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WSTÊP
Oddajemy do r¹k czytelnika 20 tom Pism Oblackich I, zawieraj¹cy Dziennik bpa de Mazenoda z lat 1839, 1840 i 1841. Tom ten
nastêpuje po Dzienniku z 1837 (tom 18) i z 1838 (tom 19).
Rêkopis Dziennika z 1839 i 1840 szczêliwie siê zachowa³
i znajduje siê w koñcowej czêci zeszytu VII (6 wrzenia 1838-16
lutego 18390), w zeszycie VIII (17 lutego-6 czerwca 1839) i w zeszycie IX (9 listopada 1839-17 grudnia 1840). Rêkopisy roku 1841
zaginê³y, zachowa³y siê tylko fragmenty, które cytuj¹ Rambert, Rey
i Yenveux. Wed³ug informacji, które podaje Yenveux, Za³o¿yciel
napisa³ w tym okresie oko³o dziewiêædziesiêciu stron w jednym zeszycie (od stycznia do padziernika 1841) i piêædziesi¹t stron
w innym zeszycie w ostatnich miesi¹cach roku, lecz pisa³ nieregularnie, a fragmenty, które posiadamy, s¹ nieliczne.
Tak jak w latach 1837 i 1838, bp de Mazenod nadal umieszcza³ w Dzienniku listê swych codziennych zajêæ, czyni¹c przy okazji krótsz¹ lub d³u¿sz¹ refleksjê; wydarzenia nie pozwala³y mu jednak regularnie prowadziæ Dziennik. Liczne wizyty sk³adane na
pocz¹tku roku nie zostawia³y czasu na pisanie Dziennika od 5 do
13 stycznia 1839. Podobnie od 9 czerwca do po³owy sierpnia tego
roku nic nie zanotowa³ podczas swej podró¿y do pó³nocnych
W³och1. Kontynuowa³ dopiero 9 listopada. W okresie od 12 lutego
do 31 lipca 1840 tylko raz chwyci³ za pióro w kwietniu, powodem
by³a choroba jego wuja Fortuné’a i jego mieræ 22 lutego w wieku
91 lat; mieræ ta, o której mówi³ jako „przedwczesnej”, dotknê³a
go mocno i sta³a siê przyczyn¹ jego g³êbokiego pesymizmu. Znaj1
Wówczas uda³ siê do Biandrate w diecezji Vercelli po relikwie wiêtego Serenusa, biskupa Marsylii z VI wieku. Relacje z tej podró¿y poda³ dopiero w nastêpnym roku,
po 25 lipca 1840, opowiadanie, które zamieci³ wówczas w swoim Dzienniku z 1839 po
dacie 6 czerwca.
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dujê siê, wyznaje, w takim stanie duchowym i emocjonalnym, który
ka¿e mi do niczego nie przywi¹zywaæ wagi i uznawaæ za nieznacz¹ce wszystko, cokolwiek wydarza siê na ziemi. Bo jak mog³oby
byæ inaczej! Zewsz¹d otaczaj¹ mnie cienie mierci, wszystko mi
mówi, i¿ ¿ycie to senne marzenie, a grób ³¹czy siê z ko³ysk¹. Na
có¿ zda siê tyle zachodu, by ziarnkiem piasku znaczyæ miejsca swego pobytu? Wkrótce poch³onie ciê otch³añ, gdzie szybko jedno pokolenie do³¹cza do drugiego; szaleñstwem jest dla mnie powa¿nie
traktowaæ cokolwiek innego ni¿ zbawienie swej duszy…”.
Zabra³ siê znowu do pisania w sierpniu, od 13 do 16 wrzenia,
25 padziernika i od 16 listopada do 17 grudnia 1840; nie wspomina³ powodu swego milczenia w tym okresie. Wiemy jednak, ¿e
padziernik powiêci³ na wizytacje duszpasterskie wiejskich parafii, a we wrzeniu uda³ siê do Notre-Dame du Laus, Notre-Dame
de l’Osier i Vienne w departamencie Isére na wiêcenia biskupie,
gdzie sakrê otrzyma³ ks. Chartrousse, biskup diecezji Valence.
Chyba niewiele zanotowa³ podczas pierwszych szeciu miesiêcy 1841; w lipcu uczyni³ nastêpuj¹c¹ refleksjê: Jestem wiadom,
jak smutn¹ jest rzecz¹, i¿ nikt nie pomyli, by zanotowaæ w kronice
przynajmniej najwa¿niejsze sprawy Zgromadzenia; trzeba, by kto
inny ni¿ ja czu³ siê za to odpowiedzialny. Jestem zbyt zajêty i ci¹gle odrywany do spraw bie¿¹cych, bym móg³ co dnia sumiennie
wype³niaæ to zadanie. Tyle razy musia³em je porzucaæ. Czegó¿ wiêc
jeszcze móg³bym siê spodziewaæ? Niewiele siê tu zmieni. Jednak
ci¹gle kto pyta o Dziennik, pragn¹c, by by³ on prowadzony: dajmy wiêc jeszcze dowód dobrej woli.

I — Cechy charakterystyczne
W Dzienniku odkrywamy dwie charakterystyczne cechy: biskup
de Mazenod szeroko rozpisywa³ siê o niektórych wydarzeniach
i wyjawia³ cenne szczegó³y dotycz¹ce w³asnej osoby.
Obszerne przedstawianie niektórych zdarzeñ
Gdy po piêciomiesiêcznej przerwie rozpocz¹³ swój Dziennik
w listopadzie 1839, mówi³, i¿ chcia³by byæ bardziej swobodny, aby
szerzej przedstawiæ kilka wydarzeñ, które dotycz¹ diecezji i Zgro-
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madzenia”. Po mierci swego wuja Fortuné’a tak pisa³ na pocz¹tku kwietnia 1840: Znowu zaczynam ten Dziennik, tym razem
z najwiêksz¹ niechêci¹. W koñcu co osi¹gnê przez trud, jaki sobie
zadajê? Tylko przekazaæ kilka faktów, najczêciej bez znaczenia, na
których rozwiniêcie rzadko znajdujê czas i co do których nie mogê
uczyniæ ¿adnej refleksji . Podobna uwaga 9 grudnia 1840: Niechêæ do prowadzenia tego Dziennika mnie nie opuszcza. Potrzebujê czasu, by dodaæ kilka refleksji do wydarzeñ dnia, a tego czasu
nie znajdujê. Bardziej korzystne bêdzie dla mnie uwa¿nie przeledziæ moje listy oraz te, które otrzymujê”.
Przyzna³ wiêc, ¿e chcia³by nadal pisaæ swój Dziennik, gdyby
mia³ wiêcej czasu do refleksji nad wydarzeniami, które tylko wspomina³, i uwa¿nie odczytywaæ listy, które wysy³a³ lub otrzymywa³.
W³anie to czyni³ teraz bardziej ni¿ przedtem. Co najmniej dziesiêciokrotnie w jednym i tym samym dniu zapisywa³ dwie, trzy i wiêcej stron, aby zatrzymaæ siê d³u¿ej nad jakim zdarzeniem lub rozwin¹æ osobist¹ refleksjê.
I tak 16-17 stycznia 1839 powiêci³ cztery strony na szczegó³owy opis uroczystego nabo¿eñstwa i protoko³u z okazji przejazdu
w Marsylii cia³a córki króla Ludwika Filipa, ksiê¿niczki Marii Krystyny (1813-1839), ma³¿onki ksiêcia Wirtembergii Fryderyka Wilhelma Aleksandra, zmar³ej w Pizie na krótko przedtem.
Dnia 25 lutego, zapisuj¹c stronê, sk¹d tchnie radoæ, mówi³, i¿ jest
„pocieszony” z powodu trzech ojców nawróconych do ¿arliwej s³u¿by,
dot¹d byli oni przyczyn¹ jego cierpienia przez niepos³uszeñstwo i z³¹
wolê: to Calixte Kotterer, J.A. Valentin Reinaud i A. Adrien Telmon.
W dniach 8 i 9 marca opisa³ marmurow¹ tablicê z inskrypcj¹,
znalezion¹ w czasie wykopalisk przed kocio³em Augustins (Ms VIII,
s. 10 i 11), a 12 uczyni³ to samo na temat zabytkowego kamienia
znalezionego w Algierze, o którym mówi³: wiadczy niezbicie, ¿e
miasto to zosta³o zbudowane w miejscu mojej Ikozji” (Ms VIII,
s. 14 i 15). 9 marca, gdy przyby³ do Marsylii Gaston de Missiessy,
wspomina³ wszystko, co uczyni³ dla tego m³odego cz³owieka, gdy
naucza³ katechizmu w kociele Saint-Sulpice w Pary¿u w latach
1809-1810 (Ms VIII, s. 10 i 11).
31 marca w Wielkanoc m³ody adwokat owiadczy³, ¿e niegodziwa kobieta Arbieu” przygotowuje pozew s¹dowy przeciw niemu.
Powiêci³ wtedy siedem stron, wyjawiaj¹c tajniki serca” i to, co
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wycierpia³ od mieszkañców Marsylii, którzy go nie zrozumieli.
Powrócimy jeszcze do tych wa¿nych stron; do tej refleksji nawi¹za³
5 kwietnia i wyzna³, i¿ ci¹¿y na nim d³ug 145 000 franków w zwi¹zku z budow¹ kocio³a St-Lazare (Ms VIII, s. 25-33).
10 kwietnia spêdzi³ dzieñ w towarzystwie kard. d’Isoarda.
Omówili wspólnie sprawê ks. Gabriela, który g³osz¹c rekolekcje,
„atakuje wszystko: dogmaty, normy moralne, dyscyplinê kocieln¹;
na lepo zwalcza rzeczy i osoby i nic nie jest dla niego wiête,
wszystko jest masakrowane pod jego piekielnym zêbem: sobory,
papie¿e, biskupi, Pismo wiête, najwiêtsze dogmaty, jak dogmat
o Trójcy wiêtej, Wcielenie, Odkupienie, grzech pierworodny i wolnoæ osoby ludzkiej, Eucharystia, wiêcenia kap³añskie, sakrament
pokuty (Ms VIII, s. 34-36).
15 kwietnia 1839 zgani³ kan. Jeancarda, swego osobistego sekretarza, który jeszcze nie napisa³ po dziesiêciu dniach nieobecnoci, zgani³ ks. Marca Cailhola, kanclerza na biskupstwie, który nie
chcia³ s³u¿yæ do mszy biskupowi (Ms. VIII, s. 38-39). 20 kwietnia na
dwóch stronach opisa³, ¿e udzieli³ sakramentu bierzmowania dziewczynce, któr¹ próbowano wys³aæ do Szwajcarii, by zosta³a wychowana w religii protestanckiej. Opowiedzia³, jak odkry³ nowego wys³annika szatana, kaznodziejê wielkopostnego nosz¹cego kanonick¹
mozettê (pelerynkê), który uwiód³ dziewczynê (Ms VIII s. 42-44).
Pod dat¹ 6 czerwca na czterech stronach opisa³ sw¹ podró¿ do
Biandrate (Ms VIII s. 69-72). Od 9 do 17 listopada 1839 powiêci³
12 stron, by opisaæ pobyt w Marsylii ksiêcia Orleanu, syna króla
Ludwika-Filipa. Miêdzy innymi wyzna³, i¿ bêd¹c zaproszony przez
ksiêcia na obiad w sobotê wieczorem 16 listopada, nie jad³, poniewa¿ na stole by³y t³uste dania, a by³ to dzieñ postu; nazajutrz
opisa³ obrzêd mszy wiêtej w katedrze, na której by³ obecny ksi¹¿ê.
Na szeciu stronach od 29 listopada do 1 grudnia umieci³ relacjê
krótkiej choroby i mierci kard. Antoine’a de Latila (1761-1839),
zmar³ego 1 grudnia w Gémenos u swego bratanka, gdzie przez
48 godzin przebywa³ biskup Marsylii.
15 i 16 lipca 1841 mówi³ o spotkaniu z biskupem Montrealu
Ignace’em Bourgetem i da³ siê przekonaæ do wys³ania oblatów do
Kanady i Anglii. 20 lipca, od 12 do 21 sierpnia i 17 padziernika
1841 zapisa³ wiele stron o nominacji o. Guiberta na biskupstwo
Viviers i jak bardzo na Korsyce ¿a³owano jego odejcia stamt¹d.
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Zwierzenia osobiste
Biskup de Mazenod pisa³ do o. Vincensa 9 listopada 1853:
„W swym ca³ym ¿yciu kierujê siê tylko sercem. Ukaza³o siê to na
wielu stronach Dziennika, zw³aszcza w 1839 roku.
Biskup Marsylii, który ¿y³ sam na biskupstwie, a towarzyszyli
mu jego sekretarze: kan. Jeancard i ks. Marc Cailhol, wydaje siê,
¿e cierpia³ z powodu samotnoci i braku synowskiej troski. Jak wiemy, 13 kwietnia 1839 skar¿y³ siê na kan. Jeancarda, który po dziesiêciu dniach nieobecnoci jeszcze nie napisa³ listu, a drugiemu
zwróci³ uwagê, i¿ jest rzecz¹ bardzo niestosown¹ pozwalaæ, aby
biskup diecezjalny nie mia³ nikogo za ministranta jak tylko portiera domu. Nie wiem, doda³, czy jest w Europie drugi biskup traktowany z tak¹ nonszalancj¹.
Z drugiej strony widzimy, ¿e by³ bardzo wyczulony na ka¿d¹
oznakê przywi¹zania i wdziêcznoci. Podkrela³ delikatn¹ czu³oæ, jak¹ okazywa³ o. Bise w swej korespondencji (pocz¹tek
1839), przyjañ i wdziêcznoæ ze strony ma³¿onków Joséphine de
Coriolis (19 stycznia) i pana Mathieu, których ma³¿eñstwo b³ogos³awi³ w zesz³ym roku (pocz¹tek stycznia, 21 marca). Podobne
uczucia okazywa³ mu kard. Paca, który kocha³ go i by³ szczêliwy,
ile razy go wspomina³ (19 stycznia i 16 sierpnia), itd. Cierpia³, gdy
odchodzi³ s³u¿¹cy Pascal, którego o. Tempier wyrzuci³ z biskupstwa
(19 stycznia).
5 kwietnia 1839 sprawdzi³ stan d³ugu, jaki zaci¹gn¹³ przy budowie, bez pomocy rz¹du, kocio³ów St-Lazare i St-Joseph. Wymieni³ biskupów, których znajomi i bliscy wychwalaj¹ „najmniejsze ich
dokonania”, podczas gdy on sam nie mia³ nikogo, z wyj¹tkiem czasem swojej matki, kto by uzna³ to wszystko, czego dokona³, i podziêkowa³ mu z to. „I tak — dodaje — nie da siê wynagrodziæ potwarzy, oszczerstw, rzeczywistego przeladowania, jakie wznieca
przeciwko mnie nienawiæ z³oliwych oraz zemsta ludzi o skalanym
sumieniu”2. Te refleksje zamkn¹³ nastêpuj¹cym wnioskiem:
Stwierdzam fakt, uznajê jego konsekwencje i uspokajam siê, zachowuj¹c tak¹ obojêtnoæ, jakby to nie chodzi³o o mnie. W tym oraz
2
Dla otuchy zaznaczy³ 27 kwietnia 1839, ¿e oko³o dwunastu biskupów cierpi
z powodu oszczerstw w nich wymierzonych.
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we wszystkim, co siê wydarza, uwielbiam wolê Boga, który dopuszcza to bez w¹tpienia dla wiêkszego dobra”.
Najwa¿niejsze zwierzenia swego serca zapisa³ pod dat¹ 31 marca 1839, dowiedziawszy siê, ¿e pozew s¹dowy przeciwko niemu
bêdzie wkrótce og³oszony za spraw¹ tej niegodziwej kobiety Arbieu, tej nieszczêsnej, jak pisze, któr¹ zaskar¿y³em do prokuratora
generalnego, ¿e pod fasad¹ domu wiêtego imienia Maryi utrzymuje dom prostytucji. I aby ³atwiej zmyliæ czujnoæ rodziców przekonanych, ¿e oddaj¹ swoje córki do pensjonatu, ubiera je w strój zakonny . Jest to okazja, by przedstawiæ ¿ycie jako natchnione
mi³oci¹ wzglêdem bliniego, od którego oczekuje on oznak przyjani i wdziêcznoci.
Z powodu swych iluzji nie czu³ siê zawiedziony w seminarium Saint-Sulpice, a zw³aszcza podczas pierwszej pos³ugi w Aix.
„Wród tych nieszczêliwych wiêniów, wspomina, którym nios³em
pomoc duchow¹ i materialn¹, i wród m³odych, którym by³em ojcem, znalaz³em tylko serca pe³ne wdziêcznoci i przywi¹zania. Akceptowali oni w pe³ni tê czu³¹ mi³oæ, jak¹ im okazywa³em. Kochali mnie tak, i¿ niejedna matka mówi³a ¿e mog³aby pozazdrociæ tego
przywi¹zania, wyznaj¹c, i¿ to uczucie dowodzi dobroci jej dzieci;
w rzeczywistoci kochali mnie wiêcej ni¿ swoje matki. To umacnia³o mnie w przekonaniu, i¿ by³o niemo¿liwe, by m³odzi mnie nie mi³owali. Okazuj¹c innym serce, czyli nie ¿ycz¹c le nikomu, chc¹c
czyniæ dobrze wszystkim i darzyæ przyjani¹ ka¿dego, kto umie j¹
doceniæ, nie mog³em poj¹æ, i¿ kto, kto mnie zna, chcia³by mi szkodziæ czy choæby zasmuciæ. S³odkie, ale nierealne z³udzenie serca
mi³uj¹cego bez zastrze¿eñ! Tego tak naturalnego uczucia nie uwa¿a³em za s³aboæ, a nawet chlubi³em siê nim i w g³êbi duszy widzia³em w tym powód do radoci”.
Lecz nadszed³ czas, gdy zacz¹³ rozumieæ, ¿e nie ka¿dy cz³owiek jest podobny do niego. Mówi³ o „uczuciach zazdroci” proboszczów z Aix, przeciwwag¹ by³ entuzjazm t³umów podczas misji ludowych. Prze¿y³ chwile smutku i goryczy powodowane
zw³aszcza dzia³alnoci¹ misjonarsk¹ i póniej urzêdem wikariusza generalnego Marsylii. W ten sposób p³aci³ za pe³ne uroku
pierwsze lata swej s³u¿by Bogu. W Marsylii, wyzna³, „czy nie by³em lekcewa¿ony, pogardzany, wymiewany, oczerniany, znienawidzony przez tych, którzy dobrze mnie znali lub przynajmniej mieli
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okazjê mnie poznaæ”. Stwierdza, i¿ jego wra¿liwe serce i niezwyk³a dobroæ duszy s¹ czystym darem Boga. Dlaczego mam pragn¹æ, by ludzie byli mi za to wdziêczni? Taka reakcja, mówi, by³aby czyst¹ naturaln¹ nagrod¹ za ca³kowicie darmowy dar Boga.
Bo jakkolwiek uci¹¿liwy by³by ten niepospolity talent, to jeli
znajdzie siê kto inny posiadaj¹cy go w wysokim stopniu, radujê
siê z tego powodu i jest on dla mnie prawdziwym szczêciem nawet w chwilach goryczy, jakie powoduje. Dlatego zapomnijmy
o wszelkiej ludzkiej odp³acie i wdziêcznoci. Liczyæ na ni¹ znaczy³oby doznaæ gorzkiego zawodu, którego mogê unikn¹æ, nie
spodziewaj¹c siê ¿adnej odp³aty. Dziêki sk³adam Bogu, ¿e raczy³
mnie owieciæ w tej sprawie, pozwalaj¹c, bym prze¿y³ bardzo bolesne dowiadczenia”.
Biskup de Mazenod przekaza³ jeszcze dwa inne wa¿ne zwierzenia dotycz¹ce swej nominacji na stolicê biskupi¹ Marsylii i mi³oci
do Eucharystii. 8 maja 1839 odwiedzi³ go Maurice de Bonald,
wówczas biskup diecezji Le Puy, jego dawny kolega z seminarium
Saint-Sulpice. Obydwaj otrzymali wiêcenia kap³añskie w Amiens
z r¹k biskupa Demandolx. Ksi¹dz de Bonald rozpocz¹³ natychmiast
karierê dyplomatyczn¹ i po czêci polityczn¹, która przygotowa³a
mu drogê do godnoci biskupa. Eugeniusz wola³ raczej iæ pokorn¹ drog¹ i tak s³u¿yæ Kocio³owi, bêd¹c w pogardzie u wiata. Stara³em siê, doda³, iæ drog¹ kariery do chwili, gdy odwiod³a mnie
od tego jaka koniecznoæ i skierowa³a ku temu, co zda³o siê wielkim dobrem Kocio³a. Nie pragn¹³em wcale sakry biskupiej, zosta³em do niej powo³any, gdy najmniej o tym myla³em. Ale wiedzia³em dobrze, ¿e nie bêdzie to dla mnie wieniec z kwiatów, lecz
krwawa korona cierniowa. Niektóre z tych cierni przesta³y raniæ,
ale czu³em siê przygnieciony ciê¿arem odpowiedzialnoci za diecezjê, czego jeszcze nie dowiadczy³em, gdy by³em tylko biskupem
tytularnym (in partibus infidelium)”.
Kardyna³ de Latil, arcybiskup Reims zmar³ 1 grudnia 1839,
a Louis de Quélen arcybiskup Pary¿a odszed³ do Pana 31 grudnia tego roku. 22 grudnia biskup de Mazenod otrzyma³ list, którego autorem by³ Adrien Chappuis, adwokat z Pary¿a nale¿¹cy kiedy do stowarzyszenia m³odzie¿y w Aix, bardzo przywi¹zany do
swego dawnego dyrektora. Adrien, pisa³ biskup, prosi mnie
o przyzwolenie, by potêpiæ intrygê tych, którzy, jak s¹dzi, robi¹
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wszystko, bym nie obj¹³ biskupstwa Reims lub Pary¿a. Chappuis
podobno wie, ¿e intrygantom uda³o siê ju¿ wykluczyæ mnie
z kandydatury na biskupstwo Auch i Lyonu”. Na pocz¹tku stycznia Caire, kap³an marsylijski rezyduj¹cy w Pary¿u, w swym licie
donosi³, o czym pisa³ Adrien Chappuis. Biskup de Mazenod zakaza³, by Adrien Chappuis bra³ go w obronê. Z zasady by³ przeciwny ubieganiu siê o awans wród biskupów (22 grudnia 1839).
Nadto nigdy nie chcia³ przyjmowaæ urzêdu biskupa diecezjalnego, biskupstwo Marsylii obj¹³ „z pewnej koniecznoci”, przymuszony przez swego wuja. „Brzemiê, które dwigam, jest dla mnie
bardzo ciê¿kie, pisze, a có¿ dopiero, gdybym mia³ zaczynaæ gdzie
indziej, a zw³aszcza w Pary¿u. Biskup, który chce pe³niæ tam pos³ugê, napotka na niepokonalne przeszkody, na gwa³towny sprzeciw i uwik³a siê w ró¿nego rodzaju trudnoci. Dla mnie szaleñcem jest ten, kto ubiega siê o to biskupstwo, nieszczêliwym
cz³owiekiem, gdyby z musu przyjmowa³ ten urz¹d. Powiem wiêcej: nie uniknie grzechu, kto w swym zalepieniu czyni³by bezporednio lub porednio najmniejsze starania, aby obj¹æ ten
urz¹d. Nara¿a znacznie swe zbawienie, bo wielkie trudnoci
uniemo¿liwiaj¹ spe³nianie zadañ prawdziwego pasterza dusz.
Ca³a nasza misja to byæ pasterzem dusz. Zaszczyty, uznanie itd.
to tylko dodatek, trzeba nauczyæ siê nimi pogardzaæ. Tak oto, mój
synu, otwieram przed tob¹ sw¹ duszê, by wspomnia³ te chwile,
gdy bêd¹c wiadkiem mego postêpowania, mog³e czytaæ w mej
duszy jak we w³asnym sercu” (25 grudnia 1839, 4 i 13 stycznia
1840 r.).
Biskup de Mazenod otacza³ zawsze g³êbok¹ czci¹ tajemnicê
Eucharystii. Widzimy to jasno z zapisków Dziennika z 1839. 7 lutego pisa³: Kilka dni temu podczas dziêkczynienia po mszy Bóg natchn¹³ mnie, by uczciæ Jezusa Chrystusa uroczyst¹ adoracj¹, gdy
jest wystawiony Najwiêtszy Sakrament we wszystkich parafiach
w czwartek, niedzielê, poniedzia³ek i wtorek przed rod¹ popielcow¹. Dzi spe³ni³em ten obowi¹zek i sk³adam Panu stokrotne dziêki,
¿e natchn¹³ mnie t¹ pobo¿n¹ myl¹, bo znalaz³em w tym religijnym
akcie pociechê i szczêcie, jakiego udziela tylko Bóg. Uczyni³em
nastêpuj¹ce postanowienie: przez okres mego episkopatu, ka¿dego
roku w tygodniu po niedzieli siedemdziesi¹tnicy mój sekretarz zawiadomi czternacie parafii w miecie, ¿e w czwartek lub niedzie-
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lê, lub w poniedzia³ek, lub wtorek, podczas czterdziestogodzinnego
nabo¿eñstwa pójdê o oznaczonej godzinie adorowaæ Najwiêtszy
Sakrament w danej parafii. Adoracje te u³o¿ê tak, bym móg³ nawiedziæ w ci¹gu czterech dni 14 parafii. Wypada wiêc po trzy parafie
dziennie, a nadto jedna, któr¹ nawiedzê w niedzielê…”.
W³anie to czyni³ od 1839 roku. W niedzielê 10 kwietnia nawiedzi³ cztery kocio³y i zanotowa³ w swoim Dzienniku: „Jak bardzo by³bym szczêliwy, gdybym dziêki tym wszystkim zewnêtrznym
aktom mej adoracji móg³ nauczyæ mój lud, w jaki sposób winien
oddawaæ ho³d Jezusowi Chrystusowi w Jego sakramencie mi³oci.
Chcia³bym uni¿yæ siê coraz bardziej i w Jego boskiej obecnoci
usun¹æ siê w zapomnienie, by zajania³a nale¿na Mu chwa³a, aby
by³ nale¿ycie czczony. Jest to ustawicznym pragnieniem mego serca i korzystam z ka¿dej okazji, aby te zasady mocno wpoiæ wiernym czy to nauczaniem, czy ¿ywym przyk³adem. Lecz chcia³bym
oznajmiæ ca³emu wiatu, jak wielkie s¹ wewnêtrzne pociechy, których doznajê za ka¿dym razem, gdy spe³niam ten obowi¹zek.
17 marca 1839 w dziesi¹t¹ rocznicê wiêtokradztwa dokonanego w 1829 w kociele St-Théodore biskup uczestniczy³ w nieszporach, w postawie stoj¹cej przed wystawionym Najwiêtszym Sakramentem, w kociele wype³nionym wiernymi. Wieczorem tego dnia
zanotowa³: Przyznam, ¿e niewys³owion¹ pociechê daje mi myl,
i¿ to ja przyczyni³em siê, by Jezusowi Chrystusowi oddawano chwa³ê od dziesiêciu lat w kociele St-Théodore. I dzi ofiarowa³em Mu
z tajemn¹ radoci¹, wielk¹ prostot¹ i bez cienia mi³oci w³asnej
wszelk¹ czeæ, uwielbienie i dziêkczynienie, wszystko, co mówi
o mi³oci do Niego i woli wynagrodzenia. Ofiarowa³em Mu to z radoci¹, jakby wysz³o ode mnie samego na wynagrodzenie za mój
w³asny brak uszanowania i za opiesza³oæ wobec wielkiego owiecenia i natchnienia, jakimi Bóg mnie obdarowywa³ od lat co do
przedziwnego sakramentu O³tarza; wynagrodzenie za brak wielkodusznoci, choæ w niezwyk³y sposób prze¿ywa³em bliskoæ osoby
Boskiego Zbawiciela i powinienem zostaæ wiêtym, podczas gdy
jestem nêdznym grzesznikiem, który nie pomna¿a³ duchowych bogactw ojca rodziny, tak wspania³omylnego dla niewdziêcznego
syna, jakim jestem itd.”. Przyznaje wiêc, ¿e doznawa³ od Boga
wielkiego owiecenia i „natchnienia” od wielu lat co do „przedziwnego Sakramentu O³tarza”.
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II — Ró¿norodna dzia³alnoæ biskupa Marsylii
Diecezja Marsylii
Ponad po³owa treci Dziennika dotyczy diecezji Marsylii,
w której biskup pe³ni³ pos³ugê duszpastersk¹ i traktowa³ o zwyk³ych
troskach, jak obfita korespondencja, ceremonie kocielne licznych
wi¹t, udzielanie sakramentu bierzmowania i kap³añstwa, udzia³
w pogrzebach kilku kap³anów, kard. de Latila (29-31 marca 1839),
bpa Fortuné’a de Mazenoda (kwiecieñ 1840), wizytacje parafii,
klasztorów, stowarzyszeñ dobroczynnych i przyjmowanie goci takich jak: de Bonald, biskup diecezji Le Puy, Bonamie, arcybiskup
Chalcedonu (8 maja 1839), ksi¹¿ê Orleanu (9-17 listopada 1839),
biskup Holandii (19 stycznia 1840) Trioche, biskup Babilonu
(7 lutego 1840), ksi¹¿êta de Nemours i d’Aumale (29 lipca i 3 sierpnia 1841), Ignace Bourget, biskup Montrealu (6 sierpnia 1841) itd.
K³opoty sprawiali mu li kap³ani (Pawitowski, Vidal3 itd.) i niektórzy kaznodzieje wielkopostni, jak ks. Gabriel, którego doktryna
wzbudza³a podejrzenie, ks. de Barjac, którego kazanie by³o tylko
mêcz¹c¹ czcz¹ gadanin¹ (13 i 15 stycznia 1839) i „inni zawodowi kaznodzieje, którzy gdziekolwiek siê pojawi¹, wywo³uj¹ skandal (15 stycznia i 20 kwietnia 1839).
Czêstym tematem by³y pieni¹dze na wielkie projekty: budowa
katedry, zakup prywatnej w³asnoci Saint-Louis za miastem jako
wiejskiego domu dla diecezji (21 i 22 kwietnia 1839) lub po prostu
na ja³mu¿nê, by wesprzeæ osoby bêd¹ce w potrzebie, na przyk³ad
kobieta, któr¹ osadzi³ w wiêzieniu ks. Jonjon (24 lutego 1839),
mieszkañcy Martyniki po trzêsieniu ziemi (21 marca 1839), pewna
rodzina ¿yj¹ca w skrajnym ubóstwie (22 marca 1839), ofiary powodzi po wylewie Rodanu (16 listopada 1840) itd.
Biskup wspomina³ tak¿e o swych inicjatywach, aby przywróciæ
w pe³ni uroczystoæ Epifanii (5-9 stycznia 1840) lub stacje Dni
Krzy¿owych. Pragnie w ten sposób zast¹piæ ma³o znacz¹ce formy
pobo¿noci, do jakich wierni s¹ tak przywi¹zani (7 maja 1839).
Chêtnie opowiada³ o swych podró¿ach do Biandrate dla uczczenia
relikwii wiêtego Serenusa i o sprowadzeniu ich do Marsylii (od
3

Zobacz objanienia zwi¹zane z tymi nazwiskami w skorowidzu imion w³asnych.
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9 czerwca do po³owy sierpnia 1839) i do Digne, by udzieliæ wiêceñ kap³añskich i sakramentu bierzmowania (10-16 maja 1839),
wspomina³ te¿ o swej podró¿y do Notre-Dame du Laus, NotreDame de lOsier i do Vienne w departamencie Isère, gdzie asystowa³ przy wiêceniach biskupich, które przyj¹³ Pierre Chatrousse,
biskup diecezji Valence.
Wyra¿a³ radoæ z powodu wystawienia Najwiêtszego Sakramentu w kocio³ach (7, 10, 11 lutego 1839) lub widz¹c wiête ¿ycie
starych kap³anów, jak kan. Flayola, ks. Bonnafoux i o. Mie (27 lutego 1839), czy po sprowadzeniu jezuitów do Marsylii 17 maja
1839; to wydarzenie jest dla niego jednym z najpiêkniejszych dni
jego biskupiej pos³ugi.
Rodziny Mazenod i Boisgelin
Biskup mówi³ niewiele o swojej rodzinie. Jest krótka wzmianka
o d³ugach jego ojca (4 i 8 lutego 1839), o listach do swej matki, o planach lubu Césarie de Boisgelin (17 i 20 kwietnia 1839), o tym, ¿e
Eugène de Boisgelin zosta³ pos³any do kolegium Jezuitów w Brugelette w Belgii (20 listopada 1839, 12 i 13 sierpnia 1840), zw³aszcza byli wspominani Louis de Boisgelin i Fortuné de Mazenod.
1 stycznia biskup powiêci³ ca³¹ stronê osobie Louisa, nowicjuszowi jezuitów. Nie jest zadowolony z tego powo³ania zakonnego, bo
samo pochodzenie siostrzeñca, jego talenty i zalety przeznacza³y
go, by piastowa³ wa¿ne funkcje w Kociele, gdyby do³¹czy³ do kleru diecezjalnego. Louis, os³abiony chorob¹, spêdzi³ z blisk¹ rodzin¹ parê tygodni jesieni¹ 1840 i 1841. Biskup de Mazenod przyj¹³
ich w Saint-Louis we wrzeniu 1840 (16 wrzenia 1840), we wrzeniu
1841 spêdzi³ z nimi kilka dni w Saint-Martin-de-Pallieres, w zamku rodziny Boisgelin (14-16 wrzenia 1841).
Biskup de Mazenod czu³ siê bardzo zwi¹zany ze swym wujem
Fortuné’em. 27 kwietnia 1839 mówi³, i¿ ukoñczy³ on 91 lat, zachowuj¹c tê sam¹ wie¿oæ umys³u i zdrowie co dwadziecia lat
temu”. Lecz 21 maja Fortuné gwa³townie traci si³y, co spowodowa³o wielki niepokój jego bratanka… „Bardzo to nas zaniepokoi³o, pisa³, a ból, jaki odczulimy, sprawi³, ¿e nie zasiedlimy do
obiadu”. W 1840 choroba Fortuné’a trwa tylko od 12 do 22 lutego. Bratanek prze¿ywa³ to bardzo i nic nie pisa³ o tym w Dzienni-
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ku. Dopiero na pocz¹tku kwietnia mia³ odwagê wspomnieæ o jego
zgonie, a wspomnienie to przenika³a ¿a³oba: Moje myli pe³ne
bólu kr¹¿¹ zwykle wokó³ grobu, w którym z³o¿y³em cenne szcz¹tki
mego czcigodnego wuja. Za kilka lat moje cia³o z³o¿¹ tak¿e w tym
grobowcu obok niego, gdzie nasze prochy bêd¹ oczekiwaæ razem
wielkiego dnia b³ogos³awionego zmartwychwstania, jak to jest wyryte na kamiennej p³ycie, która nas obu przykryje: Hic jacent, etc.,
expectantes beatam spem et adventum gloriae Magni Dei (Tu spoczywaj¹ itd., oczekuj¹c b³ogos³awionej nadziei i nadejcia chwa³y
Wielkiego Boga).
Oblaci
Za³o¿yciel doæ czêsto pisa³ o oblatach, lecz za ka¿dym razem
temat ten ujmowa³ w paru liniach; dziesi¹tki razy wspomina³
o misjach, jakie g³osz¹ zakonnicy niemal zawsze z du¿ym powodzeniem. Wiêcej miejsca powiêci³ wydarzeniom, jakie wtedy odbi³y siê
na historii Zgromadzenia: cuda zdzia³ane przez o. Albiniego na
Korsyce (28 lutego 1839), jego choroba, mieræ i przekonanie
o jego wiêtoci (27 kwietnia, 20 i 29 maja 1839, 3 grudnia 1841),
manewry biskupa i pewnych duchownych diecezji Gap, aby odebraæ sanktuarium Notre-Dame du Laus (21-28 listopada 1839, 10, 14
i 17 stycznia 1840), fundacja junioratu Lumières (13 sierpnia 1840,
12 maja 1841), przyjêcie misji w Kanadzie i Anglii (15-16, 24 lipca 6 sierpnia 1841), przyjazd pierwszych irlandzkich nowicjuszy do
nowicjatu przeniesionego do Notre-Dame de l’Osier (28 listopada
1841), nominacja o. Guiberta na biskupstwo Viviers (20 lipca, 6, 10,
12, 15, 19-21 sierpnia 1841) itd.
W 1841 Dziennik bardziej koncentruje siê na ¿yciu Zgromadzenia, poniewa¿ Rambert, Rey i Yenveux zanotowali przede wszystkim to, co dotyczy³o oblatów. Podobnie jest z dalszym ci¹giem
Dziennika, zawartym w nastêpnych tomach.
Yvon Beaudoin, OMI
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TEKST

Styczeñ 1839
1 stycznia: [Zeszyt VII, s. 77] Msza poranna w kaplicy domowej na Kalwarii; bracia Boissieu i Viala1 z³o¿yli na me rêce luby
zakonne, wobec cz³onków wspólnoty i oblatów2 seminarzystów.
Wróci³em doæ wczenie i zacz¹³em sw¹ pañszczyznê pierwszego
dnia Nowego Roku3, która mia³a trwaæ do siódmej wieczorem.
Mój siostrzeniec Louis, nowicjusz u Jezuitów przypomnia³ sobie, i¿ od czterech miesiêcy nie dawa³ znaku ¿ycia; w krótkim licie donosi mi, i¿ jest bardzo zadowolony i s¹dzi, ¿e nie jest to
nowina pomylna dla cz³onków jego rodziny, którzy bêd¹c tego
wiadomi, niech wiedz¹, czego maj¹ oczekiwaæ. Ten kochany ch³opak pomyli³ siê, wliczaj¹c mnie do grona tej rodziny. Nie mogê
oceniaæ jego powo³ania, bior¹c za podstawê nasze ziemskie upodobania. Je¿eli mam co do powiedzenia, to mój s¹d zale¿y od wznios³ego urzêdu biskupiego i oczekiwañ Kocio³a wzglêdem powo³anych, by oddali mu siê na s³u¿bê ca³ym swym ¿yciem. Patrz¹c na
to w ten sposób i nie bacz¹c na przyziemne korzyci i czysto ludzk¹ przyjañ, móg³bym wp³yn¹æ, aby ten m³ody cz³owiek ciesz¹cy
siê pozycj¹ spo³eczn¹, obdarzony tylu zaletami i talentami s³u¿y³
z o wiele wiêksz¹ korzyci¹ Kocio³owi gdzie indziej ni¿ u Jezuitów. Móg³bym wydaæ s¹d, ¿e by³oby lepiej, by wielebni ojcowie
nie zagarniali dla swego zgromadzenia wszystkich tych, którzy

1
Adolphe Boissieu opuci³ Zgromadzenie kilka miesiêcy po z³o¿eniu profesji. Jean
Viala (1808-1869).
2
W ten sposób nazywano wówczas braci scholastyków.
3
Pañszczyzna w dzieñ Nowego Roku: audiencje i wizyty protokolarne.
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z m³odzieñcz¹ pasj¹ pragn¹ zasiliæ ich szeregi powodowani
szczeroci¹ i niewinnoci¹. W m³odym wieku mo¿na ³atwo ich zapaliæ przyk³adem i pobo¿noci¹ uznanych mistrzów ciesz¹cych siê
pe³nym zaufaniem kandydatów.
I niechby nie rezygnowali z tych, którzy nie maj¹ wiele talentów, nie pochodz¹ z lepszych rodzin, lecz ich entuzjazm i pobo¿noæ dorównuje tamtym, przyjmowanym z otwartymi rêkami do
zakonu. By³by to dowód ich bezinteresownej wiernoci Kocio³owi, je¿eli tym wyró¿niaj¹cym siê kandydatom wska¿¹ drogê powo³ania równie wiêt¹ co ich w³asna, lecz na której staliby siê rzecznikami i obroñcami Kocio³a, walcz¹cymi zawsze w pierwszym
szeregu. Mogliby siê przys³u¿yæ jego sprawie stokroæ skuteczniej,
ni¿ gdyby stali na ty³ach oddzia³ów, pe³ni¹c drugorzêdn¹ s³u¿bê,
bez w¹tpienia po¿yteczn¹, lecz inni mogliby tam bez trudu zast¹piæ tych, którzy gdzie indziej oka¿¹ siê niezast¹pieni. Oto opinia
biskupa, który z najwiêkszym szacunkiem i ¿yw¹ sympati¹ odnosi
siê do zakonu Jezuitów, a by³by mu oddany jeszcze bardziej, wiedz¹c, ¿e zabiegaj¹ oni przede wszystkim o dobro Kocio³a, a nie
o chwa³ê swego zgromadzenia.
2 stycznia: List od o. Mille’a4. Szczegó³y bardzo pocieszaj¹ce
odnonie do misji w Ribiers: 200 bierzmowanych, 500 udzielonych
komunii. Po wyjedzie biskupa innych 200 mê¿czyzn przyjê³o komuniê wiêt¹. Ojcowie maj¹ g³osiæ misjê w Tallard5, nastêpnie rekolekcje parafialne w B6, gdzie prosz¹ o ojca znaj¹cego jêzyk prowansalski. Ojciec Ancel7 jest jak dot¹d zadowolony ze swego
powo³ania, lecz nie mo¿e siê ruszyæ z Laus, gdzie rozpocz¹³ nieszczêliw¹ akcjê, nie licz¹c siê z kosztami przedsiêwziêcia. S¹dzi³,
i¿ potrafi sp³aciæ drukarni wartoæ nak³adu swojej publikacji. Potrzebna jest mu suma 2000 franków, czego z pewnoci¹ nie jestemy w stanie mu zapewniæ.
Vincent Mille (1807-1885), wtedy superior Notre-Dame du Laus.
Ribiers i Tallard w departamencie Hautes-Alpes. Biskupem diecezji Gap by³
wówczas A. de La Croix dAzolette.
6
S³owo trudne do odczytania. Byæ mo¿e Barras (Alpes de Haute-Provence) lub
Barret (Hautes-Alpes).
7
Ksi¹dz Joseph Ancel nowicjusz w latach 1838-1839 opuci³ Zgromadzenie
8 stycznia 1842.
4
5
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3 stycznia: List dwóch zakonnic udaj¹cych siê do Rzymu
w sprawie zwolnienia od lubów zakonnych8. Prosz¹ mnie o wymagane zawiadczenie. Maj¹ zamiar za³o¿yæ w swym kraju ma³e
stowarzyszenie lub wst¹piæ do zakonu innego ni¿ ten, który pragn¹
opuciæ (Damy od wiêtego Tomasza z Aix).
List do o. André9, w którym pragnê dodaæ mu otuchy w jego
cierpieniu.
4 stycznia: List do o. Gibellego, w którym podkrelam jego
wspania³¹ postawê wobec o. Albiniego10. List do o. Courtèsa. Posy³am mu o. Telmona dla g³oszenia misji w Istres11. Przypominam
mu, jak nale¿y zachowaæ siê w tym wiêtym czasie, aby uzyskaæ
Bo¿e b³ogos³awieñstwo w pos³udze, gdzie wszystko zale¿y od bezinteresownego mi³osierdzia Boga. Misjonarze nie powinni zapominaæ o sobie, pracuj¹c dla innych. Zwracam mu uwagê, aby nie obci¹¿a³ siê g³oszeniami12; s³yszê, ¿e wyg³asza je na sposób oratorski.
Pouczam go, jak nale¿y postêpowaæ, aby uzyskaæ korzyæ duchow¹, której dowiadczalimy my sami.
[Bez daty, tu¿ przed 14 stycznia] Liczne sprawy bie¿¹ce, wizyty i nat³ok osób wype³niaj¹cych pokoje biskupstwa sprawi³y, ¿e
nie mam wolnego czasu usi¹æ przy biurku i pisaæ swój Dziennik.
Otrzyma³em wiele listów, popiesznie napisa³em kilka.
Ojciec Aubert (Pierre) prosi mnie o pozwolenie, by o. Bise13
by³ jego spowiednikiem, który sam tylko przebywa z nim w Aix.
Odpisa³em pozytywnie; o. Bise przys³a³ list, w którym jak zwykle

Por. Dziennik Mazenoda 10 grudnia 1838.
Daniel Valentin André (1802-1848) ze wspólnoty Aix. Czêsto zapada³ na zdrowiu i wraca³ wtedy do swojej rodziny w Trets (Bouches-du-Rhône).
10
Ojcowie Antoine Gibelli (1813-1846) i Charles Dominique Albini (1790-1839)
przebywali w Vico, na Korsyce. Ten ostatni by³ ciê¿ko chory pod koniec ubieg³ego roku.
11
Hippolyte Courtès (1798-1863), superior domu Aix; Adrien Telmon (1807-1878)
ze wspólnoty na Kalwarii. Istres (departament Bouches-du-Rhône).
12
Wieczorem po kazaniu superior misji przekazywa³ praktyczne og³oszenia, jak
zachêta do sakramentu pokuty (porównaj Ecrits oblats 16, s. 228), zapowied procesji
pokutnej, procesji z Najwiêtszym Sakramentem itd. (tam¿e, s. 229, 230, 234).
13
Pierre Aubert (1814-1890), kap³añstwo 25 grudnia 1836, i Nicolas Bise, urodzony 21 listopada 1814, kap³añstwo 22 wrzenia 1838.
8
9
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wyra¿a swe wzruszaj¹ce przywi¹zanie i mi³oæ. Niepodobna lepiej
odpowiedzieæ na mi³oæ, jak¹ darzê swych synów, ale nie wszyscy
byæ mo¿e czyni¹ to tak doskonale i tak spontanicznie.
Pan Mathieu z Bordeaux napisa³ mi trzy listy pe³ne oznak
przyjani, to jeden z tych, którzy z tak ¿ywym uczuciem i wdziêcznoci¹ otwieraj¹ swe serce.
List o. Guiguesa do o. Tempiera14, w którym oznajmia, jak
cudownym powodzeniem cieszy³a siê ich misja w 15; ponad
1000 mê¿czyzn przyst¹pi³o do komunii. Region co do którego stracono nadziejê na nawrócenie. Msza w kaplicy Córek Ubogich16.
Panie przyby³y bardzo licznie. Przyj¹³em do stowarzyszenia ponad
50 nowych. Teraz jest 475 pañ. Ze sprawozdania ks. Fissiaux na
posiedzeniu wynika, ¿e dzie³o to jest prawdziwym cudem.
Ojciec Courtes przys³a³ list, w którym oznajmia pocz¹tek misji w Istres. Wierni przychodz¹ na nauki rekolekcyjne.
Ojciec Guigues w swym licie zapytuje, czy w czasie misji
nale¿y uwzglêdniaæ godnoæ asystentów przy lekturze Nowego
Testamentu lub braæ pod uwagê tylko wiek, to znaczy najm³odszych. Odpowiadam, ¿e gdy wszyscy s¹ równi, funkcjê tê spe³nia
najm³odszy profesj¹, a nie najm³odszy wiekiem. Je¿eli misje g³osz¹ ojcowie tej samej wspólnoty, ka¿dy z asystentów ma zachowaæ
swoj¹ pozycjê.
Ojciec Bernard w swym licie pisze, ¿e misja w Aygalades17 ma
cudowne powodzenie. Koció³ nie jest w stanie pomieciæ wiernych.
Po kazaniu o blunierstwie, …18 mê¿czyzn podesz³o do krucyfiksu,
by z pobo¿noci¹ uca³owaæ stopy Ukrzy¿owanego. W swym licie
14
Eugène Bruno Guigues (1805-1874), superior Notre-Dame de l’Osier. Fr. de
Paule-Henry Tempier (1788-1870), superior wy¿szego seminarium w Marsylii, to do
niego przede wszystkim zwracano siê, poniewa¿ nie posiadaj¹c tytu³u, by³ w³aciwie
generalnym ekonomem Zgromadzenia.
15
Nazwê miejsca opuszczono w rêkopisie.
16
Chodzi o Dom Opatrznoci Boskiej za³o¿ony przez bpa de Mazenoda po epidemii cholery 1834 i 1835 dla opieki nad sierotami. Na pierwszym zebraniu opiekunek
ksiê¿a Pontier i Fissiaux zostali mianowani na dyrektorów dzie³a. Mieci³o siê ono przy
ulicy du Laurier, a od 1837 w wielkim budynku przy ulicy d’Isoard. Por. E. Roux, Charles Fisssiaux (1806-1867), Marseille 1941, s. 22-27.
17
Jean Antoine Bernard (1807-1870) ze wspólnoty z Kalwarii. Aygalades (Bouches-du-Rhône).
18
Liczba opuszczona w rêkopisie.
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o. Mille oznajmia, ¿e misje w Tallard maj¹ o wiele wiêksze powodzenie, ni¿ pocz¹tkowo s¹dzono.
Takie s³owa czytam w licie o. Bernarda: o. Magnan19 jest cz³owiekiem opanowanym, w rzeczywistoci20 ma charakter bardzo
pozytywny, to dobry zakonnik. W licie do o. Bernarda odpowiadam na ró¿ne w¹tpliwoci w kwestii sumienia.
14 stycznia: Dzieñ nie do zniesienia21, podobnie dni poprzednie. Ojciec Chauvet22 w licie pisze o misji Roussillon, któr¹ g³osi³
o. Honorat23 z wielkim powodzeniem. Misjê w Lacoste g³osili
oo. Chauvet i Rousset24. Pomimo wielkich trudnoci zakoñczy³a siê
powodzeniem. Lacoste to teren, gdzie katolicy s¹ wymieszani
z protestantami. Prawie wszystkie niewiasty przyst¹pi³y do komunii, a sporód mê¿czyzn wszyscy wolni od przeszkód nieusuwalnych tak¿e przyszli do wiêtego sto³u. Obrzêdy religijne odnios³y
wielki sukces. Ustawienie krzy¿a misyjnego wewn¹trz kocio³a to
wspania³y moment, a wiêty znak naszego odkupienia przedtem
przemierza³ wszystkie ulice protestantów.
Biskup diecezji Nancy25 pisze z Rzymu. Mia³ w planach byæ
tu wczoraj, ale nie zosta³ jak dot¹d przyjêty na audiencji przez papie¿a. Nies³usznie fakt ten t³umaczy tym, i¿ nie prosi³ o tê audiencjê za porednictwem kard. Lambruschiniego26. Pos³u¿y³ siê drog¹

