocniliby m³odych oblatów kanadyjskich w ich powo³aniu, udzielaj¹c im tej samej korzyci. Mo¿esz pomyleæ, jaki po¿ytek jest dla m³odego zakonnika ze
znalezienia siê w ¿arliwej wspólnocie z³o¿onej z przesz³o czterdziestu
cz³onków; ale to quibus jest k³opotliwe.
Muszê ciê opuciæ. Na pró¿no ucieka³em czasem na wioskê, aby
siê wyizolowaæ i daæ sobie czas na pisanie, ludzie dobrze wiedz¹,
gdzie mnie odszukaæ. ¯egnam wiêc, najdro¿szy przyjacielu, chcia³bym
trochê pomówiæ o sprawach Kocio³a i o tym, co mnie osobicie dotyczy, a konkretnie Zgromadzenia, ale muszê ust¹piæ.
¯egnam wiêc, ciskam ciê z ca³ego serca.
† K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
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267. [Do wielebnego ks. Musquiza, proboszcza w Matamoros]8.
Wys³anie dwóch ojców do Teksasu. Podziêkowania za jego ¿yczliwoæ
wobec oblatów, którzy z nim pracuj¹. Nadzieja za³o¿enia placówki,
zbudowanej na mocnych podstawach w Meksyku.
Marsylia, 10 padziernika 1859 r.
Czeka³em na sprzyjaj¹c¹ okazjê, aby odpowiedzieæ na list, który
ksi¹dz mi napisa³ jaki czas temu, i z radoci¹ korzystam z tej okazji,
która nadarza siê dzisiaj w osobie dwóch m³odych oblatów Maryi, którzy wyjad¹, ¿eby siê przy³¹czyæ w Teksasie do swych wspó³braci
i pomóc im w pracy w tym kraju i w czêci Meksyku z nim granicz¹cej, aby przyczyniæ siê do chwa³y Bo¿ej i zbawienia dusz9.
Muszê najpierw podziêkowaæ ksiêdzu za ca³¹ ¿yczliwoæ, któr¹
ksi¹dz zawsze okazywa³ naszym misjonarzom oblatom od czasu ich osiedlenia w Brownsville. Z tego, co oni mi mówili o ksiêdza stosunku do
nich, widzê, ¿e ksi¹dz jest prawdziwym przyjacielem i dobrodziejem naszego Stowarzyszenia. Widzê równie¿, ¿e ksi¹dz jest kap³anem wed³ug
serca Bo¿ego, który wie, co to znaczy byæ pasterzem dusz, i który z gorliwoci¹ szuka wszystkich sposobów dostarczenia im pomocy duchowej.
Cieszê siê, ¿e Bo¿a Opatrznoæ chcia³a, aby nasi ojcowie Oblaci Maryi
byli wybrani i powo³ani przez ksiêdza do wykonywania swojej pos³ugi
gorliwoci i wiêtej mi³oci nie tylko w ksiêdza kociele w Matamoros,
lecz tak¿e w wielu innych parafiach, w których ksi¹dz rozwija swoj¹ jurysdykcjê w imieniu biskupa z Monterey i jako jego delegat.
Ale ¿eby wykonywaæ dobro solidne i bardziej poszerzone w tej
czêci Meksyku, nasze Zgromadzenie powinno mieæ gwarancjê stabilnoci w kraju przez odpowiedni¹ placówkê za³o¿on¹ na solidnych podwalinach. Wiem, ¿e do tego ksi¹dz zmierza i ¿e zacz¹³ nad tym pracowaæ. Liczê wiêc, ¿e ksi¹dz bêdzie chcia³ kontynuowaæ, a ufam, ¿e
z ksiêdza poparciem odniesiemy sukces.
Proszê przyj¹æ, mój najdro¿szy proboszczu, itd.
8
Kopia: Spis listów z lat 1855-1863, Rzym, Archiwum Postulacji, DM 10. Nazwisko
tego proboszcza nie jest podane w Spisie, ale w Archiwach Generalnych przechowujemy jego
list z 14 marca 1859 roku.
9
Idzie prawdopodobnie o oo. Schumachera i Closa, por. Mazenod do Rady Propagandy Wiary, 10 kwietnia 1861 r.; o. Maurel wyjecha³ na koñcu 1860 albo na pocz¹tku 1861 r.,
por. Journal Mazenod, 26 grudnia 1860 roku.

 227 

268. [Do oo. Farauda i Cluta, w Athabaska]10.
Biskup Grandin przywióz³ mu du¿o listów. Wielkoæ pos³ugi ojców i braci w regionie Czerwonej Rzeki. Brat Alexis móg³by byæ wywiêcony.
L.J.C. et M.I.
Marsylia, 9 grudnia 1859 r.
Nie bêdê sobie wyrzuca³, mój drogi o. Faraud i Clut, ¿e pozwoli³em
odejæ listowi, jaki do was skierowa³ nasz wspania³y biskup z Satala, bez
dodania tych kilku linii do jego listu. Spodziewam siê, ¿e pod jego auspicjami bêdê szczêliwszy ni¿ przy innych okazjach, w których moje
listy siê zab³¹ka³y. Z waszej strony ustawiajcie dobrze wasze namiary,
¿eby wasze listy do mnie dochodzi³y. Naprawdê przykro jest w odleg³oci, w której jestemy, i rzadkoci kurierów, którzy zajmuj¹ siê naszymi
listami, gdy jestemy zredukowani do nieprzyjmowania tych, które piszemy w czasach tak odleg³ych. Tym razem mia³em pociechê z otrzymania wiadomoci prawie od was wszystkich. Dlatego drogi kurier by³
podwójnie dobrze przyjêty. Nie chcia³em jednak czekaæ na jego odjazd,
aby mu powierzyæ moje listy, jestem zbyt niecierpliwy, ¿eby wam wyraziæ ca³¹ moj¹ czu³oæ. Muszê wam powiedzieæ, ¿e nie przestajê zajmowaæ siê wami, czy to ¿eby siê ucieszyæ dobrem, którego dokonujecie
przez wasz¹ wznios³¹ pos³ugê, czy ¿eby po ludzku martwiæ siê, mówi¹c
o wszystkim, co znosicie z powodu niedostatków i cierpieñ. Z jakim
zainteresowaniem rozmawia³em z waszym wspó³pracownikiem, wiêtym biskupem, którego wam odsy³am. Codziennie mówiê z nim o tym,
mówiê o tym z wszystkimi, gdy tylko mam okazjê. Wiem, ¿e ofiarujecie Bogu wszystkie wasze cierpienia za zbawienie tych biednych dusz
tak bardzo opuszczonych, które przez Jego ³askê doprowadzacie do poznania prawdy, do mi³oci Jezusa Chrystusa, do wiecznego zbawienia.
Pociesza mnie to, zw³aszcza gdy rozwa¿am, ¿e wy bylicie wybrani jak pierwsi aposto³owie, aby g³osiæ dobr¹ nowinê narodom, które bez
was nigdy nie pozna³yby Boga To jest cudowne, to jest wspania³e móc
przyznawaæ sobie bardzo realnie piêkne s³owa Nauczyciela Elegi vos ut
eatis. Jakie powo³anie! Je¿eli, jak o tym nie w¹tpiê, umiecie na to odpowiedzieæ, jaka bêdzie wasza nagroda? Je¿eli mam obowi¹zek spodzie10

Orygina³: Rzym, Archiwum Postulacji, L. o. Faraud.
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waæ siê, ¿e dobry Bóg da mi ³askê, kiedy przez wasze zas³ugi i wasze
dobre modlitwy wyci¹gniecie mnie z czyca i kiedy pewnego dnia, dobrze oddalonego od dzisiaj, zobaczê was wchodz¹cych do nieba ob³adowanych zdobyczami na piekle, to znaczy z tymi wszystkimi duszami,
które wyrwiecie z w³adzy szatana, jakie to bêdzie odnowienie szczêcia,
jaki tryumf dla mnie. Te myli ³agodz¹ dolegliwoæ, jak¹ odczuwam,
zajmuj¹c siê waszymi cierpieniami. Przed zakoñczeniem chcê powiedzieæ o. Faraudowi, ¿e chêtnie widzia³bym w kap³añstwie dobrego br.
Alexisa, którego wyró¿ni³em sporód braci wys³anych do waszych misji. To by³by jeden kap³an wiêcej dla waszych misji, którym jest mi tak
trudno dostarczyæ misjonarzy w dostatecznej liczbie.
B³ogos³awiê was z ca³ego serca.
† K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

269. [Do oo. Maisonneuve’a i Tissota, w Lac La Biche]11.
Mi³oæ, pokora bpa Grandina. Wys³anie misjonarzy. ¯yæ w braterskiej
mi³oci.
L.J.C. et M.I.
Marsylia, 13 grudnia 1859 r.
Prosi³em naszego dobrego, naszego wspania³ego biskupa, ¿eby mi
zostawi³ trochê miejsca, abym od siebie skierowa³ do was kilka linii
przypominaj¹cych mnie waszej pamiêci i mówi¹cych wam jeszcze, jak
bardzo jestecie obecni w mojej pamiêci, a przedtem w moim sercu.
Ca³y czas, w którym nasz drogi Ekscelencja Grandin pozostawa³ przy
mnie, rozmawialimy tylko o naszej misji w regionie Czerwonej Rzeki.
Wiedzia³em ju¿, jak¹ wartoæ mia³a ona w oczach Bo¿ych i Kocio³a,
ale wszystkie szczegó³y, w które wchodzi³ nasz nowy biskup, wprawia³y mnie coraz bardziej w podziw. Stara³ siê zaæmiæ samego siebie, nie
mo¿na byæ bardziej skromnym, bardziej pokornym, bardziej oddanym
ni¿ ten wiêty cz³owiek! Jak dobrym bratem jest dla was! Umia³ mi
mówiæ tylko dobrze o ka¿dym z was. Zamierza wyjechaæ do Sabaudii
jedynie, aby przekazaæ wiadomoci o jednym z was jego rodzinie. Nic
11

Orygina³: Winnipeg, Archiwum w domu prowincjalnym OMI.
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go nie kosztuje zrobienie przyjemnoci. Jaki wspania³y charakter! Dlatego tutaj zdoby³ wszystkie serca. Gratulujê wam wiêc, ¿e macie takiego superiora, a wszystkim, czego siê domagam i czego siê spodziewam
jest to, ¿ebycie ¿yli z nim w najdoskonalszej zgodzie we wszystkich
wspólnych sprawach. Zrobiê, co bêdê móg³, aby ul¿yæ waszemu ciê¿arowi, ¿eby daæ mu kilku towarzyszy podró¿y w jego powrocie do waszych stron. Nie bêd¹ oni tak liczni, jak tego bym pragn¹³, poniewa¿ nie
mo¿emy podo³aæ wszystkim potrzebom, a tak¿e dlatego, ¿e na wasz¹
misjê potrzebne jest zdrowie mocniejsze ni¿ to, którym siê cieszy wiêkszoæ naszych m³odych ojców albo scholastyków. Wybiorê tego, który
z nich bêdzie najlepszy nie tylko w tym wzglêdzie, ale tak¿e przez gorliwoæ i powiêcenie12. Wiem, czego trzeba do wykonywania dobra
wród waszych Indian i w waszym tak surowym klimacie. Na szczêcie
wy pos³u¿ycie im za wzór, bêd¹ mieli tylko iæ za wami i was naladowaæ. Domagam siê przede wszystkim, ¿eby mi³oæ panowa³a wród was
wszystkich. Ubi charitas ibi pax. Du¿¹ przyjemnoæ sprawi³oby mi,
gdybycie korzystali z dwóch kurierów, którzy mog¹ nas skontaktowaæ,
aby mi przekazaæ wasze wiadomoci, bardzo ¿ywo odczuwam ich brak.
Biskup Grandin przywióz³ mi listy prawie od wszystkich naszych ojców.
Wcale nie otrzyma³em ich od was. Mo¿e nie moglicie skorzystaæ
z okazji jego podró¿y, niemniej odczu³em bolenie ten brak. Nie chcê
wierzyæ, ¿e zapomnielicie swego starego ojca. Udowodnijcie mi wiêc,
¿e jest inaczej. ¯egnam, moje drogie dzieci. ciskam was i z pe³ni mego
serca b³ogos³awiê was oraz braci, którzy s¹ z wami.
† K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii,
S. G.
270. [Do oo. Végrevillea i Moulina oraz do br. Dubégo w Île à la
Crosse]13.
Radoæ Za³o¿yciela, gdy mo¿e porozmawiaæ ze swymi misjonarzami.
Niech o. Mulin korzysta z dowiadczenia o. Végrevillea. Cnoty bpa
Grandina. Wys³anie misjonarzy.
12
Grandin opuci³ Europê w 1860 r. z oo. Simoninem, Séguinem, Caërem i braæmi
Grouardem, Glenatem i Boisramém; ci dwaj ostatni byli wyznaczeni jako bracia katechici,
por. Mazenod do Rady Propagandy Wiary, 14 kwietnia 1861 roku.
13
Orygina³: Rzym, Archiwum Postulacji, L. o. Végreville.
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L.J.C. et M.I.
Marsylia, 13 grudnia 1859 r.
Moi drodzy synowie, nasz wspania³y biskup z Satala, wyje¿d¿aj¹c dzi rano, pozostawi³ czyste miejsce we wszystkich listach, które
adresuje do swoich drogich braci z rejonu Czerwonej Rzeki. Spodziewa³em siê, ¿e bêdê móg³ zape³niæ te czyste miejsca wyra¿eniem czu³ych uczuæ, które ¿ywiê w swoim sercu do ka¿dego z was, ale, jak
zazwyczaj, przez tysi¹c zak³óceñ przeszkadzano mi w mi³ym zajêciu,
które sobie obiecywa³em. To by³o dla mnie æwiczeniem cierpliwoci,
które by³oby rzeczywicie zas³uguj¹ce, gdybym umia³ st³umiæ wewnêtrzne poruszenie, którego odczuwanie powodowa³o we mnie te
przeszkody. Chcia³em napisaæ do tych wszystkich, do których dobry
bp Grandin kierowa³ swoje serdeczne uczucia. Ojciec Aubert przychodzi, ¿eby odebraæ moje listy, które trzeba niezw³ocznie zanieæ na
pocztê, ¿eby nie spóniæ siê na transport pocztowy. Szybko, szybko,
¿ebym wam powiedzia³ jeszcze tym razem, jak was kocham. Z przyjemnoci¹ przyj¹³em wiadomoæ, ¿e wasz m³ody i dobry o. Moulin
zosta³ umieszczony przy moim drogim o. Végrevilleu, który jest jednym z naszych dawnych i bardzo gorliwych misjonarzy. Nasz m³ody
ojciec uformuje siê tam w dobrej szkole i przy pomocy jego drogiego
towarzysza z wiêksz¹ ³atwoci¹ nauczy siê tak trudnych jêzyków, które trzeba poznaæ, aby dojæ do nawracania naszych Indian. Przedwczoraj o wpó³ do drugiej po pó³nocy jeszcze rozmawialimy o waszych
misjach i o was wszystkich z tym wspania³ym, powiem wiêcej, tym
anielskim nowym biskupem. On tu pozyska³ wszystkie serca, a ja nie
jestem tym zdziwiony. Nie jest mo¿liwe mówienie o jeszcze wielu
cnotach bez uwiadamiania sobie tego. Wci¹¿ ¿y³ jak zwyk³y oblat,
a ja musia³em go przymuszaæ, aby siê pokaza³ tym, czym dobry Bóg
da³ mi ³askê go zrobiæ14. Têskni tylko za czasem jego powrotu do waBp Grandin otrzyma³ sakrê 30 listopada w Marsylii. Proboszczowie i wierni zostali
zaproszeni listem z 22 listopada: Bp Grandin przyby³ do naszego miasta, aby tu otrzymaæ z naszych r¹k konsekracjê biskupi¹. Ta wielka ceremonia, ju¿ tak piêkna sama w sobie
i tak owocna w g³êbokie wzruszenia, czerpie szczególn¹ korzyæ z misji tego, który bêdzie
konsekrowany. To jest aposto³ z ostatnich granic ziemi, przez wiêty charakter otrzyma tylko
wiêcej mocy, aby podnieæ z niewiernoci i ochroniæ przed atakami protestantyzmu wielu
Indian, którzy mieszkaj¹ na ogromnych terenach wyznaczonych jego gorliwoci. On tam
wróci z radoci¹. On ju¿ wypróbowa³ przez pos³ugê wieloletni¹ braki i cierpienia wszelkiego rodzaju, które siê spotyka w ka¿dej chwili w tych krajach bliskich bieguna; one go nie
14
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szych uci¹¿liwych misji, które zdaj¹ siê nie kosztowaæ najmniejszego
wysi³ku jego odwagi. Wed³ug niego wy wszyscy jestecie tak samo dobrymi ¿o³nierzami jak on w zdobywaniu tych dusz tak bardzo opuszczonych, które przypad³y w udziale waszej gorliwoci. Mielimy tak¿e mo¿liwoæ podziwiania talentu, jaki ma ta piêkna dusza, która aby
podkreliæ wartoæ innych, zapomina tylko o sobie. Cudownie przedstawia sprawê waszej misji i gdybym móg³ ust¹piæ jego ¿yczeniom,
opró¿ni³bym scholastykat dla regionu Czerwonej Rzeki, ale trzeba zaradziæ potrzebie wszystkich, a zw³aszcza wysy³aæ wam tylko mê¿czyzn mocnych i szczerze pobo¿nych. Spodziewam siê, ¿e bêdziecie
zadowoleni z wyboru. ¯egnam, moje drogie dzieci, z ca³ego serca b³ogos³awiê was oraz naszego brata Dubégo.
† K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii, S. G.
przera¿aj¹. Zapraszamy ksiê¿y i wiernych z Marsylii, aby przyszli po³¹czyæ swoje modlitwy
z naszymi modlitwami i z modlitwami tego m³odego pra³ata; bêd¹ oni prosiæ, aby b³ogos³awieñstwa, które wkrótce sp³yn¹ na jego g³owê, rozla³y siê na nieszczêliwe ludy osiad³e jeszcze w cieniu mierci, którym powiêci resztê swego istnienia .
Wieczorem w dniu sakry Za³o¿yciel pisze w swoim dzienniku: To jeszcze jeden
z piêknych dni w moim ¿yciu. Konsekrowa³em biskupa w asycie biskupa z Fréjus (bp Jordany) i biskupa z Cérame (Wielebny Jeancard) naszego dobrego, naszego cnotliwego, naszego wspania³ego o. Grandina. Odprawi³ on swój nowicjat do biskupstwa w potwornie trudnej
misji w ogromnych regionach lodowatych zamkniêtych w diecezji Saint-Boniface, podczas
piêciu lat nadludzkiej pracy Ju¿ wyrazi³em radoæ, jak¹ mi sprawi³o przybycie tego dobrego syna, który otrzyma³ ju¿ ode mnie tonsurê, ni¿sze wiêcenia, subdiakonat, diakonat i kap³añstwo. Mia³em okazjê oceniæ jeszcze lepiej tego wspania³ego pra³ata w dniach, które spêdzi³ ze mn¹ po jego przybyciu do Marsylii. Jestem zadowolony, ¿e dokonalimy tego wyboru,
biskup z St.-Boniface i ja! Jaki dobry duch, jaki dobry os¹d, jaka prostota, jakie przywi¹zanie do Zgromadzenia, jego matki! Jakie oderwanie od wszystkich spraw tego wiata. Jaka
ofiara z uczuæ najbardziej drogich, a jednak trafnie wyra¿onych! Jakie dobre serce! Jakie powiêcenie, w s³owie i w ca³ej sile wyrazu! Dlatego nie mo¿na nie kochaæ takiego cz³owieka
i przyznajê z radoci¹, ¿e zdoby³ powa¿anie i mi³oæ tych wszystkich, którzy zbli¿yli siê do
niego. Rezygnujê na mój rachunek z wyra¿enia tego, co dowiadcza³em, szczêcia i radoci,
których dowiadcza³em, udzielaj¹c sakry biskupiej takiemu anio³owi. Wspomnienie o jego
przejciu w naszych wspólnotach nie wyma¿e siê. Stale dawa³ przyk³ad doskona³ej zgodnoci z Regu³ami a¿ do proszenia, chocia¿ by³ wybrany na biskupa, o pozwolenie na najmniejsz¹ rzecz, a w wigiliê sakry chcia³ ca³owaæ nogi ca³ej wspólnoty z Montolivet, na co, ku
mojemu wielkiemu ¿alowi, superior lokalny nie chcia³ pozwoliæ .
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1860
271. [Do bpa Tachégo, ordynariusza w Saint-Boniface]1.
Wys³anie piêciu misjonarzy. Biskup Grandin wzbudza sympatiê u wszystkich; to jest doskona³y misjonarz. Trudnoci oo. Fraina, Mestrea,
Farauda itd. Biskup Grandin bêdzie prowikariuszem misji. Plan osiedlenia siê blisko diecezji St.-Paul.
L.J.C. et M.I.
Marsylia, 17 kwietnia 1860 r.
Mój najdro¿szy biskupie, choroba biskupa z Satala zupe³nie zbi³a
mnie z tropu. Czeka³em na niego w Pary¿u, gdzie sam na sam mielimy jeszcze tysi¹c spraw do powiedzenia i gdzie, bêd¹c wolniejszy,
mia³bym czas na przygotowanie licznej poczty. Ale nic z tego nie
wysz³o, musia³em opuciæ Pary¿, zanim on móg³ tam siê udaæ, a teraz
jestem w Marsylii w otch³ani, w prawdziwej przepaci spraw. Listy
spadaj¹ na mnie zewsz¹d, a ja niestety nie mam ju¿ naszego tak nieod¿a³owanego o. Auberta, ¿eby mi pomóg³ i ul¿y³ mi w tej zagmatwanej pracy2. W tej chwili mogê powiedzieæ, ¿e jestem sam. Ojcowie
Tempier i Vincens wyjechali do Pary¿a, gdzie spotkaj¹ siê z koloni¹,
która znajdzie biskupa. W Wielk¹ Sobotê wywiêci³em dwóch dobrych
kap³anów, których mog³em daæ biskupowi. Bêd¹ im towarzyszyæ dwaj
bracia, z których biskup bêdzie mia³ po¿ytek. Przeznaczy³em biskupowi trzeciego, ale puci³a mu siê krew z nosa, gdy trzeba by³o wyruszaæ w drogê. Nie by³o sposobu, ¿eby podnieæ go na duchu. W ostatecznoci lepiej, ¿e przejawi³ swoj¹ s³aboæ przed wyjazdem. Potrzeba
wam bardziej ni¿ gdzie indziej ludzi z dobr¹ wol¹ i z powiêceniem.
1
2