19
Jean Joseph Magnan, urodzony w Marsylii 1 maja 1812 i wywiêcony na kap³ana 1 listopada 1834; ze wspólnoty Aix. Ojciec Courtès niezbyt go ceni³, por. Dziennik
Mazenoda, 29 grudnia 1838.
20
Au fait: zwrot nieznany. Biskup de Mazenod byæ mo¿e chcia³ u¿yæ: en fait.
21
S³owo wytarte.
22
Cyriaque Antoine Chauvet, urodzony 8 sierpnia 1804 w Carpentras w diecezji
Avignon, nowicjat rozpocz¹³ 15 lipca 1836, jako ju¿ kap³an opuci³ Zgromadzenie
w 1841.
23
Jean-Baptiste Honorat (1799-1862), superior Notre-Dame de Lumières. Roussillon w departamencie le Vaucluse, obok Notre-Dame de Lumières.
24
Lacoste w departamencie le Vaucluse, 5 km od Notre-Dame de Lumières. Joseph Isidore Rousset, urodzony w 1814 odby³ kilkumiesiêczny nowicjat na pocz¹tku
1842.
25
Biskup Charles de Forbin-Janson.
26
Kardyna³ Luigi Lambruschini by³ nuncjuszem w Pary¿u od 1827 do 1831. Mianowany kardyna³em w 1831; by³ wówczas Sekretarzem Stanu.
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zwyczajn¹, czyli przez szambelana papieskiego, który zwykle nie
czeka do jutra z odpowiedzi¹, jak¹ od razu uzyskuje u papie¿a.
Czy¿by papie¿ nie by³ ¿yczliwie do niego usposobiony, nara¿aj¹c
siê z jego powodu dwukrotnie na k³opoty, gdy biskup okaza³ siê
nieustêpliwy? Niew¹tpliwie papie¿ wiedzia³ o skargach ambasadorów, którzy mieli do czynienia z biskupem. S³ysza³em, i¿ biskup
Algieru27 nie podziela opinii, ¿e zab³ysn¹³ on jako kaznodzieja
w kociele Saint-Louis des Français28, i biskup Nancy zgodzi³ siê
wyg³osiæ trzy kazania u St-Sylvestre in Capite. Jaka mania czyniæ
wszystko dla rozg³osu! Ten brak taktu doprowadzi do tego, i¿ w koñcu bêdzie usuniêty z urzêdu w samym Rzymie, gdzie tak bezwzglêdnie os¹dzono go podczas ostatniej podró¿y.
16 stycznia: Orszak z cia³em ksiê¿niczki Marii Krystyny29 zatrzymuje siê w Marsylii. Wczoraj genera³ Sebastiani oraz ks. Jonjon, kapelan wys³any przez króla, zjawili siê o dziesi¹tej wieczorem, oznajmiaj¹c, ¿e cia³o ksiê¿niczki przywioz¹ dzisiaj, lecz
orszak pogrzebowy tylko siê zatrzyma. Ustalono, ¿e duchowni wyjd¹ na spotkanie, a miejscem wyznaczonym bêdzie Place Castellane. Tam tak¿e maj¹ oczekiwaæ przedstawiciele w³adz i procesjonalnie orszak ruszy a¿ do Bramy Aix przy piewie psalmów. Po
odprawieniu egzekwii pogrzebowy konwój ruszy w dalsz¹ drogê.
Wszystkie parafie zosta³y powiadomione, ¿e maj¹ siê udaæ do kocio³a St-Joseph, a stamt¹d na spotkanie orszaku, gdy tylko nadejdzie wiadomoæ, ¿e cia³o jest na umówionym miejscu. Ja uda³em
siê na plac. O wpó³ do czwartej powiadomiono, ¿e cia³o ju¿ jest.
Pos³aniec mera miasta zawiadomi³ o tym duchowieñstwo, które
spokojnie uda³o siê na wyznaczony plac, czekalimy bowiem od
ponad pó³ godziny.
Mój powóz wyprzedzi³ innych. Wszyscy razem, genera³, prefekt, mer itd., przeszlimy do skromnego biura celnego, wtedy zjawili siê genera³ de Rumigny i jego brat ambasador. Wymienilimy

Antoine Adolphe Dupuch, biskup Algieru od 1838 do 1845.
W kociele Saint-Louis des Français.
29
Maria Krystyna, córka króla Ludwika-Filipa urodzona w Palermo w 1813.
W 1837 polubi³ j¹ ksi¹¿ê Frédéric Guillaume Alexandre de Wurtemberg. Zmar³a w Pizie w 1839.
27
28
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pozdrowienia, a genera³ owiadczy³, ¿e otrzyma³ rozkaz królewski,
by zatrzyma³ siê w Marsylii. Opracowalimy bezzw³ocznie plan
przeniesienia cia³a ksiê¿niczki do katedry, gdzie mia³o zostaæ do
nastêpnego dnia. Zaproponowa³em, ¿e jutro odprawiê uroczyste
nabo¿eñstwo w obecnoci przedstawicieli wszystkich w³adz i duchowieñstwa miasta. Genera³ i jego brat z wdziêcznoci¹ przyjêli
tê propozycjê. Orszak ruszy³ przez rue de Rome, le Cours, rue dAix,
boulevard des Dames i przyby³ do katedry jeszcze za dnia. Ca³y
czas rozbrzmiewa³ piew psalmów na zmianê z orkiestr¹ wojskow¹. Lud cisn¹³ siê t³umnie wzd³u¿ trasy, a oddzia³y garnizonu formowa³y szpaler. Kler parafialny, kapitu³a katedralna i ja poprzedzalimy karawan, przedstawiciele w³adz szli za nim.
Ten ¿a³obny orszak sprawia³ ogromne wra¿enie i by³ jak najbardziej powa¿ny i dostojny. Dodam, ¿e przedstawiciele naszych
w³adz z wielkimi oporami zdejmuj¹ nakrycie g³owy nawet w procesji Najwiêtszego Sakramentu, odebrali wiêc naukê od ambasadora i jego brata oraz genera³a adiutanta królewskiego, ¿e nale¿y
swój kapelusz trzymaæ pod ramieniem, choæby bêd¹c w orszaku
miertelnych szcz¹tków zwyk³ej ksiê¿niczki. Za ich przyk³adem
poszli wszyscy obecni, przyjmuj¹c tê pe³n¹ szacunku postawê
mimo wielkiego zimna i silnego wiatru. Weszlimy do katedry
i z³o¿ono trumnê nakryt¹ aksamitnym ¿a³obnym suknem w kolorze fioletu. Trumnê nios³o dwunastu wyznaczonych ¿o³nierzy. Na
razie umieszczono j¹ na rodku kocio³a, odprawi³em egzekwie
i wszyscy wyszli, aby robotnicy mogli roz³o¿yæ dywany i ustawiæ
katafalk. Kompania garnizonu pozosta³a w kociele, tworz¹c wokó³ cia³a honorow¹ stra¿ licz¹c¹ czterech ¿o³nierzy. Dwóch kap³anów w kom¿y i stule odprawia³o mod³y ca³¹ noc.
Uzna³em za stosowne uprzedziæ panów de Rumigny i z³o¿yæ
im wizytê, skoro mieli zamiar przyjæ do mnie dzi wieczorem.
Uda³em siê do ich hotelu i zasta³em ich przy stole. Genera³ wyszed³
do mego powozu, by mnie pozdrowiæ. Oczarowa³a mnie rozmowa
z tymi dwoma panami i towarzysz¹cym im adiutantem królewskim,
wszyscy trzej bowiem odznaczali siê g³êbok¹ wiar¹. Wzruszy³y
mnie bardzo wszystkie szczegó³y z ¿ycia, a zw³aszcza z ostatnich
chwil madame ksiê¿niczki de Wurtemberg, jakie mi opowiadali.
Ambasador obieca³, ¿e jutro da mi do przeczytania list, który wysy³a królowej opisuj¹cy te chwile do g³êbi przeszywaj¹ce serce. Do
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listu do³¹czy krótkie sprawozdanie w jêzyku w³oskim, które napisa³ wikariusz generalny kapitu³y katedralnej Pizy. To z jego r¹k
ksiê¿niczka przyjê³a ostatnie sakramenty. Królewski adiutant obieca³ mi, ¿e z pewnoci¹ powie królowi, jak bardzo nasza katedra nie
przynosi s³awy miastu.
17 stycznia: Po skoñczeniu przygotowañ przedstawiciele
w³adz cywilnych administracyjnych i wojskowych udali siê do katedry; bracia de Rumigny przyszli na biskupstwo, sk¹d ju¿ wyszed³em, jak zwykle chcia³em byæ punktualny przy oficjalnych ceremoniach. Znaleli mnie wiêc w zakrystii, a ambasador, zgodnie
z dan¹ wczoraj obietnic¹ odczyta³ mi list, jaki napisa³ do królowej
w sam dzieñ mierci ksiê¿niczki. Jakim umocnieniem dla tej zacnej
królowej bêdzie historia piêknej mierci jej córki! Zleci³a ambasadorowi, niech otoczy ksiê¿niczkê opiek¹, by mog³a umrzeæ jako
dobra chrzecijanka. Uda³o mu siê to bez wiêkszego trudu; ksiê¿niczka poradzi³a sobie sama, prosi³a brata, ksiêcia de Nemours, by
j¹ ostrzeg³, gdy bêdzie w niebezpieczeñstwie, a ksi¹¿ê nadzwyczajnie wywi¹za³ siê z tego zadania. Niestety, nie mam odpisu tak
wzruszaj¹cego opowiadania, a jest bardzo buduj¹ce; uszanujmy
tajemnicê korespondencji miêdzy ambasadorem i królow¹.
Skoro lekarz orzek³ o zbli¿aj¹cej siê mierci, ksi¹¿ê de Nemours zapyta³ genera³a de Rumigny, co ma teraz czyniæ, skoro
obieca³ siostrze, i¿ j¹ powiadomi. Ambasador jako wierz¹cy rzek³:
„Wasza Wysokoæ, proszê zapytaæ siebie samego i post¹piæ tak jak
w podobnej sytuacji chcia³by byæ potraktowany”. „Rozumiem
pana”, odrzek³ ksi¹¿ê i zaraz wszed³ do pokoju siostry, by wype³niæ to bolesne, nie³atwe zadanie. Ksi¹dz de la Fanteria, wikariusz
generalny Pizy przyby³ na wezwanie i wyspowiada³ ksiê¿niczkê,
która odt¹d przyjê³a wszystko z nieustraszon¹ wiar¹. Próbowa³a siê
podnieæ, by bardziej godnie móc przyj¹æ wiêty wiatyk. Ta wzruszaj¹ca postawa p³yn¹ca z g³êbokiej wiary zadziwi³a wszystkich
obecnych, tak¿e jej mê¿a. Korzystaj¹c z tej uroczystej chwili, powiedzia³a g³ono: Panowie, widzicie, co mo¿e czyniæ wiara, mam
zaledwie 25 lat i jestem szczêliwa ze wiadomoci¹, ¿e schodz¹c
z tego wiata, wchodzê w posiadanie Boga”.
Myl¹c o sprawach bo¿ych, zwróci³a siê nastêpnie do mê¿a:
„Alexandre, rzek³a wzruszona, uwielbia³am ciê (przesadny ten
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zwrot u¿ywany jest we Francji na wyra¿enie uczuæ najwy¿szego
przywi¹zania), teraz ciê opuszczam. Pamiêtaj o danej obietnicy,
przysiêgnij mi, ¿e zostaniesz katolikiem wraz z naszym dzieckiem,
bymy mogli spotkaæ siê w niebie”. Chyba myl ta mocno j¹ zajmowa³a, bo z listu pana de Rumigny wynika, ¿e czterokrotnie przypomina³a to mê¿owi, za ka¿dym razem okazuj¹c czu³e przywi¹zanie i jakby ta sprawa by³a z góry ustalona. Ksi¹¿ê tak bardzo
identyfikowa³ siê z przekonaniami swej ma³¿onki, ¿e kiedy zgas³o
jej ¿ycie, zwróci³ siê do pana de Rumigny: Sir, jestem cz³owiekiem honoru, wiêc dotrzymam danego s³owa”30. List pana de Rumigny do królowej chyba nigdy nie bêdzie opublikowany, dlatego
chcê tu utrwaliæ ten historyczny fakt i zawiadczyæ, ¿e skrupulatnie przekaza³em s³owa z listu pana de Rumigny do królowej.
Pomijam inne interesuj¹ce szczegó³y z ostatnich chwil ¿ycia
ksiê¿niczki. Do koñca zachowuj¹c przytomnoæ umys³u, rozmawia³a tylko o szczêciu w niebie, prosi³a te¿ wikariusza generalnego,
by pomóg³ jej prze¿yæ jak najlepiej koniec ziemskiego ¿ycia. Pope³ni³am wiele grzechów, mówi³a z rozbrajaj¹c¹ pokor¹, ale nigdy
nie przesta³am kochaæ Boga, tak, kocha³am Go bardzo, Czuj¹c, ¿e
opuszczaj¹ j¹ si³y, z wielkim wysi³kiem uczyni³a znak krzy¿a. Potem kilkakrotnie poruszy³a wargami, wypowiadaj¹c s³owa zrozumia³e dla tych, którzy stali wokó³. Podano jej krucyfiks i uca³owa³a
go serdecznie, ksi¹dz la Fanteria ci¹gle mówi³ jej o Bogu i szczêciu w niebie. Utkwiwszy wzrok tam, gdzie by³a ojczyzna, za któr¹ têskni³a, zamknê³a oczy na zawsze.
Tak odda³a ostatnie tchnienie ta ksiê¿niczka, godna pe³nej pobo¿noci swej matki; jej mieræ pos³u¿y jako przyk³ad dla wielkich
tej ziemi, którzy schodz¹c z tego zwodniczego, pró¿nego wiata,
czêsto nie daj¹ wielkich nadziei na swe zbawienie! Ksiê¿niczka
Maria mierci¹ sw¹ okaza³a, i¿ by³a przeznaczona do wielkiej misji. Po mszy pontyfikalnej odprawi³em uroczyste egzekwie i orszak
pogrzebowy uformowa³ siê na nowo. Duchowieñstwo i ja na czele
odprowadzilimy cia³o a¿ do £uku Triumfalnego i bramy Aix, krocz¹c ulicami: rue de lEvêche, rue Caisserie, GrandRue, le Cours
i rue dAix, gdzie oddzia³y garnizonu formowa³y szpaler. Za kara30

Biskup de Mazenod podkreli³ tê odpowied ksiêcia de Wurtemberga.
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wanem, z ods³oniêt¹ g³ow¹ szli przedstawiciele w³adz cywilnych,
administracyjnych, s¹downiczych, wojskowych; karawan zatrzyma³
siê, gdy przybylimy na plac dAix. Otwarto drzwi karawanu, odpiewalimy In paradisum oraz modlitwê, pokropi³em cia³o po raz
ostatni i wrócilimy, orszak za zaraz wyruszy³ w dalsz¹ drogê,
kieruj¹c siê do Aix.
18 stycznia: W nocy z 17 na 18 b³ogos³awi³em ma³¿eñstwo,
które zawarli adwokat Lejard i panna Robert. W ten sposób celebrowa³em dwie msze w czasie mniejszym ni¿ 12 godzin i z bardzo
ró¿nych powodów. Uroczyst¹ mszê ¿a³obn¹ oraz mszê lubn¹. Jedna i druga msza przynios³y mi duchow¹ pociechê, ka¿da z nich
pociechê sobie w³aciw¹. Z prawdziw¹ pobo¿noci¹ celebrowa³em
bowiem ¿a³obn¹ mszê za ksiê¿niczkê, której wiêta mieræ by³a dla
mnie zbudowaniem. I z wielk¹ pociech¹ odprawia³em mszê za nowo¿eñców, których zwi¹zek przygotowa³em. Ich autentyczna pobo¿noæ by³a gwarancj¹ ³ask, które dla nich wyprasza³em, sprawuj¹c ofiarê mszy wiêtej i udzielaj¹c sakramentu ma³¿eñstwa.
19 stycznia: List kard. Paccy w ca³oci napisany przez tego
czcigodnego starca31. List ten jest dowodem wielkiej przyjani. Pan
Alessandri, który mi go przyniós³, mówi³, ¿e wyra¿a on najg³êbsze
uczucia i ¿e nie jestem w stanie poj¹æ, jak bardzo ten wiêty kardyna³ mnie kocha i jakiej doznaje radoci, ilekroæ mówi o mnie.
Nawi¹zywa³ do tego w ka¿dej rozmowie z panem Alessandrim,
którego gor¹co przyj¹³ po czêci ze wzglêdu na mnie. Przyznam,
¿e jestem wzruszony serdecznoci¹ czcigodnego dziekana wiêtego
Kolegium, bo ona nape³nia me serce tym wiêksz¹ wdziêcznoci¹
i uczuciem przyjani. Dla mnie to oczywiste, ¿e to nie dla formy duchowny ten, którego otaczam szacunkiem i przyjani¹, w swej korespondencji nie waha siê pisaæ, jak wielkim uczuciem mnie darzy,
co inni mog¹ czyniæ dla pozoru, lecz on wyra¿a to szczerze. Zreszt¹ od ponad czternastu lat nigdy nie w¹tpi³em, ¿e spotka³o mnie
szczêcie, i¿ mog³em go poznaæ i ceniæ.

31
Bartolomeo Pacca (1756-1844), prefekt Kongregacji do spraw Biskupów i Zakonów, odegra³ wa¿n¹ rolê w aprobacie Konstytucji i Regu³ w 1826.
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List od pani Joséphine de Coriolis32. Pisze o d³ugu wdziêcznoci, jaki zaci¹gnê³a wobec mnie i zachowuje w sercu. I ten list
przyniós³ mi Alessandri. Ten m³ody cz³owiek potwierdzi³ to,
o czym wiedzia³em, i¿ biedny biskup Nancy by³ zaledwie zauwa¿ony w Rzymie. I có¿ mia³by tam robiæ? Czy by³o warto ruszaæ
w tak d³ug¹ podró¿, by doznaæ upokorzeñ? Od dnia przyjazdu do
Rzymu 24 grudnia do 12 stycznia jeszcze nie uzyska³ audiencji
u papie¿a. Zdaje siê, ¿e swym pojawieniem siê w Rzymie sprawia³
tylko ¿a³osny widok, gdy biskupa Algieru przyjmowano z ca³¹
wspania³oci¹. Rzeczywicie, znalaz³ siê w sytuacji dziwnej i niejasnej, chc¹c graæ rolê upokarzanego i móg³bym go ostrzec, gdyby
chcia³ mnie siê radziæ w sprawie tej podró¿y zupe³nie nie w porê,
co ze smutkiem stwierdzam.
List do biskupa Lozanny zawiezie ks. Espanet, przysz³y kaznodzieja w Genewie33. Ojciec Allard34 pisze, ¿e jest bardzo zadowolony ze swej akcji misyjnej. Mój s³u¿¹cy Pascal Testamire odchodzi ze s³u¿by. Tym razem pozwoli³em, ¿eby go odprawi³35, choæ
by³o mi go ¿al. Zbytnio cierpliwoæ moja by³a od trzech lat wystawiana na próbê przez jego nikczemny charakter, który szokowa³
wszystkich. Moja heroiczna walka, by nie straciæ cierpliwoci,
musia³a siê zakoñczyæ, bo do cierpienia, które ofiarowa³em Bogu,
dosz³o ogólne niezadowolenie, czego nie mogê lekcewa¿yæ. Wystawi³em mu dobre wiadectwo, udzielaj¹c b³ogos³awieñstwa na
drogê.
20 stycznia: Msza w domu Panien Ubogich; odprawi³em j¹ na
zakoñczenie rekolekcji, które g³osi³ im o. Deplace36. Uczestniczy³y
w tych æwiczeniach z wielk¹ wytrwa³oci¹. By³a to wspania³a uroDama z Sacré-Coeur w Trinité-des-Monts w Rzymie.
Ksi¹dz J.B. Espanet (1805-1864), wikary w Marsylii. Dobry kaznodzieja, by³
zaproszony z kazaniami przez ksiêdza Vuarina, proboszcza z Genewy. Biskupem Lozanny by³ Pierre T. Yenni.
34
Jean François Allard (1806-1889), przysz³y wikariusz apostolski Natalu, z³o¿y³
profesjê 1 listopada 1838.
35
Biskup de Mazenod napisa³: zgodzi³em siê, aby go odes³a³, poniewa¿ to
o. Tempier wydali³ Pascala pod nieobecnoæ biskupa, któremu trudno by³o rozstaæ siê ze
swoimi s³u¿¹cymi. Por. F. de Paule Henry Tempier, w Ecrits oblats II, vol. 1, s. 55.
36
By³o wtedy dwóch jezuitów o nazwisku Deplace, którzy g³osili kazania: Etienne
i Charles.
32
33
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czystoæ. Radoci¹ napawa³ widok ponad 300 pañ zebranych
w kaplicy, gdzie Najwiêtszy Sakrament otacza³o prawie 200 wiec,
a biskup rozpoczyna³ sprawowanie mszy wiêtej na tym rozwietlonym o³tarzu promieniuj¹cym bardziej ni¿ wiat³em bogactwa
³ask. 150 ubogich dziewcz¹t siedz¹cych obok tych, które s³u¿y³y
im za matki, mia³y ¿ywiæ siê tym samym niebieskim pokarmem.
Wszystko to porusza³o mnie do g³êbi duszy: piêkna msza o najwiêtszym Imieniu Jezus, wzruszaj¹ce s³owa introitu nawi¹zuj¹ce
do Jezusa tu obecnego, jakby mo¿na go by³o widzieæ, rozgrzewa³y
serce. Nie mog³em powstrzymaæ ³ez z powodu g³êbokiego wzruszenia, jakie mnie ogarnê³o.
To wzruszenie udzieli³o siê obecnym podczas fervorino37, które do nich skierowa³em, nim rozda³em komuniê wiêt¹. Po mszy
przyjêto do Dzie³a wiele nowych pañ; Dzie³o liczy teraz 450 pañ,
s¹dzê, ¿e nawet wiêcej. Po b³ogos³awieñstwie wszyscy uczestniczyli w dziêkczynnej mszy, gdzie ja równie¿ by³em obecny. Nastêpnie przeszlimy do sali na górze, by wys³uchaæ sprawozdania
o aktualnej sytuacji Dzie³a. Oceniono je jak najlepiej, ksi¹dz Fissiaux postanowi³ je opublikowaæ. Jad³em obiad w domu Dzie³a, poniewa¿ mia³em odprawiæ uroczyste nieszpory, gdzie kazanie wyg³osi³ o. Deplace.
Jak¿e pocieszaj¹cy list przys³a³ o. Guibert38. Wiadomo, ¿e, jak
pisze on, z wielkim powodzeniem pracuj¹ nowi kap³ani, wychowankowie naszego seminarium. Ich postawa jest tak buduj¹ca, ¿e
zamiast lektury duchowej ka¿e czytaæ seminarzystom listy, które
otrzymuje od tych zacnych m³odych kap³anów.
Ojciec Telmon przys³a³ list o misji w Istres. Natrudzili siê tam
bardzo, lecz ich trud by³ owocny. W tej icie z piek³a rodem parafii
nie by³o ¿adnego cz³owieka, który odprawi³by spowied wielkanocn¹. Utrata wiary zrobi³a tam straszliwe spustoszenie.
Wreszcie napisa³ do mnie biskup Algieru, odpowiadaj¹c na list,
jaki wrêczy³ mu ks. Landmann. Nie rozumiem, dlaczego ten zacny
kap³an nie napisa³ do mnie, skoro dozna³ ode mnie tylu dowodów
¿yczliwoci w ró¿nych okazjach. Biskup Algieru pisze w niezwykle uprzejmym i serdecznym tonie. S¹dzê, ¿e trochê zbyt ³atwo
37
38

Fervorino po w³osku: krótka przemowa, by pobudziæ zapa³ wiernych.
Joseph H. Guibert (1806-1886), superior wy¿szego seminarium Ajaccio.
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okazuje sw¹ grzecznoæ, biorê wiêc to za dobr¹ monetê. Z mej strony jestem zawsze otwarty na jego propozycje dla dobra tej kwitn¹cej diecezji.
21 stycznia: Wszyscy proboszczowie miasta zebrali siê u mnie
dla rocznego rozliczenia ze swych honorariów39. Wynika z tego
sprawozdania, ¿e honoraria ca³ego miasta za rok 1838 wynosz¹
51 895 franków 90 centymów. Po odliczeniu ró¿nych op³at dla pe³nomocników40, ofiar na wy¿sze seminarium itd., ca³kowita suma
wynosi 48 532 franki 30 centymów do podzia³u: 903 franki 4 centymy ka¿demu proboszczowi i 832 franki 5 centymów ka¿demu
wikaremu. W konsekwencji daje to znacznie mniej w porównaniu
do sumy roku ubieg³ego, która wynosi brutto 71 645 franków 86
centymów, netto 67 843 franki 96 centymów, co da³o 1264 franki
76 centymów ka¿demu proboszczowi oraz 1165 franków 64 centymy ka¿demu wikaremu. W 1836 r. ca³kowita suma brutto wynios³a
54 168 franków 29 centymów, netto 53 367 franków 12 centymów,
co da³o ka¿demu proboszczowi 1012 franków 63 centymy i ka¿demu wikaremu 933 franki 15 centymów. W roku 1835 ca³kowita
suma brutto wynios³a 66 165 franków 28 centymów, netto 64 933
franki 54 centymy, zatem ka¿demu proboszczowi przypad³o 1224
franki 21 centymów ka¿demu za wikaremu 1128 franków 81 centymów. W 1834 ca³kowita suma brutto wynios³a 52 837 franków
87 centymów, netto dla ka¿dego proboszcza przypad³o 971 franków 09 centymów, ka¿demu za wikaremu 894 franki 98 centymów. W 1833 ca³kowita suma da³a 53 212 franków 35 centymów,
po odci¹gniêciu op³at ka¿demu proboszczowi przypad³o 987 franków 10 centymów i ka¿demu wikaremu 909 franków 75 centymów.
W 1832 r. ca³kowita suma brutto wynios³a 48 956 franków, po odci¹gniêciu op³at ka¿demu proboszczowi przypad³o 920 franków,
natomiast ka¿demu wikaremu 840 franków. Obraz ten wygl¹da
dosyæ ciekawie, dlatego sporz¹dzi³em taki oto wykaz. Od pierwszego roku rozliczania dochodów honoraria wynios³y:
39
Co do ofiar w parafiach miejskich i ich rozdzia³u ustalonego za czasów biskupa
Fortunéa, por. Jean Leflon, Mgr de Mazenod II, s. 548-552.
40
S³owo tu u¿yte nie wystêpuje w s³owniku; bp de Mazenod niew¹tpliwie chcia³
powiedzieæ: mandataires (pe³nomocnik).
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[w 1832] . . . . . . . . . . . . . . . 48 956 franków
w 1833 . . . . . . . . . . . . . . . . 53 212 franków
w 1834 . . . . . . . . . . . . . . . . 52 387 franków
w 1835 . . . . . . . . . . . . . . . . 66 165 franków
w 1836 . . . . . . . . . . . . . . . . 54 168 franków
w 1837 . . . . . . . . . . . . . . . . 71 645 franków
w 1838 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 895 franków
22 stycznia: Z³o¿y³ mi wizytê Xavier Richard, zastêpca mera
i cz³onek komisji chrzecijañskiego stowarzyszenia dla kolonizacji
Algieru. Przed³o¿y³ mi kilka nowych statutów, co do których mia³em podaæ swoje uwagi. Poniewa¿ nowe statuty stowarzyszenia
ograniczy³y swój program do operacji finansowej, oznajmi³em, ¿e
wycofujê siê, bo staæ na czele tego rodzaju stowarzyszenia by³oby
nie na miejscu. Pan Richard nalega³, bym nie podejmowa³ tej decyzji, akcentuj¹c dobr¹ wolê wszystkich cz³onków. Ostatecznie
uzna³, ¿e je¿eli wymagam koniecznych gwarancji, to po to, aby
moja rola biskupa nie dozna³a uszczerbku. Tak¹ opiniê mia³ przekazaæ cz³onkom komisji, którzy oczekiwali mojej odpowiedzi.
23 stycznia: Ojciec Honorat przys³a³ bardzo interesuj¹cy list
w sprawie dwóch misji, które jednoczenie odbywaj¹ siê w diecezji Avignon.
24 stycznia: Ksi¹¿ê de Mir41 i pan Fournier przyszli przedstawiæ swe opinie. Bez wahania zarzuci³em ksiêciu, ¿e w swym przemówieniu pozwoli³ sobie na wypowied nieprawomyln¹. Pan Fournier, usprawiedliwiaj¹c go, nie da³ mu mo¿liwoci obrony; sposób,
w jaki przemawia³ pan Fournier, by³ bardzo przekonywaj¹cy, by³em zadowolony zarówno z idei, jakich broni³, jak te¿ z piêknego
ich wyra¿ania. Uzasadnia³ zmiany w statutach tym, ¿e rz¹d nie
móg³by zatwierdziæ tekstu w pierwotnej wersji. Przyzna³, i¿ moje
obawy by³y s³uszne i godne pochwa³y i ¿e pierwszy odmówi³by
wspó³pracy z ka¿dym stowarzyszeniem niekatolickim; w dyskusji
41
Teofil Mirski, we Francji zwany ksi¹¿ê de Mir, Polak, który walczy³ w 1830
o niepodleg³oæ Polski. Schroni³ siê we Francji, gdy wojska carskie zgniot³y powstanie,
a nastêpnie osiad³ w Algierii.
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jego argumenty odznacza³y siê zarówno przenikliwoci¹, jak
i zdrowym s¹dem. W koñcu poprosi³, bym pisemnie sprecyzowa³
warunki, jakie postawi³em, bez których nie przyj¹³bym honorowego prezesa, co jego zdaniem zapewni³oby stowarzyszeniu
prawdziw¹ ¿ywotnoæ. W przeciwnym razie pozostanie ono czyst¹ gr¹ finansow¹ bez nadziei na powodzenie, jak tyle innych,
które powstawa³y. Owiadczy³, ¿e z pewnoci¹ wycofa siê z niego, je¿eli mnie tam zabraknie. Uzna³em, i¿ nie mogê odrzuciæ tej
propozycji.
Biskupowi Algieru poleci³em w licie braci o. Reinaud42. Przypominam mu, niech zaleca swym kap³anom, aby nie próbowali
nawracaæ choæby jednego Araba, skoro pan Barthe43, który ustanowi³ go biskupem Algieru, zabrania tego rodzaju wystêpku.
25 stycznia: Zebranie Rady Rozkrzewiania Wiary. Dzie³o, bardzo ¿ywotne, kwitnie w mojej diecezji; od ubieg³ego roku liczba
cz³onków znacznie wzros³a. Ojciec Deplace g³osi³ w kociele wiêtej Trójcy kazanie o mi³osierdziu na rzecz Dzie³a Opatrznoci Córek Ubogich. By³em tam obecny, pogoda nie dopisa³a; pomimo ¿e
przysz³o niewielu wiernych, zebrano pokan¹ sumê 500 franków
przeznaczon¹ na fundamenty pod kaplicê, która okaza³a siê konieczna.
Ju¿ dziesi¹ty raz spotkali siê u mnie panowie Jauffret, przedsiêbiorcy budowy kocio³a St-Joseph i ks. Abbat44. Nie mog³em
lekcewa¿yæ skarg proboszcza, który bardzo zdecydowanie wykazywa³ b³êdy, jakie pope³nili panowie Jauffret, itd. Ci, bêd¹c z góry
uprzedzeni do ks. Abbata, nie chcieli przyznaæ, i¿ racja jest po stronie proboszcza, który w gruncie rzeczy ma opiniê, i¿ czasem szuka dziury w ca³ym”. Na przedostatnim posiedzeniu, po wys³uchaniu opinii zarówno przedsiêbiorców, jak i proboszcza, by³em
przekonany, ¿e wnoszone przez niego skargi s¹ uzasadnione. Dzisiaj panowie Jauffret uznali to sami, na dowód czego proponowali

42
Valentin Reinaud, z którego oo. Guibert i Moreau nie byli zadowoleni na Korsyce. By³ profesorem w wy¿szym seminarium w Marsylii od 1838 do 1841, gdy opuci³
Zgromadzenie.
43
M. Barthe, ówczesny minister wyznañ.
44
Antoine Abbat (1797-1866) by³ proboszczem kocio³a St-Joseph.
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2500 franków jako odszkodowanie. Ustali³em sumê 3000 franków, na co zgodzi³ siê wreszcie proboszcz, który ¿¹da³ sumy
6000. Tak zakoñczylimy spór, który móg³by nas zaprowadziæ na
drogê s¹dow¹.
26 stycznia: Jak siê dowiadujê, mer czuje siê ura¿ony; zarzuca wikaremu parafii Aygalades, i¿ wzniós³ postument pod krzy¿
misyjny, wkraczaj¹c na drogê publiczn¹. Aby go rozbroiæ, postanowi³em, ¿e Jeancard uda siê do niego z misj¹ pojednawcz¹. Racja
jest po jego stronie, a z braku czasu nie mog³em napisaæ do wikarego, by naprawi³ ten b³¹d. Podejmuj¹c tak¹ decyzjê, uniknêlimy
k³ótni, jaka powsta³aby z tej okazji, bo najbli¿sze otoczenie mera
nie jest przychylne religii.
27 stycznia: Wczesnym rankiem uda³em siê do Aygalades, by
celebrowaæ tam ofiarê mszy wiêtej i udzieliæ komunii mê¿czyznom, którzy dziêki misji siê nawrócili. Kto uwierzy³by, i¿ w tym
najbardziej opuszczonym regionie mej diecezji mo¿e zdarzyæ siê
taki cud. £atwo mo¿na policzyæ tych, co nie skorzystali z wielkich
³ask, jakich Bóg udzieli³ tej parafii, jeli w ogóle tacy s¹. Parafie
z ca³ej okolicy w³¹czy³y siê w to dzie³o, ka¿dego wieczoru wierni
pochodz¹cy z wiosek Saint-André, Saint-Louis, Saint-Antoine, Saint-Joseph, Sainte-Marthe, a tak¿e les Crottes i le Canet t³umnie ci¹gnêli do Aygalades, by s³uchaæ nauk rekolekcyjnych. Zasta³em koció³ wype³niony wiernymi. Przywita³ mnie wikary administrator45
parafii, gratuluj¹c mi. W s³owie powitalnym ukaza³ bogactwo ³ask
p³yn¹cych z misji i dobro, które siê przez ni¹ dokona³o, gorliwoæ
i talent misjonarzy itd.
Celebrowa³em mszê i ca³y czas wierni trwali w pobo¿nym skupieniu. Podobnie, gdy do tego niezmierzonego t³umu g³osi³em s³owo Bo¿e, nim rozda³em komuniê. Oko³o 500 mê¿czyzn przyjê³o

45
Pozbawiony wszelkich funkcji w parafii Aygalades, poniewa¿ z nikim nie potrafi³ ¿yæ w zgodzie, J.R. Jonquier przeciwstawia³ siê wszelkimi sposobami biskupom Mazenoda. W padzierniku 1835 dosz³o do porozumienia. Jonquier zatrzyma³ tytu³ proboszcza (a¿ do swej mierci w 1843), lecz parafi¹ zarz¹dza³ zastêpca proboszcza, którego
bp de Mazenod zwie tutaj wikariuszem administratorem. Por. J. Leflon, Mgr de Mazenod II, s. 510, 570, 573-578.
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w komunii Jezusa Chrystusa. Tylko Bóg wie, ilu z nich nie prze¿ywa³o tej radoci od chwili pierwszej komunii. Nigdy nie widzia³em
tylu obecnych tu m³odych, ze zdumieniem stwierdzi³em, i¿ na jednego starca przypada dziesiêciu m³odych. Potem zrozumia³em, i¿
z s¹siednich parafii przybyli przede wszystkim m³odzi mê¿czyni
od 25 do 40 lat, natomiast z miejscowej parafii byli tylko starsi. To
wszystko wzrusza³o mnie a¿ do ³ez i nie zdo³a³em ich powstrzymaæ, gdy rozdawa³em Chleb ¯ycia tym ludziom dot¹d zb³¹kanym,
a teraz gorliwie korzystaj¹cym z dobrodziejstw ³aski. Udzieli³em
sakramentu bierzmowania 65 mê¿czyznom, którzy przez zaniedbanie nie otrzymali go w dzieciñstwie. Przyjê³o tak¿e ten sakrament
sporo kobiet przyby³ych specjalnie w tym celu.
W kazaniu przed bierzmowaniem obszernie ukaza³em, jak
wielkie szczêcie spotyka tych, którzy korzystaj¹ z ³aski misji wiêtych. Nie ukrywa³em te¿ osobistej radoci, jakiej dozna³em w tych
wspania³ych chwilach. Duch wiêty unosi³ siê nad nami i wszyscy
g³êboko odczuwali tê ³askê, o której mówi³em. Przenikniêci tak
wznios³ymi uczuciami wierni opucili wi¹tyniê, by powróciæ za
dwie godziny na uroczystoæ ustawienia misyjnego krzy¿a. Pogoda tymczasem popsu³a siê, lecz deszcz nie powstrzyma³ nikogo. To
oszczêdzi³o nam k³opotów, jakie sprawiaj¹ ³obuzy z miasteczka,
którzy zjawiliby siê tylko po to, by m¹ciæ uroczystoæ. Bo co ma
wspólnego Chrystus króluj¹cy w duszach naszych nowo nawróconych wiernych ze Z³ym Duchem, który opanowa³ wszystkich ³otrów z miasteczka!
Pomimo padaj¹cego deszczu poszed³em b³ogos³awiæ krzy¿
misyjny, do którego umocowano piêkn¹ figurê Chrystusa. Krzy¿
nieli triumfalnie i w nale¿ytym porz¹dku mê¿czyni, którzy zmieniali siê a¿ do placu przed kocio³em, gdzie go ustawiono. Nastêpnie pob³ogos³awi³em obecnych Najwiêtszym Sakramentem,
a przed rozes³aniem przemówi³em jeszcze raz do wiernych, zapowiadaj¹c, ¿e jutro rozdam wszystkim misyjne pami¹tki, które
przedtem pob³ogos³awiê.
28 stycznia: Odk¹d w szpitalu udzielam sakramentu bierzmowania biednym chorym, nie spotka³em jeszcze nikogo, kto by go
przyj¹³ z tak¹ pobo¿noci¹ jak ten m³ody ch³opak, któremu udzieli³em tego sakramentu. Oczekiwa³ mnie ze wiêt¹ niecierpliwoci¹,
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a kiedy mnie zobaczy³, nie wiedzia³, jak ma wyraziæ sw¹ radoæ.
Doskonale rozumia³ i przyjmowa³ myli, jakie mu podsun¹³em!
Byli tym wzruszeni zarówno wszyscy asystuj¹cy, jak i ja sam.
Dziêkowa³em Bogu, ¿e tak ³askawie wynagradza³ mnie za pos³ugê, która sama w sobie by³a s³odk¹ pociech¹ dla mego serca. Zebranie mê¿czyzn cz³onków stowarzyszenia Saint-François Régis.
Tylko kilku z nich czynnie zaanga¿owa³o siê w dzie³o, lecz to wystarczy dla jego rozwoju. Rozpatruje siê sytuacjê oko³o stu ma³¿eñstw; 70 zosta³o uregulowanych, pozosta³e maj¹ powa¿ne przeszkody, a kilka z nich przedstawia problemy nie do uregulowania.
Zastanawialimy siê nad sposobem zyskania jakich rodków pieniê¿nych i powrócimy do tej sprawy.
29 stycznia: Msza w pierwotnym klasztorze Wizytek. Wspólnota rozwija siê duchowo. Jestem bardzo wzruszony oznakami
przywi¹zania, jakie okazuj¹ mi te wiête niewiasty. Dzieñ, kiedy je
nawiedzam, jest dniem radoci. One prawdziwie rozumiej¹, jak
bardzo interesujê siê ich wspólnot¹, która daj¹c wiadectwo ¿ycia
regularnego i jednomylnoci, jest dla mnie ogromn¹ radoci¹.
30 stycznia: Msza antycypowana Requiem za o. Suzanne’a46.
Rocznica jego cennej mierci przypada jutro; ale skorzysta³em
z liturgicznego semiduplex47, pozwalaj¹cego celebrowaæ mszê Requiem. Jutro bêdzie festum duplex. List do arcybiskupa diecezji Aix
zawieraj¹cy odpowied ministra sprawiedliwoci na mój sprzeciw
co do decyzji rady uniwersyteckiej odnonie do ni¿szych seminariów.
31 stycznia: Otrzyma³em list od biskupa diecezji Ajaccio48.
Zatrzyma³ siê w Marsylii proboszcz katedry Algieru. Wzywa go do

Ojciec Marius J.A. Suzanne (1799-1829).
Przed liturgiczn¹ reform¹ Paw³a VI festum duplex by³o dniem, w którym podwajano antyfony psalmów z oficjum, czyli odmawiano je w ca³oci przed i po psalmie.
W dni semi-duplex odmawiano przed psalmem tylko pierwsze s³owa antyfony. W te dni
kap³an móg³ wybraæ formularz mszy, albo z dnia, albo mszê wotywn¹, czy te¿ mszê za
zmar³ych; w dzieñ festum duplex odprawiano obowi¹zkowo mszê wed³ug kalendarza liturgicznego.
48
X.T.R. Casanelli d’Istria, biskup Ajaccio od 1833 do 1869.
46
47
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siebie biskup diecezji Tours, Dupuch, gdzie tamten by³ proboszczem. Biskup mianowa³ go kanonikiem, obiecuj¹c mu uposa¿enie
2400 franków. Jednak wierzê, ¿e tylko apostolski zapa³ przywiód³
go do Algieru. Ten zacny kap³an jest przekonany, ¿e maj¹c autorytet, mogê wp³yn¹æ na politykê, dlatego prosi³, bym uczyni³ co dla
kolonii. Mog³em go tylko zapewniæ, ¿e to, co mam do zaofiarowania, to szczere ¿yczenia i skromna modlitwa. To go nie zadowoli³o, poniewa¿ wiedzia³, ¿e to ja wysun¹³em projekt ustanowienia
biskupstwa w Algierze. Mam tylko niewielki udzia³ w tym dziele,
a do jego powodzenia nieco siê przyczyni³em przez szczêliwy
zbieg wydarzeñ, w których Opatrznoæ Bo¿a mn¹ kierowa³a49.
Misjonarze z Aygalades50 przyszli do mnie, by szczegó³owo
przedstawiæ mi wielkie dzie³o, które ukoñczyli; przekaza³em im
swoje uwagi.
Ojciec Telmon w licie zamieszcza sprawozdanie z misji
w Istres. Ludzie niegodziwi zaciekle przeladuj¹ przystêpuj¹cych
do spowiedzi. W swej nienawici posunêli siê tak daleko, ¿e m³odzieñcowi, który siê wyspowiada³, oderwali ucho51. Mimo tych
trudnoci misja cieszy siê powodzeniem.
49
Aluzja do jego wizyty u króla w Pary¿u w grudniu 1837, por. Ecrits oblats 18,
s. 322-323.
50
Znani s¹ ju¿ ojcowie J.A. Bernard i J.J. Magnan, por. powy¿ej 4 stycznia i przypisy 17 i 19.
51
Oderwali: s³owo podkrelone przez bpa de Mazenoda.
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Luty 1839
1 lutego: List bpa Menjauda, który dot¹d jest nieco zaniepokojony z powodu zw³oki odnonie do jego wielkiej sprawy1. To mi
mówi, ¿e nie odpisa³em na jego ostatni list. Podobnie ma siê z innymi listami, których sporo le¿y na moim biurku i które prawdopodobnie pozostan¹ bez odpowiedzi.
2 lutego: Obrzêd powiêcenia wiec w katedrze. By³o bardzo
zimno dzi rano, ale co to jest w porównaniu z zimnem, które trzeba znieæ gdzie indziej!
List od arcybiskupa Aix2. Pisze, ¿e przysz³a odpowied z Rzymu na probê, jak¹ przedstawi³ w imieniu wszystkich biskupów
prowincji. Lecz odpowied dotyczy tylko jego, a pozwolenie jest
jedynie dla jego diecezji. To dowodzi, ¿e Rzym nie podziela opinii
biskupa Devie, a metropolitów nie traktuje siê tam jak ma³ych papie¿y. Co zamierza ten poczciwy biskup z Belley? Pragnie on zreformowaæ ten odwieczny zwyczaj, który ma moc prawa niemal
w ca³ym chrzecijañstwie. Niech raczej zajmie siê usuwaniem rzeczywistych nadu¿yæ. Jak ju¿ zaznaczy³em, widzê znaczne szkody
w tym, by metropolitom przyznaæ prawo wizytowania diecezji. Prawo to s³usznie popad³o w zapomnienie i dzi ani jeden biskup by
na to siê nie zgodzi³, mo¿e tylko biskup diecezji Belley, który zanim te zasady zostan¹ sprawdzone, ju¿ zostanie arcybiskupem3.