Orygina³: Rzym, Archiwum Postulacji, L. o. Taché.
Ojciec Casimir Aubert zmar³ nagle 17 stycznia 1860 roku.
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Je¿eli nikt siê nie cofnie, biskup z Satala przywiezie wam dwóch innych oblatów, z których jeden jest kap³anem, a drugi klerykiem. Nie
jest ³atwo werbowaæ do waszego kraju! Co siê dzieje, gdy spotyka siê
takie niedo³êgi jak ten o. Frain, który pisze do mnie, ¿ebym sobie go
przypomnia³, jakby chodzi³o o przejcie z domu w Aix do domu
w Marsylii. Proszê mi wierzyæ, mój drogi przyjacielu, ¿e je¿eli nie wysy³a siê wam tylu misjonarzy, ilu pragniecie, to z obawy, ¿eby na pozór pewne dobre wole nie by³y tylko zachciankami, które znikaj¹, gdy
nie mo¿na ju¿ temu zaradziæ. Kto powiedzia³by mi to o o. Frainie, czy
nawet o o. Mestre, który czasem sprawia wam k³opot. Potrzebowalibymy takich ludzi jak ten wspania³y bp Grandin. To jest doskona³y
misjonarz. Jak dobre natchnienie mielimy, wybieraj¹c go, ¿eby by³
Ekscelencji biskupem pomocniczym! On sam jest wart dziesiêciu misjonarzy. W czasie pojawienia siê tutaj rozwin¹³ on rzadki dobry zmys³.
Nigdy nie widziano, ¿eby cz³owiek wzbudza³ bardziej powszechn¹
sympatiê! To jest zdumiewaj¹ce! Wystarczy³o, ¿e siê pojawi³, ¿eby od
razu wszyscy go kochali i szanowali. Niestety trochê za bardzo ustêpowa³ wymaganiom przyjació³ i wielbicieli, ze wzglêdu na interesy
jego misji, i od tego zachorowa³. Dla mnie to by³o jednym z najbardziej nieprzyjemnych faktów. Mielimy jeszcze sporo spraw do omówienia. Ten drogi biskup ma tak uczciwego ducha, ma tyle prawdziwej gorliwoci o Bo¿¹ chwa³ê, o zbawienie dusz, o dobr¹ s³awê
i po¿ytki swojej misji, która istotnie jest misj¹ biskupa. Oddaje biskupowi tyle sprawiedliwoci, tak dobrze ustawia ka¿dego na jego miejscu, ¿e rozmowa z nim o tych wszystkich sprawach jest prawdziw¹
przyjemnoci¹. Nie boi siê powiedzieæ o. B[ermondowi] przykrych
prawd, których nie by³o mu ³atwo odeprzeæ. Biskup móg³ mi o tym
mówiæ tylko mimochodem, mielimy wróciæ do tego tak jak do wielu
innych spraw. Niech ju¿ biskup siê nie przejmuje tym, co ten cz³owiek
mo¿e powiedzieæ, nikt nie wierzy jego s³owom. Jest to duch zab³¹kany i ma serce z br¹zu, którego nic nie kosztuje jego niechêæ.
Chcia³bym móc umieciæ biskupowi z Satala kilka linii dla ka¿dego z naszych misjonarzy z waszej misji, ale sprawa sta³a siê niemo¿liwa. Proszê zechcieæ wyraziæ tym, którzy s¹ przy biskupie, moje
najserdeczniejsze uczucia. Piszê jednak bezporednio do dwóch, którzy s¹ na Île à la Crosse, oo. Végreville i Moulin. Ten ostatni postawi³ mi wiele pytañ, na które odpowiedzia³em. Spodziewam siê, ¿e
drugi sta³ siê bardziej spokojny, zw³aszcza ¿e nie myli ju¿ o g³upstwie, które tak go drêczy³o. Je¿eli bêdê mia³ jeszcze czas, napiszê
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dwie linie do tego dobrego o. Fraina, aby mu wyperswadowaæ ten
zamiar powrotu, który go zajmuje. Twierdzi, ¿e le siê czuje i ¿e
absolutnie nie mo¿e nauczyæ siê jêzyków Indian. Wszêdzie jest siê
chorym i a¿ nadto wiemy, ¿e m³odo umiera siê w Europie tak jak
gdzie indziej; jeli idzie o jêzyki, to zawsze koñczy siê na nauczeniu
siê ich, gdy rzeczywicie chce siê do tego przy³o¿yæ, ale tego trzeba
chcieæ. Jest jeszcze dobry o. Faraud, którego trzeba zachêciæ. Wydaje siê, ¿e przyzwyczajenie do niew¹tpliwie uci¹¿liwej, ale wznios³ej
pos³ugi, któr¹ wykonuje siê w tych pogañskich regionach, powinno
przywi¹zaæ misjonarza do dzie³a, które mu zosta³o powierzone na
jego powtarzane proby. Z przykroci¹ stwierdzam, ¿e jest ca³kiem
odwrotnie. Zawsze wierzy³em, ¿e przyjmuj¹c tê misjê, rezygnowa³o
siê na zawsze z klimatów, które opuszczano. Gdzie bêdziemy, je¿eli
ta mania opanuje kolejno wszystkich. Rozumiem, ¿e trzeba du¿o
cnoty, aby utrzymaæ siê na wysokoci tak doskona³ego powiêcenia.
Przyznajê tak¿e, ¿e nie mogê zrozumieæ, jak mo¿na oddaæ siê zwyk³ej niedoskona³oci w wykonywaniu tych funkcji naprawdê apostolskich, tak niezwykle wa¿nych, które kosztuj¹ tyle ofiar i których
owoc mo¿na straciæ przez rozprê¿enie.
Nie powinienem zapomnieæ powiedzieæ biskupowi, ¿e zamianowa³em prowikariuszem Zgromadzenia koadiutora biskupa, aby u³atwiæ
obs³ugê waszej misji. Bêdzie on mia³ wszystkie w³adze zwi¹zane
z funkcj¹ wikariusza w dystrykcie, który biskup mu wyznaczy, aby
spe³nia³ jurysdykcjê biskupa, i on bêdzie siê porozumiewa³ z biskupem
w ca³oci.
Mylê, ¿e by³oby po¿yteczne dla dobra waszej misji, ¿eby od czasu do czasu Biskup przys³a³ mi interesuj¹c¹ relacjê o waszych misjach.
Biskup nie uwierzy, jak wszystkich interesowa³o to, co o tym móg³
powiedzieæ ustnie bp Grandin, ale powinien Biskup tym siê zaj¹æ, poniewa¿ to bêdzie lepiej opracowane i tej relacji nie trzeba bêdzie poprawiaæ.
Proszê zreszt¹ pamiêtaæ, ¿e listy biskupa zawsze sprawiaj¹ mi niewymown¹ przyjemnoæ, a poniewa¿ dzi mo¿na doæ ³atwo korespondowaæ przez pocztê, proszê korzystaæ ze swego wolnego czasu i sprawiaæ mi tê pociechê w moich przyt³aczaj¹cych pracach.
Biskup z Satala musia³ powiedzieæ, jak uznajê za w³aciw¹ placówkê, któr¹ biskup planuje w diecezji St.-Paul w czêci granicz¹cej
z diecezj¹ biskupa. Wydaje mi siê, ¿e to bêdzie bardzo korzystne dla
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misjonarzy, którzy zostan¹ skierowani do biskupa. Pozostawiam to
ostatecznej decyzji m¹droci biskupa. Bêdzie mo¿na omówiæ bezporednio z biskupem z St.-Paul warunki, które biskup uzna za odpowiednie bez mojej interwencji, aby zatwierdziæ to, co biskup ustali.
¯egnam, mój drogi. Ponawiam zapewnienie o moich najserdeczniejszych uczuciach, ciskaj¹c biskupa z ca³ego serca.
† K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii,
s. g.

272. [Do o. Farauda, w Athabaska]3.
mieræ o. Casimira Auberta powiêksza pracê Za³o¿yciela. Oblaci bêd¹
mieæ dom w Pary¿u. Ojcowie z Orégonu pójd¹ w Góry Skaliste. Zmar³o wielu oblatów wszêdzie oprócz regionu Czerwonej Rzeki, to jednak
najtrudniejsza misja.
L.J.C. et M.I.
Marsylia, 17 kwietnia 1860 r.
Mój drogi o. Faraudzie, mam jeszcze czas, ¿eby ojcu wyraziæ w kilku liniach ca³¹ moj¹ ojcowsk¹ czu³oæ. To wielka ofiara w sytuacji,
w jakiej siê znajdujemy, móc utrzymywaæ ³¹cznoæ ze swymi ulubionymi dzieæmi, ogromnie odleg³ymi. Ojciec pisze rzadko, a ja jeszcze
rzadziej z powodu nieznajomoci dok³adnego terminu, ¿eby nie spóniæ siê na odjazd barek. Tak jest dlatego, ¿e tutaj jestem w centrum
mojej ludnoci licz¹cej trzysta szeædziesi¹t tysiêcy dusz, mo¿na powiedzieæ w zak³adzie nieustannych k³opotów i mno¿¹cej siê pracy,
jak¹ mi daje Zgromadzenie, zw³aszcza obecnie, gdy dobry Bóg zabra³
mi tego, który mi pomaga³ w du¿ej mierze w korespondencji z krajami misyjnymi. Okropna strata pod ka¿dym innym wzglêdem. Ojciec
Tempier postarza³ siê, mo¿na powiedzieæ, bardziej ni¿ ja, a jednak jestem starszy od niego o osiem lat, o. Vincens czêsto jest w drodze, aby
g³osiæ kazanie i g³osiæ rekolekcje, tak ¿e jestem sam. Dzi ci dwaj oj-

3

Orygina³: Rzym, Archiwum Postulacji, L. o. Faraud.
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cowie s¹ w Pary¿u, gdzie tworzymy jeszcze jedn¹ placówkê dla obs³ugi naszych ojców, którzy udaj¹ siê na misje do Anglii, Kanady
i reszty Ameryki, oraz dla tych z Afryki, poniewa¿ wiesz, ¿e Pan
chcia³ umieciæ nas w czterech czêciach wiata. Teraz chodzi³oby
nawet o to, ¿eby poszed³ dotkn¹æ rêk¹ zbocza Gór Skalistych. Nasi
ojcowie z Oregonu posunêli siê na Île Vancouver i przeszli do Nowej
Kaledonii. Stamt¹d, gdzie za kilka dni pójd¹ dopêdziæ ciebie, je¿eli
Bóg, który pobudza ich gorliwoæ bêdzie siê nimi opiekowa³, jak tego
siê spodziewamy. Przyznaj, ¿e to by³oby cudowne, gdyby t¹ drog¹
dochodzi³o siê do ciebie! Tymczasem posy³am wam pomoc z³o¿on¹
z kilku kap³anów i kilku braci o dobrej jakoci. Bêd¹ oni towarzyszyæ
bpowi Grandinowi, który za kilka dni wyruszy w drogê, aby wróciæ
na wasz¹ misjê. Ojciec nie potrafi³by uwierzyæ w skutek, jaki wywar³
tutaj widok tego dobrego misjonarza. Jego skromnoæ, jego prostota,
jego pokora, jego czaruj¹cy charakter zachwyci³y wszystkie serca.
Jego przejazd pozostawi g³êbokie lady i opiniê bardzo ¿yczliw¹
o misji, któr¹ wy wszyscy obs³ugujecie z tak¹ gorliwoci¹ i za cenê
tylu ofiar. Wród naszych m³odych oblatów ka¿dy chcia³by z nim wyruszyæ i trzeba by³o wybieraæ sporód nich tych, którzy powinni byæ
uprzywilejowani. Zrobi³em w tym celu specjalne wiêcenia. Trzeba
sobie radziæ w takich potrzebach! A¿ do tej pory bylicie uprzywilejowani. Na Cejlonie stracilimy trzech misjonarzy, a czwarty jest miertelnie chory i wkrótce bêdzie nam zabrany. W Teksasie tak¿e tracilimy czterech, podczas gdy wy dziêki Bogu jestecie zdrowi
w waszych lodowatych stronach. Trzymajcie siê dobrze w tym dobrym nawyku. Podajê was jako wzór z ogromn¹ przyjemnoci¹, poniewa¿ mieræ jednego z moich dzieci jest trwa³ym mieczem, który
przebija mi serce, choæ dobry Bóg zabiera mi je tylko dlatego, ¿eby
ich ukoronowaæ w niebie. Nie rozumiem, jak znoszê podobny ból.
Jestem tak szczêliwy, widz¹c ich krocz¹cych po drogach doskona³oci i godnie wykonuj¹cych ka¿dy na swojej dzia³ce swoj¹ wznios³¹ pos³ugê w budowie ca³ego Kocio³a, który zaczyna zauwa¿aæ ich
istnienie!
¯egnam, mój drogi synu, b³ogos³awiê ciê i ciskam z ca³ego serca.
† K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
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273. [Do o. Végreville’a, na Île à la Crosse]4.
Godnoæ powo³ania misjonarskiego jak godnoæ aposto³ów; nie powinno siê pozwalaæ na najmniejsz¹ niedoskona³oæ.
L.J.C. et M.I.
Marsylia, 17 kwietnia 1860 r.
Mój drogi o. Végreville, trzeba uporz¹dkowaæ swój papier i swój
czas, gdy idzie o napisanie do tych wszystkich, o których zachowuje
siê cenn¹ pamiêæ w swoim sercu. Jestem prawie zaskoczony. Choroba
mego drogiego biskupa z Satala, która go zatrzyma³a daleko ode mnie,
tak ¿e wyje¿d¿a bez po¿egnania, przeszkodzi³a wszystkim moim kombinacjom. Gdy czeka³em na niego w Pary¿u, on by³ bolenie zatrzymany w swoim ³ó¿ku w Mans, a ja musia³em wracaæ do mojej diecezji. Teraz z Marsylii i wród wszystkich k³opotów nieustannych spraw,
którymi jestem nagabywany, adresujê do ojca tych kilka linii. One
wystarcz¹, aby wam udowodniæ, ¿e zawsze jestecie obecni w mojej
myli i ¿e jestem z wami, mimo ¿e tak daleko, we wszystkich pracach
waszego tak uci¹¿liwego, ale tak zas³uguj¹cego na chwa³ê pos³ugiwania. Uwa¿am was, moje drogie dzieci, za prawdziwych aposto³ów. Wy
zostalicie wybrani przez naszego Boskiego Zbawiciela, abycie
pierwsi szli g³osiæ Dobr¹ Nowinê zbawienia tym biednym ludom indiañskim, które a¿ do waszego przybycia tarza³y siê pod w³adz¹ demona w najbardziej gêstych ciemnociach. Robicie wród nich to, co
pierwsi aposto³owie ewangelii robili wród najbardziej znanych narodów. Jest to przywilej dla was zarezerwowany, który upodabnia wasz¹
zas³ugê, je¿eli dobrze rozumiecie wznios³oæ waszej misji, do zas³ugi
pierwszych aposto³ów, g³osicieli nauki Jezusa Chrystusa. Na mi³oæ
bosk¹! Nie traæcie najmniejszego klejnotu z waszej korony! Chocia¿
ojciec jest czasem odosobniony, proszê nie traciæ z widoku tego, ¿e
ojciec zawsze jest czynnym cz³onkiem wiêtej Rodziny, do której mia³
szczêcie byæ przyjêty przez swoj¹ profesjê zakonn¹; ojciec znajdzie
we wszystkich okolicznociach ¿ycia regu³ê, zachêtê i pocieszenie
w kodeksie, którym wiêcie kieruje siê rodzina. Niech ojciec nigdy nie
pozwala siê z³amaæ przez przeszkody i nieod³¹czne cierpienia nasze4