1
Biskup A.B. Menjaud zosta³ mianowany koadiutorem w diecezji Nancy z prawem sukcesji rozporz¹dzeniem cesarskim z 19 lipca 1838, lecz w tym charakterze zosta³ ustanowiony dopiero bull¹ z dnia 18 lutego 1839, otrzymuj¹c tytularne biskupstwo
in partibus Joppé.
2
Joseph Bernet, arcybiskup Aix od 1836 do 1846.
3
Co do tej opinii, jak¹ wyra¿a³ biskup A.R. Devie, a której nie podziela³ biskup de
Mazenod, zob. Dziennik, 26 listopada 1838.
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3 lutego: Msza pontyfikalna w kociele St-Victor. Wprawdzie
bez muzyki, lecz licznie zebrani wierni trwali w wielkiej pobo¿noci. Odprawi³em równie¿ nieszpory i nabo¿eñstwo. Nie zosta³em na
procesjê, jak w ubieg³ych latach. Napisa³ do mnie Dherbes, rektor
kocio³a St-Julien. Nie czuje siê dobrze w Nicei, dlatego chcia³by
wracaæ do St-Julien. Ojciec Courtès pisze o misji w Istres; wród
pliku listów przyci¹gaj¹ te szczegó³y. Brat Viala przekazuje informacje o postulancie przyby³ym z Agde4. List do o. Telmona. Lêkam
siê, ¿e gniew i oburzenie opanuj¹ go wobec wrogów zwalczaj¹cych
misje, utrudniaj¹c wiernym nawrócenie. Przypominam mu, ¿e nade
wszystko winien nas o¿ywiaæ duch ³agodnoci, i zalecam, by nie
zaniedbywa³ naszych zwyczajów, których o. Courtès nie zna dostatecznie.
4 lutego: Markiz de Lubières5 napisa³ list w zwi¹zku ze sp³at¹
d³ugu, któr¹ ma mi uiciæ. Domaga siê zwrotu nale¿noci swego
tecia, który zad³u¿y³ siê na emigracji, robi¹c nieszczêliwe operacje finansowe razem z moim ojcem. Nie omieszkam daæ mu odpowied i zrewidowaæ jego zapatrywania.
5 lutego: Pisze do mnie ks. Grégoire, rektor kocio³a Saint-Andre. List w³o¿y³em do listów misyjnych, tak bardzo jest buduj¹ce to, co mówi, ile dobra dokona³o siê wród jego wiernych
w Aygalades w czasie misji parafialnych.
List od królowej z okazji mierci jej córki. Jest godne pochwa³y, ¿e ksiê¿niczka odznacza³a siê tak¹ pobo¿noci¹. O misji w Istres
pisze znowu o. Telmon.
List, który przys³a³ mi o. Honorat, trzeba w ca³oci przepisaæ.
Wszystkie misje w diecezji Avignon s¹ godne podziwu, jedne bardziej ni¿ drugie. Dzieje siê tak, poniewa¿ s¹ g³oszone zgodnie
z tradycj¹ Zgromadzenia. Widaæ to jak na d³oni. Misje w diecezji
Aix uda³yby siê w stu procentach, gdyby trzymano siê naszej praktyki, wypróbowanej i umocnionej autorytetem Kocio³a.
4
Jean Viala (1808-1869), oblat 1 stycznia 1839, wywiêcony 3 listopada 1839.
Wydaje siê, ¿e ten postulant z Agde nie wst¹pi³ do nowicjatu.
5
Nazwisko markiza de Lubières wystêpuje w licie Eugeniusza do swego ojca
z 24 maja 1805. Jean Leflon nie wspomina go w pierwszym tomie biografii Za³o¿yciela.
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6 lutego: Ojciec Magnan pisze, i¿ proponuj¹ mu g³oszenie rekolekcji. To nie czas sposobny, by prosiæ o misjonarzy; od padziernika wszyscy s¹ ju¿ wyznaczeni do prac, bo w tym czasie
ustalamy plan zajêæ.
Dowiedzia³em siê z listu biskupa diecezji Fréjus6, ¿e przyje¿d¿a do mnie biskup syryjski, który wyrzek³szy siê oficjalnie b³êdów monofizytów, utraci³ biskupstwo Damaszku i nie ma z czego
siê utrzymaæ. Proponuje, bym wespó³ z innymi biskupami stara³ siê
zapewniæ mu godne warunki bytowania. Ca³kowicie zgadzam siê
z nim, lecz pozostawiam mu inicjatywê zorganizowania kolekty.
Ze swej strony uczyniê wszystko, by nie uchybiæ prawom gocinnoci.
7 lutego: List do Stowarzyszenia dla Kolonizacji Algieru.
Przedstawiam w nim zasady i warunki, na jakich przyjmê tytu³ prezesa honorowego. Treæ listu znajduje siê w mym archiwum7.
Przed paru dniami podczas dziêkczynienia po mszy postanowi³em z natchnienia Bo¿ego z³o¿yæ Jezusowi Chrystusowi uroczysty ho³d, adoruj¹c Go w Najwiêtszym Sakramencie, gdy jest publiczna adoracja we wszystkich parafiach w czwartek, niedzielê,
poniedzia³ek i wtorek przed rod¹ popielcow¹. Dzi spe³ni³em to
postanowienie i stokrotnie dziêkujê Panu, i¿ da³ mi to wiête natchnienie. W tym religijnym akcie dowiadczy³em takiej pociechy
i szczêcia, jakich Bóg tylko daje odczuæ. Oto, co postanawiam
czyniæ co roku podczas mego episkopatu: po niedzieli siedemdziesi¹tnicy mój sekretarz zawiadomi czternacie parafii w miecie, ¿e
w czasie czterdziestodniowego nabo¿eñstwa w czwartek, niedzielê lub w poniedzia³ek czy wtorek o sta³ej godzinie nawiedzê dan¹
parafiê, by adorowaæ Najwiêtszy Sakrament. U³o¿ê wizyty tak,
bym móg³ nawiedziæ czternacie parafii w cztery dni. Na jeden
dzieñ wypadaj¹ trzy parafie, nadto jedna, któr¹ odwiedzê w niedzielê. Proboszcz, uwiadomiony, przygotuje klêcznik, a ksiê¿a
z parafii niech mi wyjd¹ na spotkanie w drzwiach kocio³a. Proboszcz poda mi wiêcon¹ wodê, dzwony niech bij¹ na moje powi6
Louis Charles J.-B.Michel, biskup diecezji Fréjus od 1829 do 1845. Nazwisko
biskupa syryjskiego nie pojawia siê nigdzie.
7
D³ugi list z 4 lutego. Wierna kopia: AAM listy administracyjne, t. 4, n. 20. List
ten zamieszczamy w dodatku do tego tomu.
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tanie i po¿egnanie, potem wszyscy kap³ani udadz¹ siê wraz ze mn¹
do o³tarza. Uklêkniemy na oba kolana na ziemi8, podadz¹ mi kadzid³o dla okadzenia Najwiêtszego Sakramentu. Znowu padnê na
kolana, potem na klêczniku bêdê adorowaæ umi³owanego Zbawiciela z ca³ej duszy, aby: 1) oddaæ nale¿ny Mu ho³d; 2) wynagradzaæ
Mu wszelkie zniewagi, jakich doznaje w ka¿dym czasie, zw³aszcza
w tych dniach rozpusty; 3) wyprosiæ ³askê, bym wiêcie rz¹dzi³
powierzonym mi ludem; 4) uzyskaæ przebaczenie grzechów, by Pan
wybaczy³ mi ka¿de zaniedbanie w Jego s³u¿bie i pe³nieniu obowi¹zków; 5) b³agaæ, bym ¿y³ i umiera³ w Jego ³asce i nie dozwoli³,
abym na wieki by³ od Niego od³¹czony. Takie szczêcie dla mnie
jest przebywaæ w Boskiej obecnoci; tu za zas³on¹ chleba i wina
kryje siê przed mym wzrokiem.
Ile prób jeszcze cinie siê na usta, gdy korzê siê przed tronem
mi³osierdzia, kiedy adorujê i z mi³oci¹ spogl¹dam na Jezusa, który jest naszym mistrzem, naszym ojcem, Zbawicielem naszych
dusz, gdy rozmawiam z Nim, a On odpowiada w g³êbi duszy obfitoci¹ swych pociech i pe³ni¹ ³ask. Jak szybko mija pó³godzinna
adoracja tak cudownie wykorzystana. W tym widaæ piêkno naszej
religii, gdy pasterz staje kolejno poród ka¿dej gromadki swej trzody, by razem b³agaæ o mi³osierdzie Bo¿e i w³asnym przyk³adem
zachêciæ do adoracji Jezusa Chrystusa. Przychodzi On do swego
ludu, by odbieraæ akty uwielbienia i spe³niaæ jego proby. Biskup,
przed którym lud Bo¿y winien z szacunkiem chyliæ czo³o, sam
wielokrotnie chyli czo³o do ziemi, korz¹c siê przed Panem ca³ego
stworzenia. W gecie adoracji ofiaruje Mu kadzid³o, w skupieniu
i wielkiej pokorze b³aga za swój lud i za tych, których reprezentuje. Na znak dany przez kap³ana znowu pada na kolana i z sercem
przepe³nionym niewymownym szczêciem odchodzi w postawie
skupienia.
Dzi nawiedzi³em kocio³y Grands Carmes, Saint-Lazare i Saint-Vicent de Paul. Do tego ostatniego wierni, na czas uprzedzeni,
przybyli t³umnie.
Potem poszed³em udzieliæ sakramentu bierzmowania chorej
protestantce bêd¹cej w niebezpieczeñstwie mierci. Jeszcze tego

8

In plano: na ziemi.
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dnia wyrzek³a siê heretyckiej wiary, zosta³a warunkowo ochrzczona, wyspowiada³a siê, przyjê³a wiêty wiatyk, ostatnie namaszczenie i sakrament ma³¿eñstwa. Udzielaj¹c jej bierzmowania, dope³ni³em wiêtego dzie³a, to ju¿ szósty sakrament, jaki przyjê³a tego
ranka, by³a do tego najlepiej przygotowana. Trzeba przyznaæ, ¿e
otrzyma³a zap³atê za ca³odzienn¹ pracê, chocia¿ zg³osi³a siê dopiero o jedenastej, czyli ostatniej godzinie dnia.
Ojciec Guigues przys³a³ list 3 lutego; o. Courtès 6 lutego.
8 lutego: Msza w schronisku dla kobiet. Habit przyjê³a z moich r¹k jedna postulantka, to ju¿ druga pragn¹ca dzieliæ los tej nowej wspólnoty, która mnie bardzo cieszy. Po mszy i ceremonii siostry prosi³y, bym powiêci³ ich dom; w ten sposób mog³em
zwiedziæ ró¿ne klasy wychowanek. Te dziewczêta, które w wiêkszoci przyst¹pi³y do komunii w czasie mszy, czyni¹ cudowne postêpy, odk¹d zakonnice Notre-Dame de la Charité roztoczy³y opiekê nad zak³adem. Panie z biura przygotowa³y mi posi³ek, lecz
wyjani³em im, ¿e w mej diecezji wiernych zachêca siê do przestrzegania postu w pi¹tek po niedzieli Piêædziesi¹tnicy, a biskup
winien pierwszy dawaæ innym przyk³ad.
Ksi¹dz Bussieres, proboszcz parafii Gars9 w diecezji Digue,
przys³a³ mi list. To mi wygl¹da, ¿e sprawa zosta³a ukartowana
przez przyjació³ panien Isnardy, wierzycielek mego ojca. Dam wiêc
stosown¹ odpowied.
Biskup diecezji Fréjus zawiadamia mnie o bliskim przybyciu
syryjskiego biskupa nawróconego z herezji monofizytów. Zjawi³
siê dzi w towarzystwie swego t³umacza, bez którego nie móg³by
siê obejæ. Ten zacny biskup ani nie rozmawia, ani nie rozumie
jêzyka francuskiego, podobnie jak w³oskiego. Z wielk¹ przyjemnoci¹ bêdê go goci³ w moim domu.
9 lutego: Piszê do biskupa diecezji Fréjus w sprawie biskupa
syryjskiego. Jestem przekonany, ¿e powinien wróciæ do swej ojczyzny, maj¹c ju¿ pomoc z naszej strony. Nie ma on ¿adnych sta³ych
dochodów, dlatego nie wnikaj¹c, co biskupi mog¹ uczyniæ dla niego, winnimy napisaæ do Dzie³a Rozkrzewiania Wiary. Niech oni
9

Dzisiaj w departamencie Alpes Maritimes.
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zapewni¹ mu niewielk¹ pensjê jako misjonarzowi w swoim narodzie, który z wielkim po¿ytkiem móg³by rodaków sk³aniaæ do katolickiej wiary.
Ten, którego dzisiaj przyj¹³em na s³u¿bê pod zwyk³ymi warunkami, to Philippe Marbacher, z Hasle10 w szwajcarskim kantonie
Lucerna. Ufam, ¿e bêdê zadowolony z tego m³odzieñca, który
wydaje siê odznaczaæ charakterem bardzo pozytywnym i religijnymi zasadami, które wciela w praktykê.
10 lutego: Odwiedzi³em kocio³y: Notre-Dame du Mont, St-Joseph, St-Victor i St-Charles. W Notre-Dame du Mont wierni chyba zawiadomieni przyszli t³umnie, a ja odprawia³em sw¹ pó³godzinn¹ adoracjê. Zdaje siê, ¿e wierni zrozumieli, jak wielk¹ wagê
posiada ten uroczysty akt i ¿e ca³a parafia winna tam braæ udzia³.
Wszed³em do kocio³a St-Joseph ze wiêtym wiatykiem, jak
zwykle bez asysty. Ukry³em siê z ty³u Najwiêtszego Sakramentu,
pad³szy przedtem na kolana, aby On by³ w centrum. By³bym naprawdê szczêliwy, gdybym dziêki tym zewnêtrznym aktom móg³
pouczyæ wiernych, jak maj¹ oddaæ ho³d Chrystusowi ukrytemu
w sakramencie mi³oci. Chcia³bym jeszcze siê umniejszyæ i ukorzyæ przed Jego Bosk¹ obecnoci¹, aby ukazaæ, ¿e tylko Jemu nale¿y siê chwa³a, i oddaæ Mu nale¿n¹ czeæ.
To niezmienne pragnienie mego serca i nigdy nie zaniedbam
okazji, by ta zasada utrwali³a siê przez moje s³owa i czyny. Chcia³bym jednak daæ poznaæ ca³emu wiatu, jak wielkich wewnêtrznych
pociech doznajê, ilekroæ sp³acam ten d³ug wobec Boga. Tak bardzo, ¿e gdy przy mnie kto upada na kolana przed naszym Zbawicielem (zgodnie z regu³¹, któr¹ ustali³em za episkopatu mego
wuja), czujê wtedy niewymown¹ radoæ i szczêcie, a ze wzruszenia ³zy p³yn¹ mi z oczu. To jakbym ja sam odda³ Mu czeæ w osobie tego, kto spe³nia ten akt adoracji. I jestem szczêliwy, widz¹c,
jak sk³ada Mu siê ho³d, w duszy ³¹czê siê z tym zewnêtrznym aktem g³osz¹cym wielkoæ, potêgê mego Boga. Powtarzam w sercu:
to On jest godzien tego, to Jemu nale¿y siê wszelka czeæ; raz jeszcze padnij na kolana, adorujê Go z tob¹ i w tobie, oby wszyscy

10

Ms: Hasly. Hasle w Szwajcarii.
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ludzie przez Niego odkupieni znali Go i adorowali, On jest równy
w Bóstwie swemu Ojcu, nie potrzebowa³ nas, a mimo to ofiarowa³
siê za nas.
Z kocio³a St-Joseph poszed³em do St-Victor i St-Charles;
w tych kocio³ach wystawienie zda³o siê mizerne zw³aszcza wobec
tego, co zasta³em w Notre-Dame du Mont.
Nieco zagniewany napisa³em list do o. Courtèsa, sprawi³ mi
k³opot z powodu wszystkich tych zmian w planie misji. Nie jest
³atwo wyznaczaæ na nowo misjonarzy teraz, gdy ju¿ jest tak póno.
11 lutego: Nawiedzi³em kocio³y Saint-Martin, la Trinité, Saint-Theodore. Wszêdzie, jak na czterdziestogodzinne nabo¿eñstwo,
wystawienie jest zbyt skromne. Przypomnê o tym proboszczom
w osobistych rozmowach, gdy bêd¹ sk³adaæ sprawozdanie z pracy
duszpasterskiej. Piszê list do o. Magnana w tej samej sprawie co
do o. Courtèsa. Nie pozwalam, by jecha³ do Pelissane11 i tam g³osi³
niedzielne kazanie12. Piszê do kard. Paccy w odpowiedzi na jego
przyjacielski list, który napisa³ do mnie niedawno. Do³¹czam do
listu moje wielkopostne s³owo pasterskie na ten rok. Wiem, ¿e taki
uprzejmy gest sprawi mu przyjemnoæ. Do jego sekretarza wysy³am list polecaj¹cy m³odzieñca udaj¹cego siê do Rzymu. Pochodzi
on z parafii Poussel.
12 lutego: W licie do bpa Menjauda chcê go uspokoiæ i podziêkowaæ za gest przyjani. Ojciec Gibelli pisze, i¿ o. Albini powróci³ do zdrowia, choæ z trudem jeszcze siê podnosi. List od pana
Chappuis13, który poleca mi swych kuzynów. Jak zawsze zapewnia
mnie o swym synowskim oddaniu. Prosi o mój portret.
Pisz¹c do pana Clapiera, cz³onka rady miejskiej, wyjaniam, ¿e
moim obowi¹zkiem jest zachowaæ neutralnoæ podczas wyborów.
Ojciec Martin14 zawiadamia mnie, ¿e on i o. Honorat maj¹ g³osiæ
Dominicale. Kazanie niedzielne poza okresem adwentu i wielkiego postu.
Pélissanne: departament Bouches-du-Rhône.
13
Adrien Chappuis, adwokat, nale¿a³ kiedy do stowarzyszenia m³odzie¿y w Aix,
pozosta³ wiernym przyjacielem biskupa de Mazenoda. Pracowa³ wtedy w ministerstwie
finansów w Pary¿u.
14
Joseph Alphonse Martin (1803-1900) by³ wtedy misjonarzem w Notre-Dame du
Laus. Simiane w departamencie Alpes de Haute-Provence czy te¿ Simiane-Collongue
w departamencie Bouches-du-Rhône?
11

12
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parafialne misje w Simiane. S¹dzi, ¿e potrzebny jest jeszcze trzeci
misjonarz.
13 lutego: Powiêcenie popio³u w katedrze. By³ obecny biskup
syryjski; wed³ug naszego zwyczaju przyszed³ i przyj¹³ popió³. List
kardyna³a arcybiskupa diecezji Auch15. Przesy³a informacje tycz¹ce jednego z kaznodziei, który od dzi g³osi swe wielkopostne kazania. To, co przeczyta³em, powali³o mnie na ziemiê. Oto notatka,
jak¹ dostarczono z Auch kardyna³owi, który przes³a³ mi j¹ w licie:
Na pewno Eminencja pamiêta, jak mówi³em, ¿e doktryna, jak¹
g³osi ks. Gabriel, jest mocno podejrzana. Dodam, powo³uj¹c siê na
jego osobiste zwierzenia wobec kierowników duchownych seminarium, i¿ nie posiada on wiary. Jak poufnie mówi³, nie wierzy
w wiecznoæ kar; nie uwa¿a nierz¹du za grzech miertelny; s¹dzi,
¿e odt¹d nie trzeba uznawaæ tajemnic wiary, skoro wszystko mo¿na wyjaniæ rozumowo. Mówiê o tym, bo jeli Eminencja uzna za
s³uszne powiadomiæ biskupa Marsylii, to bêdzie on mia³ siê na
bacznoci, by wierni nie byli wprowadzani w b³¹d przez tak zdolnego kaznodziejê.
Czy to nie wprawi kogo w os³upienie? Zleci³em wikariuszowi
generalnemu, by napisa³ list tej treci: Jestem zmuszony odebraæ
ksiêdzu w³adzê spowiadania, której udzieli³em mu wczoraj. Decyzjê tê opieram na informacjach, jakie przekaza³ Ekscelencji pewien
biskup Francji. Radzê, by ksi¹dz nie podawa³ do publicznej wiadomoci tej sprawy, bo jeli nabierze ona rozg³osu, Ekscelencja, zmuszony podj¹æ dalsze kroki, odbierze ksiêdzu prawo do g³oszenia
kazañ, które pozostawia, by unikn¹æ skandalu”. Powiadomiony
o tym, nie mog³em post¹piæ inaczej bez nara¿enia na szwank mej
odpowiedzialnoci. Chcê ufaæ, ¿e ks. Gabriel zosta³ nies³usznie
os¹dzony. Nie do mnie nale¿y rozs¹dziæ, nie jestem bowiem jego
biskupem. Dla spokoju sumienia wystarcz¹ podjête rodki ostro¿noci. Sami oskar¿yciele uznaj¹, i¿ w kazaniach nie znajduj¹ niczego, co mo¿na by mu zarzuciæ.

15
Biskup Xavier dIsoard, urodzony w Aix, kardyna³, arcybiskup Auch od 1829
do 1839. Ojciec de Mazenod pozna³ go w Rzymie w 1825-1826, gdzie biskup dIsoard
by³ dziekanem Roty Rzymskiej.
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W kociele St-Martin, wype³nionym wiernymi, uczestniczy³em
w nabo¿eñstwie rody popielcowej. Kaznodzieja de Barjac da³ nudz¹cy popis retoryczny. Na koniec udzieli³em wiernym b³ogos³awieñstwa Najwiêtszym Sakramentem.
14 lutego: Ojciec Martin g³osi misje parafialne w Simiane.
Piszê do niego, krytykuj¹c mocno tê misjê. Wskazujê na trudnoci,
gdy podejmuje siê ryzyko bez zapewnienia rodków, by doprowadziæ do koñca to, co zbyt pochopnie siê obiecuje. W koñcu wspó³czuj¹c, bo s¹ s³abego zdrowia, owiadczam, ¿e o. Magnan do³¹czy
do nich.
W licie zawiadamiam o. Courtèsa, i¿ postanowi³em pos³aæ do
Simiane o. Magnana. Wyra¿am ¿al, ¿e nie nalegali na arcybiskupa,
by udzieli³ sakramentu bierzmowania mê¿czyznom, którzy nawrócili siê w czasie misji parafialnych w Istres. Je¿eli nie arcybiskup,
to biskup emeryt z Digne lub ja moglimy udzieliæ tego sakramentu16. List do o. Magnana, w którym wyznaczam mu jego now¹ placówkê.
15 lutego: Ojciec Honorat g³osi misje w Bonnieux17. Piszê do
niego, ¿e skoro misja ta przynosi wielkie owoce, trzeba bêdzie ceremoniê odnowienia przyrzeczeñ chrzcielnych18 przeprowadziæ
dwa razy: osobno dla mê¿czyzn, osobno dla kobiet. Listy, które
przysy³a o. Honorat, zawieraj¹ doskona³e sprawozdanie z jego misji19, polecam tê lekturê. Wczoraj zjawi³ siê u mnie ks. Gabriel.
Poniewa¿ wychodzi³em, by bierzmowaæ chorego, mog³em mu powiêciæ tylko chwilê. Wróci³ dzisiaj, by zapewniæ mnie o swej niewinnoci.
Przekaza³ mi owiadczenie, które chcia³bym przepisaæ, mimo
¿e siê spieszê.
Jestem mu winien ten akt sprawiedliwoci. Oto jego tekst:
Owiadczam wobec Boga i w g³êbi mego sumienia, ¿e ani w mych
mylach, ani s³owach nigdy nie by³o czegokolwiek, przynajmniej
16
Urywki listu do o. Courtèsa z 14 lutego opublikowano w Ecrits oblats 9, s. 102-103.
Dawny biskup diecezji Digne to biskup Bienvenu de Miollis.
17
Bonnieux w departamencie Vaucluse.
18
Odnowienie przyrzeczeñ chrztu, por Leflon, mgr de Mazenod II, s. 109.
19
Z listów, jakie pisa³ o. Honorat, zachowa³y siê tylko te od 1840 r.
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wiadomie, co porednio lub bezporednio sprzeciwia³oby siê dogmatom i moralnoci apostolskiego i rzymskiego Kocio³a. Wyzywam przed s¹d Bo¿y jako oszczercê tego, kto mia³by twierdziæ co
przeciwnego tej deklaracji. Chcê byæ wys³uchany wobec mych
oskar¿ycieli, poniewa¿ w spo³eczeñstwie kap³an nie mo¿e byæ jedynym, którego mo¿na by oskar¿aæ, nie wys³uchawszy jego zdania.
Jest prawd¹, ¿e w poufnych rozmowach z kap³anami porusza³em problemy tak gor¹czkowo dzi dyskutowane w innych krajach,
nawet we Francji, tak¿e wród niektórych duchownych. Powtarza³em argumenty, jakimi szafowali dla obrony zgubnych b³êdów, lecz
chyba tylko ludzie o wybitnie z³ej woli mogli mnie przypisaæ te
godne po¿a³owania opinie, jakie zwalcza³em zarówno publicznie,
jak i w prywatnym ¿yciu. Wobec podobnych oskar¿eñ gwarancj¹
mej niewinnoci jest moje nienaganne ¿ycie bez wykroczeñ, za które gro¿¹ kocielne kary, a tak¿e pos³uga duchowa ceniona tutaj i za
granic¹. Z oburzeniem wiêc odrzucam doktrynê, jak¹ mi przypisuj¹ odnonie do nauczania Kocio³a w zakresie szóstego przykazania, nie nazwê po imieniu tego oskar¿enia. Jestem gotów potwierdziæ sw¹ wiarê i moralnoæ tak¿e w prasie.
Podpisany: Gabriel, apostolski misjonarz, kanonik honorowy.
Marsylia, 15 lutego 1839”.
Ta deklaracja wystarczaj¹co przywraca mi spokój sumienia,
mogê wiêc daæ zgodê, aby ks. Gabriel dalej g³osi³ rozpoczête wielkopostne kazania. Potem jedzie do Auch, by broniæ swego imienia
wobec w³adzy, która przeciw niemu wnios³a oskar¿enie. Sprawi mi
radoæ, je¿eli us³yszê, ¿e oczyci³ siê on ca³kowicie z zarzutów
i ¿e tego kaznodziejê nie nale¿y traktowaæ jak tylu innych zawodowych kaznodziei, którzy siej¹ zgorszenie, gdziekolwiek siê pojawi¹. Mamy ich tutaj sporo i czujemy lêk za ka¿dym razem, gdy
pojawia siê nowy: Labruyère, ten nies³awny Labruyère kroczy na
przedzie tej niegodnej armii, Passenot, Lesbros, Marsillac, niejaki
Ferrand, kanonik z Awinionu, Clerc, Dumère20. Dodam jeszcze
dwóch innych, przekonacie siê, czy owoce prawdy spoczywaj¹
20
Biskup de Mazenod niekiedy wymienia³ tych kaznodziejów w pismach, nie skar¿¹c siê na nich specjalnie. Labruyère g³osi³ w Marsylii w 1827, por. listy administracyjne z 15 lutego, 25 lipca i 11 padziernika 1827.
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w dobrych rêkach i jakie to usta otwieraj¹ siê, by g³osiæ s³owo
Bo¿e: Peccatori [autem] dixit Deus: quare tu enarras justitias
meas et assumis testamentum meum per os tuum?21. Jest to dla nich
zawód jak ka¿dy inny.
16 lutego: List do Picota22. Zacny o. Albini w swym licie
dziêkujê mi i pisze o stanie swego zdrowia. Jego s³owa wyra¿aj¹
tyle pokory i apostolskiej gorliwoci23.
List od o. Guiberta. Maj¹ racjê, podejmuj¹c decyzjê, by rozbudowaæ na wielk¹ skalê swe seminarium. Co mieliby pocz¹æ, gdyby
im przydarzy³oby siê co podobnego jak budowniczym koszarów
¿andarmerii, które zawali³y siê, zanim zosta³y ukoñczone. W³anie
tak buduj¹ na Korsyce, gdzie wszystko powierza siê przedsiêbiorstwu. List do archiprezbitera, w którym przypominam, by stosowano siê dok³adnie do mego zarz¹dzenia z tego roku co do nauczania
mego ludu. Zbyt d³ugo trwa³ on w niewiedzy z powodu tych miesznych kazañ, które kaznodzieje g³osz¹ za dziewiêæ franków, a z których nikt inny nie ma innego po¿ytku poza miernym kaznodziej¹24.
[s. 1]25 17 lutego: Msza w kaplicy na Kalwarii w rocznicê zatwierdzenia Zgromadzenia. Jak zwykle ceremonia nadzwyczaj
wzruszaj¹ca. Byli obecni ojcowie z seminarium, a nadto kilku misjonarzy, którzy niedawno g³osili misje parafialne, a teraz sk³adali
u stóp Zbawiciela trofea zwyciêstwa nad mocami piek³a, co zawdziêczaj¹ tylko ³asce mi³osiernego Mistrza. Ten dzieñ26 jest szczególn¹ okazj¹, by wyraziæ sw¹ wdziêcznoæ i mi³oæ, uczucia, jakimi ka¿dy z obecnych by³ przepe³niony. Przywo³ywalimy tak¿e
21
Psalm 49,16: Grzesznikowi rzek³ Bóg: Czemu g³osisz sprawiedliwoæ moj¹
i wk³adasz przymierze moje w usta twoje?.
22
Bez w¹tpienia Michel Picot (1770-1841), dyrektor czasopisma „l’Ami de la religion et du roi, journal ecclésiastique, politique et littéraire”. Michel Picot by³ tak¿e cz³onkiem rady g³ównej Dzie³a Rozkrzewiania Wiary od momentu jego powstania w 1823.
23
Zachowa³ siê ten list z 12 lutego 1839 (APR: fonds Albini). Dziêkuje za modlitwy o jego uzdrowienie i mówi o Bo¿ym mi³osierdziu.
24
Dekrety z 31 grudnia 1838 na rok 1839. XVI dekret dotyczy³ nauki, katechizmu
i kaznodziejów. Por AAM, reg. des Insinuations, III, n. 98.
25
Pocz¹tek ósmego zeszytu z rêkopisem Dziennika (17 lutego — 6 czerwca 1839).
Arch. gen. OMI JM.
26
Trudno odczytaæ co innego; poprzednie zdanie bez zakoñczenia.

Luty

49

dobrodziejstwa naszego powo³ania i nadzwyczajne ³aski otrzymane specjalnie w tym roku, nie zapominalimy, ¿e jedn¹ z nich by³o
cudowne uzdrowienie naszego drogiego o. Albiniego. Podobnie
wiêta mieræ, mieræ przeznaczonego do chwa³y, drogiego brata
Morandiniego. Brat konwers Jean-Marie27 z³o¿y³ profesjê zakonn¹
na piêæ lat.
Ojciec Courtès pisze o misji w Istres. Nie martwi siê ju¿, jak
zdobyæ rodki dla misji Saint-Mitre28, jak s¹dzi, jego kuzyn Courtès ze swoj¹ zapobiegliwoci¹ zatroszczy siê o wszystko.
18 lutego: Sakramentu bierzmowania udziela³em najpierw
w mej kaplicy, nastêpnie dwóm chorym w miecie. Jeden z nich
by³ protestantem, który wyrzek³ siê wiary heretyckiej wczoraj
z wielk¹ ¿arliwoci¹ ducha. Przyszed³em na czas, nie s¹dzê jednak,
¿e do¿yje koñca dnia. Mieszkanie by³o pe³ne pobo¿nych osób, które radowa³y siê z jego powrotu do Kocio³a. Ludzie ci bez w¹tpienia s³u¿yli mu pomoc¹ i na tê okazjê ozdobili piêkny o³tarzyk.
19 lutego: List od komitetu chrzecijañskiego towarzystwa dla
kolonizacji Algieru. Jest to odpowied na mój list ustalaj¹cy zasady i warunki, na jakich zgodzê siê przyj¹æ tytu³ honorowego prezesa tego stowarzyszenia29. Skoro nie mam sekretarza, przepisujê
tekst listu:
Ekscelencjo, cz³onkowie komitetu chrzecijañskiego towarzystwa ds. kolonizacji i cywilizacji Afryki30 przeczytali z nale¿nym
szacunkiem i uwag¹ list podaj¹cy warunki, na jakich zgadzasz siê,
Ekscelencjo, byæ prezesem honorowym Wysokiej Rady, która ma
zarz¹dzaæ towarzystwem. Przy redakcji pierwotnych statutów komitet wprawdzie ograniczy³ siê do ogólnych sformu³owañ i nie
zamieci³ ¿adnego artyku³u, który by specjalnie okrela³ katolicki
charakter chrzecijañskiego towarzystwa. S¹dzi³ bowiem, i¿ charakter ten jest dostatecznie widoczny przez patronat, pod jakim
mieci siê towarzystwo. Nie trzeba siê lêkaæ, ¿e zechcemy, by to27
Tego imienia nie znajdujemy w ówczesnych pismach ani w opracowaniach
o pierwszych braciach; por. Vie Oblate Life 45(1986) s. 136-139.
28
Dwie gminy departamentu Bouches-du-Rhône.
29
List z 4 lutego, por. powy¿ej, 7 lutego.
30
Biskup de Mazenod pisze tutaj „Afryka”, a nie Algier czy Algieria.
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warzystwo popiera³o jak¹kolwiek religiê inn¹ ni¿ katolicka, skoro
dwóch biskupów zaprosilimy do przewodniczenia jednej i drugiej
komisji, którym powierzy siê administracjê towarzystwa.
Wszyscy cz³onkowie komitetu natchnieni m¹droci¹ i duchem
braterskiej mi³oci, którymi odznaczaj¹ siê te¿ zasady ujête w licie Ekscelencji, zdecydowali, by list ten zosta³ z³o¿ony w archiwach towarzystwa. Pragn¹ zapewniæ Ekscelencjê, i¿ w ¿adnym razie nie by³o ich intencj¹, by towarzystwo wprost przyczyni³o siê do
budowy jakiejkolwiek wi¹tyni lub wspierania duchownych heretyckiego wyznania. Nie by³o to ich intencj¹, nawet gdy postanowili nie wykluczaæ z towarzystwa chrzecijan niekatolików i dopuciæ do uczestnictwa w dobrach, które s¹ celem towarzystwa.
Pragn¹, aby w towarzystwie i instytucjach wyznanie oficjalne by³o
oparte tylko i wy³¹cznie na wierze katolickiego i apostolskiego
Kocio³a rzymskiego. Wyra¿aj¹c tê opiniê, cz³onkowie komitetu
z wdziêcznym sercem przyjmuj¹, ¿e Ekscelencja zgadza siê zostaæ
prezesem honorowym Wysokiej Rady tego komitetu i przesy³aj¹
szczere wyrazy szacunku i przywi¹zania.
Podpisani: F. Fournier, prezes, Dervieu, sekretarz.
Marsylia, 8 lutego 1839.
Orygina³ listu znajduje siê w mojej du¿ej czerwonej teczce31.
Kanonik Fissiaux32 przyszed³ po mnie z prob¹ udzielenia sakramentu bierzmowania dziewczynce sierocie w stanie agonalnym.
Towarzyszy³ mi biskup syryjski, który zwiedzi³ dom ze zwyk³¹
powag¹, nie zdradzaj¹c najmniejszego zdziwienia z powodu tego,
co zobaczy³.
List od rycerza de Collegno33. Wyra¿a pe³n¹ aprobatê dla mego
planu pielgrzymki do Verceili, lecz wola³by, ¿ebym nie odbywa³ jej
Nie odnaleziono orygina³u tego listu z 8 lutego.
Kanonik Charles Joseph Marie Fissiaux (1806-1867). W 1835 ufundowa³ Instytut dla Sierot po Epidemii Cholery; w 1839 zak³ada stowarzyszenie wiêtego Piotra
w Okowach dla m³odych wiêniów.
33
Louis Provana de Collegno. Eugeniusz pozna³ go podczas studiów w seminarium w Pary¿u. Rycerz de Collegno pracowa³ w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
nastêpnie by³ ministrem owiecenia publicznego Królestwa Sardynii w Turynie. Por. Rey I,
s. 109-110.
31
32

Luty

51

w maju, w tym czasie udaje siê do Genui w sprawach dotycz¹cych
uniwersytetu. Postara siê jednak tak u³o¿yæ sprawy, bymy mogli
siê spotkaæ. Biskup Algieru przysy³a listê osób znakomitych kraju
zg³oszonych do Stowarzyszenia Chrzecijañskiego, ale w pierwotnej redakcji statutów. Nie wiem, jak zareaguje na tekst obecny,
z nowymi statutami.
Na osobnej kartce napisa³ mi: Monseigneur i Przyjacielu, do
oficjalnego listu do³¹czam tê notatkê. Niezale¿nie od osobistego
charakteru, jaki pragniemy nadaæ stowarzyszeniu, jest punkt istotny, dotyczy skrelenia z listy ksiêcia de Mir, który nie powinien byæ
nadal jego cz³onkiem i który tylko przez sam¹ przynale¿noæ do
niego zepsu³by i uniemo¿liwi³by wszelkie przedsiêwziêcie.
W tym, co dotyczy ¿ycia religijnego i spo³ecznego lub doczesnego, to nie jest nasz cz³owiek i nie mo¿e nim byæ. Kosztuje mnie
sporo u¿ycie s³ów tak mocnych, i mówiê to z ¿alem, tak oczywistych, ale nie mogê post¹piæ inaczej.
To zwierzenie wprawia mnie w zak³opotanie. Mam je zachowaæ dla siebie? To, co twierdzi biskup, jest na tyle pewne, i¿ mogê
to powierzyæ tym, którzy bêd¹c blisko ksiêcia, licz¹ na jego wspó³pracê, by powiod³y siê ich zamiary? Zastanowiê siê.
List do ks. Reya34, superiora Braci wiêtego Józefa, z prob¹
przys³ania przynajmniej dwóch braci dla naszych m³odych wiêniów.
21 lutego: Poszed³em wys³uchaæ mszy celebrowanej przez syryjskiego biskupa. Odje¿d¿a dzisiaj i chce odwiedziæ Aix, Avignon
i Lyon. Poleci³em go dwom arcybiskupom i prezesowi Dzie³a Rozkrzewiania Wiary, by przyszli mu z pomoc¹.
List od biskupa diecezji Digne35. Ten wiêty biskup pragn¹³ mi
pogratulowaæ listu pasterskiego; kierowany duchem Bo¿ym doceni³ to, do czego natchn¹³ mnie zapa³ duszpasterski.

34
Ksi¹dz Joseph Rey (1798-1874), za³o¿yciel w 1835 i superior Braci wiêtego
Józefa zwanych te¿ Braæmi z Oullins (Rhône) albo z Citeaux.
35
F.M. Bienvenu Miollis, biskup diecezji Digne od 1805 do 1838, zmar³ w 1843.
Jego nastêpca, biskup Auguste Sibour, zosta³ mianowany 30 wrzenia 1839. List pasterski na Wielki Post bpa de Mazenoda nosi datê 2 lutego i nie porusza ¿adnego szczególnego tematu.
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List do biskupa diecezji Ajaccio36. Wysy³am mu protokó³, który przekaza³ wikariusz generalny Jacquemet.
22 lutego: List do o. Albiniego. Pragnê go umocniæ na duchu,
jak równie¿ naszych ojców na Korsyce, wiêc piszê, jakie to b³ogos³awieñstwo zes³a³ Bóg obficie tego roku na wszystkie prowadzone przez nas misje37. Otrzyma³em list od ks. Espaneta. Napisa³
w tym samym tonie, z jakim zwraca siê do mnie od pewnego czasu. Czy chce w ten sposób schlebiaæ? Czy te¿ powodowany wyrzutami sumienia pragnie naprawiæ dawne postêpowanie, okazuj¹c
skruchê? Przypuszczam, i¿ raczej to drugie, i przyjmujê jako szczere to, co uj¹³ w s³owach38. Proboszcz parafii Istres39 przyszed³ do
mnie na obiad. Jest pe³en podziwu wobec tego wszystkiego, czego
by³ wiadkiem, gdy g³oszono tam misje parafialne.
23 lutego: List do o. Honorata. Piszê, by doceni³ pos³ugê, jak¹
oo. Ricard40 i Magnan pe³ni¹ z mego polecenia. Wyra¿am uznanie
dla jego tak interesuj¹cych listów o misjach, jakie g³osi. List do
mojej matki. List do o. Guiberta. Informujê go o pracach Zgromadzenia i odpowiadam na jego listy.
24 lutego: Król przys³a³ mi list dziêkczynny za to, co uczyni³em dla jego córki, ksiê¿niczki de Wurtemberg41. Zjawi³ siê pan
Lavison, aby zakoñczyæ sprawê Trinquier. Zap³aci³ nale¿ny d³ug,
który o. Tempier przekaza³ na konto Zgromadzenia42.
Pan Merindol, sêdzia ledczy, przys³a³ mi list oznajmiaj¹cy, i¿
w wiêzieniu spotka³ ubog¹ matkê dzieci, któr¹ wtr¹ci³ tam ks. Jon36
Toussaint Casanelli dIstria, biskup diecezji Ajaccio od 1833 do 1869. Jacquemet
by³ wikariuszem generalnym w Aix.
37
Ten list oraz listy, których adresatami s¹ oo. Guibert i Honorat z 23 lutego, nie
zosta³y odnalezione.
38
Ksi¹dz J. Espanet (1805-1864) wypowiada³ siê przeciwko bpowi de Mazenodowi w 1838. Por. Dziennik, 8 i 10 czerwca 1838.
39
Proboszczem parafii Istres, gdzie oblaci ukoñczyli misje parafialne, by³ ksi¹dz
Coustet, mianowany w 1836.
40
Pascal Ricard (1805-1862) bywa³ wtedy w Notre-Dame de Lumières razem
z o. Honoratem.
41
Zobacz wy¿ej, 16 i 17 stycznia.
42
Co do sprawy Trinquier, por. Indeks imion w³asnych Dziennika z 1838.
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jon43. Prosi mnie o porednictwo, by ten nieludzki wierzyciel przesta³ sro¿yæ siê wobec swej d³u¿niczki.
25 lutego: Arcybiskup Awinionu44 przys³a³ mi list, który jest
odpowiedzi¹ na list, jaki mu dorêczy³ syryjski biskup. To wiadczy, ¿e ten ostatni nied³ugo by³ w Aix. Ojciec Courtès pisze, bym
zatrzyma³ o, Deveronico45. Odpowiedzia³em mu ju¿ którego dnia.
Komisarz policji, Malvilan, który poda³ siê do dymisji, z³o¿y³ mi
wizytê. Prosi, bym og³osi³ subskrypcjê, dziêki której bêdzie mia³
rodki do ¿ycia do czasu, gdy oblicz¹ wielkoæ jego emerytury.
W rzeczy samej jest to ³atwe. Prefekt46 przys³a³ list, bêd¹cy odpowiedzi¹ ministra sprawiedliwoci na raport rady miejskiej, który
otrzyma³ od prefekta. Na koñcu listu w³asnorêczny dopisek pana
Barthea: „Wed³ug mnie budowa katedry w Marsylii jest konieczna. Rz¹d wemie pod uwagê przedstawion¹ mu probê”. Podpisany: Barthe.
List do prefekta z podziêkowaniem za wiadomoæ.
Na kartach dziennika wielokrotnie s³usznie ubolewa³em, i¿
o. Kotterer47 swoj¹ postaw¹ nie daje dobrego przyk³adu. Jednak
muszê zanotowaæ, jak¹ ulgê odczu³em z powodu jego przemiany.
Od momentu, gdy za specjaln¹ ³ask¹ Boga wróci³ do owczarni, wywi¹zuje siê dobrze ze swych obowi¹zków i nie by³ powodem niepokoju. Swego ¿alu nie okazywa³ zbytnio na zewn¹trz, ale stara siê
usun¹æ piêtno dawnych grzechów przez wzorowe ¿ycie. Nie by³o
nic do zarzucenia w dziedzinie obyczajów, lecz co do innych zadañ okazywa³ zbyt szerokie sumienie. To, co pchnê³o go bardzo daleko, do tego stopnia, i¿ niewiele brakowa³o, by zatraci³ sw¹ duszê, to jego egzaltowana wyobrania i umys³ sk³onny do dziwactw.
Lecz poczucie odpowiedzialnoci wobec z³o¿onych wiêtych obietKsi¹dz Polydore Jonjon, dyrektor kolegium Menpenti.
Célestin Dupont, arcybiskup Awinionu od 1835 do 1842.
45
Jean Joseph Deveronico (1814-1892), oblat 16 lipca 1833, kap³añstwo 24 czerwca 1838.
46
Prefektem departamentu Bouches-du-Rhône od 1836 do 1848 by³ Charles Aristide de la Coste.
47
Calixte Kotterer, oblat 17 maja 1830, kap³añstwo 14 marca 1835, opuci³ Zgromadzenie w 1840.
43
44
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nic kaza³o mu wróciæ na w³aciw¹ drogê. Bóg tak bardzo pragnie
jego dobra, ¿e nie dopuci³em do zerwania wiêzów jednocz¹cych
go z Nim i Zgromadzeniem, od którego chcia³ siê oddaliæ. Ten
chwilowy b³¹d bêdzie móg³ naprawiæ. Szczêliwy z jego powrotu,
nigdy nie uczyni³em mu najmniejszej wymówki. Raczej dziêkowa³em Bogu w g³êbi serca.
Chcia³bym te¿ dodaæ, jak bardzo jestem zadowolony z postawy
dwóch innych ojców, z powodu których o. Guibert mia³ niema³o
zmartwienia i by³ zmuszony napisaæ do mnie w ich sprawie, co sprawi³o mi wielki ból. Nie by³o zarzutów co do obyczajów, bez cienia
w¹tpliwoci. Ale by³o przemo¿ne przekonanie o. Guiberta, i¿ nale¿y
ich wydaliæ ze Zgromadzenia, a ten s¹d podzielali inni. Co mi mówi³o w g³êbi duszy, ¿e z³o nie jest nieuleczalne, ¿e ci dwaj ojcowie,
bêd¹c bardzo m³odzi, dali siê ponieæ swojej wyobrani. Byæ mo¿e,
kierowani uprzedzeniem do miejscowego prze³o¿onego, rozumieli
opacznie jego postêpowanie wobec nich. Zarówno jeden, jak i drugi
wyró¿niaj¹ siê inteligencj¹. Prawdopodobnie zwiod³a ich mi³oæ w³asna, któr¹ Bóg ukara³, pozwalaj¹c, by czasowo liczyli tylko na w³asne si³y.
Co nale¿a³o czyniæ, by zaradziæ temu z³u? Powinni upokorzyæ
siê przed Panem i szczerze uznaæ swe b³êdy. Oczekiwa³em z ufnoci¹, ¿e dobroæ Boga dokona wszystkiego. Dlatego postanowi³em
wezwaæ ich do siebie. Nie zawiod³em siê w swym oczekiwaniu, ci
dwaj ojcowie bez problemu powrócili do wspólnotowego ¿ycia
i swoich obowi¹zków. Ich postawa jest nienaganna, s¹ dobrymi zakonnikami i trzeba ich powstrzymywaæ, ¿eby podejmuj¹c trudy,
oszczêdzali swe si³y. Ja, który po ojcowsku radujê siê z ich zakonnej postawy, b³ogos³awiê Boga, i¿ z Jego natchnienia tak postêpowa³em wobec nich, by ich ocaliæ. Nawet gdy byli powodem
moich wielkich zmartwieñ, otacza³em ich mi³oci¹, co ka¿dy
mo¿e stwierdziæ, tym bardziej teraz, gdy krocz¹ po drodze wiêtego powo³ania.
Chcia³bym dodaæ, ¿e jeden z nich sam napisa³ do o. Guiberta
bardzo wzruszaj¹cy list. Ze wiêt¹ i szczer¹ pokor¹ wyra¿a ¿al, i¿
go zasmuci³ swym postêpowaniem jako swego prze³o¿onego. List
ten by³ dla mnie wielkim zbudowaniem, a ten drogi syn urós³
w mych oczach, gdy skruszony poszed³ siê upokorzyæ. Poniewa¿
moje listy zawieraj¹ skargi, jakie o. Guibert wnosi³, powinienem

Luty

55

tego ojca wymieniæ z nazwiska. Jest to o. Reinaud, drugi to o. Telmon48. W duchu przyciskam ich obu do serca, gdy piszê te s³owa.
26 lutego: Piszê list do Pascala49 w odpowiedzi na jego list.
Napisa³em list do króla, w odpowiedzi na list, jaki napisa³ do mnie,
dziêkuj¹c mi za to, co uczyni³em dla jego córki, wiêtej pamiêci
ksiê¿niczki de Wurtemberg.
27 lutego: Msza w kaplicy Przytu³ku50, ceremonia przyjêcia
trzydziestu pañ. Chcia³em, by te damy wiedzia³y, ¿e ograniczam siê
w pos³udze wy³¹cznie do Dzie³a Opatrznoci Córek Ubogich.
Biskup diecezji Nancy51 zatrzyma³ siê u mnie w drodze powrotnej z Rzymu.
28 lutego: Zacny ks. Flayol52 przyszed³, by prosiæ o pozwolenie
na celebrowanie mszy wiêtej. Przychyli³em siê do jego proby, bo
dostatecznie nabra³ si³. Buduj¹ca jest postawa tego czcigodnego kap³ana! G³êboka pokora, pos³uszeñstwo i szczera wdziêcznoæ za
moje ¿ywe zainteresowanie siê nim, zw³aszcza za to, ¿e dajê mu
pozwolenie na sprawowanie ofiary mszy wiêtej. Z tak¹ prostot¹
objawia³ swój zapa³, ¿e by³em tym g³êboko wzruszony. T³umaczy³em mu, ¿e by³bym spokojny, gdyby towarzyszy³ mu kap³an do

48
Te dwa nazwiska s¹ wydrapane w rêkopisie. Dwaj ojcowie zostali mianowani
profesorami w wy¿szym seminarium w Marsylii, o. Telmon wtedy bardzo czêsto wyje¿d¿a³ do pracy kaznodziejskiej.
49
S³u¿¹cy bpa de Mazenoda, któremu podziêkowano za pracê w listopadzie 1838.
14 listopada biskup napisa³ do jego matki w tej sprawie: Droga matko, wydarzy³o siê
to, czego siê obawia³em. Pascal mia³ sprzeczkê z o. Tempierem, który by³ niezadowolony z jego s³u¿by. Pascal sprowokowa³ go, wtedy ojciec wyzwa³ go i sprawa siê rozstrzygnê³a. ¯al mi tego cz³owieka, do którego by³em g³êboko przywi¹zany, mimo ¿e doæ czêsto moj¹ cierpliwoæ wystawia³ na próbê. Czy kiedykolwiek móg³bym obejæ siê bez
s³u¿¹cego? [ ] Znaj¹c mnie dobrze, nie zdziwisz siê, gdy powiem, ¿e ten fakt tak mnie
poruszy³, ¿e nie by³em w stanie jeæ obiadu i z trudem znios³em, gdy zdawa³ rzeczy, za
które by³ odpowiedzialny, jak klucze i cokolwiek by³o pod jego piecz¹, itd. Sprawi³o mi
to ból. Taki ju¿ jestem”. Oryg: AGR FB I-10.
50
Przytu³ek by³ domem dla tych dziewcz¹t, które wesz³y na drogê pokuty. Na pocz¹tku 1838 dzie³o by³o pod opiek¹ dam od wiêtego Micha³a znanych jako siostry
Notre-Dame de Charité de Tours. Por. Dziennik 11 stycznia 1838.
51
Biskup Charles de Forbin-Janson.
52
Barthélemy Flayol, wikariusz generalny, ur. 1768, zmar³ 2 maja 1839.
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mszy, ze wzglêdu na chwilow¹ utratê wiadomoci powodowan¹
jego os³abieniem umys³u. Odpowiedzia³, ¿e czuje siê zupe³nie dobrze. Mój niepokój, mówi³em, dotyczy samej konsekracji. Ten
wiêty kap³an zadr¿a³ na myl, ¿e móg³by dopuciæ do profanacji
wiêtych tajemnic: wola³bym raczej, odpowiedzia³, ca³e ¿ycie tylko us³ugiwaæ do mszy i w ten sposób s³uchaæ mszy.
Postawa godna uznania! ¯ycie swe odda³ na s³u¿bê Kocio³owi, przez trzy lata nara¿a³ siê na nieuchronn¹ mieræ, mog¹c byæ
zawsze ujêty, gdy ukrywa³ siê w Pourcieux53 i spieszy³ z pomoc¹
duszpastersk¹ tamtejszym wiernym. By³ ¿ywym przyk³adem dla
duchownych przez regularne ¿ycie i pastersk¹ pos³ugê jako oddany robotnik; z wielk¹ pokor¹ pragnie zadoæuczynienia za swe
grzechy. Musia³em u¿yæ swej w³adzy, by zakazaæ mu praktykowania postu, który os³abi³by jego zdrowie. To bolesne, ¿e ludzie takiego hartu ducha ju¿ odchodz¹! Trudno spotkaæ dzi kogo o takich zaletach. Nawet je¿eli nie mog¹ pracowaæ, tacy jacy s¹, gdy
Bóg odwo³uje ich do siebie, to wielka strata dla Kocio³a. W Kapitule Katedralnej mam trzech tego typu. Najpierw zacny Flayol, który ju¿ opad³ z si³, nastêpnie ks. Bonnafoux54 i o. Mie55, którzy daj¹
z siebie wszystko, lecz s¹ albo w podesz³ym wieku, albo chorzy.
Ksi¹dz Gabrielli, proboszcz parafii Tralonca na Korsyce, przekaza³ mi rzeczy bardzo buduj¹ce o o. Albinim. Prosi³em go wiêc,
by przys³a³ mi kopiê protoko³ów z dokonanych tam cudów, dla których o. Albiniego zaliczamy do grona wiêtych cudotwórców, na
wzór aposto³ów g³osz¹cych pokoleniom s³owo Bo¿e. Szczegó³y
tych protoko³ów chcê przelaæ na papier. Pierwsze cuda dzia³y siê
podczas misji w parafii Moïta; gdy ustawiano krzy¿, sta³ siê on
krzy¿em cudownym, do którego wszyscy wierni udaj¹ siê po uzyskanie ³aski i uzdrowienia, a Bóg obficie ich udziela. Te wydarzenia mówi¹, ¿e Bóg b³ogos³awi misje naszego Zgromadzenia na
Korsyce. Nieustannie okazujmy Mu wdziêcznoæ. Ojciec Courtès
szuka kogo do pomocy w g³oszeniu rekolekcji parafialnych, które
Departament Var.
Jean Jacques Bonnafoux, wiêcenia w 1786, mianowany kanonikiem katedralnym w 1838, zmar³ 10 padziernika 1841.
55
Pierre Nolasque Mie, OMI (1768-1841) kap³an w 1797, w³¹czony w dzie³o Misji 1815. Od paru lat by³ dyrektorem wy¿szego seminarium. W 1829 otrzyma³ godnoæ
kanonika w Marsylii zamiast o. Suzanne’a.
53
54
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obieca³ proboszczowi parafii Rognes56. Odpisa³em zaraz, ¿e gdyby
radzi³ siê mnie przed podjêciem tej decyzji, nie mia³by k³opotów,
a ja zmartwienia. Ojciec Telmon, na którego liczy³, tak bardzo nadwyrê¿y³ swe si³y na misji w Istres, ¿e musia³em zakazaæ mu g³oszenia kazañ, a nawet spowiadania. Niech da ca³kowicie odpocz¹æ
swemu choremu gard³u, a wtedy co najwy¿ej mo¿e jechaæ do Istres
i przygotowaæ kandydatów do bierzmowania.
Kanonik Chervaz57 przyszed³ po¿egnaæ siê ze mn¹. Zmiana
konstytucji w jego kraju wcale go nie przestraszy³a. Mam nadziejê, ¿e duchowni kantonu le Valais naiwnie nie dadz¹ wiary autorom tych reform. Niestety, wszystkie kantony Szwajcarii, jeden po
drugim porzucaj¹ dawne obyczaje, a postêpy robi zewiecczenie.
W kantonie le Valais zagniedzi³o siê ono z powodu bliskiego s¹siedztwa kantonu Vaud, którego duch ju¿ tam poczyni³ postêpy.
Pan Baragnon przyby³ do nas z propozycj¹ nabycia naszego
domu w Nîmes. Warunki sprzeda¿y, jakie nam proponuje, nie zadowalaj¹ mnie. Chce nam daæ tylko 30 000 franków z czteroprocentow¹ sp³at¹ na okres piêciu lat58.
Departament Bouches-du-Rhône.
Biskup de Mazenod pozwoli³ temu kanonikowi zorganizowaæ kwestê w Marsylii na pomoc kocio³owi w Lozannie. Por. Dziennik, 21 maja i 2 czerwca 1838.
58
Za³o¿yciel czêsto wspomina o tym domu w Dzienniku z 1837. Por. indeks nazw
w³asnych.
56
57

58

Dziennik 1839

Marzec 1839
1 marca: Dobi³em targu z panem Baragnonem. Dom zosta³ mu
sprzedany za cenê 30 500 franków. Wszystko, co uda³o mi siê uzyskaæ, to skrócenie okresu p³atnoci. Pewne powody zmusi³y mnie
w koñcu do ustalenia ceny. Zgromadzenie mia³o funkcjonowaæ na
warunkach umowy, któr¹ zawar³em ze wiêtej pamiêci biskupem
diecezji Nîmes1. Musia³o ono opuciæ diecezjê z powodu okolicznoci niezale¿nych od oblatów. Biskup nie przyj¹³ ich powtórnie,
gdy mu to proponowa³em. Nadto ówczesny wikariusz generalny,
Laresche, za zgod¹ biskupa zaprosi³ innego misjonarza, by za³o¿y³
nowe zgromadzenie. Nowy superior bez pardonu napisa³ do naszych ojców probê o odst¹pienie mu domu, skoro zosta³ ich nastêpc¹ w g³oszeniu misji parafialnych w tej diecezji.
To wyjania, i¿ to nie Zgromadzenie opuszcza diecezjê, ale
najpierw oblaci zostali brutalnie wypêdzeni przez zbuntowanych
mieszkañców miasta, nastêpnie bezceremonialnie podziêkowa³a im
w³adza kocielna; biskup powinien doceniæ ich wielk¹ pracê dla
dobra diecezji, gdy nie szczêdzili si³ i rodków materialnych. Czy
to nie w tej diecezji by³ otruty o. Marcou, co spowodowa³o jego
mieræ?2. A czy o. Suzanne nie zacz¹³ tam pluæ krwi¹ i nie móg³
ju¿ siê z tego wyleczyæ? Czy o. Mie nie zosta³ pora¿ony apopleksj¹ podczas misji, któr¹ g³osi³ w tej diecezji? Potrzebê wynagro-

1
Petit-Benoit de Chaffoy, biskup diecezji Nimes od 1821 do 1827. Fundacji
w Nîmes dokonano w 1825. Ojcowie mieszkali najpierw w wy¿szym seminarium, a od
1827 w domu, który zakupili w dzielnicy protestanckiej. G³osili misje i od 1828 byli kapelanami wiêziennymi w miecie. Podczas antyklerykalnej lipcowej rewolucji 1830 w³aciwie zostali wypêdzeni. Por. Dziennik z 1837, w Ecrits oblats 18, s. 32-33, 42-43, 66-67, 226-227.
2
Jacques Joseph Marcou (1799-1826).W sprawie jego „otrucia”, jak wyra¿a siê bp
de Mazenod, por. Dziennik 20 sierpnia 1838.
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dzenia tej straty zostawiono Bogu. Czy od roku urzêduj¹cy nowy
biskup3 zrobi³ choæ ma³y krok, by poznaæ nasze plany na przysz³oæ? Owszem, zatrzyma³ misjonarza maj¹cego nas zast¹piæ.
Zgromadzenie drugi raz nie bêdzie proponowaæ tam swej pos³ugi. Sprzedaj¹c dom, korzysta ono jedynie ze swych s³usznych
praw. W umowie ustalono, ¿e Zgromadzenie nie zobowi¹zuje siê
do zwrotu drobnych sum, jakie diecezja wyda³a, chyba gdyby ono
dobrowolnie opuci³o sw¹ placówkê, nieprzymuszone przez zewnêtrzne okolicznoci. Nie ma wiêc ono nic do zwrotu, tym bardziej ¿e cena sprzeda¿y domu nie przekracza kosztu, jakie ono ponosi³o dla jego kupna i u¿ytkowania. Wystarczy, ¿e stracilimy
ojców, s³u¿¹c diecezji, nie potrzeba traciæ jeszcze pieniêdzy, które
s¹ nam konieczne, by dzie³o nasze siê rozwija³o. Tyle co do wyjanieñ.
Ksi¹dz Rey z Lyonu w licie oznajmia, ¿e nie przyle mi braci, których obieca³ ks. Fissiaux, do opieki nad m³odymi wiêniami.
2 marca: List do kard. d’Isoarda, arcybiskupa diecezji Auch
datowany na 20 lutego. Posy³am mu wyznanie wiary, jakie z³o¿y³
ks. Gabriel, i wyjaniam jego sprawê. Czyniê mu ¿ywe wymówki,
¿e w drodze do Lyonu przeje¿d¿a przez Marsyliê, nie daj¹c mi ¿adnego znaku. Czy¿by zapomnia³ o naszej dawnej przyjani, czy
mo¿e stosuje siê do protoko³u odnonie do stopnia i godnoci, nie
bacz¹c na za¿y³oæ, jaka nas ³¹czy i zostawi³a w naszych sercach
niezatarte lady. Wiem, i¿ jeden biskup (arcybiskup Aix) wyrazi³
na ten temat opiniê, byæ mo¿e niepochodz¹c¹ od niego, lecz ja
chêtnie wyszed³bym na spotkanie z nim, nawet gdyby nie by³ kardyna³em, w jakimkolwiek zak¹tku mojej diecezji, by go serdecznie
uciskaæ.
List, jaki przys³a³ o. Bernard, jest pocieszaj¹cy, bo misja
w parafii Saint-Mitre ma wielkie powodzenie, podczas gdy spodziewalimy siê wielu przeszkód.
Ojciec Courtès w swym licie zapytuje, czy liczymy na niego,
planuj¹c rekolekcje parafialne w Istres. Co do misji w Rognes

3

J.F. Cart, biskup diecezji Nîmes od 1838 do 1855.
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chcia³, by towarzyszy³ mu o. Bollard4, my s¹dzimy, ¿e ten kap³an
nie jest zdolny przyjæ mu z pomoc¹.
Ojciec Chappuis prosi³ mnie o mój portret, wiêc go polê. Piszê do niego serdeczny list, bo na taki zas³uguje ten dzielny syn.
3 marca: Piszê list do biskupa diecezji Nancy. Ksi¹¿ê Mir,
sk³adaj¹c mi wizytê, przedstawi³ pierwszy owoc katolicyzmu
w Algierii. Jest nim muzu³manin ochrzczony w 1827 roku5. Trzeba
bêdzie zatroszczyæ siê o potrzeby jego ¿ony i dzieci.
Poszed³em do Saint-Cannat, by wys³uchaæ kazania. Kaznodzieja nazywa siê Suarez; to kazanie nie dorównywa³o teologicznej g³êbi kazañ jego kuzyna6.
4 marca: Msza w kociele St-Martin w pierwszy dzieñ nowenny do wiêtego Franciszka Ksawerego. Koció³ wype³niony wiernymi, wszyscy te¿ przyst¹pili do komunii. Skierowa³em do nich
s³owa zachêty i uznania. Zaledwie wróci³em do domu, wezwano
mnie, bym udzieli³ sakramentu bierzmowania ma³ej sierocie, która
by³a umieraj¹ca.
5 marca: Narada w sprawach rodzinnych. Moje starania, aby
pogodziæ madame Garcin z jej synow¹, okaza³y siê nieskuteczne.
Théophile, jej syn, by³ z ni¹, by dodaæ jej odwagi do odrzucenia
moich propozycji. Pan Dravet pope³ni³ gruby b³¹d, zgadzaj¹c siê,
by ten m³ody cz³owiek towarzyszy³ swej matce.
Ksi¹dz Fissiaux powiedzia³ mi, ¿e prefekt zwizytowa³ dom
przeznaczony dla m³odych wiêniów. Przedtem przedstawi³ mi regulamin zak³adu, s¹dzê, i¿ jest odpowiedni.
6 marca: List biskupa Algieru wys³a³em Komisji do spraw
Kolonizacji.

Ksi¹dz Fabien Bollard, urodzony w Sabaudii 20 stycznia 1805, rozpocz¹³ nowicjat 16 lutego 1838.
5
Zatem przed podbojem Algierii przez Francuzów.
6
Francisco Suarez, hiszpañski jezuita, 1548-1617.
4
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7 marca: W licie do o. Dassy’ego mówiê szczerze, ¿e jego
nowenna musi byæ poprawiona7. Wyrazi³em ¿yczenie, by o. Telmon
napisa³ o. Courtèsowi, ¿e wydaje mi siê rzecz¹ stosown¹ g³oszenie
rekolekcji parafialnych w Istres.
Wsiad³em do wozu, aby udaæ siê do kocio³a la Trinité i wys³uchaæ tam kazania. Lecz wonica, który siê goli³, kaza³ tak d³ugo
na siebie czekaæ, ¿e postanowi³em wróciæ do domu; minê³a ju¿
godzina, o której mia³em tam przybyæ. Takie drobne przeciwnoci
kszta³tuj¹ charakter cz³owieka.
8 marca: List do o. Gibellego. List do o. Bellona8.
Zjawi³ siê u mnie wikary parafii Saint-Ferréol i oznajmi³, ¿e
przy pracach ziemnych na ulicy przed kocio³em Augustianów znaleziono koci. Nic w tym dziwnego, skoro dawniej koció³ zajmowa³ teren przekszta³cony teraz w ulicê, której o przecina³a nawet
koció³. Lecz zadziwi³ ich fakt, ¿e robotnicy natknêli siê na wielk¹
marmurow¹ p³ytê, która, jak s¹dz¹, przykrywa³a grób biskupa Tuluzy o imieniu Cyprien. Na miejsce pos³a³em zaraz o. Tempiera.
Wród t³umu ciekawskich spotka³ tych, których zainteresowa³a inskrypcja: Divo Cypriano, episcopo Tolon, itd. Mo¿na wiêc mniemaæ, i¿ by³a to marmurowa p³yta z o³tarza ku czci wiêtego Cypriena, biskupa diecezji Toulon, wzniesionego przez rodzinê de
Montolieu w 1630. Nieco póniej lepiej poznamy ten fakt. W la
Sainte-Baume natrafi³em kiedy na marmurow¹ p³ytê z inskrypcj¹
o darowinie jednego z mych przodków w 1600 z intencj¹, by ustawicznie pali³y siê wiece u grobu wiêtej Magdaleny jako wynagrodzenie za profanacjê dokonan¹ przez Hugonotów. To wielka
satysfakcja poznawaæ historiê swych przodków, odnajdywaæ lady
krótkiego pobytu na ziemi tych, którzy nas poprzedzili, zw³aszcza
gdy wiemy o dobrych czynach kogo z rodziny; takie d¹¿enie jest
rozumne, nie przynosi wstydu.

7
Louis-Toussaint Dassy (1808-1888). Opracowa³ Nowennê do Matki Bo¿ej w sanktuariach Jej powiêconych. Grenoble, Baratier, s.d.
8
Charles-B. Bellon (1814-1861): by³ profesorem w seminarium Ajaccio.
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Biskup diecezji Nancy powróci³ ze swej podró¿y do Villelaure9. Mówi³ o sukcesach, jakie odniós³ tam jego brat, markiz de Janson, w przemyle i w rolnictwie. Zapyta³em, czy nie wie o tym, ¿e
wszyscy go tam ³upi¹, a jego robotnicy czyni¹ to bez pardonu, gdy
tylko nie ma go w pobli¿u. Natomiast co do jego obrotów handlowych cukrem, ludzie w Marsylii s¹dz¹, ¿e przez swoje spekulacje
ponosi straty w wysokoci stu tysiêcy franków rocznie. To tak
wysok¹ cenê p³aci siê za s³awê wielkiego przemys³owca.
9 marca: Pan de Montolieu i adwokat Fouque, autor Roczników Prowansji (Fastes de Provence), przedstawili mi chêæ instalacji w kociele Saint-Ferréola marmurowej tablicy, któr¹ znaleziono
podczas prac wykopaliskowych na ulicy, w miejscu, gdzie przedtem by³o przed³u¿enie kocio³a. Zgodzi³em siê na tê propozycjê,
sam nawet napisa³em do mera miasta, chc¹c go o tym uprzedziæ10.
Napis skopiowano. Przynosi on honor rodzinie de Montolieu i jako
cenna pami¹tka przypomina wiêtego Cypriena, pierwszego biskupa Toulonu11. Oto on:
STA VIATOR. MONTE OLIVENSES QUOS AB IMMEMORABILI AETATE MILITIAE TERRA MARIQUE STRENUITAS, IN DIVO CYPRIANO EPISCOPO TOLONENSI SANCTITAS PLURIMIS ABHINC SAECULIS ILLUSTRARUNT, HIC
JACENT. UT NOBILITAS, QUA NULLA MASSILIAE CLARIOR, IN AEVUM VIRTUTIBUS FULGEAT, UT STRENUITAS
IN HOSTES GALLIAE ET ECCLESIAE FORTITER SPLENDEAT UT SANCTITAS PRAECELENTISSIMI PRAESULIS,
NEC NON ATAVI IN POSTEROS PRODEAT ORA ET ABI. HOC
MONUMENTUM ANTIQUITATE COLLAPSUM JAM RESTITUTUM PONEBAT LUDOVICUS DE MONTE OLIVO EX PREFECTIS REGIARIUM TRIREMIUM UNUS, ANNO SALUTIS
MDCLXXXXV.

Villelaure w departamencie Vaucluse.
M.-Dominique Consolat (1785-1858) by³ merem Marsylii od 1832 do 1843.
11
wiêty Cyprien, biskup diecezji Toulon w pierwszej po³owie VI w., obecny na
synodzie Marsylii w 533. Przed nim znamy tylko jednego biskupa Toulonu. Por. katolicyzm.
9

10
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„Wstrzymaj kroki, przechodniu. Bo tutaj spoczywa rodzina de
Montolieu, od wieków s³yn¹ca ze swej dzielnoci w walkach na
l¹dzie i morzu. Od pokoleñ znana dziêki wiêtoci wiêtego Cypriena (t³umacz s³owo Divo oddaje terminem boski, niewiadomy,
i¿ to znaczy wiêty, wiêc mówmy po prostu wiêty Cyprien), biskupa Toulonu. Aby dziêki jego cnotom jania³a przez pokolenia
szlachetnoæ, jakiej miasto Marsylia nie widzia³a dot¹d. Aby wypróbowana odwaga w walce z wrogami Francji i Kocio³a wieci³a
potê¿nym blaskiem. Aby przez pokolenia trwa³a pamiêæ o wiêtoci tego wybitnego biskupa, pochodz¹cego z tej rodziny. Przechodniu, zano do Boga mod³y i ruszaj w dalsz¹ drogê. Ten pomnik
rozpad³ siê ze staroci (raczej uleg³ zniszczeniu) a odnowi³ go Louis de Montolieu, jeden z dowódców królewskich galer, roku Pañskiego 1695.
Przepisa³em t³umaczenie z oficjalnego dziennika. Nie posiadam jasnego pojêcia, w jaki sposób s³owa de Monte Olivo i Montolivenses zosta³y oddane przez Montolieu. Rodzina ma informacje, poniewa¿ markiz de Montolieu chce dochodziæ praw rodu,
natomiast t³umacz nie kontaktowa³ siê z markizem de Montolieu,
zbyt szczerym i skromnym, by obnosiæ siê ze swoim szlachectwem,
i który zreszt¹ z dziennika dowiedzia³ siê o odkryciu grobowca
swoich przodków. Nale¿y uznaæ to, o czym wspomnia³, ¿e grobowiec jego rodziny znajdowa³ siê dawniej w kociele Augustianów
w³anie tam, gdzie znaleziono kamieñ grobowy. Ale jak to siê sta³o, ¿e tak piêkny zabytek zosta³ w barbarzyñski sposób zasypany,
gdy czêæ kocio³a uleg³a zniszczeniu!
Gaston de Missiessy12 zjawi³ siê w Marsylii. Jest to ten sam
m³odzieniec o anielskiej duszy, dzi kapitan statku, który napisa³
do mnie z okrêtu swego wuja kontradmira³a de Missiessy, gdzie
zaczyna³ karierê wojskow¹. Prosi³ mnie o przys³ugê, bym uczyni³
z nim to samo, co uczyni³, jak mu to przypomnia³em pewnego dnia,
ks. Olier wobec dziecka dworzanina, które mu przedstawiono, by
je pob³ogos³awi³. To znaczy mam zanosiæ mod³y, by Bóg raczej
zabra³ go z tego wiata, ni¿by mia³ pope³niæ jeden miertelny

12
Gaston de Missiessy, por. Dziennik z 20 czerwca 1838, gdzie jest podobny tekst
do tego, co bp de Mazenod tutaj o nim mówi.
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grzech. Bóg wynagrodzi³ jego pragnienia, roztaczaj¹c nad nim sw¹
opiekê poród wszystkich niebezpieczeñstw u pocz¹tku wojskowej
kariery. I dzi równie¿ jest on wzorem chrzecijañskiej pobo¿noci, lecz nie jest to tytu³, by awansowa³ w wojsku. Za zas³ugi wojskowe i wiern¹ s³u¿bê powinien byæ komandorem statku, a jest jedynie kapitanem i wszyscy koledzy patrz¹ na niego z góry.
Da³em mu list polecaj¹cy do Gallarda, biskupa pomocniczego
diecezji Reims13, aby wstawi³ siê za nim swoim autorytetem. Przypomnia³em mu, ¿e powinnimy pomagaæ dobrym, gdy li ludzie na
wszelki sposób pn¹ siê w górê i robi¹ karierê. Pamiêtam, gdy kochany Gaston by³ jeszcze dzieckiem, ¿e okaza³em mu pomoc. Sam
Bóg mnie natchn¹³. Jako seminarzysta niekiedy odwiedza³em jego
rodzinê zamieszka³¹ w Pary¿u. Kiedy zapyta³em, co dzieje siê
z Gastonem, powiedziano, ¿e jest w pensjonacie, by przygotowaæ
siê do pierwszej komunii. Z wielkim niepokojem zapyta³em, czy
to nieszczêsne przygotowanie ju¿ zosta³o zakoñczone, bo dobrze
wiedzia³em, co to by³ za pensjonat, w którym go umieszczono.
Ch³opiec wyjani³ mi, w jaki sposób przygotowano go do tej wielkiej tajemnicy. Nie bez wzburzenia odrzek³em, ¿e nale¿y rozpocz¹æ
naukê od nowa, i uzyska³em zgodê rodziców, aby Gaston pobiera³
nauki katechizmu w kociele Saint-Sulpice. Ch³opiec zrazu by³
przera¿ony t¹ propozycj¹, lecz gdy dwa razy tam uczestniczy³, by³
oczarowany naszym katechizmem!
Wyró¿nia³ siê odt¹d pilnoci¹, uwag¹ i rozumieniem. Jego odpowiedzi by³y celuj¹ce, jego zachowanie bez zarzutu; wkrótce
wybi³ siê na czo³o swej grupy i sta³ siê wzorem pobo¿noci dla
innych. Wtedy zrozumia³, ¿e s³usznie nalega³em, by powtórnie
przyst¹pi³ do pierwszej komunii. £aska, jak¹ zosta³ ten ch³opak
obdarzony i pozosta³ jej wierny, sprawi³a, ¿e pomimo wielkiej
udrêki czy raczej przeladowania w czasie kariery wojskowej odwa¿nie wyznawa³ sw¹ wiarê bez najmniejszej apostazji. Jak my na
l¹dzie, tak on na morzu zachowuje post i zawsze bez obawy okazuje, ¿e jest przyk³adnym chrzecijaninem. Czemu zawdziêczaæ to

13
R. Frédéric Gallard, biskup diecezji Meaux od 1831 do 1839, przeniesiony do
Reims jako koadiutor kard. de Latila dekretem z 14 stycznia 1839, zmar³ 28 wrzenia
tego¿ roku.
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dobro jak nie mojej pocz¹tkowej decyzji, by si³¹ prze³amaæ jego
niemia³oæ i upodobania jego rodziny. Przypomina mi on teraz, i¿
bardzo nalega³em, a mo¿e niemal przymusza³em do wyra¿enia zgody, co mia³o w koñcu sprowadziæ tak wielkie dobro. To daje pociechê memu sercu, ¿e przypomnia³ mi to wszystko kochany Gaston,
którego z tak¹ radoci¹ wita³em po wielu latach.
10 marca: To w tym dniu dokonano kiedy wiêtokradztwa
w kociele Saint-Théodore14. Wed³ug zwyczaju poszed³em tam celebrowaæ mszê wiêt¹. To uroczyste wynagrodzenie sprawujemy od
dziesiêciu ju¿ lat. Tak jak zawsze, wierni wype³nili koció³. Rozdziela³em komuniê przez ca³¹ godzinê. Wieczorem uda³em siê do
kocio³a Trójcy wiêtej, by wraz z ludem piewaæ nieszpory i wys³uchaæ kazania. T³um wype³ni³ koció³; mê¿czyni zajêli po³owê
g³ównej nawy i prezbiterium. Niezwyk³e wra¿enie wywiera³y te
mêskie g³osy, gdy rozleg³ siê piew psalmów. Kaznodziej¹ by³
ks. Gabriel. Kazanie niewiele by³o warte, lecz kaznodzieja cieszy
siê popularnoci¹.
Zacna prze³o¿ona Sióstr Przytu³ku wpad³a w wielkie k³opoty.
Zosta³a pozwana do s¹du jako wiadek w tocz¹cej siê sprawie przeciwko jednej z podopiecznych jej domu. Wys³a³em wiêc pismo do
prokuratora generalnego, by zwolni³ j¹ z tego przykrego obowi¹zku, który jest ponad si³y tej wiêtej niewiasty. Przecie¿ mo¿e j¹
przes³uchaæ na miejscu. Mam nadziejê, ¿e prokurator generalny
uzna przedstawione racje i przychyli siê do mojej proby.
11 marca: W kaplicy udzieli³em sakramentu bierzmowania.
Koadiutor diecezji Nancy napisa³ do ordynariusza, ¿e jego bulla
nominacyjna ju¿ nadesz³a i gotów jest wyruszyæ w drogê do Awinionu. Tam, jak ustalono, otrzyma sakrê arcybiskupi¹. Ten list przyszed³ w sam¹ porê, bo jeszcze wczoraj biskup Nancy chcia³ udaæ
siê do Pary¿a, by przyspieszyæ wys³anie bulli, która w³anie nadesz³a. Napisa³em mu, ¿e gdyby chodzi³o tylko o jego koadiutora, nie

14
Kradzie¿ wiêtych naczyñ i konsekrowanych hostii w nocy z 9 na 10 marca
1829. Por. Rey, Mgr de Mazenod I, 465-467.
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gwarantowa³bym szybkiego za³atwienia sprawy, lecz skoro szczêliwie tym, kto go wyprzedza, jest Gallard, prêdko przyp³ynie do
upragnionego portu. W Pary¿u nie omieliliby siê wys³aæ bullê dla
tego biskupa, którego widziano by ju¿ na nowym stanowisku, odk³adaj¹c na póniej nominacj¹ biskupi¹ dla Menjauda. Poniewa¿
biskup nie musi ju¿ wyje¿d¿aæ, planuje udzieliæ sakry koadiutorowi w Niedzielê Palmow¹. Nie jest to dzieñ szczêliwy dla mnie, bo
nie lubiê opuszczaæ mojej katedry podczas Wielkiego Tygodnia. T¹
spraw¹ zajmiemy siê kilka dni póniej15.
12 marca: W Algierze odnaleziono zabytkow¹ p³ytê, która
wiadczy niezbicie, ¿e to miasto zosta³o zbudowane na moim Icosium. To nie ja domaga³em siê tego tytu³u, gdy by³em wyniesiony
do godnoci biskupiej. Tytu³ ten wybra³a Kongregacja Propagandy
Wiary. Mo¿na by rzec, ¿e aby sprawiæ mi przyjemnoæ, nadano mi
ten tytu³, który wi¹za³ mnie z regionem tak mi drogim, odk¹d zwyciêskie wojska Francji da³y mi nadziejê, ¿e zaniosê tam krzy¿ Zbawiciela. Zaledwie nasz narodowy sztandar zjawi³ siê na tej ziemi,
napisa³em przez mego wuja do ksiêcia de Polignac i do kapelana
królewskiego16, ¿e jestemy gotowi wys³aæ tam naszych misjonarzy. Wyra¿ono zgodê na tê propozycjê, jak mi to oznajmi³ kilka
miesiêcy póniej ks. Perrault, gdy spotkalimy siê we Fryburgu,
lecz nast¹pi³ upadek monarchii, zanim zd¹¿ylimy podj¹æ jakie
kroki i realizowaæ swe plany! Odt¹d myl o tym kraju mnie nie
opuszcza³a i by³ to dla mnie powód cierpienia, i¿ nikt nie pospieszy³ z duchow¹ pomoc¹, tak potrzebn¹ mieszkañcom tej ziemi.
Mój tytu³ biskupa Icosium wprawdzie nie dawa³ mi ¿adnych
specjalnych uprawnieñ, jednak wzmóg³ m¹ gorliwoæ, by przyjæ
z pomoc¹ temu biednemu krajowi, bo pad³ on ofiar¹ tych, którzy

15
Bulla nominacyjna bpa Menjauda ma datê 18 lutego 1839, bulla bpa Gallarda
nosi datê 21 lutego. Urodzony w Chusclan (departament Gard) A. Basile Menjaud studiowa³ w seminarium w Awinionie, potem w Saint-Sulpice. Sakrê biskupi¹ otrzyma³
z r¹k bpa de Forbin-Jansona 2 czerwca w kaplicy zakonnej Sióstr Matki Bo¿ej w Pary¿u; to on zaprosi³ oblatów do Nancy w 1847 i osadzi³ ich w sanktuarium Notre-Dame de
Sion. Biskup de Mazenod popar³ jego kandydaturê u bpa de Forbin-Jansona.
16
W 1830, przed rewolucj¹ lipcow¹, ksi¹¿ê de Polignac by³ prezesem Rady Pañstwa a G.M.J. ksi¹¿ê de Croy, arcybiskup Rouen, by³ kapelanem królewskim. Por. Jean
Leflon, Mgr de Mazenod II, 351.
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mieli go podnieæ i odnowiæ. Co do misji, zaproponowa³em papie¿owi, by powierzy³ j¹ naszym misjonarzom. Pismo przedstawiaj¹ce ten plan dostarczy³ mu biskup, dzi kard. Mai17, który siê tego
podj¹³. Zamierzalimy pos³aæ czterech lub szeciu misjonarzy, a ich
prze³o¿ony mia³by godnoæ biskupa. Zapewniliby duchow¹ opiekê
ca³ej kolonii, g³osz¹c tubylcom Ewangeliê. Papie¿owi podoba³a siê
ta idea, ale obawia³ siê, i¿ sam plan napotka przeszkodê ze strony
rz¹du; nie zaakceptuje on misjonarzy, bo nie s¹ uznanym prawnie
zgromadzeniem. Mimo oporu Kongregacji Propagandy papie¿ wybra³ £azarzystów maj¹cych poparcie rz¹du i napisa³ do arcybiskupa Pary¿a18, by zaj¹³ siê spraw¹, która ostatecznie nie znalaz³a rozwi¹zania. Pisa³em ju¿, jak wiele czyni³em zabiegów, by dosz³o do
ustanowienia biskupstwa Algieru19. Zdaje mi siê, i¿ by³o zamiarem
Opatrznoci moje zaanga¿owanie siê w dobro, jakie mia³o siê tam
realizowaæ, i gor¹co pragn¹³em sprowadziæ ten kraj do Boga.
Przepisa³em wiêc z przyjemnoci¹ dokument potwierdzaj¹cy
szczególny tytu³, który interesowa³ mnie jeszcze bardziej, odk¹d
zosta³em biskupem Icosium. Tytu³ ten jest odt¹d u¿ywany zamiennie z nazw¹ Algier. Oto tekst zamieszczony w dzienniku pod rubryk¹ Algier: Dla pe³nego przekonania trzeba by³o jeszcze znaleæ jaki pisany dokument, który jasno wskaza³by na dawn¹ nazwê
Algieru, z czasów Rzymskiego Imperium. Tê lukê archeologiczn¹
mo¿na by³o zape³niæ dziêki przypadkowemu odkryciu. Przyby³y
z Europy producent gwodzi osiad³y w naszym miecie zainstalowa³ swoje kowad³o na potê¿nym kamieniu wziêtym ze zrujnowanej budowli Maurów. Dopóki ten kamienny blok spoczywa³ ukryty
w ciemnym butiku rzemielnika, nikt nie zauwa¿y³ napisu wyrytego na nim. Ale po jego mierci w³aciciel domu wpad³ na pomys³,
by przeznaczyæ ten kamieñ do budynku przy ulicy Bab-Azoun
i chcia³, by napis wyryty na nim by³ widoczny, co przyczyni³o siê,
¿e pan Berbrugger20, bibliotekarz naszego miasta, przed kilkoma
dniami dokona³ jego odkrycia i odczyta³ nastêpuj¹cy tekst:
17
Angelo Mai (1782-1854), sekretarz Kongregacji Propagandy Wiary od 15 kwietnia 1833 do 12 lutego 1838. Mianowany kardyna³em w 1838.
18
H. Louis de Quélen, arcybiskup Pary¿a od 1821 do 1839.
19
Por. Dziennik, 8 grudnia 1837, w Ecrits oblats 18, s. 322-323.
20
Louis Adrien Berbrugger, fundator Towarzystwa Historycznego Algierii, interesowa³ siê zarówno wykopaliskami rzymskimi, jak i rêkopisami arabskimi, które zgromadzi³ dla biblioteki, jak¹ sam za³o¿y³.
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H.R.I.R.
To¿samoæ staro¿ytnego miasta i miasta obecnego stwierdza tu
wyrana wzmianka o samorz¹dzie miejskim mieszkañców Icosium
(ordo Icositanorum) utrwalona na kamieniu wydobytym z ruin, na
których zbudowano miasto Algier. Równoznacznoæ tych nazw
wydaje siê tutaj zupe³nie oczywista”.
13 marca: Ojciec Guibert pisze, ¿e jest zadowolony z pilnoci
i wyników swych uczniów, ale ju¿ teraz prosi o jednego ojca wiêcej na przysz³y rok. Liczba uczniów bêdzie siêgaæ do 130 czy 140.
Ojciec Honorat pisze, i¿ jest bardzo zadowolony z misji
w Castillon21. Ju¿ w drugim dniu trzeba by³o oddzielnie g³osiæ nauki dla mê¿czyzn, nastêpnie dla kobiet, koció³ bowiem nie pomieci jednych i drugich. List od arcybiskupa miasta Petra, wikariusza
apostolskiego patriarchy Konstantynopola22.
Proboszcz parafii Bonneveine prosi, bym zechcia³ przyj¹æ niewielki obraz przedstawiaj¹cy wiêtego Karola u stóp Najwiêtszej
Dziewicy. Prokurator Generalny odpisa³ mi uprzejmie, i¿ nie mo¿e
zwolniæ siostry Dosithée z obowi¹zku stawienia siê przed s¹dem
w charakterze wiadka. Ale jako osoba duchowna i na stanowisku
bêdzie traktowana z szacunkiem i delikatnoci¹.
Madame Martin da³a sprawozdanie ze swej podró¿y do Aix
w tej samej sprawie, która nie odnios³a skutku, a o czym pisa³em w licie. Jutro bêdzie towarzyszyæ biednej prze³o¿onej, której

Prawdopodobnie Castillon du Gard, 25 km od Awinionu.
Julien Marie Hilléreau (1796-1855), arcybiskup tytularny Petry, wikariusz apostolski Konstantynopola.
21
22
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pozwoli³em na odbycie tej pokutnej pielgrzymki. Laforet, sêdzia
ledczy, móg³by jej oszczêdziæ upokorzenia i zwolniæ z obowi¹zku
przes³uchania, którym zajmuje siê urzêdowo. Zdaje siê jednak, i¿
ten sêdzia z upodobaniem prowadzi przes³uchanie, czyni¹c je dokuczliwym.
Ojciec Martin pisze, i¿ misja w Simiane (departament BassesAlpes)23 cieszy siê du¿ym powodzeniem. Mogê powiedzieæ, ¿e ta
misja bêdzie jedn¹ z najbardziej udanych tego regionu”. Trzeba
przeczytaæ ca³y ten list, na którego przepisanie nie mam czasu, jest
bardzo pocieszaj¹cy. Lecz przera¿aj¹cy jest ten fragment listu:
Pracujemy na terenie, gdzie zostawi³ swe lady Vachon24. (Wiemy, ¿e ten nieszczênik z³o¿y³ profesjê tylko po to, aby staæ siê
odstêpc¹, czego te¿ wkrótce dokona³). Podczas jubileuszu pracowa³
jako kaznodzieja niby z powodzeniem i nie podejrzewano go
o apostazjê. Jeli chcemy mieæ now¹ wiadomoæ o tym potworze,
to z listu, jaki otrzyma³ proboszcz parafii Simiane, wynika, ¿e pewnego dnia czterech mê¿czyzn wynios³o go z gospody w parafii,
gdzie by³ proboszczem, i ponieli go na plebaniê, by tam wytrzewia³. Chcia³ przystaæ do protestantów, lecz ci nie chcieli go przyj¹æ. Nie mo¿na chyba stoczyæ siê ni¿ej”.
W tym samym licie znajdujê wiadectwo, jakie o. Martin daje
o o. Magnanie: Ufam i¿ o. Magnan bardzo siê rozwin¹³ od chwili,
gdy siê rozstalimy. G³osi z du¿¹ swobod¹ i wzbudza ¿ywe zainteresowanie swoich s³uchaczy, zw³aszcza gdy porusza tematykê
rodzinn¹. Cieszymy siê przy ka¿dej okazji, ¿e w³¹czy³ siê w nasze
dzie³o i ¿e okaza³e siê ojcem dla nas, posy³aj¹c nam oblata tak
po¿ytecznego i tak przyjacielskiego”. Przypomnê tutaj, ¿e ten nieszczênik Vachon, o którym pisze o. Martin, z³o¿y³ swe luby tego
samego dnia co o. Albini, 1 listopada 1824. Sprawdza siê tutaj s³owo Ewangelii unus assumetur et alter relinquetur25 (jeden bêdzie
wziêty, a drugi zostawiony), lecz przypomina siê równie¿ historia
ofiary Abla i Kaina.

Dzisiaj departament Alpes de Haute-Provence.
Bernard Vachon, kap³an 18 wrzenia 1824, oblat 1 listopada tego roku, opuci³
Zgromadzenie w listopadzie 1825.
25
£k 17, 34.
23
24
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14 marca: Ojciec Bernard pisze, ¿e trudna misja w Saint-Mitre daje du¿o radoci. Wyspowiadano wszystkie kobiety i dorównuj¹ one mê¿czyznom. Wiele dziewcz¹t zapisa³o siê do sodalicji,
gdzie jedna trzecia to mê¿czyni z merem na czele. Pokutnicy zgromadzeni wokó³ przeora26 ju¿ wyruszyli. Z Bo¿¹ pomoc¹ wszystko
pójdzie dobrze. Oto, co pisze o. Bernard o swym skromnym towarzyszu, ojcu27: „Ojciec czuje siê dobrze, co tydzieñ g³osi kilka dobrych kazañ, zachowuj¹c zwyk³y spokój. Wyg³osi³ nam jedno cudowne kazanie na temat «ludzkich wzglêdów». Znojny trud
w konfesjonale jest dobrze roz³o¿ony, itd.”.
Proboszcz parafii les Carmes przyszed³ ze spraw¹ pewnego
wizjonera pokroju Martin28. Da³ mi pismo zawieraj¹ce marzycielskie idee tego cz³owieka. Tekst jest zbyt d³ugi, by go przepisaæ.
Jaki g³os przemawia do niego, ka¿¹c mu to, co s³yszy, niezw³ocznie przekazaæ szefowi (chodzi o mnie) za porednictwem proboszcza, którego zwie trzecimi schodami. Idzie o to, by powiedzieæ szefowi rz¹du, i¿ nale¿y oddaæ Cezarowi, co jest Cezara, i Bogu, co
nale¿y do Boga. To on, Camoin, zosta³ obarczony t¹ wznios³¹ misj¹. Ca³a rzecz w tym, ¿e w sprawê zostali wmieszani panowie
Croset i Seyras. Z pewnoci¹ g³os powierzy w³anie im troskê
o ¿onê i dzieci niebieskiego ambasadora.
Objawienia te ma³o mnie obchodz¹. Obecnie tylu „nawiedzonych” s³yszy g³osy, na których wo³ania jestem nieczu³y. Dot¹d te
g³osy zajmowa³y siê tylko osobistymi sprawami dusz wybranych
i stara³y siê je prowadziæ, niekiedy te¿ przekazywa³y polecenia dla
spowiedników, itd. Lecz ten Camoin jest powo³any do wy¿szych
rzeczy. A jak¿e! I kiedy bêdzie przemawia³ do szefa rz¹du (jak
widaæ, g³os jest z przekonania monarchist¹), wtedy otrzyma misjê,
aby pójæ dalej. Bez w¹tpienia g³osy naka¿¹, by ten poczciwiec

Przeor Bractwa Pokutników.
Nazwisko wymazane z dwiema dziurami w papierze. Z listu z 19 wrzenia 1838,
którego adresatem by³ o. Courtès, wiemy ¿e o. Bernard mia³ g³osiæ tê misje wraz z kap³anem nowicjuszem. Wówczas by³o ich dwóch: Fabien Bollard i Joseph Ancel.
28
Ten Martin wyg³asza³ proroctwa o monarchii, gdy wybuch³a rewolucja lipcowa
1830. Ojciec de Mazenod wspomina o nim i o innych prorokach w licie do o. Tempiera pisanym z Billens 28 padziernika 1830. Por. Ecrits oblats 7, 225 i Rey I, s. 495-496.
26
27
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Camoin uda³ siê do Goritz29 lub gdziekolwiek znajdzie siê rodzina
królewska.
Chocia¿ wszystkie te g³osy pragn¹, bym zawsze by³ informowany co do aktualnych objawieñ, wcale mnie nie wzrusza to wyró¿nienie. I gdyby tak by³ potraktowany jak ten oszust Martin, nie
trzeba by by³o, aby ni¹ siê zajmowa³ Camoin. Nie by³oby rewolucji lipcowej, a przynajmniej by³aby ona zd³awiona w zarodku.
Tymczasem Martin, którego siê radzono, odpowiedzia³, ¿e nie nale¿y stawiaæ oporu, ¿e trzeba opuciæ kraj, i tak przemog³a naiwnoæ, z jak¹ dano wiarê temu, co twierdzi³ Martin!
15 marca: O ósmej rano celebrowa³em mszê w nowej kaplicy
wiêtego £azarza w katedrze. Z radoci¹ rozdawa³em tam komuniê tylu ludziom. Jednak w ci¹gu dnia wierni nie byli tak liczni,
jakbym sobie tego ¿yczy³. A przecie¿ nie zaniedbujê niczego, by
pobudziæ mój lud do ¿arliwej pobo¿noci wzglêdem naszego wielkiego patrona wiêtego £azarza; bêdê jeszcze wiêcej nalega³, by
kap³ani szli w moje lady. Powróci³em do katedry na sumê i uczestniczy³em tam w stroju pontyfikalnym. Przybyli wszyscy kanonicy
honorowi z wyj¹tkiem chorego kan. Bérarda i superiora ni¿szego
seminarium. By³ obecny te¿ biskup diecezji Nancy. Niewielu wiernych uczestniczy³o w tej piêknej mszy, jeszcze mniej w nieszporach odprawionych bezporednio po niej. O pi¹tej poszed³em, by
odmówiæ wspólnie kompletê, wys³uchaæ kazania, i udzieli³em b³ogos³awieñstwa Najwiêtszym Sakramentem. Miêdzy kazaniem
i b³ogos³awieñstwem odby³o siê nawiedzenie kaplicy wiêtego.
16 marca: wiêcenia w kaplicy wy¿szego seminarium.
Biskup diecezji Nancy wyrusza do Awinionu, tam spotka siê
ze swym koadiutorem, który tak¿e tam przybywa. Napisz¹ mi, gdy
dzieñ sakry biskupiej bêdzie ju¿ wyznaczony.
Ksi¹dz Pelin przyby³ wystraszony z powodu kobiety Arbieu,
która oznajmi³a mu, ¿e przygotowuje tak pora¿aj¹ce pismo procesowe, i¿ zmia¿d¿y zarówno mnie, jak i innych. To ona pod pozora-

29
Goritz: Gorizia, dzi w Italii, gdzie pozbawiony w³adzy król Karol X zmar³ na
wygnaniu w 1836.
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mi pobo¿noci, w stroju zakonnym, z god³em nad drzwiami z wyrytym na nim najwiêtszym imieniem Maryi otworzy³a dom, który
jest podejrzany o niemoralne praktyki w nim, czego nie omieszka³em donieæ do w³adz miejskich w trosce o dusze. W butiku fryzjerskim, gdzie ta bezwstydnica przysz³a, by u³o¿yæ sobie fryzurê,
w obecnoci wielu mê¿czyzn pozwoli³a sobie na najbardziej odra¿aj¹ce s³owa i obelgi, nie panuj¹c nad wciek³oci¹ z powodu
wykrycia jej intrygi.
Nic mnie nie zaskoczy ze strony tej nêdznej kreatury, która
religiê wci¹ga do swej gry, by s³u¿y³a za parawan dla jej haniebnych zamiarów. Zdaje siê, ¿e jej ataki s¹ skierowane tak¿e przeciwko Dzie³u Biednych Dziewcz¹t, bo mówi³a temu¿ ks. Pelinowi,
¿e madame Trucy zwierzy³a siê jej (co za tupet!), i¿ daj¹ tysi¹c
franków tym damom, które wykazuj¹ najwiêcej gorliwoci i przyprowadz¹ najwiêcej kandydatek dla Dzie³a. Wyda³o siê to jemu
czym w rodzaju fantowej loterii. Z pogard¹ odnoszê siê do tych
obelg i niedorzecznoci i bez wahania powiedzia³em ks. Pelinowi,
¿e okaza³ siê doæ naiwny, s³uchaj¹c ze spokojem wszystkich tych
odra¿aj¹cych historii.
17 marca: Msza na Kalwarii w kaplicy domowej z okazji
wiêta Zgromadzenia Najwiêtszej Dziewicy. Wierni przybyli licznie, jak na sumê do katedry. Uroczyste nieszpory z cappa magna
w kociele St-Théodore. Zgodnie z wydanym przeze mnie zarz¹dzeniem, wszyscy obecni w prezbiterium modlili siê w postawie
stoj¹cej podczas nieszporów z szacunku dla wystawionego Najwiêtszego Sakramentu. Sam da³em im przyk³ad. Skoro w ubieg³ych latach nie zrozumiano tego milcz¹cego orêdzia, a przecie¿ tak
wyranego, w tym roku wprowadzi³em je w ¿ycie, wydaj¹c odpowiednie zarz¹dzenie. To nie przesada oddawaæ w ten sposób czeæ
naszemu Panu, kiedy On sam ³askawie pozwala, bymy zbli¿ali siê
do Jego Boskiej Osoby. Postawa wiernych mia³a wiêc w sobie co
uroczystego.
Czy to zbyt wiele dla wyra¿enia uczuæ g³êbokiej adoracji, do
jakich nas sk³ania obecnoæ tego dobrego i wspania³ego Pana?
O!, gdybym móg³ oddaæ Mu ho³d nale¿ny na ka¿dym miejscu,
gdzie jest adorowany, uczyni³bym to bez wahania nawet za cenê
mego ¿ycia. Jestem przekonany, i¿ wiêkszoæ chrzecijan nie za-
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stanawia siê nad swoj¹ wiar¹. Jest dla mnie niewys³owion¹ pociech¹ myl, i¿ dziêki mnie Jezus Chrystus odbiera ho³dy uwielbienia, jakie sk³adaj¹ Mu parafianie St-Théodore od dziesiêciu lat.
Dzi równie¿ ofiarowa³em Mu z g³êboko ukryt¹ radoci¹, w prostocie i bez domieszki mi³oci w³asnej wszelki akt czci, uwielbienia, dziêkczynienia, wszelkie oznaki mi³oci, wynagrodzenia itd.
Ofiarowa³em Mu radonie zadoæuczynienie za momenty nieuszanowania z mej strony, ¿e tak ma³o odpowiada³em za dar owiecenia i natchnienia, jakimi Bóg raczy³ mnie obdarzaæ od lat co do
cudownego Sakramentu O³tarza.
Wynagradza³em brak owoców, jakie winny rodziæ we mnie
nadzwyczajne poruszenia serca, dar boskiego Zbawcy, a które mia³y uczyniæ ze mnie wiêtego. Tymczasem pozosta³em nêdznym
grzesznikiem, który nie pomna¿a bogactw ojca rodziny, tak wielkodusznego wobec niewdziêcznego syna, jakim jestem. Ufam, ¿e
Bóg w swej wielkiej dobroci da mi ³askê zrozumienia równie¿
i tych rzeczy i bêdzie nadal udziela³ pociech, jakich doznajê tak obficie w takim dniu jak dzi i w wielu innych. Z ca³¹ pokor¹ dziêkujê Mu za to i b³agam Go, by okazywa³ mi zawsze swe wielkie mi³osierdzie i bym z Jego ³aski lepiej korzysta³ z niebieskich darów,
ni¿ to by³o w przesz³oci.
17 marca: Ojciec Renault30, prowincja³ jezuitów odpowiedzia³
na mój list, w którym prosi³em go, by ustanowi³ rezydencjê Towarzystwa Jezusowego w Marsylii. Przychyla siê do mojej propozycji. Niech wiêc ci, którzy dawniej tak pochopnie okazywali swój
misyjny zapa³, dotrzymaj¹ teraz danego s³owa.
18 marca: Ksi¹dz Coulomb31 napisa³ probê, bym zatwierdzi³
formularz mszy, któr¹ skomponowa³, a raczej dostosowa³ do uroczystoci wiêtych mêczenników, których relikwie znajduj¹ siê
w kamieniu o³tarzowym w parafii la Ciotat.