Orygina³: Rzym, Archiwum Postulacji, L. o. Végreville.
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go ¿ycia na tym wiecie, w jakimkolwiek po³o¿eniu Opatrznoæ by nas
postawi³a. M¹droæ polega na znajdowaniu korzyci we wszystkim dla
naszego uwiêcenia. Kiedy rzeczywicie kocha siê dobrego Boga,
wszystko, co przychodzi, ubogaca nasze dusze zas³ug¹. Diligentibus
Deum omnia cooperantur in bonum. Mam tak wielkie pojêcie o ojca
powo³aniu, ¿e nie wyobra¿am sobie najmniejszej niedoskona³oci i nie
martwiê siê bardzo szkodliw¹ niewiernoci¹. Dlatego codziennie modlê siê, aby Jego ³aska utrzyma³a was wszystkich w najwy¿szej wiêtoci. Nie rozumia³bym w innych proporcjach ¿ycia wznios³ego powiêcenia naszych misjonarzy.
Proszê nie pozostawiaæ mnie zbyt d³ugo, mój drogi synu, bez wiadomoci od siebie. Poniewa¿ ojciec ma tylko dwa razy w roku okazjê
napisania do Europy, proszê z tego skorzystaæ i daæ mi mi³e pocieszenie porozmawiania kilka chwil z ojcem. Tym razem nie przekazujê
ojcu wiadomoci o tym, co siê dzieje tutaj, bp Grandin powie ojcu, jak
Pan b³ogos³awi nasz¹ Rodzinê. Jestem tak¿e w stanie daæ jeszcze waszej misji dwóch kap³anów, których wywiêci³em, i dwóch braci, którzy tak¿e bêd¹ wam bardzo po¿yteczni. S¹dzê, ¿e sam bp Grandin tak¿e kogo zwerbowa³.
¯egnam, mój drogi synu, ciskam ojca i b³ogos³awiê z ca³ego serca.
† K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii,
s. g.

274. [Do o. Gaudeta, w Teksasie]5.
mieræ o. Casimira Auberta. Ubiór, jaki powinni nosiæ oblaci w Meksyku.
[Marsylia] 1 [czerwca]6 1860 r.
Z daty listu wynika, ¿e ojciec nie wiedzia³ jeszcze, jak strasznego
nieszczêcia doznalimy. Niestety!, ju¿ nie przez wspania³ego, nieocenionego i umi³owanego o. Auberta ojciec otrzyma wiadomoci, które
Rêkopis. Yenveux VI, 62.
Yenveux pisze: 1 maja, jednak w Spisie jest list o. Vincensa do o. Gaudeta z 1 czerwca, w którym jest powiedziane, ¿e Za³o¿yciel pisze w tym samym dniu.
5
6
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mam ojcu podaæ. On jest w niebie! To wiêc nie on przeka¿e decyzjê,
o któr¹ ojciec mnie prosi w sprawie ubioru, jaki macie przyj¹æ w Meksyku. Naszym ubiorem jest sta³y, d³ugi p³aszcz, jaki nosz¹ w Italii
wszyscy duchowni. Nie u¿ywaj¹ go we Francji, poniewa¿ na ogó³ duchowni ma³o pos³uguj¹ siê p³aszczem ceremonii i poniewa¿ tam toleruje siê rodzaj peleryny, któr¹ ogólnie przyjêto; ale ten strój jest tylko
tolerowany, gdyby nasz strój by³ kompletny, to by³by p³aszcz d³ugi a¿
do piêt jak sutanna, któr¹ nale¿a³oby nosiæ.
Ten p³aszcz nie powinien byæ z sukna. Jest on z tkaniny, której
nazwy wcale nie potrafi³bym podaæ. Jest to rodzaj mocnego sukna. Nie
wiedzia³em, ¿e w Kanadzie kto wpad³ na pomys³ przyjêcia normalnego ubrania bez mojej zgody. Wcale nie zatwierdzam tego p³aszcza,
o którym ojciec mi mówi, a który schodzi tylko do kolana. Proszê wiêc
wystrzegaæ siê dostosowania do tego bardzo niew³aciwego u¿ytkowania. Oblaci dostatecznie bêd¹ siê odró¿niaæ od ka¿dego innego zgromadzenia, b¹d to przez ko³nierz ich sutanny, b¹d to zw³aszcza przez
krzy¿, który otrzymali w dniu ich oblacji i który powinni nosiæ zawsze
na piersi jako znak ich apostolskiego pos³annictwa.
Nie wiem, jaki jest ceremonialny p³aszcz kleru w Meksyku, przypuszczam, ¿e niewiele ró¿ni siê od p³aszcza w Italii, o którym przed
chwil¹ mówi³em, nie widzia³bym wiêc wielkich przeszkód w tym,
¿eby ojciec przyj¹³ go tymczasowo, ale nigdy krótkiego p³aszcza
z Kanady.

275. [Do bpa T. Amata, ordynariusza w Monterey]7.
Biskup de Mazenod jest zadowolony, widz¹c oblatów w Meksyku. S¹
oni ludmi biskupów. Wyle siê misjonarzy.
Marsylia, 1 czerwca 1860 r.
Nie potrafi³bym wyraziæ radoci, jakiej dozna³em na widok listu
biskupa tak serdecznego dla mnie i tak ¿yczliwego wobec Zgromadzenia, które Bóg za³o¿y³ przeze mnie.
7

Kopia: Spis listów z lat 1855-1863, Rzym, Archiwum Postulacji, DM 10.
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Muszê wyznaæ Waszej Ekscelencji, ¿e od dawna moje oczy bezwiednie zwracaj¹ siê ku rozleg³ym regionom Meksyku. To, co opowiadali mi nasi ojcowie o prostej i ¿ywej wierze dobrych Meksykanów,
sk³ania³o mnie do s¹dzenia, ¿e tam znalaz³oby siê obfite ¿niwo domagaj¹ce siê tylko gorliwych robotników, tylko mê¿ów naprawdê apostolskich przygotowanych do zroszenia go swoim potem. Niech Ekscelencja bêdzie b³ogos³awiony, poniewa¿ chce wezwaæ moje dzieci do
siebie i zapewniæ im swoj¹ ojcowsk¹ opiekê.
Wylê ich z pe³nym zaufaniem, a oni przybêd¹ do biskupa chêtni
wspó³pracowaæ z pogl¹dami Waszej Ekscelencji. Byli oni uformowani
przeze mnie tak, ¿eby byli przede wszystkim ludmi biskupów i ¿eby
uwa¿ali za rzeczywicie prawdziwe i solidne tylko to, co jest zrobione
pod ich wysokim kierownictwem.
Oczywicie z wielu powodów chwila mog³aby wydawaæ siê niezbyt sprzyjaj¹ca na takie za³o¿enie, ale z innego punktu widzenia,
zw³aszcza gdy wydaje siê, ¿e piek³o wciek³o siê, niezbêdne jest powiêkszenie dobrych pasterzy. Jeli idzie o rodki utrzymania, sposób,
który proponuje Wasza Ekscelencja, wydaje mi siê bardzo rozs¹dny,
a poza tym, tak jak Ekscelencja, liczê na Bo¿¹ Opatrznoæ. Jak bylibymy szczêliwi, gdybymy pewnego dnia mogli widzieæ tam formuj¹c¹ siê szkó³kê ewangelicznych robotników przygotowanych do upowszechniania tej pracy misyjnej, tego prawdziwego odrodzenia
katolickiego. Oby Niebo mog³o daæ pokój w Meksyku i zwróciæ waszym diecezjom ich powa¿anego i tak gorliwego kap³ana, a ja ju¿ nie
w¹tpiê o sukcesie dzie³a, które biskup przedsiêbierze z gorliwoci¹ tak
czyst¹ i tak ¿arliw¹.
Mylê tak jak Wasza Ekscelencja, ¿e najlepiej bêdzie osiedliæ naszych misjonarzy blisko Tamaulipas. Ko³o jesieni o. Gaudet zobaczy
przybycie nowych robotników8. Proszê przyj¹æ
† K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.

8
Prawdopodobnie aluzja do o. Maurela, albo jeszcze do oo. Schumachera i Closa, którzy ju¿ wyjechali.
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276. [Do bpa Tachégo, ordynariusza w Saint-Boniface]9.
Choroba bpa Tachégo. Potrzeby Zgromadzenia na Cejlonie. Biskup
Grandin wkrótce przybêdzie do regionu Czerwonej Rzeki z wieloma
misjonarzami. Uspokoiæ gorliwoæ o. Lacombea; zobaczyæ, co trzeba
zrobiæ z o. Frainem. Gorliwoæ oo. Végrevillea, Farauda, Cluta
i Grolliera. Profesja o. Gascona. Bracia Alexis i Perréard. Przygotowaæ jak¹ relacjê dla Rady Propagandy Wiary i wiêtego Dzieciêctwa.
L.J.C. et M.I.
Marsylia, 16 lipca 1860 r.
Na pewno nie mam powodu skar¿yæ siê, mój drogi biskupie, na
dok³adnoæ w zdawaniu mi sprawy z waszej tak interesuj¹cej misji.
Ekscelencja daje mi o niej zadawalaj¹cy zarys w ostatnim licie, który
otrzyma³em z daty 26 kwietnia. Jestem zadowolony, ¿e on doszed³ do
mnie, poniewa¿ jest du¿o ba³aganu na pocztach naszych krajów tak
oddalonych od siebie. Jestem g³êboko strapiony powodem, który biskupa zmusi³ do skrócenia relacji. Niew¹tpliwie jest to du¿a strata, ale
przyczyna zajmuje mnie zupe³nie inaczej. Biskup by³ doæ chory.
Dziêkujê Bogu, ¿e dowiedzia³em siê o tym, i to teraz, gdy biskup ju¿
wyzdrowia³. Tutaj bylimy poruszeni tak okrutnie, ¿e otwieram wiele
przychodz¹cych do mnie listów z dr¿eniem. Na szczêcie wasza zimna misja jest mniej dostêpna na ciosy mierci. Ale Teksas czy Cejlon
nas rujnuj¹. W³anie jeszcze jeden z braci, którego wys³a³em na tê
wyspê, aby pomóc w otwarciu szko³y, któr¹ mo¿na by przeciwstawiæ
tym wszystkim szko³om zboczeñ protestanckich, w których katolicy
bêd¹ traciæ swoj¹ wiarê, niedawno zmar³10, a o. Flurin wkrótce bêdzie
nam zabrany, podczas gdy wielu innych jest bardzo os³abionych,
a nawet chorych. Dlatego prosi siê mnie o siedmiu misjonarzy dla niezbêdnej obs³ugi misji. Nie chodzi tak jak u was o nowe zdobycze, lecz
o utrzymanie tego, co istnieje i jest w ciê¿kiej sytuacji. Mimo ca³ej
mojej dobrej woli bêdê móg³ pos³aæ tylko trzech misjonarzy. Ojciec
Grandin, biskup w Satala, przywozi biskupowi wiêksz¹ pomoc. Dobry

9
Kopia. W 1926 r. orygina³ znajdowa³ siê w Postulacji, ale nie znaleziono go, gdy
w 1957 r. porz¹dkowano pisma Za³o¿yciela.
10
Brat R.B. Byrne.
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Bóg towarzyszy³ jego krokom. Wszêdzie, gdzie siê pojawi³, wzbudza³
naj¿ywsze sympatie; wraca ze spor¹ liczb¹ towarzyszy i niele zaopatrzony w gotówkê. Mój drogi, w ten sposób bêdzie biskup wynagrodzony za ofiarê, jak¹ zrobi³, roz³¹czaj¹c siê na krótki czas od tak wspania³ego brata i wspó³pracownika.
Je¿eli bêdê mia³ czas, przy³¹czê do koperty krótki list dla o. Lacombea. Chcê przypomnieæ mu o kontrolowaniu w³asnej gorliwoci
i trosce o w³asne zdrowie, tak potrzebne do wype³niania jego trudnej
misji. Jeli idzie o o. Fraina, to ju¿ pisa³em, ¿e pozostawiam decyzjê
w jego sprawie os¹dowi biskupa. Ja tutaj nie mogê uznaæ powodów,
które on przytacza, za decyduj¹ce, wspó³czujê mu jednak jego ¿a³osnego stanu. Jak cz³owiek rozs¹dny, zw³aszcza zakonnik, dochodzi do
tego! Nie wiem, czy biskup zauwa¿y³ w jego licie to wyra¿enie: zaklinam biskupa, proszê nie odmawiaæ mi ³aski, o któr¹ biskupa b³agam, biskup narazi³by mnie na z³o¿enie biskupowi nawet bardziej
smutnego ¿yczenia. Proszê wiêc rozwa¿yæ, co zrobiæ. Je¿eli w ostatniej analizie biskup nie bêdzie móg³ uspokoiæ jego wyobrani i je¿eli
bêdzie musia³ zrezygnowaæ z u¿ycia go, lepiej by³oby pos³aæ go do
Kanady, jeli nie ma dla niego innego ratunku.
Jestem przyjemnie zdziwiony roztropnym postêpowaniem o. Végrevillea. Uwa¿am, ¿e zachcianka, któr¹ przez pewien czas prze¿ywa³,
by³a obsesj¹ szatana. To ju¿ drugi raz obawy na Île à la Crosse okaza³y siê myl¹ce. Ta misja utrzyma³a siê dziêki ³asce Bo¿ej po nieobecnoci biskupa i w czasie nieobecnoci biskupa z Satala.
Jestem zadowolony, ¿e naladuj¹c o. Farauda, uczy siê wykorzystaæ rakiety, które budz¹ podziw tych wszystkich, którzy je widz¹.
Pokazujê je wszystkim, by wyrobiono sobie pojêcie o wygodnym sposobie podró¿owania w waszych regionach. Siedemnacie dni marszu
w tym eleganckim obuwiu! To na pewno jest daleko na poszukiwanie
zagubionej owcy. To, co Biskup mi mówi o o. Clucie, nie dziwi mnie.
Jaka szlachetna dusza!
Skoro biskup móg³ obejæ siê bez br. Alexisa z powodu wznios³ych funkcji, których pragn¹³, nie mam biskupowi nic do powiedzenia. Z powodu braku personelu dostrzega³em korzyæ w wykorzystaniu jego dobrych dyspozycji. Biskup mia³ w tej sprawie inne zdanie.
Z radoci¹ przyj¹³em wiadomoæ o poprawie zdrowia br. Perréarda. Ten dobry brat napisa³ mi dobry list, na który zamierza³em odpowiedzieæ, korzystaj¹c z powrotu bpa Grandina. Choroba tego pra³ata
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przeszkodzi³a mu znów zobaczyæ mnie przed jego odjazdem, a ja nie
mog³em uzupe³niæ swojej korespondencji. Brat pragn¹³ nie wracaæ ju¿
do Jeziora Niewolników, gdzie za bardzo ucierpia³ od zimna. Proszê
go uspokoiæ pod tym wzglêdem i dodaæ mu trochê odwagi. Wydaje siê
jednak, ¿e jest zadowolony, chocia¿ ma wstrêt do jedzenia i jego ¿o³¹dek jeszcze cierpi.
Muszê powiedzieæ biskupowi albo bpowi Grandinowi, ¿e zgadzamy siê na profesjê o. Gascona. Proszê upewniæ mnie w tej sprawie
zaraz, jak biskup bêdzie wiedzia³, ¿e z³o¿y³ on swoj¹ oblacjê, podaj¹c
mi jego imiona i inne informacje, to znaczy dzieñ i miejsce jego urodzenia, dzieñ jego wiêceñ kap³añskich i dzieñ jego profesji. Dowiadczenie pozwala biskupowi uregulowaæ ró¿nicê, jaka powsta³a miêdzy
nauczycielem i uczniem na ich misji.
Biskup z Satala mówi³ mi o bohaterstwach naszego o. Grolliera
i o sukcesach wysi³ków jego gorliwoci. Naprawdê jest z czego siê cieszyæ, widz¹c Dobr¹ Nowinê dochodz¹c¹ w ten sposób i przez pos³ugê
naszych misjonarzy a¿ do krañców ziemi11. Na tym polega prawdziwy
apostolat, nasi misjonarze zostali wys³ani tak jak aposto³owie.
Bardzo pragn¹³bym, ¿eby biskup napisa³ jak¹ interesuj¹c¹ relacjê, tak jak tylko biskup umie to zrobiæ, aby j¹ wys³aæ do Propagandy
Wiary. Ju¿ dawno, jak mi siê wydaje, nie by³o wzmianki w Rocznikach o waszej misji, która nie jest podobna do ¿adnej innej. Biskup
bêdzie musia³ tak¿e utrzymaæ dobr¹ wolê Rady wiêtego Dzieciêctwa,
która okaza³a siê szczodra wobec was i wobec misji na Cejlonie. Mam
powód wierzyæ, i¿ s¹ sk³onni nadal wam pomagaæ. Rada Propagandy
Wiary w Lyonie da³a mi odczuæ kilka trudnoci bardzo niedorzecznych
na temat podwójnej kwalifikacji biskupa jako biskupa diecezjalnego
i normalnego superiora oblatów. Uwa¿am, ¿e mieliby oni jak¹ chêæ
pomieszania tych dwóch osobistoci, o których na pewno im mówi³em w zwi¹zku z pomocami, jakie otrzymuj¹, ¿e musz¹ byæ traktowane bardzo odrêbnie. Zobaczymy je, jak przyjd¹. Proszê postaraæ siê od
siebie dobrze sprecyzowaæ swoje potrzeby jako biskupa diecezjalnego
i jako superiora oblatów, którzy pracuj¹ w diecezji biskupa na swój
koszt.