30
31

W rêkopisie: Reinaud.
Ksi¹dz Vincent Coulomb (†1851), wikariusz w la Ciotat.
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19 marca: Msza cicha w kociele St-Joseph intra muros,
z okazji dzisiejszej uroczystoci. By³em zadowolony, ¿e wierni tak
licznie przybyli do tego kocio³a i ¿e przyjêli komuniê z mojej rêki.
By³em obecny równie¿ na sumie i na nieszporach w katedrze. Tutaj jak zwykle jakby na odludziu, zw³aszcza gdy wieje wiatr, jak
dzisiaj.
Ksi¹dz Espanet przys³a³ mi drugi list. Je¿eli ten kap³an nie
dzia³a tylko we w³asnym interesie, przyznam, i¿ dokona³a siê
w nim powa¿na przemiana, poniewa¿ wiêcej ni¿ ktokolwiek inny
zwraca siê do mnie z wyrazami szacunku i uprzejmoci. Odpowiadam na obydwa listy ks. Espaneta.
Pan Menut napisa³ do mnie 22 sierpnia i oznajmia, i¿ odstêpuje mi prawo subskrypcji na dzie³o Saint-Lazare. Piszê do niego, ¿e
to by³o przeoczenie z mej strony. S¹ decyzje jednej chwili i warto
je wykorzystaæ. Nie potrzeba temu, kto zna prawne zasady obowi¹zuj¹ce w Kociele, przytaczaæ tego tekstu, dzisiaj jednak niewielu
jest takich. Tym, którzy ich nie znaj¹, cytujê nastêpuj¹cy fragment:
W 1832 roku po pierwszej encyklice32 katolicy Szwajcarii wys³ali
do Stolicy Apostolskiej nastêpuj¹c¹ probê: «Ojcze wiêty, wierni
diecezji w Szwajcarii, upadaj¹c do stóp Waszej wi¹tobliwoci,
pokornie prosz¹ o rozstrzygniêcie w¹tpliwoci, które niepokoj¹ ich
sumienia. Uwzglêdniaj¹c dekret papie¿a Leona X oraz ustalenia
podane przez Wykaz Ksi¹g Zakazanych (Indeks), pytamy:
1 — Czy broszury i gazety podlegaj¹ cenzurze miejscowego
ordynariusza? Czy podlegaj¹ cenzurze tak¿e w kwestiach opinii
politycznych?
2 — Czy cenzurze podlegaj¹ nie tylko artyku³y traktuj¹ce
prawdy wiary, lecz tak¿e artyku³y mówi¹ce o codziennych wydarzeniach?
3 — Czy decyzjê, która zapadnie co do powy¿szych pytañ,
nale¿y odnieæ tak¿e do wszelkiego rodzaju pism?
4 — Czy wierni mog¹, bez obci¹¿ania sumienia, czytaæ dzienniki i ksi¹¿ki, które nie przesz³y przez cenzurê miejscowego ordynariusza?».
32
W encyklice Mirari vos z 15 sierpnia 1832 Grzegorz XVI przypomina³ decyzjê
Leona X, papie¿a od 1513 do 1521, który zakaza³ publikowania ksi¹¿ek bez zezwolenia
biskupa lub Inkwizytora (Ordynariuszy lub wiêtego Oficjum).
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Oto odpowiedzi dane przez Kongregacjê od Wykazu Ksi¹g
Zakazanych:
1 — Ad primum dubium, afirmative, quoad utramque partem.
2 — Ad secundum, ut in primo.
3 — Ad tertium, affirmative.
4 — Ad quartum, recurrant ad confessarium33.
Podpisany: Alex. Aug. Bardani, z Zakonu Braci Kaznodziejów,
Sekretarz Kongregacji od Wykazu Ksi¹g Zakazanych”.
20 marca: List do o. Bise, do niego i jego dwóch wspó³braci
z Aix34.
Biskupowi de Retz35 polecam w licie pana Deshôtelsa. Nie
mog³em odmówiæ madame de Bonneval, która przysz³a prosiæ
mnie o tê ³askê. To wystarczy³o, by sk³oniæ mnie do napisania listu
do tego zacnego biskupa, który na gest uprzejmoci z mej strony
okaza³ siê niegrzeczny w czasie swego pobytu w Marsylii. Przyszed³ do mnie na obiad. Oczekiwa³em, ¿e przybêdzie i w dzieñ
nastêpny. Zwleka³em z posi³kiem, ci¹gle spodziewaj¹c siê, ¿e nadejdzie. Po trzech kwadransach oczekiwania pos³a³em kogo do
kanonika kapitu³y, by zapyta³, co siê z nim dzieje. By³ w po³owie
obiadu. Powinien by³ przyjæ i wyt³umaczyæ siê. Nic takiego siê nie
zdarzy³o; wyjecha³ z Marsylii bez po¿egnania. S¹dzê, ¿e by³ tak
zawstydzony z powodu swego zaniedbania czy niew³aciwego zachowania, ¿e nie omieli³ siê przyjæ i spotkaæ siê ze mn¹. Wychodz¹c z tego przypuszczenia, rozumiem jego dziwne zachowanie
i postanawiam podtrzymaæ nasze relacje.

33
Co do pierwszej w¹tpliwoci, potwierdzam jej pierwsz¹ i drug¹ czêæ; co do
drugiej, podobnie jak co do pierwszej; odnonie do trzeciej, potwierdzam; co do czwartej, nale¿y poradziæ siê spowiednika.
34
Ojciec Bise i jego wspó³bracia. W Aix przebywali oo. Pierre Aubert, J. Deveronico, V. André i J. Magnan, superiorem by³ o. Courtès. Niektórzy z nich byli nieobecni,
gdy bp de Mazenod zapisywa³ te s³owa w Dzienniku.
35
Biskup de Retz, sêdzia Roty Rzymskiej. Za³o¿yciel wspomina, ¿e nie by³o spotkania na obiedzie 31 padziernika, 1 i 2 listopada 1838. Por. Dziennik 1838.
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21 marca: Piszê list do pana Mathieu36 w odpowiedzi na jego
trzy listy, wszystkie uprzejme i mi³e. Ten m³ody cz³owiek to wzór
ludzkiej wra¿liwoci i wdziêcznoci.
Napisa³ do mnie pan Wuilleret, cz³onek Rady Pañstwa rz¹du
we Fryburgu; posy³a mi czek na 800 franków i sprawozdanie
z mych spraw finansowych. Daje mi radê, bym sprzeda³ kolejno
ka¿d¹ czêæ ziemi, nastêpnie meble i zamek w Billens.
Biskup diecezji Le Puy napisa³ do mnie i prosi o informacje
co do odjazdów statków do Civitavecchia. Jest to pierwszy list, jaki
otrzyma³em od niego od naszych czasów seminaryjnych37.
Biskup diecezji Nancy napisa³ mi, ¿e sakra biskupa tytularnego Joppé38 bêdzie mia³a miejsce nie wczeniej jak w niedzielê oktawy wielkanocnej Quasimodo. Jedzie teraz do Nîmes i Montpellier.
Komitet odpowiedzialny za subskrypcjê na rzecz ofiar trzêsienia ziemi na Martynice prosi, bym zachêci³ wiernych do aktu wielkodusznoci wobec poszkodowanych39.
List biskupa diecezji Dijon jest czym w rodzaju encykliki lub
orêdzia braterstwa, w którym poleca siê on modlitwom swych kolegów40. List arcybiskupa Aix jest odpowiedzi¹ na mój list, który
pisa³em w sprawie niegodnej kobiety Arbieu. Wizyta u prefekta,
który pragnie, bym dzie³o budowy katedry doprowadzi³ do koñca.
22 marca: Ojciec Courtès pisze list pe³en biadolenia (gementes et flentes)41, jak to czêsto siê zdarza. Prosi, by o. Telmon towa-

Biskup de Mazenod b³ogos³awi³ jego lub w 1838. Por. Ecrits oblats, t. 19, indeks imion w³asnych.
37
Maurice de Bonald, biskup diecezji le Puy od 1823 do 1839, arcybiskup Lyonu
od 1840 do 1870.
38
A.B. Menjaud, biskup tytularny Joppe, biskup koadiutor diecezji Nancy.
39
15 kwietnia biskup de Mazenod wyda³: List pasterski biskupa Marsylii zarz¹dzaj¹cy powszechn¹ zbiórkê w diecezji na rzecz rodzin poszkodowanych na skutek trzêsienia ziemi w Martynice, 8 stron.
40
François-Victor Rivet, biskup diecezji Dijon od 1838 do 1884. Obj¹³ rz¹dy
w diecezji po biskupie Claude Reyu, z Aix (1773-1858), który musia³ opuciæ diecezjê
ze wzglêdu na nieprzyjazne nastawienie otoczenia. Po swym powrocie do Aix w 1812
o. de Mazenod i Claude Rey nie utrzymywali z sob¹ dobrych kontaktów; Claude Rey
by³ wówczas kanonikiem i przyjani³ siê z proboszczem Christine. Por. J. Leflon, Mgr
de Mazenod II, s. 57-58, 131, 137-138, itd.
41
„Jêcz¹c i p³acz¹c na tym ³ez padole; fragment antyfony Salve Regina.
36

Marzec

77

rzyszy³ mu w g³oszeniu rekolekcji w Rognes. List od o. Bise’a.
Msza na Kalwarii dla Stowarzyszenia Notre-Dame des Sept Douleurs. Przysz³o wielu wiernych, którym wyrazi³em swe uznanie.
Wizyta tej dzielnej kobiety, której z Bo¿ego natchnienia ofiarowa³em 700 franków, by wyci¹gn¹æ j¹ z finansowych tarapatów.
Wiem, ¿e to niemo¿liwe, bym zaradzi³ nawet najbardziej pilnym
potrzebom tych niezliczonych nêdzarzy, których ca³e gromady ¿yj¹
w moim miecie biskupim. Wszystko, co mogê zrobiæ, to zaspokoiæ codzienny g³ód ka¿dego z nich, lecz Opatrznoæ niekiedy wyranie objawia swoj¹ wolê, tak i¿ niepodobna jest udawaæ, ¿e siê
jej nie zna.
Niech zamilknie tu wszelki rozs¹dek, zbyteczne by³oby odwo³ywaæ siê do roztropnoci, umiaru czy umiejêtnoci przewidywania itd., trzeba s³uchaæ raczej g³osu Boga, choæby przysz³o
sprzedaæ swój biskupi pektora³ lub p³aszcz. S¹dzê, ¿e w tej chwili
rozpozna³em ten g³os Bo¿y i niemal bez wahania zrealizowa³em
zamiar Boga wobec Jego stworzenia, tej osoby, która niew¹tpliwie
wezwa³a pomocy naszego Pana, maj¹c pewnoæ wys³uchania. Dlatego sumienie oskar¿a³oby mnie o zbrodniê, gdybym w najmniejszym stopniu stawi³ opór wewnêtrznemu wiat³u wskazuj¹cemu mi
mój obowi¹zek i ³asce, dziêki której mog³em go spe³niæ. Pozostaje
mi tylko prosiæ Pana, by zechcia³ mi daæ inn¹ nagrodê ni¿ radoæ,
jak¹ odczuwam, ocalaj¹c tê rodzinê od gro¿¹cej jej ruiny finansowej.
23 marca: Odwiedzi³em chorego proboszcza parafii Saint-Menet. Du¿¹ wagê przywi¹zujê, by odwiedzaæ kap³anów w czasie
ich choroby. Jestem zbyt zapracowany, bym móg³ sobie pozwoliæ
na niekonieczne kurtuazyjne wizyty. Lecz uwa¿am za swój obowi¹zek odwiedzaæ swych kap³anów dowiadczonych chorob¹.
Ojciec Dassy pisze, by mnie zainteresowaæ spraw¹ subskrypcji na rzecz domu dla pielgrzymów l’Osier42. Pyta o sw¹ nowennê43. Niestety! Jeszcze siê nie zdecydowa³em, by wys³aæ mu list

42
Hospicjum lub przytu³ek dla pielgrzymów zbudowany obok domu ojców i kocio³a. Por. M. Deves, Le pere Dassy , Paris,1938, s. 72-73.
43
Ojciec Dassy przygotowa³ Nowennê do Matki Bo¿ej Za³o¿yciel oceni³, ¿e powinna byæ poprawiona, por. 7 i 24 marca.
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z zawiadomieniem, ¿e praca wymaga przeróbki, jeli chce, bym zatwierdzi³ j¹ do druku.
23 marca: wiêcenie palm w katedrze. Asystowa³em na mszy
w stroju pontyfikalnym. Nadzwyczaj interesuj¹cy jest list, jaki
przys³a³ o. Mille, dotyczy bowiem misji parafialnych, które przeprowadzi³ w Lalley44. Wszyscy mieszkañcy bez wyj¹tku tam
uczestniczyli i niemal ca³a wioska Saint-Maurice, ca³a brygada ¿andarmerii, itd. Jeden tylko cz³owiek bêdzie trwa³ nadal w z³ej woli,
a jest nim proboszcz. Ojcowie Mille i Bermond jad¹ do Tallard, by
odwiedziæ uczestników misji i umo¿liwiæ im sakramentalne przygotowanie siê do Wielkanocy.
24 marca: Ojciec Telmon wróci³ z rekolekcji, które g³osi³
w Istres razem z o. Courtèsem; by³ bardzo zadowolony. Rozda³ od
600 do 700 komunii. Dosyæ czêsto spotyka siê mê¿czyzn, a nawet
m³odzieñców, u których nie by³o materii do udzielenia absolucji.
Dwóch by³o niepocieszonych, nie mogli powstrzymaæ ³ez, poniewa¿ przydarzy³o siê im, ¿e klêli przez sen.
List, który piszê do o. Dassy’ego, dotyczy g³ównie jego nowenny do Notre-Dame de lOsier, której rêkopis w³anie otrzyma³em. Nie ukrywa³em, ¿e mam zastrze¿enia, albo raczej powiedzia³em to wprost, bez owijania w bawe³nê. Ojciec Dassy, o otwartym
umyle, przyjmie uwagi, jakie by³em zmuszony zrobiæ co do tej
broszury pisanej zbyt popiesznie.
Z misji w Saint-Mitre powróci³ te¿ o. Bernard. Jej owoce s¹
dobre, mimo ¿e kilku mê¿czyzn stawia³o opór ³asce. Dwustu szczerze siê nawróci³o, oko³o stu razem pracowa³o, przygotowuj¹c plac,
gdzie stanie krzy¿. Trzysta kobiet uczestniczy³o w misji. Nikt siê
tego nie spodziewa³. Dotychczas bowiem spowied wielkanocn¹
w tej parafii odbywa³ tylko jeden mê¿czyzna i garstka niewiast.
25 marca: List, jaki piszê do biskupa diecezji Le Puy, jest
w tonie bardziej przyjacielskim ni¿ jego w³asny. Ka¿dy z tych listów nosi znamiê charakteru nadawcy. Wyjaniam, ¿e zdobêdzie-

44

Lalley i Saint-Maurice en Trièves (departament Isere).
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my informacje, w jaki dzieñ odp³ywa parowiec, dopiero gdy biskup
zjawi siê u mnie.
26 marca: Rada duszpasterska. Pan Milanta z³o¿y³ mi wizytê,
przynosz¹c ma³¹ w³osk¹ broszurê co do sposobów kaznodziejstwa.
Wydaje siê, ¿e w Italii zapanowa³ duch romantyzmu. Milanta mówi³, ¿e s³ucha³ raz kazania w Wenecji, a publicznoæ wyra¿aj¹c
aprobatê dla kaznodziei, mrucza³a, co podobno jest w miejscowej
tradycji. Wtedy kaznodzieja k³ania siê w gecie podziêkowania
i powtarza s³owa przyjête z takim zadowoleniem. A¿ trudno uwierzyæ, i¿ dochodzi do takiej profanacji. Broszura chyba potwierdza
to, o czym mówi³ pan Milanta.
27 marca: Wielka roda. Proboszcz parafii Saint-André przys³a³ list ze sprawozdaniem z uroczystoci St-Joseph. Jest zachwycony przemian¹, która dokona³a siê u jego parafian dziêki misji
w Les Aygalades. Prosi jednak, aby wyg³oszono misje w parafii Saint-André. Wed³ug jego szacunku, nie uczêszcza jeszcze do kocio³a ponad stu mê¿czyzn.
28 marca: K³ótnie i roz³am wród pokutników Saint-Esprit.
Postanowi³em wydaæ stosowne zalecenia, by zaprowadziæ pokój
miêdzy nimi.
Kardyna³ Pacca przys³a³ mi w imieniu Kongregacji wiêtej
Inkwizycji45 odpowied zawart¹ na omiu stronach w sprawie
o. Bucchiego46. Z podanych tam faktów wynika³oby, i¿ o. Bucchi
zatai³ przede mn¹ wiele swych osobistych danych. Dlatego nie zas³uguje ju¿, bym wiadczy³ w jego sprawie. Jest nieprawd¹, i¿ nie
zosta³ wys³uchany, zanim stan¹³ przed s¹dem. Zosta³ wystarczaj¹co wys³uchany i przyzna³ siê nawet do winy. Pewien czas pozostawa³ w wiêzieniu albo raczej pos³any by³ na katorgê w Corneto47,
miejscu osadzenia skazanych ksiê¿y. Powinien wiêc przyj¹æ warun-

45
Kongregacja wiêtej Inkwizycji, nastêpnie wiête Oficjum, obecnie Kongregacja
Doktryny Wiary.
46
Sprawa o. Augustina Bucchiego czêsto pojawia siê w Dzienniku z 1838, por.
8 lutego i w innych miejscach.
47
Corneto, dzisiaj Tarquinia, obok Civitavecchia.
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ki na³o¿one przez trybuna³ Inkwizycji. Ja nie chcê zajmowaæ siê
tym dalej. Tam, gdzie brak dobrej woli, nie dajê porêczenia w ¿adnej sprawie.
W miêdzyczasie o. Bucchi zosta³ przyjêty przez pana de Bournissaca48, szefa sekty owieconych (illuminati) dzia³aj¹cej na po³udniu Francji. Jest mo¿liwe, ¿e kap³an, zakonnik potêpiony za
herezjê przez trybuna³ Inkwizycji w Rzymie, ³atwo przejdzie na
stronê grupy schizmatyków, której brak kap³ana do udzielania sakramentów swym cz³onkom. Widocznie znaleli swego cz³owieka.
29 marca: Ojciec Courtès przys³a³ mi ju¿ trzeci list. Oszczêdzi³by sobie tego trudu, a mnie ci¹g³ej utarczki z nim, gdyby wzi¹³
ze sob¹ o. Magnana, by g³osiæ rekolekcje w Rognes. Ojciec Bernard g³osi w Aygalades, o. Telmon jest pos³any gdzie indziej. Odpisa³em, ¿e do dyspozycji jest tylko o. Magnan.
30 marca: Minister przys³a³ mi list, zawiadamiaj¹c, ¿e w³¹czy³
do bud¿etu pañstwa prace rozpoczête, zanim on je zatwierdzi³49.
Dla mnie to jeden k³opot mniej.
List od biskupa Algieru. Snuje wielkie plany na przysz³oæ,
jednoczenie ma du¿o k³opotów i pracy. Mer Marsylii przys³a³ list,
oznajmiaj¹c, ¿e mimo mej opinii czuje siê zmuszony daæ przyzwolenie na cywilny lub polskiego ks. Pawitowskiego, który zaprzecza, ¿e przyj¹³ wiêcenia kap³añskie50. Proboszcz parafii La Ciotat
i jego brat zawiadamiaj¹ mnie o nag³ej mierci ich matki.
48
Antoine Sanchon de Bournissac, rzecznik grupy zwalczaj¹cej Konkordat, zmar³y w Aix w 1853.
49
Po nominacji na biskupstwo w Marsylii bp de Mazenod powzi¹³ plan prac remontowych pa³acu biskupiego. W styczniu 1838 ogieñ wydosta³ siê przez komin, „po¿eraj¹c belkê nad gabinetem biskupa i czêæ strychu, zanim jego obecnoæ zdradzi³ pojawiaj¹cy siê dym” (list do prefekta 20 stycznia). Biskup poleci³ natychmiast rozpocz¹æ
prace remontowe, które uzna³ za niecierpi¹ce zw³oki, a nastêpnie zwróci³ siê do rz¹du
z prob¹ o zwrot poniesionych kosztów. Minister wyznañ dopiero po d³u¿szym czasie
odpowiedzia³ na tê probê. Biskup dziêkuje mu w licie z 3 kwietnia, ¿e w³¹czy³ do
bud¿etu pañstwa wydatki poniesione za czêæ tych remontów, i prosi o w³¹czenie do
bud¿etu na rok 1839 koniecznego kredytu na dalsze prace remontowe.
50
F.G. Alexandre Pawitowski wyemigrowa³ do Francji w 1831 po upadku powstania listopadowego. Dowiedziawszy siê, ¿e jest on ksiêdzem, bp de Mazenod sprzeciwi³
siê jego ma³¿eñstwu cywilnemu. Por. J. Pielorz Mgr de Mazenod et les Polonais. Rome,
1970, s. 68-72.
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31 marca51: wiêty Dzieñ Zmartwychwstania Pañskiego. Wysy³am list kondolencyjny i wyrazy wspó³czucia biednemu Brunetowi, proboszczowi parafii La Ciotat.
W Wielki Czwartek zesz³ego roku przyszli ludzie z informacj¹, ¿e kilku niegodziwców przygotowuje haniebny paszkwil przeciwko mnie. Pokazano mi pierwsz¹ próbkê tekstu napisanego
w obrzydliwym stylu. Przyj¹³em ten kielich goryczy podany mi
w najbardziej stosownej chwili, bo w ten wieczór mielimy celebrowaæ mandatum (obmywanie nóg), a nastêpnie piewaæ oficjum
Wielkiego Pi¹tku.
W tym roku, w chwili gdy mia³em wychodziæ, by celebrowaæ
w katedrze wiêty Dzieñ Zmartwychwstania, zjawi³ siê pan Bourgarel, m³ody adwokat znany z uczciwoci, i oznajmi³ mi, ¿e ta niegodziwa kobieta Arbieu z pomoc¹ kilku tak jak ona bezwstydnych
adwokatów przygotowuje pismo procesowe oskar¿aj¹ce mnie i kilku kap³anów, gdzie jest ca³y stek wszystkich mo¿liwych oszczerstw.
Donios³em na ni¹ do prokuratora generalnego, i¿ prowadzi
dom prostytucji, stwarzaj¹c pozory pobo¿noci przez tytu³ wiêtego imienia Maryi i ubieraj¹c siê w strój zakonny, aby zmyliæ czujnoæ rodziców przekonanych, ¿e posy³aj¹ dzieci do prawdziwego
pensjonatu. Wola³bym, by oznajmiono mi to dwa dni wczeniej. To
by³ pokarm Wielkiego Tygodnia, cierñ Golgoty, a nie temat na
medytacjê w tak uroczysty dzieñ. W koñcu jednak wszystkie dni
s¹ dobre, by uczestniczyæ w zniewagach krzy¿a, który mamy nieæ,
co dnia naladuj¹c w tym Zbawiciela. Dziêkujê temu dobremu
Panu za to, ¿e Opatrznoæ tak kieruje moim losem. Chocia¿ nie
jestem sk³onny do pychy, mo¿e z³y duch w koñcu zwiód³by mnie
i da³bym siê usidliæ w ten przeklêty wystêpek, wyolbrzymiaj¹c tê
odrobinê dobra, jakie mog³em spe³niæ i tylko z ³aski Boga nigdy
nie przypisywa³em tego sobie.
Otó¿ dobry Bóg uprzedza nas, pozwalaj¹c, by ludzie nie okazywali ¿adnej wdziêcznoci wzglêdem mnie, by moje intencje by³y
opacznie rozumiane i by inni je przekrêcali, nie chc¹c przyj¹æ
prawdy, gdy fakty mówi¹ same za siebie. Jeli jednak pozostawa-

W niewielu innych miejscach swego Dziennika bp de Mazenod zapisa³ tyle stronic w ci¹gu jednego dnia.
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³em poza stref¹ ra¿enia co do stanu mego umys³u, uwa¿aj¹c za
szaleñstwo przypisywanie sobie najmniejszego dobra, to nie mogê
tego stwierdziæ co do reakcji mego serca. W tym wzglêdzie mam
wyrzuty sumienia. By³em przekonany, ¿e jest usprawiedliwione
traktowaæ z upodobaniem pewne uczucia zgodne z nasz¹ pierwotn¹ natur¹, czego przyk³adem jest nasz Pan Jezus Chrystus, wzór
wszelkiej doskona³oci. Niekiedy zbyt zuchwale wmawia³em sobie,
i¿ doskonale pojmujê mi³oæ, jak¹ Bóg obdarza ludzi, i¿ On kocha
ka¿dego stosownie do jego zas³ug, nie umniejszaj¹c szczêcia kogokolwiek. Moja dusza, karmiona takimi mylami, otworzy³a siê
szeroko, rozszerza³a siê w miarê, jak znajdowa³a po¿ywkê dla tych
uczuæ, do których jakby instynktownie lgnê³a.
Kieruj¹c siê tym z³udnym przekonaniem, s¹dzi³em, i¿ tak jak
Bóg potrafiê kochaæ wszystkich ludzi. I ¿aden z nich nie mo¿e siê
skar¿yæ, i¿ darzy mnie wiêkszym uczuciem, ni¿ ja móg³bym go
darzyæ. Nosi³em w sobie co na kszta³t bezmiaru, g³êbiê sprawiedliwoci i prawoci, tak i¿ mog³em obdarzaæ innych uczuciem proporcjonalnie do zas³ug i wzajemnoci ka¿dego z nich. Oto istotny
motyw, dlaczego powiêci³em siê bez reszty blinim, s³u¿¹c im
i pragn¹c ich szczêcia. Wyrzek³em siê wszelkich rozkoszy ¿ycia
rodzinnego i gwa³townie wyrywa³em siê z czu³ych r¹k macierzyñskich, zw³aszcza z czu³ej opieki mojej babki, której by³em idolem.
Najpierw chcia³em oddaæ siê dzie³om mi³osierdzia, us³uguj¹c chorym i wiêniom. Ostatecznie obra³em stan duchowny, bo tylko tak
mog³em zrealizowaæ swe najg³êbsze pragnienie, by troszczyæ siê
o zbawienie, a w konsekwencji o prawdziwe szczêcie ludzi.
Nic nie mog³o mnie uwolniæ z moich z³udzeñ. Spotyka³em tylko ludzi prawych, niekiedy bardzo wra¿liwych na oznaki mej przyjani. Podczas pobytu w seminarium rektorzy i studenci, profesorowie i koledzy szczerze wyra¿ali sw¹ wdziêcznoæ z powodu
mego do nich przywi¹zania, jakie okazywa³em przy ka¿dym spotkaniu na dowód, ¿e ich mi³ujê. Wiêc dlatego powierzono mi staranie o stan zdrowia wszystkich mych ojców i braci, chocia¿ nigdy
nie mia³em tytu³u ani w znaczeniu cis³ym nie pe³ni³em funkcji
pielêgniarza. Sam o. Emery, który nigdy nie akceptowa³, by kto zna³
stan jego zdrowia, nie stawia³ oporu, a nawet chêtnie i z wdziêcznoci¹ zgodzi³ siê, bym siê nim opiekowa³. By³o wszystkim wiadomo, ¿e nie szuka³em ¿adnej osobistej korzyci, maj¹c na niego taki
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wp³yw od pocz¹tku jego ostatniej choroby, która nam go zabra³a.
Mogê stwierdziæ, ¿e w ci¹gu piêciu lat pobytu w seminarium
Saint-Sulpice, rozwijaj¹c ¿agle, p³yn¹³em po tym morzu ofiarnej
s³u¿by, nie napotykaj¹c na ¿adne przeszkody.
To uczucie tak niepodzielnie panuj¹ce w mej duszy kierowa³o
pierwszymi mymi krokami na drodze powo³ania, jakie od m³odoci realizowa³em z Bo¿ego natchnienia. Odrzuci³em propozycjê
biskupa, który udzieli³ mi wiêceñ kap³añskich52, by asystowaæ mu
jako wikariusz generalny i byæ mu przyjacielem, to s¹ jego w³asne
wyra¿enia, gdy zechcia³ mi przed³o¿yæ tê propozycjê. By³ wiêty
Dzieñ Narodzenia Pañskiego 1811, dzieñ pamiêtny dla mnie, bo
w tym w³anie dniu dane mi by³o sk³adaæ po raz pierwszy Najwiêtsz¹ Ofiarê o³tarza. Wtedy to oznajmi³em biskupowi, ¿e nie
bêdê móg³ przyj¹æ wzruszaj¹cych oznak jego dobroci, by nie sprzeniewierzyæ siê powo³aniu do s³u¿by mojemu bliniemu, dla jego
szczêcia, a którego mi³owa³em mi³oci¹ Jezusa Chrystusa, jak¹
ogarnia On ludzi. To samo przekonanie wp³ynê³o na mój wybór,
gdy wracaj¹c z Aix, biskup diecezji Metz53, wtedy administrator
diecezji, zapyta³ mnie, co zamierzam robiæ. Przez g³owê nie przesz³a mi myl, by wykorzystaæ sw¹ pozycjê spo³eczn¹ i zaspokoiæ
ambicje, które wtedy uwa¿ano za uprawnione. Elegi abjectus esse
in domo Dei mei 54, taka by³a moja ¿yciowa dewiza. Wypisana na
ma³ym obrazku, który wykona³em w seminarium, oddawa³a wiernie tajemnicê mego serca. Mój herb rodowy wyszyty na p³aszczu
i birecie prezesa s¹du mego ojca, odciêty i niedbale porzucony na
³awie kamiennej, biret sêdziowski i korona wywrócone; ponad tym
herbem drewniany krzy¿ i cierniowa korona w miejsce zewnêtrznych ozdób, co wskazuje, ¿e za nic je mia³em, jakby depcz¹c nogami; oto wierny obraz ods³aniaj¹cy tajemnicê mego powo³ania.
Odrzek³em zatem biskupowi diecezji Metz, i¿ m¹ prawdziw¹ ambicj¹ jest oddaæ siê na s³u¿bê ubogim i m³odzie¿y. Moj¹ pierwsz¹
prób¹ by³a pos³uga wiêniom, swe powo³anie realizowa³em te¿,
zbieraj¹c wokó³ siebie ch³opców, których katechizowa³em.

52
53
54

Biskup Jean François de Demandolx, 21 grudnia 1811.
Joseph Jauffret, biskup diecezji Metz od 1806 do 1823.
Psalm 84 (83), 11: Wolê staæ w progu domu mojego Boga.
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Tylu z nich przyuczy³em do chrzecijañskiego ¿ycia, grupa
oko³o 280 zebra³a siê wokó³ mnie i to stowarzyszenie s³usznie cieszy³o siê dobr¹ s³aw¹, jak d³ugo z nimi pracowa³em. Opiniê tê
potwierdzaj¹ cz³onkowie stowarzyszenia zarówno w Aix, jak i gdziekolwiek siê rozproszyli, pozostaj¹c wierni zasadom, które szczêliwie mog³em im wpoiæ i dziêkuj¹c za dar wiary otrzymany w stowarzyszeniu lub sanktuarium. Otó¿ ta dwojaka s³u¿ba utrzymywa³a
mnie w mych z³udzeniach. Wród tych biednych wiêniów, którym
spieszy³em z duchow¹ i materialn¹ pomoc¹, i wród tych m³odych,
którzy uwa¿ali mnie za swego ojca, spotyka³em tylko wdziêczne
serca pe³ne przywi¹zania, doskonale rozumiej¹ce mi³oæ i przyjañ,
jak¹ ich darzy³em. Kochali mnie tak bardzo, i¿ niejedna matka
mówi³a mi, i¿ mog³aby pozazdrociæ tego przywi¹zania wiadcz¹cego o dobroci jej dzieci; istotnie, kochali mnie oni bardziej ni¿
swoje matki.
Wszystko to utwierdza³o mnie w przekonaniu, ¿e by³o niemo¿liw¹ rzecz¹, by mnie nie kochano. To nastawienie towarzyszy³o mi
stale, nie ¿yczy³em z³ego nikomu, wszystkim pragn¹³em czyniæ
dobro, by³em gotów ofiarowaæ przyjañ ka¿demu, kto j¹ ceni, lecz
nie by³em w stanie poj¹æ, ¿e mo¿e siê znaleæ choæby jeden cz³owiek, który znaj¹c mnie, chcia³by mi szkodziæ czy tylko mnie zasmuciæ. S³odkie, lecz zwodnicze przekonanie zbyt kochaj¹cego serca! Nie dostrzega³em ¿adnego braku w tym czysto naturalnym
uczuciu. Tak ma³o by³em wiadomy tego braku, i¿ mog³em chlubiæ
siê tym uczuciem, jak w g³êbi duszy radowa³em siê, ¿e je posiadam. Ale nadszed³ czas gdy musia³em uznaæ, i¿ nie wszyscy ludzie
czuj¹ tak jak ja. Pocz¹tkowo napotyka³em na drobne oznaki zazdroci, czego przeciwwag¹ by³ entuzjazm i przywi¹zanie do mnie
m³odych, co objawia³o siê w ró¿nych okazjach, jak podczas mojej
choroby, gdy by³em ju¿ bliski mierci.
Niesiono mnie triumfalnie z katedry do kaplicy Misji, a m³odzi zebrani t³umnie chcieli pomciæ zniewagê, jakiej wed³ug nich
dozna³em55. Wzburzenie ich umierzy³y tylko moje proby. O, szlachetne miasto Aix! Da³by Bóg, bym nigdy nie musia³ opuszczaæ
55
Podczas konfliktu z Kapitu³¹ Katedraln¹ w sprawie krat, które o. de Mazenod
kaza³ usun¹æ z prezbiterium, gdy g³osi³ misje parafialne 1820. Por. J. Leflon, Mgr de
Mazenod II, s. 136-138.
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twoich murów. Powiêci³bym ¿ycie dla uwiêcenia twych dzieci,
ca³ego twego ludu, a w nagrodê za swe oddanie radowa³bym siê
szczêciem. Lecz jak spe³ni³oby siê s³owo, ¿e nikt nie jest prorokiem w swojej ojczynie. Trzeba by³o, aby to s³owo sta³o siê rzeczywistoci¹, jeli nie w moim rodzinnym miecie, to przynajmniej
w kraju, który by³em zmuszony uznaæ za w³asny. W³anie w Marsylii mia³em zakosztowaæ wszelkiego rodzaju goryczy, która by³a
ekspiacj¹ za pe³ne uroku me pierwsze lata kap³añstwa, gdy z rozkosz¹ dowiadcza³em s³odyczy p³yn¹cej ze wzajemnej przyjani
bêd¹cych wokó³ mnie
Daj¹c im serce, wywiera³em przemo¿ny wp³yw na tê wielk¹,
wdziêczn¹ i ofiarn¹ spo³ecznoæ. Wielka spo³ecznoæ! A có¿ mam
powiedzieæ o wszystkich regionach, którym przez dziewiêæ lat nios³em
Ewangeliê, powiêcaj¹c ten czas na g³oszenie misji wiêtych! Czy
choæ jeden z nich zapomnia³ okazaæ mi szczer¹ wdziêcznoæ w zamian
za przyniesione b³ogos³awieñstwo i za gorliwoæ, z jak¹ powiêca³em
siebie i swe ¿ycie, byleby tylko przywieæ ich na powrót do Boga.
Tylko Marsylia przyjê³a obojêtnie tê wznios³¹ s³u¿bê, któr¹ Zgromadzenie przeze mnie za³o¿one, jej ofiarowa³o. By³o to wtedy, gdy g³osilimy misje wiête trzem jej parafiom, zupe³nie opuszczonym, a najbardziej ludnym. Pracowalimy wraz z innymi obcymi misjonarzami,
którzy umieli robiæ wokó³ siebie wiêcej szumu, ani¿eli zbieraæ prawdziwe owoce w okaza³ych dzielnicach miasta.
Chocia¿ nasz trud by³ niezauwa¿ony przez mieszkañców dzielnic Saint-Laurent, les Grands-Carmes i Saint-Victor, lecz nie szczêdzi³em swych si³. Niew¹tpliwie poczciwi wierni umieli doceniæ
ofiarnoæ i powiêcenie z naszej strony i dali tego dowód w ci¹gu
lat naszej pos³ugi, lecz trzeba przyznaæ ¿e reszta miasta pozosta³a
obojêtna, zamiast okazaæ solidarnie wdziêcznoæ. Wszystko bowiem posz³o w niepamiêæ zaledwie trzy lata póniej, kiedy mnie
przyjêto jako obcego najedcê, a przecie¿ przybywa³em, by
wszystkim b³ogos³awiæ. Mia³em umys³ pe³en opatrznociowych
planów tak zbawiennych, nieodzownych dla duchowego dobra
i szczêcia tego miasta i diecezji56. Tyle interesuj¹cych rzeczy byWspomina misje w Marsylii w 1820 (Por. J. Leflon, Mgr de Mazenod II, s. 118-130) oraz swe przybycie do Marsylii w 1823 jako wikariusz generalny bpa Fortunè’a.
Tam¿e II, s. 217-232.
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³oby do powiedzenia w tej sprawie! Co innego jednak stanowi sedno mych rozwa¿añ, chcê bowiem powiedzieæ, ¿e od wczesnych lat
pielêgnowa³em mi³oæ, któr¹ w najwy¿szym stopniu darzy³em
swych przyjació³.
Utwierdza³em siê w przekonaniu, i¿ zas³ugujê na odwzajemnienie takim samym uczuciem ze strony tych, którym ¿yczy³em
tyle dobra, a których z nadmiaru uczucia chcia³em mi³owaæ nawet
wiêcej. Niezale¿nie od tego, co mi mówi³ o tym mój niewiadomy
umys³, przywilej, by byæ kochanym przez ludzi, nale¿y wy³¹cznie
do Boga. Umys³ mój trwa³ w b³êdzie, cokolwiek by przedstawia³,
by rociæ prawo do wdziêcznoci innych. Ludzie b³¹dz¹, gdy okazuj¹ siê niewdziêczni, niesprawiedliwi, gdy obojêtnie przyjmuj¹
wiadczone im dobro lub propozycjê pomocy, ale ja nie mam prawa uskar¿aæ siê na ten nie³ad. Podobna zasada dotyczy uczuæ
i sk³onnoci serca, jaka odnosi siê do dzia³ania i s³u¿by.
Ka¿dy, po wykorzystaniu swej sfery uczuæ i si³ fizycznych stosownie do miary, jak¹ otrzyma³, z ca³¹ prostot¹ powinien rzec: servi inutiles sumus, quod debuimus facere fecimus57. Tê zasadê odnosi³em zawsze do Boga i do tego, co czyni siê, s³u¿¹c Mu, lecz
potrzebowa³em g³êbszej refleksji, by tê sam¹ zasadê odnieæ tak¿e
do ludzi lub przynajmniej, by zrozumieæ, co jeszcze im siê nale¿y
poza cis³ym obowi¹zkiem chrzecijañskiej mi³oci. Bo nawet
w tym by³em w b³êdzie. Jeli bardziej ni¿ inni odczuwam ich nieszczêcia, a moje serce wzrusza siê na sam¹ myl o ich niedoli, gdy
rozwa¿am to w sobie, je¿eli dowiadczam niekiedy udrêki i wielkiego bólu na sam¹ wieæ, ¿e jaka nieznana mi rodzina dotkniêta
nieszczêciem jest opuszczona, jak mieræ matki, która osieroci³a
gromadkê dzieci, czy ból matki po stracie syna lub córki, muszê
przyznaæ, i¿ s¹ to rzadkie oznaki dobroci, a jednoczenie s¹ czystym darem Boga.
Ta tak cenna wra¿liwoæ wynika z mego sposobu bycia, z kondycji ludzkiej, jak¹ obdarzy³ mnie Bóg, stwarzaj¹c mnie tym, kim
jestem, i takim, jaki jestem. Dlaczego mia³bym pragn¹æ, by ludzie
byli mi za to wdziêczni. By³aby to zbyt ziemska nagroda za ca³kowicie darmowy dar Pana. I chocia¿ te wyj¹tkowe uzdolnienia mog¹

57

£k 17, 10: S³udzy nieu¿yteczni jestemy, wykonalimy, co nale¿a³o spe³niæ.
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byæ niekiedy uci¹¿liwe, jeli jednak znajdzie siê kto inny posiadaj¹cy je w takim stopniu, to cieszê siê, ¿e mogê je mieæ, i nawet
w chwilach goryczy odczuwam prawdziwe szczêcie. Nie spodziewam siê wiêc ¿adnej ludzkiej wdziêcznoci, liczyæ na ni¹ znaczy³oby nara¿aæ siê na rozczarowanie, czego mogê unikn¹æ z góry,
wyrzekaj¹c siê jakiejkolwiek odp³aty. I dziêkujê Bogu, ¿e raczy³
mnie owieciæ w tej sprawie przez srogie dowiadczenia.
Mówi³em sobie w swej pró¿noci, ¿e chocia¿ wiele osób nagle
powsta³o przeciw mnie, kieruj¹c siê niesprawiedliwym i nagannym
uprzedzeniem, to tylko dlatego, i¿ nie rozumiej¹ mnie. Ufa³em, ¿e
mniej pochodzi³o to z zazdroci czy nienawici, jakie wzbudziæ
mog¹ po¿yteczne pomys³y i zbawienne, a konieczne reformy. Et
vidi quod hoc quoque esset vanitas58. Czy nie by³em lekcewa¿ony,
pogardzany, wyszydzany, oczerniany, nienawidzony przez tych,
którzy dobrze mnie znali lub przynajmniej mieli okazjê mnie poznaæ, bo ¿yli pod jednym dachem i wiedzieli o mych poczynaniach,
którzy nie tylko byli wiadkami mej nadzwyczajnej dobroci, lecz
jej dowiadczali, wyró¿niani darem mego serca. Vanitas vanitatum
et omnia vanitas et vidi quod hoc quoque esset vanitas59. Co mi
przysz³o do g³owy pisaæ to wszystko? Eructavit cor meum60. Da³em upust sercu, by móc niedoskonale wyraziæ to, co prze¿y³em tak
dog³êbnie, ¿e nigdy tego nie zdo³am wypowiedzieæ. Czas powróciæ do naszego Dziennika.
31 marca: Ksi¹dz Didon61 powróci³ z Algieru, gdzie bêdzie
towarzyszy³ biskupowi, który spotka³ go w Rzymie. Nie by³o zachwycaj¹ce to, co powiedzia³ mi o tym kraju i o biskupie. Wiedzia³em, ¿e kraj jest okropny; lecz ze smutkiem przyj¹³em wiadomoæ,
¿e biskup musi wiele uczyniæ, by godnie kierowaæ swoj¹ misj¹.
Potrzebuje przede wszystkich dobrych doradców, bo tego mu brakuje, jak zapewnia ks. Didon. Kap³ani, którzy go otaczaj¹, s¹ szlachetni, lecz potrzebuje on jeszcze ludzi wiat³ych, daj¹cych mu
Kohelet 2, 2: I widzia³em, ¿e i to jest marnoæ.
Kohelet 1, 2; 2, 1: Marnoæ nad marnociami, wszystko marnoæ; widzia³em, ¿e
i to jest marnoæ.
60
Psalm 45 (44) 2: P³ynie z serca mojego s³owo
61
Philippe Victor Didon (1806-1839), kaznodzieja, potem rektor seminarium
w Saint-Nicolas-du-Chardonnet.
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dobre rady. Byæ mo¿e trzeba, by nabra³ do nich zaufania i szed³ za
ich wskazówkami. Ksi¹dz Didon by³ superiorem ni¿szego seminarium Saint-Nicolas w Pary¿u. By³em z niego bardzo zadowolony.
W rozmowie ze mn¹ okaza³ siê cz³owiekiem rozs¹dnym, kieruj¹cym siê dobrym duchem. Mer miasta lub jego asystent odpisa³ mi,
¿e mimo mojej reklamacji nie mo¿e anulowaæ kontraktu cywilnego polskiego kap³ana, o czym uprzedzi³em mera. W takim razie
ponowiê reklamacjê.

Marzec
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1 kwietnia: Uda³em siê do kocio³a la Trinité, by uczestniczyæ
w nieszporach i wys³uchaæ kazania, w którym kaznodzieja przedstawi³ Dzie³o M³odych Wiêniów. Suma zebrana na Dzie³o wynios³a szeæset franków.
2 kwietnia: Rocznica chrztu o. Tempiera, urodzonego 51 lat
temu, licz¹c od wczoraj. Ca³y dzieñ pada³ deszcz. Mia³em parê
godzin wytchnienia, ale rada duszpasterska przewidziana na wtorek zmusi³a mnie do pracy.
3 kwietnia: List od kardyna³a arcybiskupa diecezji Auch. Porusza znowu sprawê ks. Gabriela, nie dodaj¹c niczego nowego. Jednak zamierza przybyæ do Marsylii i rozmawiaæ ze mn¹ o tej sprawie; czy¿by mia³ co wiêcej do powiedzenia, ni¿ przedstawi³
w swym licie? A mo¿e nie chcia³ przelaæ na papier tego, czego
inni nie powinni wiedzieæ; to siê oka¿e. Na razie ks. Gabriel nie
mówi mi ju¿ o podró¿y do Auch; pokaza³ mi list od wikariusza
generalnego, list pe³en ch³odu i bez znaczenia. Niewiele wiêcej
mówi list, którego kopiê posy³a mi kardyna³. Wolny od uprzedzeñ
i bez ¿alu zdecydowa³em odebraæ temu kaznodziei w³adze, jakich
mu udzielono. Wracam do sprawy ks. Pawitowskiego. Moi wikariusze generalni mówili o tym z królewskim prokuratorem, który
napisa³ do mnie. Znowu napisa³em do mera. Nie bêdê siê oskar¿a³,
jeli ten skandal prêdzej czy póniej wybuchnie. Napiszê tak¿e do
biskupa Wilna1 w tej sprawie.
4 kwietnia: Msza w kaplicy Mission de France i przygotowania wstêpne kominiarczyków do pierwszej komunii i bierzmowa1

Wilno by³o wówczas w rosyjskim zaborze w Polsce. Dzi Vilnius na Litwie.
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nia. S¹dzê, ¿e zni¿y³em siê do poziomu tych drogich ch³opców.
Jednemu z nich dzi po po³udniu udzieli³em sakramentu bierzmowania w szpitalu jak te¿ trzem innym chorym. Ch³opak by³ uszczêliwiony m¹ wizyt¹ i na pewno zas³u¿y³ na tê ³askê, poniewa¿ chc¹c
wczesnym rankiem udaæ siê na mszê, spad³ ze strychu z sianem,
gdzie spêdza³ noc.
Ojciec Ricard przys³a³ mi list, który napisa³ z Saint-Mitre. Informuje, jak pozytywnie s¹ nastawieni w wiêkszoci tamtejsi
mieszkañcy, co ogromnie mnie ucieszy³o.
5 kwietnia: Ze spraw bie¿¹cych dnia, zbada³em stan finansowy kocio³a St-Lazare. Okazuje siê, i¿ jestem winien tam ogromn¹
sumê 145 000 franków jako koszta budowy. Jeszcze dziesiêæ lat
bêdê musia³ sp³acaæ ten d³ug, bior¹c ze zwyk³ych dochodów kocielnych. D³ugi za budowê kocio³a St-Joseph s¹ dla mnie wielkim ciê¿arem2; to nie ma znaczenia. Oba przedsiêwziêcia zosta³y
zrealizowane ponad wszelkie moje oczekiwania. Kto mo¿e sobie
wyobraziæ, ile dobra przynios³o ustanowienie tych dwóch parafii.
W oczach niedba³ego i niewdziêcznego t³umu to mo¿e siê wydawaæ jako co normalnego, ale czy jest kto, kto poczuwa³ siê do
wdziêcznoci wobec mnie? I nie wiem, czy w ca³ej Francji mo¿na
by znaleæ podobny przyk³ad takiej wiêtej ryzykownej odwagi,
powziêtej oczywicie z natchnienia Bo¿ego.
Lecz dlaczego t³um mia³by mi przypisaæ to dobrodziejstwo,
jeli nawet najbli¿si z mego otoczenia, niew¹tpliwie wiadomi
mego ducha powiêcenia i wyrzeczenia, niczego nie robi¹, by inni
mogli to zauwa¿yæ. I tu dziêkujê Bogu, i¿ natchn¹³ mnie bezinteresownoci¹, która ka¿e mi wy³¹cznie ufaæ Opatrznoci Bo¿ej; zarazem ubolewam z powodu ci¹g³ego milczenia najbli¿szych, którzy
s¹ powiernikami mych myli, wiadkami moich czynów, czêsto
narzêdziami mych dzie³. Inni biskupi za drobne osi¹gniêcia otrzymuj¹c pochwa³y i uznanie otoczenia, lêkaliby siê, gdyby nie zauwa¿ono ich najskromniejszych dzie³. Swoim s³owom nadaj¹ wiel-

2
W sprawie tych kocio³ów zbudowanych za pieni¹dze rodziny de Mazenod i diecezji por. Dziennik 1837 i 1838, passim (indeks imion w³asnych: Marsylia, kocio³y
St-Joseph i St-Lazare.
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k¹ wagê, swe pobo¿ne zamiary rozg³aszaj¹ na prawo i lewo i nie
szczêdz¹ wysi³ku, by banalnym sprawom nadaæ jak¹ wartoæ.
Nie szukam innych przyk³adów poza tym, co tego roku s³ysza³em w mym w³asnym domu, jak ks. Georges, wype³niaj¹c moralny
obowi¹zek wzglêdem bpa Flageta3, nie szczêdzi³ mu pochwa³, podobnie ks. Ruivet wobec biskupa diecezji Belley4, ks. Bussinet
wobec bpa de Jansona, a ks. Pelletan wynosi³ nad niebiosa bpa
Dupucha. Byæ mo¿e kontrast miêdzy ich postaw¹ i postaw¹ mego
otoczenia uderzy³ mnie tak mocno, ¿e da³ mi okazjê do g³êbszej
refleksji. Prawdê mówi¹c, nie znam nikogo, kto by zachowa³
w pamiêci jaki szczegó³ z tego, co uda³o mi siê zrobiæ, z mych
wypowiedzi i starañ, by inni dzia³ali dla dobra Kocio³a, ku chwale
Boga i zbawienia blinich, nic, co odnosi siê w ca³oci i w szczegó³ach do mego administrowania i kierunku nadanego tej opuszczonej
diecezji itd. Wyj¹tkiem jest moja dobra matka, która powodowana
macierzyñskim instynktem z upodobaniem cytuje zdarzenia godne
uwagi i interesuj¹ce sytuacje z ¿ycia tego, który wy³¹cznie powiêci³ siê Kocio³owi, s³u¿¹c blinim, by mo¿na by³o to wykorzystaæ
dla zbudowania innych.
Nie ma rekompensaty za doznane zniewagi, oszczerstwa, istotne przeladowania, jakie przeciw mnie wzniecaj¹ pe³ni nienawici
niegodziwcy i dysz¹cy zemst¹ ludzie o napiêtnowanym sumieniu,
ja za w ogóle nie zwa¿am na ich wciek³oæ, byleby tylko wype³niæ obowi¹zki, jakie nak³ada na mnie mój urz¹d. Nierozumny za
t³um, oczekuj¹c, a¿ potomni wymierz¹ mi sprawiedliwoæ, nie wie,
czego ma siê trzymaæ zdziwiony, ¿e wiêcej nikt nie wystêpuje, by
zbiæ te haniebne oskar¿enia i wykazaæ s³usznoæ czynów, które
zas³uguj¹ na pochwa³ê. Jestem wiadom, i¿ spora liczba ludzi rozs¹dnych, zdolnych do dojrza³ego os¹du okazuje mi czeæ za mój
charakter i powiêcenie, które objawia siê zarówno w ¿yciu prywatnym, jak i wszystkich formach ¿ycia publicznego.
Ale chodz¹cy po bezdro¿ach t³um potrzebuje kogo, kto sprowadzi go na w³aciw¹ cie¿kê, zmuszaj¹c do refleksji i zwrócenia
Joseph Flaget, biskup w Bardstown, potem w Louisville w Stanach Zjednoczonych od 1808 do 1850.
4
Ksi¹dz Ruivet by³ wikariuszem generalnym A.R. Devie, biskupa Belley od 1832
do 1852.
3
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uwagi na te ró¿ne sprawy, które buduj¹ i wzbudzaj¹ s³uszny podziw. Jest to konieczne, by wyeliminowaæ zgorszenie pochodz¹ce
z przewrotnych pomówieñ i niedorzecznych oszczerstw, jakie sieje
piek³o, by zhañbiæ wiêt¹ godnoæ kap³ana i biskupa. Nie przychodzi mi ³atwo przelaæ na papier te s³owa, które mog³yby byæ uznane
za wyraz pychy czy pró¿noci. Bóg mi wiadkiem, i¿ dalekie jest
to ode mnie. Te s³owa p³yn¹ ze szczerego serca, podobnie jak
szczerze mówiê o innych sprawach. Stwierdzam fakt, oceniam jego
konsekwencje i zachowujê spokój, pozostaj¹c obojêtny, jak gdyby
to nie dotyczy³o mojej osoby. W tym i w ka¿dym innym wydarzeniu uwielbiam wolê Boga, który dopuszcza tê ciê¿k¹ próbê dla
wiêkszego dobra.
6 kwietnia: Odwiedzi³ mnie pan Bourgarel, syn, by omówiæ
wa¿n¹ sprawê, która dotyczy go osobicie.
7 kwietnia: Ojciec Mille pisze o potrzebie odpoczynku w cieniu sanktuarium, teraz gdy wyg³osi³ tyle misji wiêtych. Prosi tak¿e o pozwolenie na zorganizowanie kolekty w diecezji dla pokrycia kosztów dzwonu do sanktuarium5.
8 kwietnia: Okryty hañb¹ Vidal6 pisze do mnie ju¿ trzeci list.
Je¿eli nie przylê mu dokumentu zezwalaj¹cego na celebrowanie
wszêdzie mszy wiêtej (celebret), grozi, ¿e opublikuje pozew s¹dowy przeciw moim wikariuszom generalnym i na pewno przeciwko mnie, który bêdzie dalszym ci¹giem obrzydliwego pamfletu,
jaki w zesz³ym roku ukaza³ siê przeciw mnie. Tym samym powiadcza ten niegodziwiec, czy w ogóle jest godzien sprawowaæ
wiête Misteria. Mam w pamiêci ostatnie zeznanie wniesione przeciw niemu, co przekona³o mnie a¿ nadto, ¿e nie zmienia siê i jest
nadal taki, jaki by³, to znaczy jest skoñczonym ³otrem. Mo¿e
omielê siê powiedzieæ to, co czujê.

5
Budowê wie¿y w sanktuarium Notre-Dame du Laus rozpocz¹³ o. Guibert, gdy
by³ prze³o¿onym tego domu przed 1834. Por. Ecrits oblats 18, s. 259-260.
6
Ksi¹dz Vidal, gorsz¹cych obyczajów, wspó³pracowa³ z ks. Jonjonem w pensjonacie Menpenti. Pisma Jonjona by³y pe³ne jadu, a bp de Mazenod podejrzewa, ¿e pisze on
dla Vidala.
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W trzech listach, jakie napisa³ do mnie Vidal, nie rozpoznajê
jego stylu ciê¿kiego, rozwlek³ego; ich styl jest tak podobny do tego,
który spotykam w listach pisanych przez innego kap³ana, ¿e mo¿na by s¹dziæ, i¿ Vidal odda³ mu swoje pióro, a przynajmniej wiernie naladowa³ swego towarzysza. Tu i tam napotykamy na te same
zdania, te same zwroty, na ten sam wciek³y gniew, na te same s³owa, które sprzed dwu laty wysz³y z serca z³ego i ze ska¿onego
umys³u cz³owieka, któremu brakuje moralnych zasad i cnót. Moi
wikariusze generalni maj¹ o tym tê sam¹ opiniê.
9 kwietnia: Ojciec Louis de Dolceaqua przys³a³ list w imieniu
prowincja³a Franciszkanów Reformatów, który prosi o wys³anie
o. Antoniemu od St-Lazare tego¿ zakonu zawiadomienia, i¿ jest pozbawiony w³adzy wykonywania funkcji kocielnych (interdictum
a sacris), kara, któr¹ ci¹gn¹³ na siebie. Dzisiaj zjawi³ siê kard.
dIsoard. Przyby³ do Marsylii, by omówiæ ze mn¹ smutn¹ sprawê
ks. Gabriela. Ze wzglêdu na pón¹ porê odk³adam wizytê do jutra.
10 kwietnia: Dzi rano i po obiedzie odwiedzi³em kardyna³a
i zasta³em go w op³akanym stanie zdrowia. Tylko z trudem mo¿e
siê ruszaæ, jego rêce i nogi s¹ skurczone, g³owa opad³a na piersi,
mówi z wielkim wysi³kiem, cedz¹c s³owa, trzeba bardzo uwa¿nie
s³uchaæ, by go zrozumieæ. Zachowuje jednak doskona³¹ przytomnoæ umys³u, tak ¿e zrozumia³em wszystko, co mia³ mi do powiedzenia i po co specjalnie przyby³ do Marsylii. Wszystkie twierdzenia popar³ faktami spisanymi w³asnorêcznie i wrêczy³ mi dokument,
bym móg³ sporz¹dziæ jego odpis. Ze wszystkich tych dowodów wynika, ¿e ks. Gabriel to cz³owiek bezbo¿ny, wiêtokradca, oszust,
zdrajca, hipokryta, potwór. Rzeczywicie, publicznie wyznawa³ on
wszystkie bezbo¿ne doktryny, o jakie go oskar¿ano w pierwszym
licie, przys³anym mi przez kardyna³a z Hyères. Jego wyznanie
wiary to czyste k³amstwo.
A czym jest list, który napisa³ do ks. Darré7 z wy¿szego seminarium w Auch, jeli nie bezwstydnym czynem, na który by sobie
nie pozwoli³, gdyby nie s¹dzi³, ¿e ten m³ody kap³an jest jego wspól-

7

Rêkopis podaje zawsze: Dhare. Germain Darré (1808-1881).
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nikiem. Ksi¹dz Darré wykaza³ mu, jak bardzo siê myli³. Napisa³ do
niego, przypominaj¹c mu ka¿d¹ rozmowê, w której Gabriel zapewnia³, ¿e on nie powtarza opinii innych (choæ bezczelnie chcia³, bym
podziela³ jego opinie), lecz g³osi w³asn¹ doktrynê i wszêdzie stara siê zyskaæ dla niej nowych adeptów. Ksi¹dz Gabriel, który
mia³o pokaza³ mi ma³o znacz¹c¹ odpowied, jak¹ da³ mu wikariusz generalny ks. Fenasse, ani s³owem nie wspomnia³ mi o tym
licie. Rozumiem teraz, i¿ na pocz¹tku pali³ siê, by udaæ siê do
Auch i domagaæ siê sprawiedliwoci zaraz po wielkopostnych rekolekcjach w Marsylii, obecnie zapa³ ten ostyg³ i ju¿ nie mówi
o podró¿y.
Wyjania to druzgoc¹cy list, jaki ks. Darré napisa³ i na tym nie
poprzesta³. Przes³a³ swemu arcybiskupowi kardyna³owi podpisane
memorandum, w którym opowiada wszystko, co us³ysza³ z ust
ks. Gabriela. Sporz¹dzi³em kopiê tego pisma, jak te¿ innych dokumentów dotycz¹cych tej ¿a³osnej sprawy. Dreszcz mnie przechodzi,
gdy mylê o tym. W istocie ks. Gabriel nie wyjawi³ wszystkiego, gdy
owiadcza³, i¿ jego wiara nie jest ju¿ nieska¿ona. Tymczasem jest
to najwiêksza zdrada, odk¹d cia³o Kocio³a poczê³y rozdzieraæ herezje. Ten nieszczênik atakuje wszystko: dogmaty, moralne zasady i dyscyplinê kocieln¹; ostrze jego krytyki jest wymierzone bez
ró¿nicy w rzeczy i osoby. Nic nie jest dla niego wiête. Sobory,
papie¿e, biskupi, Pismo wiête, najwiêtsze dogmaty, jak dogmat
o Trójcy wiêtej, prawda o Wcieleniu i Odkupieniu, grzech pierworodny, wolnoæ woli ludzkiej, Eucharystia, kap³añstwo, sakrament pokuty, to wszystko mia¿d¿¹ jego piekielne k³y.
Trzeba wiêc przeczytaæ memoria³ ks. Darré, a potem le¿eæ
krzy¿em u stóp wiêtych o³tarzy, jêczeæ przed Bogiem z bólu wobec takiej profanacji i modlitw¹ oddalaæ nieszczêcia, jakie ten
nêdznik i jego wspólnicy (których ma zapewne) sprowadz¹ na
Koció³, i uchyliæ karê, jak¹ ich apostazja ci¹gnie na ich g³owy.
Powiedzia³em kardyna³owi, i¿ powinien poinformowaæ biskupa
diecezji Montpellier i arcybiskupa Bordeaux8 o tych hañbi¹cych
wydarzeniach, gdy¿ ten nêdznik by³ kap³anem diecezjalnym Mont-

8
Thomas Thibault, biskup Montpellier od 1835 do 1861, i Auguste Donnet, arcybiskup Bordeaux od 1837 do 1882.
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pellier, nale¿¹c jednoczenie do stowarzyszenia ksiê¿y z Bordeaux.
Oby z ³aski Boga ci kap³ani nie splamili siê podobnymi b³êdami,
a raczej, by nie ogarn¹³ ich ten sam szatañski duch. Nie chodzi tu
tylko o jakie b³êdy, które mo¿na porzuciæ, gdy kto im ulega ze
s³aboci rozumu, dzia³a tu istnie szatañski system zmierzaj¹cy do
unicestwienia wszelkiej prawdy.
Biskup z Nancy pisze, i¿ udaje siê do Pary¿a, a jego koadiutor
wyruszy tam wkrótce. Obydwom ¿yczê szczêliwej podró¿y. Nie
rozumiem jednak, dlaczego bp Menjaud tak siê na mnie boczy, ¿e
nie napisa³ do mnie choæby kilku s³ów od czasu swej nominacji
biskupiej! Czy¿by nale¿a³ do tej kategorii ludzi, którzy wtedy nawi¹zuj¹ z tob¹ kontakt, gdy potrzebuj¹ twej pomocy? S¹dzê, ¿e
sprawy maj¹ siê inaczej. Jego milczenie jest jednak niezrozumia³e.
Czy¿by zapomnia³, i¿ zada³em sobie trud, zostawi³em zajêcia i uda³em siê a¿ do Awinionu z zamiarem, by otrzyma³ sakrê biskupi¹,
tak jak przyczyni³em siê, by zosta³ koadiutorem w Nancy.
Ojciec Pélissier9 prosi w licie o pozwolenie podró¿y do Embrun, chce tam nawracaæ swego ojca. Przypomnia³em mu o pewnych obowi¹zkach, które zlekcewa¿y³, zaniedbuj¹c powierzon¹
swej pieczy parafiê, gdy wspó³bracia popowiêcali siê misjom
wiêtym10.
Wysy³am list do o. Mille’a. Ganiê go, i¿ chce objechaæ ca³y
departament i zbieraæ datki na dzwon do Notre-Dame du Laus.
Nalegam, by po tylu misjach, które wyg³osi³, raczej wyciszy³ siê
wraz ze swymi braæmi w naszym sanktuarium11. Udzieli³em panu

André Pélissier, oblat 1 listopada 1832, kap³an 6 kwietnia 1833, opuci³ Zgromadzenie w 1840.
10
Ojciec Pélissier twierdzi³, ¿e duszpasterstwo parafialne nie nale¿y do misji oblatów. Biskup de Mazenod odpowiedzia³ mu listem z 30 maja, w którym zawar³ zasady co
do pos³uszeñstwa oblatów, miêdzy innymi to: Nie ma nic, co by by³o sprzeczne z naszym instytutem, jak tylko to, co obra¿a Boga. Wszystko inne jest objête pos³uszeñstwem. ¯aden cz³onek Zgromadzenia nigdy nie powinien kwestionowaæ sensu pos³ugi
zleconej mu przez prze³o¿onych, którzy czyni¹ to zgodnie z potrzebami Zgromadzenia
lub Kocio³a. Ta zasada jest niepodwa¿alna i zawsze bêdê zdecydowanie przeciwstawia³
siê szemraniu burz¹cemu nasze zasady…”. Por. Ecrits oblats 9, s. 112.
11
Zachowa³ siê ten doæ surowy list: Nie ma sensu z tob¹ dyskutowaæ, mój drogi
o. Mille. Trzeba odpowiedzieæ ci albo milczeæ, patrz¹c, jak wynajdujesz s³uszne argumenty, by realizowaæ w³asne idee… Zanim zamówisz nowy dzwon, trzeba pomyleæ
o sp³aceniu kosztów dzwonnicy. Trzeba w koñcu porzuciæ partykularne korzyci, zaj¹æ
9
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Tavernier pe³nomocnictwa do pobrania odsetek od darowizny zapisanej na mnie przez madame de Bausset. Hrabia Louis dAndelarre z³o¿y³ mi dzi wizytê. Z proboszczem parafii la Madeleine
rozmawia³ o kandydacie do ma³¿eñstwa mojej siostrzenicy12. Jest
to m³odzieniec, którego maj¹tek szacuj¹ na 900 000 franków; bardzo dobrze wychowany i pobo¿ny, lecz mieszka w Verdun. Proponuje równie¿ innego m³odego kandydata, który ma tylko 25 000
franków renty, jest oficerem artylerii, mieszka w Nancy. Pierwszy
nazywa siê Adolphe Briot de Monremy13, drugi Fréderic de Lallemant de Mont.
12 kwietnia: Sakrament bierzmowania w kaplicy Domu Sierot. Minister do spraw wyznañ Girod de l’Ain14 napisa³ list z okazji wiêta wiêtego Filipa. Prefekt w swym licie stwierdza, i¿ Polak Pawinowski jest kap³anem. Ten biedak grozi, ¿e zostanie
protestantem. Dowód, i¿ ci sekciarze zagarniaj¹ to, co mamy najlepszego, co za hañba!
13 kwietnia: Ojciec Guibert podaje w licie parê szczegó³ów
co do swej sytuacji. Ojciec Magnan pisze, ¿e trudno mu porozumieæ siê z miejscowym superiorem, i nadal prosi o zmianê domu15.
Ojciec Richard i rektor seminarium w Awinionie z³o¿yli mi
wizytê, bez w¹tpienia chc¹c rozmawiaæ na temat mego listu do ojca
prowincja³a16. Czekali, a¿ ja pierwszy zabiorê g³os, co te¿ uczyni³em. Wydaje siê, ¿e zadowolili siê tym wstêpnym spotkaniem. Na
razie nie chc¹ wystawiaæ swych przyjació³ na próbê, proponuj¹c im
siê przede wszystkim tym, co s³u¿y dobru Zgromadzenia, by w ten sposób odwdziêczyæ
siê mu za to wszystko, z czego korzysta³e, aby osi¹gn¹æ zamierzony cel . Por. Ecrits
oblats 9, s. 106-107.
12
Césarie de Boisgelin.
13
Gustave Adolphe Briot de Monrémy (1810-1858), adwokat, by³ merem w Verdun i wybrany do Zgromadzenia Narodowego w 1852 i 1857.
14
Amédée Girod de lAin by³ ministrem wyznañ zaledwie kilka dni w 1839. Wystosowa³ pismo, domagaj¹c siê obchodziæ uroczycie wiêto wiêtego Filipa, patrona
króla Ludwika-Filipa.
15
Ojciec Magnan nale¿a³ do wspólnoty w Aix i nie cieszy³ siê zaufaniem ani przyjani¹ o. Courtèsa.
16
Chodzi o trzech jezuitów: T. Richard, rektor rezydencji Jezuitów w Aix, N. Deschamps, rektor w Awinionie i o. Renault, prowincja³ prowincji Jezuitów w Lyonie.
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tak wielki wydatek jak kupno Mission de France17. Maj¹ zamiar
wys³aæ z Aix jednego lub dwóch swych wspó³braci dla pos³ugi
duszpasterskiej i dla zbadania sytuacji na miejscu. Odpowiedzia³em, ¿e to nie wystarczy, by osi¹gn¹æ zamierzony cel. Je¿eli nie
chc¹ natychmiast zaznaczyæ swej obecnoci przez nabycie wspania³ej budowli, trzeba przynajmniej daæ poznaæ, ¿e tutaj dzia³aj¹.
Dlatego musz¹ mieæ schronienie, swój w³asny dom, do którego gdy
kto zapuka i wejdzie, znajdzie tam gospodarza.
Bo je¿eli us³yszy: oni s¹ w Aix, bêd¹ tu jutro i zaraz wyjad¹,
to chybi³oby celu, który osi¹gn¹ nie inaczej jak tylko wtedy, gdy
kto z nich wyg³osi tu wielkopostne lub adwentowe rekolekcje.
Ojcowie doskonale zrozumieli sedno sprawy, przystaj¹c na propozycjê, by w skromnym domu przebywa³o dwóch lub trzech ojców
i jeden brat. Ich sta³y konfesjona³ bêdzie w ma³ym kociele, proponujê koció³ Mission de France, a nie la Trinite jak chcia³ rektor
z seminarium w Awinionie, któremu przypad³a g³ówna rola, by prowadziæ uk³ady. Uwa¿am za s³uszne, by S³owo Bo¿e g³osili raczej
w tym kociele, by wierni wiedzieli, ¿e ojcowie s¹ na tym miejscu.
Zobaczymy, jak zareaguj¹ ich gorliwi przyjaciele, tak skutecznie
szafuj¹cy s³owami czy szemraniem, podczas gdy odwa¿yli siê zuchwale os¹dzaæ niezawis³¹ w³adzê biskupa i niegodziwie pozywaæ
go przed bezprawny trybuna³ na salonach, na ulicach i miejskich
rynkach18.
14 kwietnia: K³ad¹ pierwszy kamieñ pod koció³ w dzielnicy
Les Crottes19. Dope³ni³em tego powiêcenia z wielk¹ pomp¹, by³a
to wspania³a ceremonia. S¹dz¹c po fundamentach, koció³ wyda³
17

sylii.

Dawne seminarium £azarzystów, zwanych tak¿e Prêtres de la Mission w Mar-

18
Ju¿ w latach 1833 i 1835 rozwa¿ano sprawê osiedlenia siê jezuitów w Marsylii.
(Rey I, 577). Rey i Leflon nie mówi¹, ¿e pojawi³y siê pomruki” przyjació³ jezuitów.
Jednak Joseph Burnichon s.j. autor dzie³a La Compagnie de Jesus en France. Historie
d’un siècle (1814-1914), t. 2: 1830-1845, Paris, 1916, pisze, s. 323-324: „Po tym, jak
wydano zarz¹dzenia (Ordonnances) z 1828, lecz szczególnie po 1830, rodziny z Marsylii, których synowie wychowali siê w ni¿szym seminarium w Aix, oraz te, które teraz
posy³a³y ich do Fryburga, domaga³y siê, by jezuici osiedlili siê w Marsylii. W 1835 rozpoczêto rozmowy z hierarchi¹ miasta, która przyjê³a ich ch³odno. Biskup Fortuné de
Mazenod zrezygnowa³ z rz¹dów diecezj¹ która obj¹³ jego bratanek Eugeniusz de Mazenod. Ten od pocz¹tku okazywa³ zupe³nie inne nastawienie.
19
Les Crottes: dzielnica pó³nocno-wschodnia Marsylii.
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mi siê zbyt ma³y. Mimo porywistego wiatru wierni bardzo licznie
uczestniczyli w tej uroczystoci.
15 kwietnia: Biskup Menjaud napisa³ mi o swym powrocie do
Pary¿a. Rada Pañstwa urzêdowo odebra³a jego bullê nominacyjn¹20.
Sta³o siê to nieprzypadkowo, poniewa¿ bulle arcybpa d’Anazarbe’a
i jego nastêpcy w diecezji Meaux zosta³y ju¿ opublikowane21. Ten
biedny biskup koadiutor ponosi skutki nienawici, która spotka³a
jego ordynariusza. Nie przyjêto go, gdy¿ to bp de Janson chcia³
jego nominacji. Nie w¹tpiê, ¿e proponuj¹ mu biskupstwo Digne
w miejsce jego urzêdu koadiutora; jak bowiem inaczej wyjaniæ,
¿e tak d³ugi czas diecezja ta nie posiada ordynariusza. S¹dzê, ¿e
bp Menjaud jest gotów skutecznie stan¹æ oko w oko rozpêtanej
tam burzy, jest bowiem pe³en oburzenia, i¿ z powodu kilku fanatyków chc¹cych narzuciæ swe prawa ca³ej diecezji najwy¿szy pasterz staje siê ofiar¹ ich niegodnych namiêtnoci. Jestem przekonany, ¿e bunt przeciw bpowi de Janson posun¹³ siê tak daleko, i¿ nie
ma mo¿liwoci odwrotu; trudno znaleæ rodek zaradczy, skoro
bunt ogarn¹³ wszystkie grupy ludnoci, nie wy³¹czaj¹c duchownych, cokolwiek mówi³by o tym poczciwy biskup, który, jestem
przekonany, uleg³ fa³szywym opiniom. Ale skazywaæ na wygnanie
bpa Menjauda, cz³owieka ³agodnego, skromnego, bez wygórowanej ambicji i uprzedzeñ, jest to pod³oæ, jakiej nic nie usprawiedliwia.
Napisa³em do kan. Jeancarda. Up³ynê³o ju¿ dziesiêæ dni od
jego wyjazdu i nie odezwa³ siê ani s³owem, z tego powodu robiê
mu wyrzuty. Marc Cailhol22 zas³u¿y³ te¿ na naganê, tym razem surowsz¹. Dot¹d znosi³em to cierpliwie, w koñcu jednak powiedzia³em mu, ¿e absolutnie nie przystoi, aby biskupowi diecezji asystowa³ przy mszy jedynie miejscowy portier. Nie wiem, czy jest
20
Król z urzêdu dokonywa³ wtedy nominacji biskupów. Papie¿ ustanawia³ ich kanonicznie specjaln¹ bull¹ (dekret opatrzony pieczêci¹), która by³a przesy³ana królowi
i podawana do wiadomoci przez Radê Pañstwa.
21
Biskup Frédéric Gallard og³oszony kanonicznie 21 lutego 1839, arcybiskup dAnazarbe i koadiutor kardyna³a de Latil w Reims. A. Allou mianowany biskupem diecezji
Meaux 19 stycznia 1839.
22
Marc Cailhol by³ sekretarzem generalnym na biskupstwie. Jacques Jeancard by³
kanonikiem i osobistym sekretarzem biskupa, nie maj¹c oficjalnego tytu³u.
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w Europie jaki biskup, którego by traktowano tak lekcewa¿¹co.
Wikariusze generalni s¹ tego wiadomi i w ogóle nie reaguj¹.
Ksi¹dz Marc widzi to i milczy. W tej sytuacji wszyscy, którzy przychodz¹ do mojej kaplicy, wyra¿aj¹ s³uszne zdziwienie wobec takiego braku szacunku. Zupe³nie inaczej traktowa³em mego poprzednika; asystowa³em mu do mszy osobicie, a gdy zajêcia nie
pozwala³y mi oddaæ mu tej przys³ugi, czuwa³em, by godnie kto
mu us³ugiwa³. Ksi¹dz Cailhol, dzisiaj wikariusz generalny23, tê
funkcjê pe³ni³ do czasu, gdy zast¹pi³ go ks. Christian. O ile wiem,
biskupowi nigdy nie asystowa³ tylko prosty laik jako ministrant.
Mój stryj, który czu³ siê skrêpowany obecnoci¹ niektórych osób,
ostatecznie nie prosi³ nikogo do asysty. To jednak nie powód, by
klasyfikowaæ mnie w ten sposób. Tymczasem moje otoczenie okazuje tu zupe³n¹ obojêtnoæ. Ksi¹dz Marc Cailhol, którego w tym
celu mianowa³em kanonikiem honorowym, zas³ania³ siê najpierw
wymówk¹, ¿e celebrujê mszê zbyt wczenie i nie udaje mu siê
zgraæ mojej pory pobudki i jego w³asnej. S¹dzi³em, i¿ ten stan rzeczy jest tylko przejciowy.
Jest czas Wielkiego Postu, wiêc postanowi³em poddaæ go próbie, zaczynaj¹c mszê o dziewi¹tej rano. Cailhol czêsto widzia³, jak
szed³em do o³tarza. Czy kiedykolwiek przysz³o mu na myl, ¿eby
przyjæ i asystowaæ mi? Nie. Z ca³ym spokojem pozwala³, bym
celebrowa³ w kaplicy obok gabinetu mego stryja, gdzie pracowa³,
choæ wiedzia³ dobrze, ¿e za ministranta mam jedynie portiera.
O wiele gorsza sytuacja jest, gdy mam udzielaæ sakramentu bierzmowania, a zdarza siê to co najmniej w ka¿dy poniedzia³ek. Wtedy s³u¿ba do mszy wiêtej wygl¹da tak jak w inne dni. Wiêc trzymam w jednym rêku naczynie z Krzy¿mem wiêtym, w drugiej
watê do ocierania czo³a bierzmowanego i puryfikaterz s³u¿¹cy do
tego samego celu, a kartkê z imieniem kandydata trzymam niemal
w zêbach.
Czy mo¿e byæ co bardziej niestosownego? I mam to dalej
znosiæ? Robiê sobie wyrzuty, ¿e tak d³ugo tolerowa³em ten smutny
stan. Natomiast Marc niewiele siê przej¹³ moimi uwagami i nadal

23
Mathieu Cailhol (1802-1864) by³ sekretarzem generalnym na biskupstwie, gdy
zosta³ mianowany wikariuszem generalnym w 1838.
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s¹dzi, ¿e nie nadaje siê do tego, by mi asystowaæ do mszy; swoim
uporem i obojêtnoci¹ zas³u¿y³ na surow¹ naganê. Rozwa¿ê, co
mam czyniæ dalej, lecz raz na zawsze postanawiam, by nikogo nie
nagradzaæ, zanim nie zas³u¿y na nagrodê.
16 kwietnia: List od proboszcza Genewy, ks. Vuarina24.
Dziêkuj¹c, ¿e pos³a³em mu ks. Espaneta, prosi, by móg³ go zatrzymaæ na ca³y maj. Pragnie wydaæ broszurê na temat brutalnego
sprzeciwu protestantów wobec g³oszonych kazañ w jego parafii.
Pan de Barjac przys³a³ list, usprawiedliwiaj¹c siê, i¿ przed odjazdem nie z³o¿y³ mi wizyty. Ojciec Honorat opisa³ szczegó³owo misjê g³oszon¹ w parafii Saint-Martin de Castillon25. O tym jest jego
list z 13 tego¿ miesi¹ca26.
17 kwietnia: Piszê do pana Fonscolombe’a27, informuj¹c, ¿e
nie wyra¿am zgody na uroczyste nabo¿eñstwo i mod³y za aktora
Nourrita28, który pope³ni³ samobójstwo podczas wykonywania swego zawodu wyklinanego przez Koció³. Proponujê, by on i pan de
Remuzat przyszli do mnie; zastanowimy siê, jak zu¿ytkowaæ
w sposób bardziej godny artystyczny zapa³ muzyków. ¯yczy³bym
sobie, aby ich wspania³a muzyka by³a opraw¹ nabo¿eñstwa za ofiary (trzêsienia ziemi) na Martynice.
18 kwietnia: List do biskupa elekta koadiutora diecezji Nancy, który jest odpowiedzi¹ na jego list. Dodajê mu odwagi do boju,
wyra¿aj¹c przekonanie, ¿e mimo i¿ wrogowie jego ordynariusza
rzucaj¹ mu k³ody pod nogi, w koñcu upora siê z wszelkimi trudnociami. Zjawili siê panowie de Remuzat i de Fonscolombe, którym
wyjani³em moj¹ ideê. Uznali j¹ za wspania³¹, lecz nie obiecuj¹,
¿e zaraz bêd¹ mogli j¹ zrealizowaæ.
24
Rêkopis podaje Varin, lecz gdzie indziej bp de Mazenod pisze: Vuarin. Por.
Ecrits oblats 18, s. 194, i Rey I, s. 487, 727.
25
Departament Vaucluse.
26
Listy, które pisa³ o. Honorat przed 1840, nie zachowa³y siê.
27
W Marsylii i Aix wiele rodzin nosi³o nazwisko Boyer de Fonscolombe jak te¿
Remusat i Remuzat.
28
Adolphe Nourrit (1802-1839, s³awny tenor operowy, pope³ni³ samobójstwo
w Neapolu 8 marca 1839. Por. Nouveau Larousse illustre, Enciclopedia Italiana.
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Pan Boisselot powiadomi³ mnie, ¿e cia³o biednego Nourrit
przywieziono do Marsylii. Przedstawi³ mi dokumenty potwierdzaj¹ce, ¿e w Neapolu zosta³o odprawione nabo¿eñstwo ¿a³obne za
zmar³ego i zezwolenie na pochowanie cia³a na terenie powiêconym.
Wobec tego wyda³em pozwolenie na z³o¿enie cia³a w kaplicy
Richelme w Notre-Dame du Mont, gdzie pozostanie do dnia wyjazdu do Pary¿a; w tym dniu odbêdzie siê skromne nabo¿eñstwo
tylko przy akompaniamencie organów, bez ostentacji. Id¹c na te
ustêpstwa, okaza³em nadmiar mi³osierdzia i nie chcia³em za bardzo odwo³ywaæ siê do wymogów prawa kocielnego. Trzymam siê
zasady, by nie doszukiwaæ siê trudnoci, mamy zbyt wiele twardych przepisów prawnych, którym trzeba siê poddaæ, bo nie mo¿na ich obejæ, powinnimy unikaæ plotek i obmowy, je¿eli znajdziemy choæby ma³¹ furtkê. W tym przypadku wystarczy³ dokument
w³adzy duchownej Neapolu, ¿eby nie odmówiæ publicznej modlitwy Kocio³a chrzecijaninowi, w jakimkolwiek zawodzie by nie
pracowa³ na ziemi. Podejmuj¹c tak¹ decyzjê, unikn¹³em gorsz¹cego widowiska ze strony wrogów i wszelkich niestosownych manifestacji, do których niechybnie by dosz³o.
19 kwietnia: Rektor Jezuitów w Aix, o. Richard, otrzyma³ mój
list, w którym donoszê mu o moich rozmowach z proboszczem
parafii Saint-Théodore i podajê plan dzia³ania, by instalowaæ siê
w Mission de France. Wydaje mi siê, i¿ da³em tym ojcom wystarczaj¹cy dowód dobrej woli, aby zrozumieli, jak bardzo pragnê mieæ
ich w mojej diecezji. Sk³ania mnie do tego przekonanie, ¿e bêd¹
tam owocnie pracowaæ; nie zwa¿am wiêc na jakiekolwiek oznaki
niechêci pewnych duchownych, którzy obawiaj¹ siê ich przybycia.
Nie s¹dzê, ¿eby ta postawa by³a wolna od szukania w³asnego interesu. Dlatego nie przywi¹zuje do tego wagi. Co nie znaczy, ¿e nie
jestem wiadomy, i¿ jezuici tak bardzo wyró¿niaj¹ siê swoim stylem bycia, ¿e nie zawsze odpowiada to duchownym diecezjalnym.
Mo¿e za mocno podkrelaj¹ charyzmat w³asnego zakonu, co
niekiedy robi wra¿enie, i¿ kieruj¹ siê duchem elitarnym. Pielêgnuj¹ go we w³asnym gronie i zrêcznie umiej¹ go wpoiæ swym wychowankom i tym, na których maj¹ wp³yw. W koñcu nawet to przesadne postêpowanie przynosi dobro. Fakt, ¿e ceni¹ sobie nade
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wszystko swoj¹ regu³ê i nadaj¹ jej poniek¹d walory boskie, sprawia, i¿ s¹ bardziej wierni i skrupulatni w jej przestrzeganiu. Nigdy
nie pozwol¹ sobie, by sw¹ niewiernoci¹ zasmucaæ Koció³, jak to
czyni tylu z³ych kap³anów i tylu cz³onków innych wspólnot zakonnych, którzy przysparzaj¹ mi trosk i rozdzieraj¹ mi duszê. Jezuici
bêd¹ stale wzorem wszystkich cnót kap³añskich i mo¿na liczyæ na
ich gorliwoæ i wiernoæ codziennym obowi¹zkom.
Ojciec Mille, z którym wymieniam listy, czeka³ na m¹ odpowied, nim rozpocznie sw¹ kolektê. Ojciec Guigues przys³a³ list,
pytaj¹c, czy bêd¹ mogli pisaæ artyku³y do dziennika, który ma siê
ukazaæ, by nawracaæ licznych protestantów diecezji. Ojciec Vincens przygotowuje poprawion¹ wersjê swej ksi¹¿eczki29; pyta mnie
o zdanie, czy ma przygotowaæ rekolekcje, jakie wyg³osi wspólnotom zakonnym, czy raczej ma napisaæ jakie dzie³a odpowiednie
do dowiadczenia, jakie naby³30. Ojciec Dassy pracuje nad nowym
wydaniem broszury „Miesi¹c Maryi”. Ojciec Gignoux31 opracowuje nadal temat Ró¿añca; o. Pélissier przygotowuje kilka kazañ, podobnie o. Baudrand32. Ojciec Guigues pragnie pos³aæ go do lOsier,
by zaj¹³ siê duszpasterstwem parafialnym, trzeba tam opracowaæ
nastêpne wydanie piewnika parafialnego. Czy teren nale¿¹cy do
nas powinnimy sprzedaæ panu Baratierowi, czy te¿ szukaæ lepszego rozwi¹zania? Nowy wydawca proponuje wydaæ drukiem
w wielkiej liczbie egzemplarzy broszurê „La gloire du scapulaire”33
(Chwa³a szkaplerza). Chcemy wiedzieæ, na jakich warunkach? Poczciwy pan Pison przyniós³ mi do zatwierdzenia plan dzie³a, którego jest projektodawc¹. Postaram siê odpowiedzieæ na te wszystkie
pytania.