11
Ojciec Grollier doszed³ do ko³a podbiegunowego w 1859 r. z za³o¿eniem Good Hope,
uzupe³nionym w 1860 r. przez obs³ugê Fort Norman i Fort McPherson.
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Chcia³em wykorzystaæ resztê papieru, ale kto przychodzi ju¿ po
mój list. Koñcz¹c, ciskam biskupa z ca³ego serca i b³ogos³awiê
wszystkich naszych ojców.
† K. J. Eugeniusz, biskup Marsylii.
S. G.

277. [Do bpa Guiguesa, prowincja³a w Kanadzie]12.
Proponuje siê o. Trudeau na biskupa w Vancouver; bp de Mazenod
uwa¿a go jednak za s³abo przywi¹zanego do Zgromadzenia. D³ugi
Zgromadzenia. Prowincja w Kanadzie powinna wype³niaæ swój wk³ad
do kasy generalnej.
Marsylia, 23 listopada 1860 r.
Otrzymujê od kardyna³a prefekta Propagandy wiadomoæ, ¿e
o. Trudeau ze Zgromadzenia oblatów zosta³ wyznaczony na biskupstwo w Vancouver, gdzie biskup podaje siê do dymisji. Kardyna³ na
probê biskupów amerykañskich zachêca mnie ponadto do przy³¹czenia do niego kilku oblatów, uwa¿aj¹c za konieczne, ¿eby o. Trudeau,
je¿eli jego nominacja bêdzie przyjêta, móg³ dokonaæ czego dobrego
w swojej diecezji.
Mylê tak jak biskupi amerykañscy, ale musia³bym wiedzieæ, co
o tym myli przysz³y biskup. Nie mam powodu wierzyæ, ¿e jest zbyt
przywi¹zany do Zgromadzenia, przynajmniej zapomnia³, ¿e to Zgromadzenie ma superiora, który jest ojcem wszystkich cz³onków. Nigdy
to dobre ma³e serce nie da³o mi znaku ¿ycia. ¯adna okolicznoæ mego
¿ycia nie przypomnia³a mu o mnie. Okaza³em mu jednak doæ uczucia, ¿eby by³ mi wdziêczny. Otó¿ je¿eli ten ojciec nie ma wiêcej przywi¹zania do Zgromadzenia ni¿ do mnie, waha³bym siê przy³¹czyæ do
niego cz³onków naszego Zgromadzenia, którym by siê nie szczyci³,
stanowi¹c jego czêæ jako biskup. Wprost przeciwnie, podj¹³bym kroki odseparowania od niego, aby unikn¹æ k³opotów, które spotyka siê

12

Rêkopis. Yenveux, III, 39-40; VII, 93, 228.

 245 

gdzie indziej. Nie mo¿na siê spodziewaæ, ¿e o. Trudeau nie wie, o co
chodzi. A wiêc jak to siê dzieje, ¿e nie znalaz³ on w tej okolicznoci
okazji naprawienia b³êdu upartego milczenia podczas tylu lat. Czy nie
powinien skonsultowaæ siê ze mn¹, nawet prosiæ o moj¹ zgodê, jak
przewiduj¹ nasze Regu³y tak dok³adne w tym wzglêdzie. By³bym tym
bardziej szczodry w dawaniu mojej zgody na jego wyniesienie do biskupstwa, gdyby siê okaza³ bardziej przywi¹zany do Zgromadzenia.
Wszystko przemawia przeciw przy³¹czeniu do niego cz³onków naszej
rodziny, a ja bêdê mia³ tym wiêcej trudnoci, aby mu ich przydzieliæ.
Jeden z naszych ojców z Kanady mówi, ¿e w nim odczuwa pewien rodzaj ma³ego szacunku, uszanowania i tego innego uczucia, które siê nale¿¹ wy¿szej w³adzy. Wyra¿am siê tak, aby abstrahowaæ od
samej osoby superiora.
…Niedawno po¿yczylimy sto dwadziecia tysiêcy franków. Czy
zatem mo¿liwe jest wyra¿enie zgody na zwolnienie z dostarczenia lichego wk³adu, jaki z ró¿nych powodów prowincje powinny dostarczaæ do
kasy generalnej, sprowadzonej do tej ostatecznoci, nawet po tym jak ja
osobicie przyszed³em jeszcze na jej pomoc. Tylko w naszym Zgromadzeniu konieczne jest przypominanie zasad porz¹dku i stosownoci,
mi³oci i sprawiedliwoci, które wszêdzie indziej p³yn¹ ze ród³a.
Niezale¿nie od ogromnych d³ugów, które trzeba by³o zaci¹gn¹æ,
by zbudowaæ mieszkania dla tych, których Bo¿a Opatrznoæ nam posy³a, do kogo siê zwróciæ, aby wy¿ywiæ i przyodziaæ setkê osób, czyli
scholastyków i nowicjuszy, którzy siê przygotowuj¹ i którzy siê ucz¹,
aby s³u¿yæ Bogu i Kocio³owi w Zgromadzeniu?
Proszê siê wiêc przy³o¿yæ i natchn¹æ trochê wiêksz¹ mi³oci¹ rodziny tych, którym mo¿na by zarzuciæ, ¿e pozwolili jej ostygn¹æ.
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42-45, 49, 73-74, 138-139, 142-143,
191-197, 222-224
Aposto³owie I, 154; II, 31, 229, 238, 244
Austriacy (wiêniowie) I, 182
—B—
Bazylianie II, 190
Bierzmowanie I, 200-201
Biskup oblat I, 177, 204, 209-211; II,
16, 17, 112, 113, 171, 179, 180
Biskupi, w s³u¿bie biskupom I, 12, 13,
22, 23, 44, 52, 55, 93, 102, 103,
104, 157, 165, 227; II, 66, 156, 219,
220, 240, 241
Biskupstwo I, 79, 81, 145, 146, 147,
151, 177, 191, 92, 203, 209; II, 21,
179-184, 204
Bracia nauczaj¹cy I, 179, 180, 183
Brewiarz I, 155
Budowa I, 29, 30, 49, 67, 202, 243

180, 191, 204, 212, 226, 236, 252;
II, 13, 26, 48, 148
Czyciec II, 229
—D—
Demon (diabe³, szatan) I, 26, 37, 154;
II, 46, 58, 154
Dodawanie odwagi misjonarzom I,
181; II, 90-92
Duch zakonny I, por. ¿ycie zakonne
Duch Zgromadzenia II, por. ¿ycie zakonne
Dyscyplina pi¹tkowa I, 110
Dzie³o Propagandy wiary I, 62, 63, 73,
120, 122, 126, 136, 165, 199, 211,
247; II, 16, 26, 57, 62, 90, 96, 103,
104, 157, 166, 246
Dzie³o wiêtego Dzieciêctwa II, 171,
244
—E—
Ekonomstwo, ekonomi I, 58, 83, 110,
114; II, 59, 60, 109, 165
Encyklika Ubi Primum I, 227

—C—
—G—
Charakter I, 20, 34, 90
Cholera I, 235
Chwa³a Bo¿a itd. I, 20, 23, 52, 76, 77,
79, 91, 113, 153, 157, 161, 179,

G³osiæ S³owo I, 14, 20
G³osowania (wybory) I, 29-31, 34, 58,
169; II, 75
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G³oszenie kazañ I, 83
Gorliwoæ I, 84, 109; II, 37, 105, 149,
153
Gocinnoæ I, 1, 42; II, 115, 116
—I—
Indianie (Dzicy) I, 2, 35, 72, 75, 77, 79,
86-89, 93, 97, 109, 110, 119, 121,
123, 158, 172, 180, 218, 237, 245;
II, 3, 8, 11, 28, 31, 56, 89, 60, 62-65, 415, 116, 119, 132, 134, 149,
153, 160, 161, 213, 230-233
Irlandczyk I, 46, 52, 62, 63, 73, 85,
105, 106, 118, 127, 181, 182; II, 44,
57, 94, 143, 160, 173
Irokez I, 33, 35
Izolacja (odosobnienie) misjonarzy II,
37, 45, 62, 101, 144, 147, 154, 198,
238
—J—
Jezuici I, 7, 18, 21, 31, 35, 45, 48, 77,
83, 114, 125, 136, 157, 179-182,
184, 201, 216, 234, 238, 243, 246,
247, 248; II, 26, 44, 46, 62, 64, 76,
86, 112, 113, 136, 142, 164, 166,
168, 171, 201, 203
Jêzyk angielski I, 4, 21, 73, 79, 84, 106,
173, 205, 209, 211, 228; II, 56, 160
Jêzyk francuski I, 2, 4, 186
Jêzyki indiañskie I, 72, 83, 149; II,
231, 235
Juniorat I, 134, 138; II, 160, 167, 219