29
Ambroise Vincens (1803-1863), oblat 25 sierpnia 1834, by³ ju¿ kap³anem; zgin¹³ w wypadku w Maniwaki w Kanadzie. Nie wiemy, o jakie dzie³o chodzi. Ojciec Vincens wyda³ w 1840 ksi¹¿kê pod tytu³em: Le missionnaire aux populations quil a evangelisees, moyens de perseverance. Grenoble, Baratier, 1840.
30
W dziedzinie apologetycznej lub polemicznej przeciw protestantom.
31
Jérôme Gignoux, urodzony w 1809, oblat 17 lutego 1833, kap³an 2 czerwca tego¿ roku, opuci³ Zgromadzenie oko³o 1840.
32
Jean Fleury Baudrand (1811-1853), oblat 1 listopada 1838, wys³any do Kanady
w 1841, zmar³ w Galveston w stanie Teksas.
33
Opracowanie o. Dassy’ego, wydane drukiem u Baratier w Grenoble w 1837.
Zachowa³o siê pierwsze wydanie, bez daty.
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20 kwietnia: Po tylu miesi¹cach oczekiwania w koñcu ukoñczono remont mojej kaplicy i mog³em ku radoci wszystkich
mieszkañców domu umieciæ tam Najwiêtszy Sakrament. Oby Pan
raczy³ udzieliæ nam swego b³ogos³awieñstwa i otoczyæ nas sw¹
opiek¹. Obymy mogli postêpowaæ kierowani tylko przez Jego natchnienia i Jego Bosk¹ m¹droæ, któr¹ bêdziemy czerpaæ u stóp tabernakulum w Jego wiêtej obecnoci.
Zaraz po mszy, któr¹ odprawi³em ku czci Najwiêtszej Maryi
Panny, udzieli³em sakramentu bierzmowania Roulet, dziewczynce
maj¹cej zaledwie siedem i pó³ roku. Postanowi³em nie czekaæ, a¿
osi¹gnie normalny wiek, poniewa¿ jej ojciec protestant grozi jej, ¿e
odbierze j¹ jej babci od strony matki i pole do Neuchâtel34
w Szwajcarii, by wychowaæ j¹ w religii protestanckiej, nie bacz¹c
na wiête s³owa przysiêgi, jak¹ sk³ada³, polubiaj¹c sw¹ ma³¿onkê,
¿e wychowa wszystkie swe dzieci w religii katolickiej. Ten zaprzaniec przyznaje, i¿ przysiêgê z³o¿y³, ale bezczelnie twierdzi, ¿e ta
przysiêga nie wi¹¿e go w sumieniu, podczas gdy jego ma³¿onka
zgadza³a siê go polubiæ tylko pod tym warunkiem. W tej sytuacji
babcia dziewczynki, madame Blanchenay, wykaza³a podziwu godn¹ odwagê; na ¿¹dania ziêcia odpowiedzia³a z si³¹ przekonania
i godnoci¹, ale na drodze prawnej by³a bezsilna, by domagaæ siê
sprawiedliwoci. Radzi³em pani Blanchenay, niech zagrozi swemu
wiaro³omnemu ziêciowi, i¿ publicznie go znies³awi, skoro ¿adnej
pomocy nie znajduje na drodze prawnej. Mówi³em, niech przyjmie
skazuj¹cy wyrok s¹du, lecz dobitnie niech przedstawi swe racje
oparte na poczuciu sprawiedliwoci i religii, które s¹ po jej stronie.
Nie wiem, czy posz³a za m¹ rad¹, lecz z w³asnej inicjatywy podjê³a kroki zgodne z t¹ ide¹. Powiadomi³a pana Rouleta, ¿e jako ofiara przemocy ona i jej ca³a rodzina pójd¹ protestowaæ przeciw jego
niegodziwym roszczeniom, które rani¹ uczucia religijne oraz poczucie godnoci i taktu. Postawa madame Blanchenay dowodzi jej
szlachetnoci i ¿e kieruje siê zmys³em religijnym. Byæ mo¿e widz¹c sprzeciw35, pan Roulet bêdzie siê liczy³ z konsekwencj¹ tak
nierozumnego czynu i w koñcu zaniecha swego planu.
34

Biskup de Mazenod pisze: Neufchâtel; bez w¹tpienia chodzi o Neuchatel w Szwaj-

35

Zwrot maj¹cy znaczenie: w chwili dzia³ania, mówienia, itd. (Littré).

carii.
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Nie mog¹c przewidzieæ wyniku sprawy, postanowi³em przyjæ
z pomoc¹ tej ma³ej istocie: umocniæ j¹ darami Ducha wiêtego.
Obrzêd bierzmowania by³ wzruszaj¹cy i zarazem pe³en uroczystej
powagi. Wszystko czyni³o go w³anie takim: myl o niebezpieczeñstwach, na jakie jej wiara bêdzie nara¿ona, niewinny stan i anielska postawa dziecka, gdy przemawia³em w sposób przystêpny dla
jej ponad wiek rozwiniêtego rozumu, skupienie i szacunek tych,
którzy dziewczynkê otaczali. Ufam, i¿ nie na pró¿no otrzymuje ona
dar Ducha wiêtego, a wiête znamiê, jakim naznaczono jej duszê,
dopomo¿e jej, gdy trzeba bêdzie odrzuciæ znamiê Bestii, jakim zechc¹ naznaczyæ jej czo³o na dowód apostazji. Jestem przekonany,
i¿ bêd¹c tak m³oda, nie zaniedba jednak danej jej ³aski i zachowa
w pamiêci wiêty obrzêd tego dnia. Uzna³em za s³uszne sporz¹dziæ
dokument, który jasno stwierdza katolickie wyznanie tego dziecka.
Jej babcia i pozostali obecni z³o¿yli na nim podpisy w charakterze
wiadków.
Z³o¿y³ mi wizytê ks. Jonjon36; w rozmowie by³ bardzo uprzejmy i chcia³ zobaczyæ listy od ks. Vidala, lecz zrobi³y na nim przykre wra¿enie. Mia³ siln¹ pokusê, by porzuciæ instytucjê, co do której jest przekonany, ¿e nie ma ona Bo¿ego b³ogos³awieñstwa, gdy
znajduj¹ siê tam tego typu charaktery. Potrzebuje mojej rady w tej
sprawie, za kilka dni zjawi siê, by j¹ otrzymaæ. To, co tutaj piszê,
czyni, ¿e moje w¹tpliwoci wyra¿one uprzednio staj¹ siê bardziej
sprecyzowane.
Co za wieczór! Zdemaskowa³em nowego wys³annika Szatana
i naprawdê jestem wyczerpany niemal dwugodzinn¹ walk¹ stoczon¹,
by wymusiæ wyjawienie nazwiska przestêpcy od biednej dziewczyny,
która sta³a siê ofiar¹ jego ob³udy, jego wiêtokradczego podstêpu,
jego37 i bezczelnoci. Czy mo¿na sobie wyobraziæ kaznodziejê
wielkopostnego, wyró¿nionego pelerynk¹ kanonick¹, który zjawia
siê tutaj z listem polecaj¹cym od swego biskupa, na podstawie czego udzieli³em temu niegodziwcowi w³adzy spowiadania, który
chwyta, powiedzia³bym w locie, okazjê, by uwieæ m³od¹ osobê,
która zwróci³a siê do niego podczas chwilowej nieobecnoci jej
kierownika duchownego. Najpierw wzbudza w niej nieufnoæ wo36
37

S³owo wydrapane.
S³owo wydrapane, nieczytelne.
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bec zbyt surowych decyzji tego wspania³ego kap³ana. Nastêpnie,
dos³ownie urz¹dzaj¹ ze sob¹ mi³osne flirty. Poniewa¿ w konfesjonale jest krepuj¹ce okazywaæ sobie porywy tak ³agodnego i czystego uczucia, zaprasza tê biedaczkê do siebie, by ta bezwiednie po³yka³a jego truciznê, podczas gdy ten przewrotny zdrajca zdawa³
sobie dobrze z tego sprawê. Tam nadu¿ywaj¹c wiêtych s³ów, oddaje siê najbardziej lubie¿nym czynom, tuli do serca tê, która wpad³a w jego sid³a, sama bêd¹c ofiar¹ w³asnych namiêtnoci; sadza j¹
na kolana, ca³uje j¹ na sposób najbardziej rozpustnych libertynów,
to jest na sposób sprony i budz¹cy odrazê, nazywaj¹c wszystkie
te haniebne czyny autentyczn¹ mi³oci¹. Powo³uje siê nadto na
przyk³ad wiêtych i, z dr¿eniem to powtarzam, przytacza nawet to
uczucie, jakie Boski Zbawiciel okazywa³ Magdalenie i £azarzowi.
Tak to nastêpny potwór zjawia siê, by powiêkszyæ nasz ból i wyd³u¿yæ siej¹c¹ grozê listê wiêtokradców, którzy depcz¹ drogocenn¹ Krew Chrystusa i profanuj¹ j¹, przystêpuj¹c do o³tarza i sprawuj¹c niegodnie wiête sakramenty. Ten budz¹cy odrazê kap³an
nazywa siê38 i jest kanonikiem honorowym w Montauban. Dodam,
¿e ten niegodziwiec jeszcze udzieli³ rozgrzeszenia tej nieszczêsnej
panience, któr¹ przewrotnie wykorzysta³, zapewniaj¹c j¹, ¿e jej
dusza jest w nienaruszonym stanie i nie nale¿y dopatrywaæ siê we
wszystkich tych rzeczach nawet cienia z³a.
Ojciec Gibelli przys³a³ list, który jest pociech¹ dla mego serca;
niech Bóg b³ogos³awi to drogie mi dziecko. Jaki kontrast z tym
niegodziwym cz³owiekiem, który zaprz¹ta³ mi g³owê. wiêty m³odzieñcze, prowad dalej swe dzie³o. Buduj z zapa³em, skoro tylu
fa³szywych braci niszczy tê cudown¹ budowlê Zbawiciela, pracuj
gorliwie nad zbawieniem dusz, poniewa¿ tylu wiaro³omnych pasterzy daje im truciznê. Wy wszyscy moi drodzy synowie Zgromadzenia, którzy walczycie pod sztandarem Maryi ku chwale Jezusa, nie
szczêdcie wysi³ków, po tysi¹ckroæ b¹dcie b³ogos³awieni za
wszelki trud, jaki podejmujecie w tylu diecezjach, by rozszerzyæ
Królestwo Boga i zniszczyæ panowanie szatana. G³ównymi wrogami waszej wznios³ej pos³ugi s¹ li kap³ani. Dzia³aj¹ potajemnie, by
podkopywaæ budowlê, któr¹ macie dwign¹æ z upadku. Podczas

38

Nazwisko wydrapane.
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gdy wy ostatkiem si³ staracie siê naprawiaæ w murach wy³omy powsta³e przez nieustanne dzia³anie piek³a, zadaniem tamtych jest
niszczenie fundamentów. O Bo¿e, niech to wystarczy; ten Dziennik to nie traktat w tej materii, ale jak mogê siê nie oburzaæ, jak
nie wyjawiæ g³êbokiego bólu i smutku, pocieszaj¹c siê zarazem
myl¹ o rodzinie zakonnej, której jestem ojcem, a której niewielka
liczba cz³onków wci¹¿ ronie i którzy wiernie wype³niaj¹ obowi¹zki wznios³ego i wiêtego powo³ania.
List, który przys³a³ kanonik Jeancard, jest odpowiedzi¹ na mój
list z 15 kwietnia. Pisze te¿ moja matka niespokojna o przysz³e
ma³¿eñstwo mej siostrzenicy, to oznacza dla niej trudn¹ roz³¹kê
z kim bliskim. Z piêciorga dzieci zosta³o tylko dwoje. A wród
tych, którzy s¹ ju¿ poza domem, wymienia brata Louisa albo brata
de Boisgelina, tak nazywa³a kiedy o. Fouillota39, maj¹c na myli
mego siostrzeñca. S¹dzi³bym, ¿e ca³a rodzina nie podziela jego
s³usznego podziwu dla swego zakonu i ¿e ten wyró¿niaj¹cy go tytu³ nie zawsze odpowiada jego rodzicom i krewnym, którzy maj¹
na uwadze cenniejsze tytu³y.
21 kwietnia: Zjazd pod patronatem wiêtego Józefa. Msza
pontyfikalna w kociele naszego patrona. Przewodniczy³em równie¿ uroczystym nieszporom. Wieczorem wróci³em do domu, tam
oczekiwa³ mnie ajent, pan Claman. Sk³ania mnie, bym naby³ za
bardzo interesuj¹c¹ cenê wiejski teren, którego w³acicielem by³
zmar³y pan Bérard40. Wed³ug niego bêd¹ same korzyci i wygody
z kupna tej ziemi, w koñcu wiêc udzieli³em mu pe³nomocnictwa
do zawarcia umowy ze spadkobiercami tej w³asnoci41. W grê
wchodzi suma stu tysiêcy franków. Objecha³em wiele wiejskich posiad³oci, niestety nie znalaz³em odpowiedniego dla mnie letniego
domu. Trzeba by³o albo zrezygnowaæ z planu kupna, albo w koñcu
zdecydowaæ siê na ten dom maj¹cy wszelkie zalety: piêkny widok,
wygodne mieszkania, daj¹ce cieñ drzewa, po³o¿ony nie za daleko
od miasta, i raczej z tej strony Marsylii, gdzie nie brak wody, skoOjciec Sébastien Fouillot (1798-1877), jezuita.
Chodzi o wiejsk¹ rezydencjê Saint-Louis, która stanie siê letnim domem wypoczynkowym biskupa.
41
Termin oznaczaj¹cy spadkobierców.
39
40
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ro kana³ ma przep³ywaæ przez posiad³oæ. Pan Claman po¿egna³ siê
ze mn¹ zatroskany, by doprowadziæ sprawê do koñca.
22 kwietnia: Doroczna wizytacja pierwszego klasztoru Panien
Wizytek. Wszystko odby³o siê w ci¹gu jednego dnia. Trudno wyraziæ s³owami, jak bardzo by³em zbudowany t¹ wizytacj¹. To cudowne widzieæ jednoæ i pokój panuj¹ce w tym domu Bo¿ym, pos³uszeñstwo, czeæ i przywi¹zanie do prze³o¿onej, szczególnie
mi³oæ do regu³y zakonnej, wierne wype³nianie ka¿dego jej s³owa
i zwyczajów podanych przez wiêtych za³o¿ycieli. Sk¹d pochodzi
to szczêcie, jakim ciesz¹ siê te wiête kobiety, tak ¿e bardziej ceni¹ sobie w³asny stan ni¿ wszystko to, czym kusi dzi wiat? Niepodobna podaæ innej przyczyny, jak tylko dzia³ania Bo¿ej ³aski
i obecnoci Ducha Bo¿ego; uderza to mnie coraz bardziej i wskazuje jasno, jak nieustannie Opatrznoæ Bo¿a jest obecna w swoich
stworzeniach.
To szczêcie to stan nadprzyrodzony, cudowny, to wiat³o i niebiañska emanacja, przedsmak szczêliwoci wiecznej, do jakiej s¹
wezwane wybrane i uprzywilejowane dusze, które ciesz¹ siê swym
szczêciem, jakby to by³ ich stan normalny, którego nie da siê
wyjaniæ rozumowo, a który niemniej jest cudowny i porywaj¹cy.
Wprowadza duszê bezporednio w stan kontemplacji, daj¹c poznaæ
wznios³e dzia³anie Bo¿e wzglêdem wybranych, sprawia, i¿ cz³owiek z uwag¹ ledzi Bo¿e dzie³o nawet w niskim stopniu quae
exsuperat omnem sensum42. Na zakoñczenie wizytacji wyrazi³em
moje uznanie dla tej wspólnoty i doda³em s³owa zachêty. Wraca³em do domu nape³niony tymi b³ogimi mylami. W drodze napotka³em osoby upad³e moralnie, z pewnoci¹ nie¿yj¹ce w Bo¿ej
obecnoci.
Ten kontrast spowodowa³ w mej duszy odruch wzburzenia
i taki wstrêt, ¿e nie umiem tego wyraziæ. Niemo¿noæ dotarcia do
tak wielu ¿yj¹cych jak oni, ból z powodu bezsilnoci, by odwieæ
ich od wystêpku i wyrwaæ od zguby, to by³o powodem mej udrêki
i smutku, ¿e jestem pasterzem trzody gdzie tyle owiec b³¹ka siê
z dala od pasterza; mo¿na by o nich powiedzieæ: non sunt de hoc

42

Flp 4, 7: Który przewy¿sza wszelki umys³.
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ovili43, to znaczy ju¿ nie nale¿¹ do Jezusa Chrystusa. Nie pozostaje
mi nic innego, jak tylko modlitwa, by wype³niæ powierzone mi zadanie wobec nich. Nie jest dla mnie pociech¹ stwierdziæ, ¿e wszyscy biskupi, poczynaj¹c od papie¿a, znajduj¹ siê w podobnej sytuacji.
Pan Claman oczekiwa³ mnie, bym bez wahania podpisa³ umowê o kupno w³asnoci, któr¹ dla mnie uzyska³. Podpisa³em j¹. Pan
Bruat, ziêæ zmar³ego pana Berarda zna siê na interesach. W koñcu
jestem w pe³ni zadowolony w tej materii.
23 kwietnia: Prowincja³ Franciszkanów Reformatów z Turynu napisa³ mi, ¿e o. Antoine de San Lazzaro podlega karze kocielnej.
Wybralimy siê wszyscy, by zobaczyæ now¹ posiad³oæ. Pan
Bruat okaza³ siê zapobiegliwy. Meble, które tak nam zachwalano,
nie bêd¹ nas przyt³aczaæ. Konsulowi angielskiemu wynaj¹³ ten
wiejski dom za 1200 franków. Nasz d¿entelmen zamieszka tam nie
wczeniej, dopóki prawnie nie stanê siê jego w³acicielem, wszelako pan Bruat, który jeszcze nic nie otrzyma³, oznajmi³, ¿e ju¿ tak
jakby otrzyma³ po³owê nale¿nej sumy i spokojnie na ni¹ oczekuje.
W ka¿dym razie wiejski krajobraz i domek podoba siê nam i jestemy z niego w pe³ni zadowoleni.
24 kwietnia: mieræ zacnego proboszcza obrz¹dku greckiego44. By³ to cz³owiek opatrznociowy, którego odejcie ¿ywo odczuwam. Odebra³em list od mera Marsylii. Pisze, i¿ nie sprzeciwia
siê cywilnemu ma³¿eñstwu kap³ana apostaty Pawitowskiego. Protestancki synod45 go popiera, tyle dobrego go czeka. Panowie protestanci nie kryj¹ swego pochodzenia. Coraz bardziej jest oczywiste,
¿e ich rodowisko to zwyczajne szambo, gdzie sp³ywaj¹ wszelkie
nasze cieki.
25 kwietnia: Procesja ku czci wiêtego Marka. W Saint-Cannat obecny by³em na sumie w kociele stacyjnym46. Biskup dieceJ 10, 16: One nie s¹ z tej owczarni.
Michel Maksoud, rektor kocio³a St-Nicolas od 1827 do 24 kwietnia 1839.
45
Konsystorz protestancki.
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zji Le Puy przys³a³ list, chce, bym zarezerwowa³ dla niego cztery
miejsca na pañstwowym parowcu, jaki wyruszy 11 maja, w tym
czasie zechce mnie odwiedziæ. Arcybiskup Chalcedonu te¿ przys³a³ probê o jedno miejsce dla siebie w wy¿szym seminarium, zamierza bowiem udaæ siê do Rzymu.
Hrabia dHercules by³ u mnie na obiedzie, zatrzyma³ siê tutaj
w drodze do Rzymu.
Zaprosi³em te¿ syna pana Wuillereta. Maj¹c wolny czas po sesji, jedzie odwiedziæ swego ojca. W parafii Saint-Nicolas cz³onkowie rady do budowy kocio³a powiadomili mnie o mierci ich
proboszcza; odpisa³em im niezw³ocznie, wyra¿aj¹c, jak bardzo ceni³em tego czcigodnego kap³ana. Poprosi³em, by stawili siê
u mnie w poniedzia³ek. Zastanowimy siê wspólnie, jakie podj¹æ
kroki, by znaleæ odpowiedniego nastêpcê.
26 kwietnia: Ksi¹dz Jordany, wikariusz generalny kapitu³y
katedralnej w Digne, prosi mnie listownie, bym przyby³ i udzieli³
wiêceñ w Digne, gdzie na tê ³askê oczekuje 40 kandydatów; odpowiedzia³em jak najszybciej; niech wybierze termin od niedzieli
5 do niedzieli 12 maja, bo tylko w tym czasie bêdê wolny.
Przys³a³ list diakon Gaduel47 i pyta, w jakim dniu bêdê udziela³ wiêceñ, by tam móg³ przybyæ, jeli uwa¿am go za odpowiedniego do kap³añstwa. Bezzw³ocznie odpisa³em, wyznaczaj¹c sobotê suchych dni kwartalnych. W odpowiedzi na mój uprzejmy list
pan Bruat pisze, ¿e pan Turnbull, konsul angielski, nie zrezygnuje
z prawa zamieszkania latem w wiejskim domku, który kupi³em.
Prefekt da³ mi do zrozumienia, i¿ negocjacje mia³yby wiêksz¹
szansê powodzenia, gdyby pan Bruat nie nalega³, aby sprawy u³o¿y³y siê zgodnie z powziêtym przez niego planem.
27 kwietnia: Kolejne urodziny mego wuja48. Ma 91 lat, zachowuj¹c tê sam¹ wie¿oæ umys³u i czerstwe zdrowie co dwadziecia
lat wstecz. Mo¿emy wiêc mieæ nadziejê, ¿e jeszcze d³ugo bêdzie
W kociele stacyjnym , zobacz tak¿e przypis 17 z maja.
Laurent Gaduel z Marsylii studiowa³ w seminarium Saint-Sulpice w Pary¿u.
Wywiêcony na kap³ana w sobotê dni kwartalnych 25 maja 1839 w Marsylii.
48
Biskup Fortuné de Mazenod.
46
47
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z nami ten drogi patriarcha naszej rodziny. Ojciec Guibert pisze
o chorobie o. Albiniego; stan chorego daje nadziejê wyzdrowienia;
powróci on na kontynent, gdy tylko bêdzie zdolny znieæ trudy podró¿y morskiej. Biskup diecezji Ajaccio udzieli³ wiêceñ 52 seminarzystom, w tym 28 do diakonatu. Jest czego pozazdrociæ.
Nowy horror! Pewien ksi¹dz Korsykanin, zagniewany na swego ordynariusza bpa Casanellego napisa³ przeciw niemu obel¿ywy
paszkwil i za swego ¿ycia wyda³ go drukiem. Jak mówi³ ks. Bonnaud, sekretarz biskupa Ajaccio, ten kap³an, bêd¹c na ³o¿u mierci,
kaza³ swemu spadkobiercy dodrukowaæ nadto 2000 egzemplarzy
tego paszkwilu. To szatañskie dzie³o nie oszczêdzi³o kard. dIsoarda. Czy mo¿na sobie wyobraziæ podobny sza³? Stan¹æ na Bo¿ym
s¹dzie z takim certyfikatem! Widocznie piek³o lubuje siê w tego
rodzaju pe³nych jadu oszczerstwach. Znam ze dwunastu biskupów,
których dotknê³y fa³szywe oskar¿enia. Jeden powód wiêcej, by
cierpliwie znosiæ wszystko.
Potwierdzeniem mych s³ów niech bêdzie to, co pisze wikariusz
generalny Pary¿a ks. Tresvaux, ¿e w tych dniach, niezale¿nie od
wszelkich obel¿ywych artyku³ów drukowanych i rozpowszechnianych pod adresem arcybiskupa Pary¿a49, jaki niegodny kap³an
opublikowa³ nowy paszkwil, w którym w obrzydliwy sposób atakuje czcigodnego arcybiskupa i wybitnych cz³onków tamtejszego
duchowieñstwa. Jak powiedziano: ad solatium fratrum suorum quando dicuntur seductores50, itd.
Piszê do o. Courtèsa, ¿e o. Magnan bêdzie przeniesiony do innego domu. Nalegam, by zakoñczy³ pos³ugê w szpitalu. Dziwi
mnie to, ¿e nie skorzysta³ z urlopu, który otrzyma³ ks. Emprin51,
maj¹c wymówkê, ¿e jest niezast¹piony. Powtarzam mu po raz dwudziesty czy setny ju¿ raz, ¿e ta pos³uga jest obca wszystkim cz³onkom Zgromadzenia. Prosi³em, by dowiedzia³ siê, czy pan Tavernier
i o. Richard otrzymali listy, jakie im wys³a³em.
Napisa³em doæ szczegó³owy list do mej matki tycz¹cy spraw
rodzinnych.

Hyacinthe-Louis de Quélen, arcybiskup Pary¿a od 1821 do 1839.
Na pocieszenie swych braci, kiedy nazywa siê ich zwodzicielami.
51
W Dzienniku 4 marca 1837 (Ecrits oblats 18, s. 85) bp de Mazenod mówi o tym
ksiêdzu Emprin. Ojciec Courtès chcia³by, by on wst¹pi³ do nowicjatu.
49
50

Kwiecieñ

111

28 kwietnia: Ksi¹dz Tresvaux by³ u mnie na obiedzie. Z zadowoleniem przyj¹³em w swym domu tego zacnego kap³ana. By³oby
po¿yteczne, aby ka¿da parafia dokona³a tego, czego on dokona³ dla
Bretanii. Jego dzie³o ustala historiê Kocio³ów partykularnych tej
prowincji, daje wykaz biskupów, kapitu³, domów zakonnych, s³awnych mê¿ów Kocio³a tak co do ich pos³ugi jak cnót, wiêtych, którzy s¹ chlub¹ tej prowincji, itd.52.
29 kwietnia: Ksi¹dz Jordany, wikariusz generalny diecezji
Digne, pisze, ¿e wola³by, bym przyjecha³ udzielaæ wiêceñ
w czerwcu. Odpowiedzia³em, ¿e to niemo¿liwe, bo z podró¿y, jak¹
mam odbyæ, powrócê dopiero w koñcu lipca. Zapewniam go, ¿e do
12 maja wystarczy czasu, by móg³ przygotowaæ seminarzystów.
Piszê list do biskupa diecezji le Puy, prosz¹c, by przyby³ kilka
dni przed 11 maja. Chcê wiedzieæ, ile miejsc mam dla niego zarezerwowaæ w kabinach statku parowego. Przybyli dzi na naradê
pan Fournier, producent wiec i pan Agenon.
Przeczyta³em im list od Kongregacji wiêtych Obrzêdów, prosz¹c o opiniê co do odpowiedzi, jak¹ mam wys³aæ. Zaaprobowali
projekt mego listu i dostarcz¹ mi niewielk¹ skrzynkê wiec, któr¹
wylê Kongregacji, by wyda³a swoj¹ opiniê.
Ojciec Dassy w swym licie nie zamierza rezygnowaæ z wydania broszury „Miesi¹c Maryi”. Prosi, bym mu odes³a³ rêkopis nowenny, jak¹ opracowa³. Zebra³ ju¿ 124 akcje bankowe, licz¹c
w tym moich dziesiêæ53. S¹dzi, ¿e superior wspólnoty l’Osier traktuje swych asystentów tylko dla formy, nie pyta ich o zdanie w ¿adnej
sprawie i nie powiadamia o niczym. Metoda, któr¹ przyjêli tamtejsi
prze³o¿eni. Trzymaj¹ w swych rêkach pe³niê w³adzy, administrowanie i finanse. W swym rodowisku s¹ panami absolutnymi i o wiele bardziej niezale¿ni ni¿ superior generalny, który w sprawie wydania nawet drobnej sumy radzi siê asystentów.
30 kwietnia54: Adwokat Tesseyre przyszed³, by mówiæ ze mn¹,
¿e jeden z jego kuzynów sporz¹dzi³ zapis na rzecz mademoiselle
52
J.M. Quérard w swoim dziele La France litteraire daje tak¹ opiniê o ks. Tresvaux: przejrza³ i poprawi³ nowe wydanie dzie³a Vies des saints de Bretagne, u Guy-Alexis Lobineau, 1836.
53
Na budowê hospicjum lub domu pielgrzyma, por. przypis 42 z marca.
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Pascal, która jest tylko porednikiem. Chce, bym pomóg³ w tej
sprawie celem unikniêcia procesu w s¹dzie, w który ks. Coulin jest
uwik³any.
Ksi¹dz Loewenbruck na rozpoczêcie nabo¿eñstw majowych
wyg³osi³ kazanie, ten miesi¹c Maryjny ma byæ uroczysty. Powiedzia³, ¿e arcybiskup diecezji Chambery zerwa³ umowê z ks. Rosminim i w ten sposób mo¿e swobodnie dysponowaæ opactwem Tamie55, czy jednak arcybiskup podniesie siê ze swej ciê¿kiej
choroby? Bêd¹c w tym stanie, otrzyma³ wszystkie sakramenty. Problem trudny do rozwi¹zania, niezale¿nie od tego, jak dalej potocz¹
siê sprawy.
W rêkopisie: 30 maja.
Opactwo cystersów Tamie za³o¿one w 1132 nie uleg³o zburzeniu podczas Rewolucji Francuskiej, lecz pozosta³o opustoszone. Charles-Félix, król Sardynii odkupi³ je
w 1828 i odda³ do dyspozycji arcybiskupa Chambery, aby umieciæ tam misjonarzy diecezjalnych. Pos³a³ tam najpierw misjonarzy, którymi kierowa³ ksi¹dz Joseph Marie
Favre (1791-1838), ten, którego o. de Mazenod spotka³ w drodze powrotnej z Rzymu
w 1826 celem po³¹czenia dwóch instytutów. W trosce o misjonarzy dla swej diecezji arcybiskup w 1834 i 1835 zaprosi³ ks. Rosminiego i jego Instytut Mi³osierdzia. Mo¿liwe,
¿e to ks. Loewenbruck zaznajomi³ arcybiskupa z tym instytutem. By³ on kaznodziej¹
w Sabaudii, przedtem g³osi³ s³ynne rekolekcje dla kap³anów diecezji w Aosta (1833).
J. Loewenbruck, kap³an diecezji Metz, g³osi³ z wielkim powodzeniem zw³aszcza
misje parafialne. Przebywaj¹c w Mediolanie w czerwcu 1827, spotka³ ks. Rosminiego.
Okaza³o siê, ¿e nurtuje ich ten sam problem: powo³aæ do ¿ycia stowarzyszenie dla duchowego rozwoju (amelioramento) duchowieñstwa.
Od razu wziêli siê do dzie³a, k³ad¹c podwaliny pod Instytut Mi³osierdzia w Domodossola. Wspó³praca nie by³a ³atwa. Loewenbruck by³ pe³en zapa³u, jakby go co pcha³o
naprzód, przeciwnie Rosmini, wyrzuca³ sobie w³asn¹ ociê¿a³oæ. Loewenbruck nigdy nie
by³ tam, gdzie go siê spodziewano, bra³ w nim zawsze górê nieokie³znany temperament
wêdrownego misjonarza. Za³o¿y³ instytut (Rosminiennes), ale zaraz odda³ kierownictwo
w rêce ks. Rosminiego, który wbrew sobie by³ zmuszony nieæ ciê¿ar odpowiedzialnoci.
Cz³onkowie instytutu przybyli do opactwa Tamié w 1835, kierowa³ nimi Loewenbruck, który jednak w 1838 zerwa³ umowê z arcybiskupem i opuci³ Sabaudiê. Oddali³
siê tak¿e od ks. Rosminiego i od Instytutu Mi³osierdzia. Wtedy opactwo Tamié Rosmini
przekaza³ diecezji. Rozumiemy dlaczego Loewenbruck jako przyjaciel bpa de Mazenoda poradzi³ mu w 1838, by pomówi³ z arcybiskupem o dyspozycyjnoci oblatów. Ojciec
Tempier wyruszy³ w padzierniku 1838 wizytowaæ opactwo (por. Dziennik 16 padziernika 1838), lecz biskup nie chcia³ powierzyæ go Francuzom.
54
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1 maja: Wed³ug zwyczaju odprawi³em mszê za ksiê¿nê de
Cannizzaro zmar³¹ tego dnia. Podczas mego pobytu na Sycylii1
by³a dla mnie matk¹. Na sumie w katedrze z udzia³em chóru
uczestniczy³em w stroju pontyfikalnym.
Prowincja³ jezuitów, o. Renault, specjalnie przyby³, by mówiæ
ze mn¹ odnonie do instalacji zakonu w mojej diecezji. On i o. Deplace2 zjedli ze mn¹ obiad, nastêpnie powtórzy³em prowincja³owi
to, co mówi³em ju¿ oo. Fouillotowi i Richardowi. Moje intencje s¹
jasne, pragnê daæ swej diecezji dobrych robotników ewangelicznych, a sobie zapewniæ wiernych wspó³pracowników. Ze swej strony ojcowie jezuici akceptuj¹ mój plan dzia³ania i staraj¹ siê nie
zawieæ zaufania, jakim ich darzê. Pozostaje tylko wzbudziæ zapa³
u tych, którzy mieni¹ siê ich przyjació³mi, aby finansowo wsparli
jezuitów. Ci, dziêki og³oszonej subskrypcji, pokryj¹ koszta utrzymania kocio³a, gdzie bêd¹ pos³ugiwaæ i uiszcz¹ czynsz za dom,
w którym zamieszkaj¹. W tym celu postanowi³em wezwaæ jutro na
godzinê 14 grupê znamienitych obywateli, którym przedstawiê stan
rzeczy odnonie do jezuitów, moj¹ aprobatê dla nich oraz potrzebne wsparcie finansowe dla dzie³a.
Genera³ dywizji zaprosi³ mnie na uroczysty obiad z okazji ceremonii pañstwowej3. Zaproszenia nie przyj¹³em, maj¹c pewien
pretekst, by z satysfakcj¹ uchyliæ siê od tego rodzaju przykrego
obowi¹zku. Bez obawy wiêc wyt³umaczê siê, je¿eli oka¿e naj-

Por. J. Leflon, Mgr de Mazenod, I, s. 204, 208-209, 236-239.
U jezuitów by³o wtedy dwóch oo. Deplace, m³ody o. Charlesa, dobry kaznodzieja i Etienne (1785-1846), który by³ te¿ kaznodziej¹, lecz przede wszystkim wychowawc¹. To on prawdopodobnie przyby³ do Marsylii w maju 1839.
3
1 maja, wiêto wiêtego Filipa Aposto³a. By³o to wiêto patronalne króla Ludwika-Filipa.
1
2
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mniejsze zdziwienie. Otó¿ nie akceptujê przyjêcia protoko³u, który
uw³acza zasadom, mianowicie biskup w swojej diecezji nie mo¿e
zajmowaæ trzeciego czy czwartego miejsca. W takim wypadku lepiej pozostaæ w domu, co te¿ uczyni³em. Niemniej dobry obyczaj
kaza³ mi przyjæ na jedno ze spotkañ tego dnia, a zatem wybra³em
dom genera³a, który mnie zaprasza³. Uda³em siê wiêc do niego
ubrany w d³ugi p³aszcz i w towarzystwie mych dwóch wikariuszy
generalnych, w poobiedniej porze.
List od ks. Boué, misjonarza apostolskiego4. Posy³a mi tom
swego dzie³a Manuel sacre, itd. Podziêkujê mu, gdy otrzymam
przesy³kê.
2 maja: Adwokat Tavernier pobra³ rentê do¿ywotni¹ nale¿n¹
panu de Lubiéresowi. Ten m³ody cz³owiek nie potrafi zapanowaæ
nad swoimi nastrojami. Ciê¿ko mu przychodzi wydaæ choæby jednego franka z pokanego spadku po swojej ciotce. Szkoda, ¿e madame Bausset nie rozmówi³a siê z nim przed podjêciem decyzji.
List od pana Agenona. Prosi³em go o informacje dotycz¹ce
wiec wyrabianych z oczyszczonego ³oju. To z powodu rozprawy,
której autor twierdzi, ¿e wosk to nie bezporedni produkt pszczo³y,
i s¹dzi, i¿ ten owad, jak mówi o pszczole zbiera go z rolin rozsianych w naturze, by potem umieciæ go w ulu. Opiniê tê uzasadnia
faktem, i¿ znajdujemy wosk w zielonych liciach wiêkszoci rolin, zw³aszcza w liciach kapusty; wosk jest sk³adnikiem kwiatowego py³ku i pokrywa skórkê liw i wielk¹ liczbê innych owoców;
nadto mo¿emy znaleæ jego warstwê na liciach wielu drzew i, co
jest najbardziej uderzaj¹ce, myrifica cerifera krzew tak obficie rosn¹cy w stanie Luizjana i innych czêciach Ameryki Pó³nocnej
mo¿e go dostarczyæ a¿ do trzech kilogramów. Je¿eli za, kontynuuje autor, do tych faktów porównamy jeszcze ciê¿ar atomowy wosku i stearynowego kwasu, nale¿y uznaæ, i¿ nie maj¹c tej samej
natury, s¹ tak podobne w sk³adnikach, ¿e nie³atwo stwierdziæ wy¿4
Ten ks. Boué, fundator domu rekolekcyjnego dla kap³anów w departamencie
Aude, pisa³ do bpa de Mazenoda w maju 1837 (Ecrits oblats 18, s. 159).
„Misjonarz apostolski”: od XVII w. tytu³ u¿ywany przez kap³anów przeznaczonych
specjalnie do misji wyran¹ decyzj¹ Kongregacji Propagandy Wiary. Póniej tytu³ ten
dawano ad honorem kap³anom diecezjalnym, zw³aszcza tym, którzy g³osili misje parafialne.
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szoæ jednego z nich, mimo ¿e kwas stearynowy zawieraj¹cy wiêcej tlenu, tym samym nadaje siê lepiej do owietlenia. Oto zestawienie ciê¿arów atomowych dwóch cia³:

Wêgiel
Wodór
Tlen

wosk

kwas stearynowy

81 784
12 672
5544

80 145
12 476
7377

Obydwa cia³a rozpuszczaj¹ siê w temperaturze od 60 do 62
stopni Celsjusza. I choæ te dwa cia³a w stanie pierwotnym s¹ niemal identyczne, jak wielka ró¿nica panuje miêdzy nimi, kiedy s¹
dostêpne w handlu. Nie chc¹c wydawaæ s¹du w tej materii, posy³am tylko z mych próbek wiecê, wyrób producentów, którzy domagaj¹ siê wy³¹cznych praw na rynku”. Tê notatkê chêtnie zachowujê, maj¹c na uwadze problem robotników, pracowników, itd.
Ojciec Bise przys³a³ bardzo rozs¹dny i piêkny list.
Zebranie w mym gabinecie grupy znamienitych obywateli,
przybyli te¿ prowincja³ jezuitów i o. Deplace. Przedstawi³em zebranym najpierw wszystkie moje zabiegi, by ci¹gn¹æ jezuitów do
mojej diecezji, nastêpnie korzyci p³yn¹ce ze wspó³pracy z nimi
i ¿e szczêliwie mogê oznajmiæ tym, którzy domagali siê ich obecnoci tutaj, i¿ ojciec prowincja³ zatwierdza utworzenie ich rezydencji w Marsylii; w nied³ugim czasie mo¿e ona staæ siê ich najpiêkniejszym domem we Francji dziêki wielu cz³onkom, których nam
przysporzy. Lecz trzeba znaleæ dla nich dom, gdzie mogliby zamieszkaæ. Ja natomiast udzielam im pozwolenia, by pe³nili pos³ugê duszpastersk¹ w kociele Mission de France. Rozmawia³em
wiêc z proboszczem parafii Saint-Théodore i tamtejsz¹ rad¹ parafialn¹, na której utrzymaniu jest ten koció³. Zachêci³em zebranych,
by szukali innych gorliwych wspó³pracowników i postarali siê
o mieszkanie dla tych ojców, którzy rozpoczn¹ zlecon¹ im pos³ugê.
Poleci³em, aby porozumieli siê z madame Aubert i do³o¿yli
starañ, by nie utraciæ pomieszczeñ nale¿¹cych do Mission de France, bo trudno by³oby znaleæ inne tak odpowiednie. Ojciec prowincja³ wyrazi³ wdziêcznoæ i zapewni³ o swej dobrej woli. Panowie
obecni w gabinecie tak¿e byli bardzo zadowoleni. Bêd¹ czyniæ
wszystko, co jest w ich mocy. Poradzi³em, by jutro zebrali siê

116

Dziennik 1839

u jednego z nich. Podczas tego zebrania kto przyszed³ nas zawiadomiæ, ¿e ks. Flayol znowu zosta³ pora¿ony apopleksj¹, ¿e utraci³
wiadomoæ i jest bliski mierci. Pos³a³em o. Tempiera, by udzieli³
mu ostatniego namaszczenia, i kiedy tylko zebranie siê skoñczy³o,
uda³em siê do umieraj¹cego, któremu jeszcze zd¹¿y³em udzieliæ
odpustu zupe³nego in articulo mortis. W chwili gdy koñczy³em
mod³y, zasn¹³ w Panu. Bez wahania wezwa³em go jako b³ogos³awionego, który w³anie wszed³ do chwa³y. Dzi rano celebrowa³
mszê wiêt¹ ze zwyk³¹ gorliwoci¹. Uczestniczy³ te¿ w modlitwie
brewiarzowej ze znan¹ solidnoci¹.
Kiedy powróci³ do domu, czekaj¹c na obiad, upad³, po raz
czwarty i ju¿ ostatni pora¿ony apopleksj¹. Zostalimy pozbawieni
towarzystwa mê¿a Bo¿ego, wiêtego kap³ana, autentycznego wzoru cnót kap³añskich. ¯a³ujê go serdecznie, darzy³em szacunkiem
i mi³oci¹ tego zacnego i wiernego przyjaciela o sercu tak wdziêcznym; zawsze to okazywa³ wobec innych i nigdy nie mia³ dosyæ, by
potwierdziæ swe wypróbowane przywi¹zanie do mnie. Rzadko spotyka siê ludzi o wdziêcznym sercu i prawdziwych przyjació³! Je¿eli komu wywiadczy³em wiele dobra, czy potrafi³ on doceniæ moj¹
przyjañ? Zacny Flayol by³ wiadkiem, jak czêsto spotyka³em siê
z niewdziêcznoci¹ ludzi, on jednak nie nale¿a³ do nich. Przypomina³ mi o tym jego bratanek, lecz sam by³em tego wiadomy.
Ufam, i¿ tym samym uczuciem bêdzie darzy³ mnie w niebie, jak
chwalebnie czyni³ to na ziemi. Jego imiê umieszczam w litanii do
wszystkich wiêtych, których wzywam, polecaj¹c im wszystkie
osobiste k³opoty.
3 maja: Msza w kociele St-Martin, gdzie spotkali siê cz³onkowie stowarzyszeni Dzie³a Rozkrzewiania Wiary. By³o mnóstwo
uczestników. Mo¿na uznaæ, ¿e wszyscy przyst¹pili do komunii. Po
mszy zebra³a siê Rada G³ówna pod mym przewodnictwem, by
wybraæ prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
Dyrektor Braci Szkó³ Chrzecijañskich przedstawi³ mi projekt
listu do Ojca wiêtego z prob¹ o wszczêcie procesu beatyfikacyjnego ks. de La Salle’a5.
5
Jean-Baptiste de La Salle (1651-1719), beatyfikowany w 1888, kanonizowany
24 maja 1900.
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4 maja: Uczestniczy³em we mszy pogrzebowej celebrowanej
w katedrze za zacnego ks. Flayola corpore presente (przy obecnych
zw³okach). Odprawi³em egzekwie. Odczu³em ból, gdy trzeba by³o
zamkn¹æ trumnê6. Wydaje siê, ¿e dostosowalimy siê do rozporz¹dzenia mera miasta, chocia¿ g³ono przeciw temu protestujê, ale
trzeba by³o uznaæ s³usznoæ tej decyzji, skoro cia³o zmar³ego rozk³ada³o siê w zatrwa¿aj¹cy sposób, wydaj¹c wstrêtny odór.
Ojciec Guibert w licie pyta, czy mo¿e wróciæ na kontynent,
jeli pozwol¹ mu zajêcia, by odpocz¹æ i unikn¹æ ataku malarii panuj¹cej na Korsyce. Jest pe³en podziwu, z jak¹ zaradnoci¹ i spokojem ducha o. Mouchel7 prowadzi budowê wy¿szego seminarium
poród ca³ej tej bieganiny.
W licie do arcybiskupa diecezji Vercelli8 zapowiadam mu
moj¹ podró¿ do Biandrate9. Przypominam mu o naszej dawnej znajomoci z 1825, gdy w drodze do Rzymu zatrzyma³em siê w Aleksandrii, gdzie on by³ biskupem10. Prosi³, abym b³ogos³awi³ w jego
kaplicy tajny lub, gdzie on sam by³ w charakterze wiadka. Zabawne w tej improwizowanej ceremonii by³o to, ¿e biskup mnie
ustroi³ w sw¹ rokietê (kom¿ê), fioletow¹ pelerynkê i stu³ê biskupi¹
co mnie doæ rozmieszy³o, tym bardziej ¿e sam us³ugiwa³ mi jak
kleryk i odpowiada³ na wezwania modlitw, jakie odmawia³em
z jego polecenia. W ¿artach powiedzia³em mu, niech dobrze zamknie drzwi, bo gdyby kto przypadkiem nas zobaczy³, uzna³by
mnie za b³azna udaj¹cego biskupa. Biskup dAngennes zachowa³
w pamiêci mój pobyt, poniewa¿ kilka lat póniej zechcia³ pos³aæ
mi tekst obrad swego synodu.
Piszê list do pana de Collegno z kawalerów maltañskich w tej
samej sprawie jak do arcybiskupa diecezji Vercelli. Posy³am mu
kilka szczegó³ów dotycz¹cych ¿ycia wiêtego Serenusa11, którego
grób, jak mu zapowiedzia³em, pragnê nawiedziæ.
La caisse (skrzynia): trumna.
Frédéric Pompei Mouchel (1802-1880), oblat 6 stycznia 1832, kap³an 26 lutego
tego¿ roku. Wtedy by³ ekonomem w wy¿szym seminarium Ajaccio.
8
Biskup Alessandro d’Angennes.
9
Biskup de Mazenod pisze tutaj: Blanderat; gdzie indziej Blanderate.
10
Por. List do o. Tempiera, 16 listopada 1825 w Ecrits oblats 6, s. 207.
11
wiêty Sérénus, dziewi¹ty biskup Marsylii, zmar³y w Biandrate, niedaleko Vercelli oko³o 601. Nie wiemy nic o jego ¿yciu, jedynie to, co przekazuj¹ nam cztery listy,
jakie pisa³ do niego w latach 596-601 wiêty Grzegorz Wielki. Biskup de Mazenod nie
6
7
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Ksi¹dz Jonjon12 znowu przyby³, aby przedstawiæ mi swe plany. Podczas d³ugiej rozmowy nie chcia³ ukrywaæ swych dawnych
b³êdów. Sytuacja, w jakiej siê znalaz³, poruszy³a mnie, pragn¹³bym
mu pomóc wydostaæ siê z obecnych k³opotów finansowych, lecz
jaki urz¹d mam mu zaproponowaæ, który pozwoli³by mu sp³aciæ
przypadaj¹c¹ na niego czêæ d³ugu 30 000 franków. D³ug ten on
i ks. Vidal zaci¹gnêli na rzecz tego nieszczêliwego pensjonatu
Menpenti. Ksi¹dz Jonjon szczerze uznaje, ¿e zada³ sobie wiele daremnego trudu i musia³ znieæ niejedn¹ udrêkê. Wyzna³ te¿ bez
ogródek b³êdy przesz³oci, które z ca³ego serca mu przebaczy³em.
5 maja: Biskup de Retz napisa³, chc¹c siê dowiedzieæ, czy to
prawda, ¿e kardyna³ dIsoard jest tak ciê¿ko chory, jak donosz¹
o tym gazety. Brat naszego o. Vincensa przys³a³ probê o pozwolenie, by jego brat móg³ go odwiedziæ. Sw¹ probê popar³ przekonywaj¹cymi argumentami.
6 maja: Biskup diecezji Le Puy pisze, i¿ zjawi siê u mnie we
wtorek rano. Zawiadomi³em ks. Féraudy’ego, proboszcza parafii
Allauch13, i¿ chcê go mianowaæ kanonikiem. Wyrazi³ sw¹ wdziêcznoæ i na swój sposób zapewni³ mnie, i¿ przyjmuje w duchu pos³uszeñstwa itd. Da³em mu jasno do zrozumienia, ¿e ka¿demu kandydatowi stawiam ten sam warunek, by kanonik mieszka³ blisko
katedry. Ksi¹dz Féraudy nie by³ zaskoczony, tym bardziej ¿e zwyczaj ten uwiêci³a tradycja, mówi³ mi. Osoby w podesz³ym wieku
s¹ takie same jak za czasów Horacego Laudatores temporis acti14,
wierzê ¿e nie s¹ bardziej wymagaj¹cy quoad ubi15, w ten sposób
mogê uczciæ wiek i zalety ks. Féraudy’ego i uwolniê parafiê Allauch od niezaradnego proboszcza, a przecie¿ dobrego kap³ana.