Kapitu³a generalna w 1850 r. I, 236,
244, 252; II, 10
Kapitu³a generalna w 1856 r. II, 125,
131, 134, 143, 187
Kap³ani misji zagranicznych w Pary¿u
II, 113
Kap³ani wizytatorzy domów oblackich
I, 100
Kartuz, klasztor Kartuzów I, 143, 155,
158, 182, 184, 187, 195, 237; II, 69
Kierownictwo zakonnic I, 139, 216,
219
Kler kanadyjski I, 2, 5, 16, 17, 21, 23,
25, 29, 48, 65, 189, 193, 194, 219,
224, 232, 242; II, 4
Kolegia I, 77; II, 44, 45, 49, 93-95,
107, 108, 156-159, 199
Kompania Zatoki Hudsona II, 29, 176
Kongregacja Propagandy wiary I, 172,
185, 205, 238, 247; II, 12, 21, 54,
55, 65, 113, 168, 179-184, 211, 213,
214
Konsekracja biskupia I, 252
Korespondencja I, 16, 19, 22, 35, 37,
40, 41, 45, 50, 101, 128, 1129, 132,
133, 136, 167, 168, 186, 198, 199,
201, 206, 213, 217, 218, 222, 229,
230, 234, 242; II, 7, 18, 34, 41, 54,
77, 78, 80, 143, 147, 149, 167, 169,
185, 186, 208, 210, 211, 220
Koció³ I, 76, 78, 84, 146, 151, 175,
1130, 151; II, 8
Krytyka I, 57, 103
—L—
Litania do wiêtych (OMI) II, 40, 74

—K—
—M—
Kafrowie II, 168, 219
Kanadyjczycy I, 119, 151, 173; II, 150
Kapitu³a generalna w 1843 r. I, 36-41,
44-47, 58, 65

Maryci I, 100; II, 113.
Miasta (osiedlenie OMI) II, 46
Mi³oæ braterska I, 14, 17, 19, 23, 25,
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26, 31-34, 40, 42, 47, 48, 56, 57,
103, 113, 132, 185, 197, 200, 212,
215-216, 218, 230, 231, 241; II, 76,
78, 106, 111, 116-118, 146-147,
154, 208-210, 230
Mi³osierdzie II, 40, 192, 193, 224
Misje parafialne I, 23, 24, 33, 40, 77,
81, 97, 107, 111, 240, 245; II, 45,
100, 161
Misje zagraniczne I, 131, 170, 180,
206, 207, 238; II, 10, 31, 76, 84, 86,
105, 106, 147, 206, 225, 229, 232,
240
Misjonarz apostolski II, 11, 12
Misjonarze, kwalifikacje, cnoty I, 6, 7,
15, 16, 25, 26 ,156, 238
Mistrz nowicjuszy I, 58, 221, 237, 239,
240
Modlitwa I, 182, 184, 187, 189, 193-194, 197; II, 148, 220, 221
—N—
Nowicjaty I, 10, 14, 18, 21, 31, 44, 46,
49, 53, 54, 75, 80, 134, 187, 221,
236, 241
Nowicjusze I, 20, 35, 46, 47, 66-68, 75,
111, 115; II, 46
—O—
Obecnoæ rzeczywista (Eucharystia) I,
168, 177, 194; II, 6, 144, 146, 148,
184, 198
Oblacja I, 59, 60; II, 75
Oblat Maryi (nazwa) I, 115
Odwaga II, 81
Opatrznoæ I, 5, 33, 44, 79, 103, 113,
115, 117, 123, 124, 126, 137, 151,
154, 159, 174-176, 179, 191, 192,
207-209, 223, 235, 245; II, 23, 31,
51, 132, 136, 212
Opiekuni Zgromadzenia, biskupi I, 5,

42, 91, 104, 146, 157, 176, 239,
244; II, 123, 124, 240, 241
—P—
Panie od Najw. Serca I, 217
Papie¿ I, 146, 174, 183
Parafia I, 35, 72, 210
Plac budowy I, 72, 79, 86, 87, 89, 9,
121; II, 100, 191
Podró¿e I, 100, 187, 188
Pokora I, 229
Polak I, 226
Pos³uszeñstwo I, 6, 7, 11, 20, 24-26,
33, 54, 56, 103, 120, 122, 133, 138,
166, 191, 197, 201, 205, 210, 215,
216, 220-222, 230, 231, 235, 250;
II, 8, 10, 18, 23, 25, 51, 53, 55-58,
63, 68, 82, 91, 92, 141, 143, 179,
180, 193, 204
Powo³anie oblackie I, 15, 34, 75, 84,
109, 124, 154, 220; II, 148, 186,
187, 238, 239
Powo³ania (poszerzenie z Konga) I, 1, 8,
10, 14, 17, 18, 21, 24, 31, 34, 36, 46,
47, 66, 71, 72, 74, 79, 88, 96, 103,
104, 109, 112, 114, 118, 119, 128,
148, 158, 168, 180, 199, 128, 144; II,
73, 101, 130, 136, 142, 147, 164,
167, 183, 203, 210, 211, 219, 225
Prokurator generalny OMI I, 38, 49,
58, 95
Proroctwo I, 17, 82
Protestanci I, 86, 88
Prowansalczycy I, 26
Prowincja angielska (OMI) I, 228; II,
67, 173
Prowincja kanadyjska I, 91, 208; II, 19,
20, 67, 125-127
Prowincja Stanów Zjednoczonych I,
208; II, 67
Prowincja³ II, 64, 81
Przyjaciel Religii I, 142, 181, 184
Przyjañ I, 32
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—R—
Rada lokalna I, 29-31, 34, 58, 169; II, 75
Rada Propagandy Wiary, por. Dzie³o
Rekrutacja I, 2; II, 83
Regularnoæ (starannoæ w przestrzeganiu regu³) I, 19, 23-25, 31, 33, 53,
56, 100, 101, 103, 112, 127, 143,
170, 233, 237; II, 18, 32, 60, 78, 83,
106, 127, 137, 142
Regu³y i Konstytucja I, 9-11, 15, 26,
31, 33, 53, 56, 58, 59, 70, 83, 84,
100, 101, 111, 114, 125, 146, 157,
169, 170, 197, 206, 210, 216, 228;
II, 8, 17, 63, 75, 123, 138, 208, 246
Rewolucja w 1848 r. I, 197, 199
Roczniki Propagandy Wiary, I, 44, 122;
II, 171, 244
Rodziny, wizyta w I 95, 96
Rozs¹dek z osobami obcymi, I, 180,
197, 201, 215, 232, 234; II, 27, 190
—S—
Seminaria I, 155; II, 47, 49
Serce (mi³oæ, uczucie) I, 41, 42, 96,
124, 129, 133, 147, 180, 213, 214,
216, 231, 234, 243; II, 13, 41, 45,
47, 58, 59, 77-79, 85, 86, 105, 128,
129, 145, 188, 189, 192, 193, 231
Siostry Szpitalne wiêtego Józefa I,
202
Spowied II, 51
Studium I, 20, 65, 82, 218, 219, 220
Studium, dom I, 177, 204, 209-211; II,
16, 17, 112, 113, 171, 179, 180
Sulpicjanie I, 131, 144; II 66
Superiorzy I, 9-12, 14, 15, 30, 34, 43,
47, 48, 21, 58, 64, 68, 94, 113, 169,
201, 205, 209, 230, 232; II, 58, 63,
137, 138
Szare Siostry w Bytown, I, 140, 141
Szemrz¹cy II, 5, 25, 63-64, 143, 154,
203

Szkaplerz Niepokalanego Poczêcia I,
59, 240
luby II, 42, 43, 206, 2207, 222, 223
mieræ II, 78, 237
wiat (wszechwiat), II, 150
wiêtopietrze, I, 226
wiêtych obcowanie I, 23, 240
—T—
Trapici (klasztor Trapistów) I, 143,
149, 182, 187, 195; II, 69
Trudnoci ¿ycia misjonarskiego I, 228,
229, 238 II, 67, 153, 154, 233-235,
238, 239
Tyfus I, 181, 182, 184190, 193, 225; II,
61
—U—
Ubiór (strój) oblatów I, 36; II, 240
Ubóstwo I, 23, 29, 30, 39, 46, 58, 67-69, 110, 112, 114, 207, 228; II, 18,
38, 39, 56, 57, 142, 175-177, 217
Udzielanie przywilejów itd. I, 27, 28,
202, 203
Umartwienie, I, 111
Upomnienie braterskie I, 30, 233
—W—
Wdziêcznoæ I, 15, 22, 23, 27, 36, 42,
52, 62, 79, 84, 88, 90, 104, 110, 117,
141, 159, 202, 203, 250; II, 153,
164
Wikariusze apostolscy II, 76, 112, 113
Wizytatorzy kanoniczni (Allard) I, 59-61, 70; (Guigues) I, 85, 94, 95, 97-99, 111, 147; (Mazenod) I, 230,
231, 236; (Tempier) II, 8, 12-18;
(d’Herbomez) II, 133-135; (Bermond), II 163-164
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W³asnoci oblackie II, 22, 87-90
Wola Bo¿a I, 179; II, 37
Wspólnota I, 125-127, 132, 139, 151,
167-171, 200, 210, 211, 235; II, 60,
195, 198
Wyst¹pienia I, por. apostaci
—Z—
Zakaz I, 18
Zakonnice Jezusa i Maryi I, 45, 53
Zakonnice w. Klary I, 240

Zakonnice z Góry Karmel I, 240
Zgromadzenie oblatów I, 19, 43, 70,
75, 76, 78, 109, 114, 122, 126, 128,
145, 148, 151, 157, 159, 173, 175,
176, 178, 191, 211, 217, 220, 224,
227, 230, 234, 240, 251; II, 2, 10,
14, 15, 32, 46, 81, 122, 143, 187,
203, 208-210, 222-224, 232, 238,
245-246
Zgromadzenie, duch Zgr., II, 8, 16, 143
¯ycie zakonne (religijne) I, 6, 7, 48, 49,
85, 134, 167, 228, 230; II, 68, 96,
172, 173, 186, 187, 198
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