bada historii z naukowego punktu widzenia. To tym bardziej oczywiste co do postaci
£azarza. Dla niego liczy siê pobo¿noæ chrzecijañskiego ludu, przywi¹zanego do lokalnych wiêtych; tego rodzaju pobo¿noæ wskazuje na najdawniejsze korzenie wiary
i na donios³oæ Kocio³a lokalnego i jego historii.
12
Nastêpuj¹ce s³owa s¹ wydrapane w tekcie: Jonjon, Vidal, Menpenti.
13
Simon Ignace Féraudy (1757-1845), wprowadzony na urz¹d proboszcza parafii
Allauch przez o. Tempiera 26 wrzenia 1824.
14
Koniec wersetu Horacego (Ars Poetica 173): ci którzy chwal¹ dawne czasy.
15
Quoad ubi: co do miejsca.
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Panowie z komitetu odpowiedzialnego za now¹ misjê jezuitów
dali mi sprawozdanie z rozmów z proboszczem parafii Saint-Théodore i rad¹ parafialn¹. Jej cz³onkowie szybko zapomnieli, ¿e najpierw okazali zrozumienie dla sprawy. Mieli tupet ¿¹daæ, by jezuici p³acili haracz tysi¹ca franków rocznie do ich kasy parafialnej
za prawo w³asnoci kaplicy Mission de France. Nadto maj¹ zap³aciæ dodatkowo 500 franków, jeli zechc¹ sprowadziæ siê przed wiêtem wiêtego Micha³a. Cz³onkowie komitetu nie ukrywali swego
oburzenia. Przybiegli, by donieæ mi o wszystkim, prosz¹c, bym
odrzuci³16 te niedorzeczne roszczenia. By³em równie jak oni zaszokowany i zezwoli³em, by weszli w uk³ady bezporednio z madame
Aubert co do czynszu nale¿nego za kaplicê, któr¹ jezuici obejm¹,
pomijaj¹c wszelkie formalnoci, gdy tylko dzier¿awa parafii wyganie. Zobaczymy, co bêdzie trzeba zrobiæ do dnia wiêtego Micha³a.
7 maja: Nabo¿eñstwo Dni Krzy¿owych (station)17 w kociele
St-Martin. Cieszê siê bardzo, ¿e postanowi³em nigdy nie opuciæ
tak wielkiego religijnego wydarzenia. Oby Bóg da³ wszystkim
wiernym zrozumienie, jak cenne s¹ wiête nakazy Kocio³a. A kap³ani w kazaniach zaniedbuj¹ przypominania o tym i nie zachêcaj¹
penitentów do podejmowania raczej tych solidnych æwiczeñ duchowych natchnionych przez Ducha wiêtego ni¿ do indywidualnych
praktyk, za którymi tak bardzo siê uganiaj¹! Jakie to wspania³e, gdy
biskup wraz z kap³anami przewodniczy zgromadzeniu wiernych
przy piewie uroczystych suplikacji w wi¹tyni wyznaczonej na ten
dzieñ Dni Krzy¿owych (station).
Jest to jakby pospolite ruszenie ca³ej chrzecijañskiej rodziny,
by b³agaæ o b³ogos³awieñstwo i mi³osierdzie Boga. Dlaczego nikt
nie wyjania sensu tych rzeczy? Czy dlatego nie ma zrozumienia,
S³owo wydrapane; mog³o byæ tak¿e: odrzuciæ.
6, 7, 8 maja 1839 by³y to dni krzy¿owe, czas b³agalnych mod³ów i procesji na
trzy dni przed Wniebowst¹pieniem o b³ogos³awieñstwo Bo¿e na urodzaje.
Stations (stacje) (por. wy¿ej 25 kwietnia) by³y to, wed³ug najdawniejszej rzymskiej
tradycji, wyznaczone kocio³y, do których wierni udawali siê w procesji na uroczyst¹
mszê wiêt¹ zw³aszcza w czasie Wielkiego Postu. Praktykowano to i praktykuje siê nadal w innych diecezjach, równie¿ w Marsylii. Por. Dizionario ecclesiastico, ed. torinese,
1958, t. 3, Stazioni.
16
17
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¿e brakuje g³êbszej refleksji? Obawiam siê, ¿e tak, jeli wemiemy
pod uwagê to, co dzia³o siê w przesz³oci. Oby to siê nie powtórzy³o, skoro lud Bo¿y powierzony mej pieczy pouczy³em o zasadach naszej wiary. Proboszcz parafii Saint-Ferreol opowiedzia³ mi
smutn¹ historiê, jaka go spotka³a. Pociesza³em go, ceni¹c sobie, ¿e
przyszed³ ból swój z³o¿yæ na moim ojcowskim sercu. Dotknê³o go
jedno z tych okropnych oszczerstw. Czterech fa³szywych wiadków
podpisa³o list, w którym jest zawarte zeznanie nieszczêsnej dziewczyny oskar¿aj¹cej proboszcza o przeró¿ne haniebne rzeczy.
Zamiatacz ulic, u którego mieszka dziewczyna, bezczelnie zel¿y³ proboszcza w kociele, gdy ten uczy³ katechizmu. Trzymaj¹c
list w rêku, grozi³, i¿ pozwie go do s¹du. Tymi obelgami obrzuci³
go w domu dwóch pobo¿nych kobiet, które oskar¿y³, i¿ s¹ wspólniczkami proboszcza. Nie cofn¹³ siê nawet, by wrêczyæ swój pozew adwokatowi, chyba dla zastraszenia proboszcza i wymuszenia
pieniêdzy. Ksiêdza Falena18 najbardziej niepokoi to, ¿e ta dziewczyna przes³uchiwana przez jego wikariuszy, wyzna³a, p³acz¹c, i¿
boi siê cz³owieka, u którego mieszka, je¿eli wiêc ma zeznawaæ
w s¹dzie, nie omieli siê zaprzeczyæ. A proboszcz wywiadczy³ jej
tyle dobra, ju¿ raz uwolni³ j¹ od niebezpieczeñstwa zamieszkania
u niegodziwego zamiatacza ulic, udzieli³ jej pomocy, umieci³
w domu uczciwych ludzi, ubiera³ zarówno j¹, jak i kilkoro dzieci
tego oszczercy.
8 maja: Nabo¿eñstwo Dni Krzy¿owych (station) w kociele
Saint-Victor. Wracaj¹c z kocio³a, natkn¹³em siê na biskupa diecezji Le Puy i ucieszy³em siê bardzo z tego spotkania. Bylimy razem w seminarium Saint-Sulpice, wspólnie te¿ katechizowalimy
dzieci, które ju¿ by³y u pierwszej komunii w tak zwanej niemieckiej kaplicy; trzecim by³ obecny biskup diecezji Nancy. Przeszlimy d³ug¹ trasê po ró¿nych cie¿kach, którymi wreszcie doszlimy
do wspólnego punktu, do szczêliwego miejsca spotkania. W 1817
ks. de Bonald zosta³ zawezwany do biskupa, który mia³ go typowaæ do episkopatu. Przedtem rozpocz¹³ karierê na wpó³ polityczn¹, towarzysz¹c do Rzymu ambasadorowi Francji, bpowi de Pres18
Barthélemy Falen (1791-1851), zmar³y, gdy by³ jeszcze proboszczem parafii
Saint-Ferreol.
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signy’emu19. Wkrótce potem zosta³ mianowany biskupem i okaza³
siê w pe³ni godny, by wype³niaæ wzorowo wysokie funkcje w episkopacie.
Ja, starszy wiekiem, powzi¹³em decyzjê, by s³u¿yæ Kocio³owi
w ubogich i pokornych, i nosi³em wzgardê wiata, a jeszcze bardziej wzgardê tych, którzy nie powinni nale¿eæ do wiata. Odrzuci³em propozycjê, by byæ jego nastêpc¹ wobec biskupa rozdawcy
³ask20. Wype³nia³em nadal sw¹ misjê a¿ do momentu, gdy pewna
sytuacja zmusi³a mnie, by us³ugiwaæ tym, których uzna³em za najwiêksze dobro Kocio³a. Daremnie ucieka³em od godnoci episkopatu, biskupstwo zosta³o mi narzucone, gdy najmniej siê tego spodziewa³em. Wiedzia³em jednak, ¿e nie daj¹ mi wieñca z kwiatów,
lecz okrutn¹ cierniow¹ koronê. Niektóre ciernie siê stêpi³y, tym
bardziej jednak czu³em ciê¿ar odpowiedzialnoci za diecezjê, czego siê nie domyla³em, gdy zosta³em biskupem in partibus (biskupem tytularnym). Niech Bóg bêdzie b³ogos³awiony! Lecz to, co
stale mnie niepokoi, to myl, i¿ jestem wród t³umu wiernych, których wiêkszoæ biegnie ku swej zag³adzie, natomiast ja nie mam
mo¿liwoci, by ich powstrzymaæ ani s³owem, ani pragnieniem.
Wyci¹gam ramiona do tych zb³¹kanych, rozszerzam swe serce, by sprowadziæ ich na dobr¹ drogê, bo prawdziwie kocham ich
w Jezusie Chrystusie, nieustannie modlê siê za nich. Potem za
powinienem trwaæ w pokoju, ale nie potrafiê, bo czujê, i¿ jestem
gorszy. Przyjecha³ arcybiskup Chalcedonu, Bonamie21. Udaje siê do
Rzymu, podobnie jak biskup de Bonald. Cieszê siê, ¿e mogê gociæ tych dwóch biskupów, pozostan¹ tutaj do soboty. Tytu³ arcybiskupa Chalcedonu przypomina mi tego, który by³ jego poprzedni19
Gabriel Cortois de Pressigny (1745-1823), biskup Saint-Malo za Monarchii,
mianowany ambasadorem w Rzymie przez Ludwika XVIII na pocz¹tku Restauracji
monarchii Burbonów, potem arcybiskup Besancon od 1817 do 1823.
20
Maurice de Bonald (1787-1870), syn wicehrabiego de Bonalda, katolickiego filozofa, wywiêcony na kap³ana przez biskupa Demandolx, zamianowany po wiêceniach
kapelanem dworu królewskiego. W 1817 biskup de Latil, zamianowany biskupem Chartres i pierwszym kapelanem hrabiego d’Artoisa (przysz³ego króla Karola X) i z tego tytu³u distributeur des graces (wielki ja³mu¿nik) mianowa³ go swoim wikariuszem generalnym. Zosta³ nastêpnie biskupem diecezji Le Puy w 1823 i arcybiskupem Lyonu
w 1840. Kreowany kardyna³em w 1841.
21
Marcel Bonamie (1798-1874). Z instytutu kap³añskiego Picpus, apostolski wikariusz Bagdadu w 1832, arcybiskup Smyrny w 1835, prze³o¿ony generalny instytutu Picpuciens i arcybiskup tytularny Chalcedonu w 1837.
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kiem: to wybitny biskup Frezza22, teraz kardyna³, jeden z mych
konsekratorów i mój przyjaciel. By³ o rok m³odszy ode mnie, obecnie nie ¿yje. Koció³, któremu wiernie s³u¿y³, op³akuje jego stratê,
bo móg³ oczekiwaæ od niego tyle wspania³ych inicjatyw. Plany
Bo¿e s¹ niepojête, lecz zawsze godne uwielbienia.
9 maja: Msza pontyfikalna w katedrze celebrowana przez biskupa diecezji Le Puya. Arcybiskup Chalcedonu i ja zajêlimy
miejsca w stallach prezbiterium. W licie do o. Guiguesa dajê zdecydowan¹ odpowied na dziewiêæ pytañ23.
1. Je¿eli wspó³praca z dziennikiem katolickim nie odci¹ga ciê,
ojcze, od twych zwyk³ych obowi¹zków, mo¿esz tam siê zaanga¿owaæ, lecz z umiarem, tak by nie czu³ siê tym skrêpowany. Nie rozumiem, dlaczego by³oby dla ciebie tak trudne przes³aæ mi twój artyku³, i jeli mam oceniæ twój dotychczasowy dorobek, moje uwagi
mog¹ byæ dla ciebie cenne. Aprobujê, ¿e pierwszy swój artyku³ da³e do druku, nie prosz¹c mnie, bym go przeczyta³. Jednak pod warunkiem, ¿e ktokolwiek mia³by to czyniæ, masz go przeczytaæ swym
wspó³braciom, by mogli swobodnie przekazaæ ci swoje uwagi. Proszê, by przes³a³ mi egzemplarz artyku³u, który uka¿e siê drukiem.
2. Czy o. Vincens potrzebuje rady, jakiego rodzaju pracê ma
podj¹æ? Wola³bym raczej, aby sam przedstawi³ mi, gdzie chcia³by
siê powiêciæ i plan, który zamierza realizowaæ. Wtedy jego pos³uszeñstwo bêdzie mia³o wiêksz¹ zas³ugê, gdy bêdê móg³ wybraæ
miêdzy kilkoma propozycjami lub gdy mu polecê, aby ju¿ zabra³
siê do dzie³a24.
3. Napisa³em komu, ¿e by³em zdziwiony, i¿ o. Dassy postanowi³ na nowo opracowaæ dzie³o „Miesi¹c Maryi”. Mamy ju¿ wiele opracowañ rozmaitych autorów, po có¿ wiêc forsowaæ wydanie
zbyt banalne, a mo¿e nawet gorsze. Nie aprobujê tego przedsiêwziêcia.
22
Luigi Frezza (1783-1837) by³ biskupem Chalcedonu od 1828 do 1837. Jako sekretarz Kongregacji do spraw Duchowieñstwa by³ jednym z konsekratorów bpa Eugeniusza de Mazenoda w 1832. Kardyna³ w 1836.
23
List ten zamieszczony jest w Ecrits oblats 9, 108-109. Za³o¿yciel przepisuje go
tutaj w ca³oci.
24
Panowa³o powszechne przekonanie, ¿e zas³uga pos³uszeñstwa jest wiêksza, gdy
superior nakazuje komu wykonaæ to, co zakonnik zamierza³ czyniæ.
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4. Daleki jestem od wyra¿enia zgody, aby o. Baudrand powiêci³ siê wy³¹cznie sprawom parafii. Jeli zachodzi potrzeba, aby
misjonarz zaj¹³ siê duszpasterstwem parafialnym, o. Baudrand nie
powinien byæ do tego przeznaczony. By zyskaæ nowe powo³ania,
czy chcesz w diecezji utrwaliæ przekonanie, i¿ kandydat przychodzi do nas z myl¹, i¿ zostanie proboszczem? To superior domu jest
nim w rzeczywistoci; pomagaj¹ mu wszyscy cz³onkowie wspólnoty wed³ug jego uznania, najlepiej wed³ug ustalonej kolejnoci.
Na pewno nie chcê, aby mówiono, ¿e o. Baudrand zajmuje siê
duszpasterstwem w lOsier.
5. W sprawie piewników proszê porozumieæ siê z o. Tempierem, który pe³ni funkcjê ekonoma w Zgromadzeniu.
6. Nie mia³em czasu przeczytaæ statutów, które opracowa³
ks. Pison. Chêtnie poprê jego dzie³o, gdy tylko bêdê móg³ je oceniæ.
7. Zgadzam siê aby o. Baudrand móg³ powiêciæ 2000 ró¿añców, które propagowa³a wiêta Brygida Szwedzka25.
8. Post¹pi³e, ojcze, roztropnie, nie id¹c za wzorem ksiê¿y
twych s¹siadów, którym zarzuca siê brak umiaru. Trzeba czyniæ to,
co jest s³uszne, i nic ponadto.
9. Twoja opinia co do Braci nie mo¿e byæ akceptowana w Zgromadzeniu. Trzeba ich wypróbowaæ i dokonywaæ selekcji, lecz nie
mo¿emy obyæ siê bez nich. Wprost przeciwnie, jest nadu¿yciem
anga¿owaæ do pracy ludzi wieckich, tym bardziej kobiety. Mo¿na
to tolerowaæ tylko przejciowo, a zezwolenie na ten stan rzeczy
zbyt d³ugo trwa³o. ¯yczê ci, ojcze, du¿o Bo¿ego b³ogos³awieñstwa.
Arcybiskup Chalcedonu odprawi³ nieszpory i nabo¿eñstwo
Najwiêtszego Sakramentu. Przyby³ do mnie na obiad pan Henry
de Bonald26 wraz ze swym bratem. Znamy zas³ugi tego, którego
ojcem by³ wielki filozof Bonald. Nie tylko zosta³ obdarzony wieloma talentami, lecz opiera siê na mocnych podstawach religijnych.
Bylimy zgodni, tak¿e biskup, jego brat i arcybiskup Chalcedonu
25
W Dzienniku z 18 kwietnia 1839 za³o¿yciel wspomina i¿ powiêci³ 2000 koronek. Istnieje koronka zwana koronk¹ wiêtej Brygidy Szwedzkiej (1373). Sk³ada siê
z szeciu dziesi¹tek i ma na³o¿one specjalne odpusty. B³ogos³awienie tych koronek, po
wymarciu Zakonu wiêtej Brygidy zosta³o zarezerwowane Kanonikom Regularnym
Najwiêtszego Zbawiciela. Przywilej ten przekazano równie¿ innym kap³anom. Por. Palazzini, Dictionarium morale et canonicum.
26
Henri de Bonald (1778-1848) napisa³ wiele dzie³, wród nich dzie³o dla obrony
jezuitów.
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co do opinii o tych, którzy spychaj¹ religiê na plan dalszy, a w sercu kryj¹ zajad³y sprzeciw, jeli nie nienawiæ do duchownych, co nie
przeszkadza im uwa¿aæ siê za zwolenników Burbonów. Byæ mo¿e
Koció³ ma te¿ tu na ziemi swoje prawa i roszczenia na wzór Burbonów, a kiedy kto nie bierze tego pod uwagê, to ja nie mam zaufania
do jego powiêcenia dla drugich, choæby siê z tego che³pi³.
10 maja: Wsiad³em do dyli¿ansu i uda³em siê w podró¿ do
Digne, maj¹c za towarzysza o. Auberta27. Nie mog³em odwo³aæ tej
podró¿y, chocia¿ zostawi³em w domu dwóch biskupów, którzy odjad¹ dopiero jutro. Chêtnie przyjêli moje usprawiedliwienie, rozumiej¹c powód, dla którego udajê siê w podró¿, nim opuszcz¹ oni
Marsyliê.
11 maja: Ca³y dzieñ spêdzi³em w podró¿y. Zatrzymalimy siê
dopiero w Vinon28, gdzie o. Aubert bêd¹cy na czczo celebrowa³
mszê, której wys³ucha³em. Nie mia³em szczêcia celebrowania,
poniewa¿ by³em przekonany, ¿e najbli¿szy postój bêdzie dopiero
w Oraison29, gdzie mielimy dotrzeæ pónym popo³udniem. Ta droga wiod¹ca przez Oraison, les Mées i Malijai jest urocza, jest to
prawdziwy ogród, którym przeje¿d¿a siê wzd³u¿ rzeki la Durance.
¯al patrzeæ, ile szkody wyrz¹dzono tej rzece, któr¹ z ³atwoci¹
mo¿na by uregulowaæ, gdyby ludzie doszli do porozumienia.
Wikariusze generalni diecezji Digne oczekiwali nas na drodze
z bryczk¹ pó³ mili od miasta. Ta zapobiegliwoæ by³aby zbyteczna,
gdybym przyby³ za dnia, lecz by³a ju¿ ciemna noc i pada³ deszcz.
Wszed³em do seminarium, gdzie mia³em zamieszkaæ; prosili, bym
udzieli³ b³ogos³awieñstwa Najwiêtszym Sakramentem. Pierwsze
me spotkanie z kandydatami do wiêceñ odby³o siê u stóp Naszego
Pana.
12 maja: Niedziela. wiêcenia kap³añskie mia³y miejsce
w katedrze, dok¹d udalimy siê procesjonalnie. S¹dzi³em przez
chwilê, ¿e trudno mi bêdzie celebrowaæ. Otó¿ mój s³u¿¹cy przez
27
28
29

Casimir Aubert (1810-1860); pochodzi³ on z Digne.
Vinon-sur-Verdon, 70 km na pó³noc od Marsylii, w departamencie Var.
Oraison, 25 km na pó³noc, w Alpach Haute-Provence.
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pomy³kê zabra³ poñczochy i sanda³y mojego wuja zamiast moich.
Nie móg³ sobie poradziæ, ¿eby na³o¿yæ mi sanda³y, a ja dziwi³em
siê, ¿e moje stopy tak napuch³y podczas tej krótkiej podró¿y.
Wreszcie pomy³ka zosta³a zauwa¿ona i musia³em siê zadowoliæ,
wk³adaj¹c bambosze. Zosta³em biskupem bosym! Ceremonia wcale nie by³a przez to mniej okaza³a, uczestniczy³o 37 kandydatów
do wiêceñ, w tym 9 do kap³añstwa, a wierni obecni w kociele byli
szczêliwi, i¿ rozumieli wszystko, jak sami mówili.
Ju¿ sam majestat tej niezwyk³ej ceremonii wystarcza³, by przykuæ uwagê wszystkich dzieci, które mia³y byæ bierzmowane po uroczystoci. By³y zachwycone wszystkim, co widzia³y, i jak mówi³y
proboszczowi, nie myla³y o tym, ¿e nie zjad³y niadania. By³yby
niezadowolone, gdybym do nich nie przemówi³, kiedy zacz¹³ siê
ich obrzêd; stara³em siê mówiæ krótko, zaspokajaj¹c jednoczenie
ich pragnienia. Od wiêceñ do bierzmowania potrzebowa³em co
najmniej szeciu godzin i nigdy czas dla mnie nie jest zbyt d³ugi,
kiedy spe³niam wiête pos³ugi, lecz obawiam siê, ¿e inni myl¹
inaczej. Wikariusz Generalny Bondil oznajmi³ mi, ¿e jest tak szczêliwy, ¿e ten poranek up³yn¹³ mu jako jedna chwila.
Ksi¹dz Gariel, proboszcz katedralny, by³ tak¿e w siódmym niebie, nigdy dot¹d nie prze¿ywa³ z takim przejêciem obrzêdu wiêceñ. Podobnie wyra¿ali siê wszyscy inni, dziel¹c siê swymi prze¿yciami. Istotnie, wielkie obrzêdy religijne kryj¹ w sobie piêkno
pod warunkiem, i¿ s¹ godnie, w³aciwie sprawowane. Ich godne
spe³nianie nie jest ¿adn¹ zas³ug¹, pociecha p³ynie z tego, ¿e siê je
prze¿ywa, i co za szczêcie, gdy inni prze¿ywaj¹ je wspólnie
z nami. Mówi¹c z doz¹ humoru, zacny bp Miollis potrzebowa³by na
to dwa dni. Ca³e liturgiczne zgromadzenie asystowa³o mi do seminarium, po¿egna³em ich, udzielaj¹c im u drzwi biskupiego b³ogos³awieñstwa zwyczajem dawnego biskupa. Po po³udniu przewodniczy³em pontyfikalnym nieszporom, kaznodziej¹ by³ o. Aubert.
13 maja: Dzi przypada konferencja dla duchowieñstwa30.
Odprawi³em mszê dla tych kap³anów w seminaryjnej kaplicy. Oko³o po³udnia udzieli³em sakramentu bierzmowania dzieciom wiej30
Zebranie duchownych lub konferencja dla przestudiowania kilku punktów teologii dogmatycznej lub moralnej, itd.
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skiej parafii, które musia³y cztery godziny iæ pieszo, by tutaj dotrzeæ; przemawia³em do nich w jêzyku prowansalskim. Zwiedzilimy dawn¹ katedrê. To dosyæ piêkna wi¹tynia, budowana w dobrym stylu, która popad³a w ruinê. Uda³em siê udzieliæ sakramentu
bierzmowania choremu dziecku ku zadowoleniu jego ojca, cenionego nauczyciela szko³y, który doceni³ wagê ³aski dla jego dziecka. Zwiedzi³em biskupstwo, odra¿aj¹ce wiêzienie, gdzie nie chcia³bym mieszkaæ za ¿adne skarby. Najlepiej, jak biskup mieszka
w seminarium, tam zawsze znajdzie odpowiednie dla siebie pomieszczenie.
Z³o¿y³em wizytê panu de Roux de Beaucouse. Spotka³em wikariusza generalnego de Gaudemar i przyj¹³ mnie dziekan kapitu³y
Estays, a w przeddzieñ delegacja kapitu³y mnie z³o¿y³a wizytê. Ten
dziekan jest starcem licz¹cym 95 lat. Z prawdziwym zadowoleniem
s³ucha³em jego wypowiedzi, bo zawsze ceni³em ludzi starych.
Dziekan opowiada³ nam anegdoty ze swego d³ugiego ¿ycia, których s³ucha³em z ¿ywym zainteresowaniem.
14 maja: Po mszy seminaryjnej poszed³em zwiedziæ dom
przeznaczony dla sierot. Architektem jest pan du Patis. Madame du
Patis jest córk¹ pisarza, autora listów o Italii. Jest to kobieta bardzo pobo¿na, lecz tak os³abiona chorob¹, ¿e drobny nawet ha³as
przyprawia j¹ o omdlenie. Przyjecha³a do Digne za¿ywaæ k¹pieli
i tam pozosta³a. Zbudowa³a wiejski domek, w którym prawdopodobnie dope³ni reszty swych dni. Proboszcz jest z niej bardzo zadowolony, ofiarowa³a bowiem dziesiêæ tysiêcy franków na dom dla
sierot. Skoro region jest bardzo ubogi, aby ten ambitny projekt zrealizowaæ, potrzebne s¹ osoby o tak ofiarnym sercu. Opatrznoæ
przys³a³a mu polsk¹ damê i jej córkê, obydwie przekaza³y na dzie³o ca³¹ sw¹ majêtnoæ. Proboszcz w przewiduj¹cy sposób nada³
córce tytu³ i odpowiedzialnoæ prze³o¿onej domu, gdzie ona i matka zamieszkaj¹ na sta³e.
Odwiedzi³em Braci Szkolnych i ich szko³ê, ale nie mia³em czasu
z³o¿yæ wizyty urszulankom, bo ksiê¿a Jordany i Bondil postanowili zawieæ mnie do domu letniskowego seminarium, wiêc uda³em
siê z nimi. Po powrocie udzieli³em b³ogos³awieñstwa Najwiêtszym
Sakramentem w kaplicy seminaryjnej. Rektor nalega³, bym przemówi³ do wspólnoty, wiêc przyj¹³em zaproszenie i zachêci³em
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wszystkich seminarzystów, aby mi³owali Boga, Koció³ i dusze
odkupione krwi¹ Jezusa Chrystusa. Moja przemowa by³a rozwiniêciem tej myli.
15 maja: O trzeciej rano odprawi³em mszê i uda³em siê w drogê powrotn¹. Ksi¹dz Jordany towarzyszy³ mi a¿ do Mées, jego
dawnej parafii, gdzie pokaza³ mi zak³ad braci, których jest za³o¿ycielem. W Marsylii bylimy oko³o pó³nocy.
16 maja: Wysy³am zaleg³e listy. Kawaler maltañski de Collegno pisze i prosi, bym uda³ siê w planowan¹ podró¿. Na ca³y czas
mego pobytu w Turynie zostawia mi swój dom, dla mnie, dla wikariusza generalnego i mego s³u¿¹cego. Czyni to tak szczerze, ¿e
nie mogê nie skorzystaæ. To wypróbowany przyjaciel!
17 maja: Ojcowie Druilhet i Deschamps przybyli na rozmowê
w sprawie obecnoci Towarzystwa Jezusowego w mojej diecezji.
Szczerze chc¹ wspó³pracowaæ, jak przysta³o na dobrych zakonników. Ja za jestem gotów ich wspieraæ i ochraniaæ, jak na to zas³uguj¹. Zw³aszcza o. Druilhet nie kry³ swego zadowolenia. Nic bardziej s³usznego; ich obecnoæ w Marsylii to dla nich sprawa
najwy¿szej wagi jako punkt wypadowy do Italii, a zarazem docelowy. Ich pos³uga jest dla mnie bardzo cenna, gdy chodzi o dobro
mej diecezji. Przybycie jezuitów do Marsylii to przed Bogiem jeden z najpiêkniejszych dni mojego episkopatu.
Ojciec Baudrand prosi w licie o pozwolenie na odwiedzenie
swojej matki i czuje siê zobowi¹zany powiadomiæ mnie, ¿e nowicjusze w Marsylii s¹ lekcewa¿eni i z powodu braku zajêæ ulegaj¹
zniechêceniu; chocia¿ do znudzenia to powtarzam, nasz zacny
o. Aubert nie przyjmuje tego do wiadomoci. Jak mam zareagowaæ
wobec faktu, o którym wszyscy wiedz¹? To, o czym pisze mi
o. Baudrand, potwierdzaj¹ wszyscy inni ojcowie i nowicjusze. Sytuacja jest grona. Gdybym znalaz³ kogo, by zast¹pi³ o. Auberta
na Kalwarii, umieci³bym go i nowicjuszy w Notre-Dame de Lumières, tam zaj¹³by siê wy³¹cznie nimi.
18 maja: Odpowied na list o. Baudranda. List od arcybiskupa diecezji Verceil, bardzo uprzejmy i zachêcaj¹cy. W numerze
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3121 czasopisma „l’Ami de la Religion” znalaz³em sprawozdanie
z budowy nowego kocio³a w Boulogne. To daje do mylenia, ¿e
wierni tam okazuj¹ wiêcej wdziêcznoci ni¿ tu w Marsylii.
19 maja: Pan Gaultier przys³a³ list polecaj¹cy trzech Chaldejczyków. Przybyli oni do Francji, by zbieraæ ofiary pieniê¿ne. Msza
pontyfikalna z okazji uroczystoci Zes³ania Ducha wiêtego.
Ojciec Druilhet, zaproszony do mnie na obiad zjawi³ siê dopiero w chwili swego wyjazdu do Lyonu, za póno otrzyma³ mój
list. Chcia³em mu przypomnieæ, aby nie przysy³ano mi do Marsylii
ojców graj¹cych rolê zastêpców31. Jest to opinia o. Barreta32, który radzi³, bym to przedstawi³ o. Druilheta. Ten poczciwy ojciec,
o wielu zaletach nie poci¹ga swym zewnêtrznym wygl¹dem, jest
lepy na jedno oko, a twarz ma cz³owieka prostodusznego. Chyba
na pocz¹tku by³oby niew³aciwe przyjmowaæ tylko „miernoty”33.
Ksi¹dz Loewenbruck by³ u mnie na obiedzie. Chcia³ po¿egnaæ
siê, bo jutro wyrusza z bardzo dobr¹ myl¹ w sprawie, któr¹ prowadzi34, a mieræ arcybiskupa diecezji Chambéry35 zmusza go, by
zaj¹³ siê tym zupe³nie.
20 maja: Listem zawiadamiam ks. Féraudy’ego o jego nominacji na kanonika; mieræ ks. Flayola spowodowa³a bowiem wakans.
Pan Jauvat listem zawiadamia mnie o mierci ks. Bruneta, wikariusza w Aubagne36. Bolejê bardzo z tego powodu, bo by³ to
m³ody i prawdziwie wiêty kap³an. Jak wielki ból odczu³em, us³yszawszy, ¿e o. Albini znajduje siê znowu w stanie krytycznym.
Sam nie wiem, co mam robiæ. Po cudownym pierwszym uzdrowie-

Dubler: w teatrze ten, który gra role pod nieobecnoæ g³ównego aktora. Termin
ten u¿ywany jest zawsze w ujemnym znaczeniu (Littre).
32
Ojciec Barret. Z kontekstu wynika ¿e chodzi o jezuitê. To nazwisko jednak nie
istnieje w dziele o. Burnichona: La compagnie des Jesuites en France. Histoire d’un siecle, 1814-1914, Paris 1916.
33
A poco: wyra¿enie nieznane. W jêzyku w³oskim mówi siê: persona da poco: kto
ma³o wartociowy.
34
Projekt instalacji oblatów w opactwie Tamie.
35
Arcybiskup Martinet zmar³ 6 maja 1839.
36
Ksi¹dz Edouard Brunet, ur. 13 padziernika 1813, zmar³ 20 maja 1839.
31
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niu znowu gro¿¹ce niebezpieczeñstwo; czy nie nale¿a³oby po raz
drugi atakowaæ niebo? Duszê mam zbola³¹, a serce rozdarte. Dominus exaudiat (Oby Pan wys³ucha³).
21 maja: Przede msz¹, któr¹ odprawi³em w kaplicy, na³o¿y³em habit trzem braciom przeznaczonym do pos³ugi w wiêzieniu.
Jest to zal¹¿ek stowarzyszenia, które chcemy powo³aæ do ¿ycia,
a którym ma kierowaæ ks. Fissiaux, nadaj¹c stowarzyszeniu nazwê
Braci wiêtego Piotra w Okowach37.
Dzi zdrowie mego stryja bardzo nas zaniepokoi³o; znalaz³ siê
on w stanie skrajnego os³abienia, jego wypowiedzi by³y bez zwi¹zku, nie mia³ si³y ani piæ, ani mówiæ, pogr¹¿ony w ci¹g³ej pi¹czce.
Bylimy mocno zaniepokojeni, a obawy nie pozwoli³y nam zjeæ
obiadu. Wezwani lekarze nie mieli du¿ej nadziei na poprawê; czego mo¿na siê spodziewaæ, gdy cz³owiek ma 91 lat. Czekalimy.
Dziêki Bogu oczekiwanie nie by³o d³ugie; obfite poty przynios³y
choremu ulgê. Niebezpieczeñstwo minê³o i po ca³odziennym niepokoju moglimy z ulg¹ iæ na spoczynek.
22 maja: Mój stryj po dobrze spêdzonej nocy powróci³ do normy; rzecz naprawdê dziwna. Dziêkujê za to Bogu. Potrzebowa³em
tej ulgi, bo wczorajszy dzieñ by³ dla mnie bardzo wyczerpuj¹cy.
Ojciec Bermond38 pisze, ¿e przet³umaczy³ dzie³o ¯ywot czcigodnego Paw³a od Krzy¿a39. Chcia³by, bym zezwoli³ na druk po
krytycznej uwadze którego z naszych ojców. W¹tpiê, czy ten ¿ywot wzbudzi zainteresowanie czytelników. Zbadam sprawê, gdy
przyjadê do Laus.
Ojciec Rouviere40 przys³a³ list i jest nadzwyczaj szczêliwy,
widz¹c wszystko, czego Bóg dokona³ przez jego rêce w czasie misji parafialnych.
37
Ksiêdza Fissiaux uwa¿a siê za za³o¿yciela stowarzyszenia Braci wiêtego Piotra
w Okowach. Dom poprawczy w Marsylii zosta³ otwarty 7 marca 1839.
38
François-Xavier Bermond (1813-1889), oblat 4 czerwca 1834, kap³an 24 wrzenia 1836. By³ wówczas w Notre-Dame du Laus.
39
Pawe³ od Krzy¿a (1694-1775), za³o¿yciel zgromadzenia wiêtego Krzy¿a i Mêki
Pana Naszego Jezusa Chrystusa, beatyfikowany 1 maja 1853, skutkiem brewe beatyfikacyjnego 1 padziernika 1852. Kanonizowany 29 czerwca 1867.
40
Pierre Rouvière (1809-1875), oblat 1 listopada 1837, kap³an 24 czerwca 1838;
przebywa³ wówczas w Notre-Dame de Lumières.
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23 maja: Wys³a³em list do Lausa i do o. Courtèsa.
24 maja: Dzieñ skupienia w wy¿szym seminarium, przygotowuj¹cy mnie do wiêceñ w dniu jutrzejszym. By³em bardzo zadowolony z ogólnej postawy seminarzystów, czuj¹ siê swobodni wobec mnie, z nimi te¿ spêdzi³em rekreacjê. Po modlitwach
wieczornych skierowa³em do wspólnoty kilka s³ów zachêty.
25 maja: Sobota Dni Kwartalnych. wiêcenia w katedrze.
Wywiêci³em trzech na kap³anów, czterech na diakonów, dwóch na
subdiakonów itd. Z tych trzech kap³anów dwaj s¹ ze Zgromadzenia, o. Lucien Lagier i o. Perron41. Trzeci jest ze wspólnoty Saint-Sulpice, to ks. Gaduel. Tymczasem moja diecezja potrzebuje kap³anów. Trzeba czekaæ do wiêceñ Bo¿ego Narodzenia, by zaspokoiæ
potrzeby wiernych.
26 maja: Ojciec Mouchel przys³a³ do o. Tempiera list o stanie
finansów. Do³¹czona tam by³a notatka mówi¹ca o naszym nieszczêciu. Nie mam w¹tpliwoci, o. Albini nie ¿yje ju¿ z nami na ziemi.
Jednak nie mam wystarczaj¹cych szczegó³ów, aby zawiadomiæ
Zgromadzenie o tej bolesnej stracie.
27 maja: Zamiast modliæ siê za o. Albiniego trzeba mi raczej
wzywaæ jego wstawiennictwa. Tak uczyni³em. Jednak dzi rano
sp³aci³em wiêty d³ug, ofiaruj¹c za niego mszê wiêt¹, co uczyniê
te¿ jutro i pojutrze.
List do o. Courtèsa. Potwierdzam, ¿e polê mu kaznodziejê na
uroczystoci wiêtej Magdaleny i wiêtego Ludwika. To o. Telmon.
List do pana de Collegno. Przyjmujê jego propozycjê mieszkania u niego w Turynie, ustali³em datê wyjazdu na 9 czerwca.
28 maja: Chore dziecko w miecie otrzyma³o sakrament bierzmowania. Wizyta u sióstr Klarysek. Przyby³ arcybiskup Aix, proponowa³em, by zamieszka³ u mnie, lecz obieca³, ¿e zamieszka
41
Lucien Lagier (1814-1874), oblat 27 grudnia 1835, brat o. Jean-Josepha, OMI;
Frederic Perron (1813-1848), nowicjat 24 grudnia 1838, wiêcenia kap³añskie 25 maja
1839, profesja zakonna 1 stycznia 1840.
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u pana dAndelarre. Zjawi siê jutro na obiad w towarzystwie
ks. Jacquemeta, swego wikariusza generalnego.
29 maja: Uroczysta suma Requiem w kociele Saint-Cannat
w intencji ofiar trzêsienia ziemi na Martynice. Wspania³e wykonanie. Ponad 400 muzyków formowa³o tê cudown¹ orkiestrê. By³
obecny Paganini42, z wielk¹ satysfakcj¹ s³ucha³ wykonania; bêd¹c
chory, nie móg³ wyraziæ inaczej zadowolenia jak przez gesty, które
by³y znacz¹ce. Zreszt¹, jego postawa by³a bardzo buduj¹ca podczas
mszy, moja siostrzenica siedz¹ca obok niego mówi³a mi, ¿e od
momentu prefacji a¿ do komunii trwa³ w g³êbokim skupieniu religijnym. Dodam, ¿e by³em zaskoczony, jak wielkie milczenie panowa³o podczas mszy w tym ogromnym t³umie. Uderzy³o mnie to
zw³aszcza pomiêdzy Pater i Pax Domini. Nie us³ysza³e najmniejszego szmeru. Ten szacunek dla wiêtych misteriów, jakiego raczej
siê nie spotyka wród muzyków, zawdziêczamy niew¹tpliwie zaleceniom prefektów jak te¿ dobremu duchowi obecnych, nie by³oby
bowiem s³uszne odbieraæ im zas³ug.
Na obiedzie byli arcybp Aix i ks. Jacquemet, jego wikariusz
generalny. Ojciec Guibert oficjalnie powiadomi³ mnie o mierci
naszego o. Albiniego. Przepisujê ten list, umieszczaj¹c w okólniku, który kierujê do wszystkich domów Zgromadzenia. Nie umieszczam go wiêc tutaj. mieræ naszego ukochanego brata by³a mierci¹ wiêtego. B³ogos³awiony, do³¹czamy go do wspólnoty bêd¹cej
ju¿ w niebie. O Bo¿e, jak ona jest liczna i jacy oblaci zostali nam
zabrani! Rzecz dziwna, jestem z tym bardziej pogodzony, ni¿ siê
tego spodziewa³em. Niew¹tpliwie tê ³askê wyprosi³ mi nasz wiêty
brat. Oby zlitowa³ siê nad krajem, jaki mu przypad³ w udziale, to
jego pos³uga przygotowa³a ten kraj do nawrócenia.
Fakt, ¿e to dzisiaj otrzymujê portret naszego m³odego brata
Morandini43, powiêksza mój ból. Patrzê na tego wybranego syna,
z którym wi¹za³y siê nasze nadzieje co do przysz³oci Korsyki, a który mia³ w mych planach byæ nastêpc¹ o. Albiniego w apostolacie

42
Niccolo Paganini (1782-1840), s³ynny skrzypek w³oski, urodzony w Genui. Por.
tak¿e Ecrits oblats 18, s. 55.
43
Luigi Morandini (1816-1838), brat scholastyk Korsykanin, z³o¿y³ luby 27 listopada 1837 i zmar³ w Aix 27 grudnia 1838.
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swych ziomków. Czy ten widok os³abi moje postanowienie, by
pokornie poddaæ siê najwiêtszej woli Boga? Nie, niech spe³nia siê
zawsze ta godna uwielbienia wola, a nasze plany, choæby wydawa³y siê nam dobre i piêkne niech bêd¹ pokrzy¿owane, jeli nie s¹
zgodne z Bo¿ym zamiarem.
30 maja: Przyby³ o. Magnan, póniej wska¿ê mu misjê, do
której go kierujê. Ksi¹dz Loewenbruck pisze mi, ¿e wikariusze
kapitularni Chambery nie zmieni¹ prawdopodobnie niczego, co jest
do tej pory. Zmar³y arcybiskup cztery pi¹te swoich dóbr przekaza³
na dzie³o misji z ca³¹ sw¹ bibliotek¹, cenn¹ i bogat¹ w zbiory.
Wed³ug pewnych róde³ przypuszcza siê, ¿e arcybiskupem zamianuj¹ biskupa diecezji Pinerolo44. Ksi¹dz Loewenbruck s¹dzi, ¿e
by³oby dobrze, bym z³o¿y³ wizytê temu biskupowi, bêd¹c w królestwie Piemontu. Sam Loewenbruck za nie zaniecha niczego, co
mo¿e urzeczywistniæ nasz piêkny plan i przywieæ nas do upragnionego celu. Wizyta ta wydaje mi siê trudna do zrealizowania, jeli
mia³bym poruszyæ sprawê, o któr¹ chodzi. Chyba, ¿ebym stara³ siê
przypadkowo tylko zjawiæ siê w Pinerolo.
Biskup Menjaud pisze, ¿e zacznie wreszcie rekolekcje, by
przygotowaæ siê do swej sakry biskupiej.
31 maja: Wysy³am list do o. Mille’a i zawiadamiam, i¿ przybywa o. Magnan, a wraca o. Martin. Podobnie jak w Aix nakazujê
i jemu, by w ci¹gu trzech miesiêcy przys³a³ mi notatki o naszych
zmar³ych oblatach.
Piszê do o. Pélissiera, pozwalam mu wróciæ do lOsier45. Dodajê uwagi co do jego stylu pracy w lOsier. Podajê zasady, których on i inni oblaci nie znaj¹. Jest to b³êdne przekonanie, ¿e wstêpuj¹c do Zgromadzenia, oblat nadaje siê tylko do takiej, a nie innej
funkcji. Jest on zobowi¹zany pe³niæ wszystko, co nak³ada na niego
pos³uszeñstwo. Tylko to, co jest grzechem, sprzeciwia siê duchowi
naszego Instytutu. Wszystko, co jest dobrem, nawet jeli odbiega
od g³ównych celów Zgromadzenia, podpada pod pos³uszeñstwo.
Superior ma prawo tego wymagaæ, kiedy uzna, ¿e jest to rzecz
44
45

André Charvaz, mianowany biskupem Pinerolo w 1834.
Por. Ecrits oblats 9, s. 112.
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s³uszna. S¹ to zasady niepodwa¿alne uznane wszêdzie w zakonnych wspólnotach i wszystkich innych zgromadzeniach.
I tak w Rzymie mamy parafie, którymi zarz¹dzaj¹ mnisi franciszkanie, dominikanie, nawet bernardyni. Czy¿ barnabici nie s¹
proboszczami parafii Saint-Dalmas w Turynie, a parafie u wybrze¿y Morza Czarnego, czy nie s¹ obs³ugiwane przez jezuitów bêd¹cych proboszczami? Przecie¿ wszystkie te instytuty i tyle innych
nie maj¹ wiêcej ni¿ nasze zgromadzenie duszpasterstwa parafialnego za g³ówny cel. Wszêdzie prze³o¿eni wed³ug danej im m¹droci os¹dzaj¹ kiedy i jak wypada powiêciæ siê w sposób wyj¹tkowy takiej czy innej pos³udze, która bardziej lub mniej odbiega od
g³ównego celu instytutu; obowi¹zkiem za zakonnika jest wywi¹zaæ siê gorliwie i sumiennie z tego, co mu zosta³o powierzone.
W parafii Trinité uczestniczy³em w zakoñczeniu nabo¿eñstw
Maryjnych maja. Poniewa¿ z powodu oktawy46 piewano nieszpory przed wystawionym Najwiêtszym Sakramentem, uzna³em, ¿e
nie wypada nie uczestniczyæ w tym oficjum. Mój pobyt przeci¹gn¹³
siê przez to o jedn¹ godzinê, zaczêlimy o szóstej, a skoñczylimy
o dziewi¹tej wieczorem. Koció³ by³ wype³niony wiernymi, bez
¿alu wiêc pozostalimy tam d³u¿szy czas.
1 czerwca: Wizyta u prefekta w sprawie wydania paszportu.
2 czerwca: Dzieñ wype³niony zajêciami. Rano o wpó³ do siódmej uda³em siê do wspólnoty M³odzie¿y Chrzecijañskiej47, aby
odprawiæ mszê w kaplicy Zgromadzenia i udzieliæ sakramentu
bierzmowania 32 dzieciom przygotowanym na jego przyjêcie.
Wróci³em na biskupstwo na czas, aby pontyfikalnie asystowaæ na
sumie w katedrze. W czasie procesji po nieszporach nios³em Najwiêtszy Sakrament, i to uzdrowi³o mnie z lumbago, które mnie
nêka³o od trzech dni.
3 czerwca: Piszê list do o. Guiberta. Zapraszam go, by spêdzi³
pewien czas na kontynencie.
4 czerwca: Sakrament bierzmowania w katedrze.
46
47

manda.

Pi¹tek w oktawie Bo¿ego Cia³a.
Stowarzyszenie M³odzie¿y Chrzecijañskiej zwane Stowarzyszeniem ks. Alle-
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5 czerwca: List od…48 notatka, któr¹ przepisujê, brzmi w³anie
tak. Bez jakiegokolwiek zwi¹zku. Nie umiem powiedzieæ, do czego ta refleksja siê odnosi; chyba to by³a chwila roztargnienia, jak
to zdarza siê osobom, które dysponuj¹ ca³kowit¹ swobod¹. Prawdopodobnie nie zas³ugiwa³by na tak¹ naganê, pisz¹c do biskupa
diecezji Grenoble, do którego odnosi siê z szacunkiem. Napisa³ do
mnie o. Mille; z buduj¹c¹ postaw¹ sakrament bierzmowania przyj¹³ pan Paranque.
6 czerwca: List od o. Courtèsa. Wys³a³em list do o. Magnana.
Minister do Spraw Wyznañ przys³a³ pozwolenie na mój wyjazd49.
Wróci³ weterynarz, którego pos³a³em, aby stwierdzi³, czy koby³a, któr¹ sprzeda³em, cierpi na skrofu³y. Stwierdzi³, ¿e jest zdrowa.
Napisali do mnie oo. Guigues, Courtès i Magnan. Nabo¿eñstwo pontyfikalne. Nastêpnie procesja oktawy Bo¿ego Cia³a50.
Podró¿ do Italii [Bez daty, tekst napisany po 25 lipca 1840]51.
W jaki sposób wype³niæ tê lukê? Podró¿, w któr¹ siê uda³em,
mia³a za cel chwalebny grób naszego wiêtego biskupa Sérénusa
S³owa wydrapane.
Biskup napisa³ do ministra od spraw wyznañ 22 maja. Biskup opuszczaj¹cy diecezjê na okres d³u¿szy ni¿ miesi¹c musia³ uzyskaæ na to zgodê ministra.
50
Czwartek 6 czerwca, czwartek w oktawie Bo¿ego Cia³a.
51
Biskup de Mazenod by³ nieobecny w Marsylii od 9 czerwca a¿ do po³owy sierpnia. Przez kilka miesiêcy nie notowa³ nic w swym Dzienniku; na nowo rozpocz¹³ pisanie 9 listopada w innym zeszycie, dziewi¹tym. W czasie tej podró¿y zatrzyma³ siê w Turynie, Verceil, Biandrate, Novara, w Mediolanie, Fryburgu, w opactwie Tamie w Sabaudii, w Notre-Dame del’Osier i Notre-Dame du Laus (Rey II, ss. 70-74). Zamieszczony
tu tekst zosta³ spisany po 6 czerwca 1839, na stronicach 69-73 ósmego zeszytu, którego
22 ostatnie strony zosta³y puste. Pod koniec tekstu Za³o¿yciel mówi, ¿e chc¹c znaæ wiêcej szczegó³ów jego wizyty w Biandrate, czytelnik powinien przeczytaæ list pasterski,
który on wystosowa³ z tej okazji. List maj¹cy 15 stron druku jest datowany na 25 lipca
1840. Nosi tytu³: List pasterski z okazji uroczystego przeniesienia czcigodnych relikwii
wiêtego Serenusa, przeniesienie przewidziane na niedzielê 9 sierpnia tego roku. Tekst
z pewnoci¹ powsta³ po 25 lipca 1840; ¿adna wskazówka nie pozwala nam ustaliæ daty.
Ojciec Rey powiêci³ cztery strony [II, s. 71-74] tej podró¿y do Italii i Szwajcarii;
w drodze powrotnej bp de Mazenod zatrzyma³ siê na piêæ lub szeæ dni w ka¿dej wspólnocie Notre-Dame de lOsier i Notre-Dame de Laus. Podczas podró¿y Za³o¿yciel napisa³ do o. Casimira Auberta 24 czerwca (z Turynu), do swego wuja Fortuné’a 30 czerwca
(z Novara) 6 lipca (z Mediolanu), 7 lipca (Stresa) i list do swojej matki tego samego dnia.
48
49
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oraz zdobycie relikwii jego cennego cia³a, które spoczywa w sanktuarium Biandrate w diecezji Vercelli. S¹dzê, ¿e idea ta by³a z natchnienia Bo¿ego, poniewa¿ tak szczêliwie siê urzeczywistni³a ku
czci wiêtego i zbudowaniu wiernych Piemontu oraz Marsylii.
Moim zmartwieniem by³o to, ¿e zatar³a siê ca³kowicie pamiêæ tak
wielkiego wiêtego w diecezji, któr¹ on chwalebnie rz¹dzi³ w VI
wieku. Wyrzuca³em sobie to, ¿e nic nie robiê, by naprawiæ obojêtnoæ ci¹gn¹c¹ siê od pokoleñ. Mój poprzednik na stolicy biskupiej
biskup de Belsunce tak jak ja by³ tym zatroskany i w… zdoby³ koæ
palca wiêtego, ustanawiaj¹c jego wiêto w diecezji. Ale Rewolucja Francuska, niszcz¹c relikwie wiêtych, zmiot³a nawet pamiêæ
tego, co ju¿ zosta³o ustanowione w sprawie kultu b³ogos³awionego
patrona.
Nikt wiêcej siê nie interesowa³ wiêtym Serenusem z wyj¹tkiem
kilku kap³anów, którzy na nowo czytali wiernym jego ¿ywot po przywróceniu stolicy biskupiej w Marsylii. Nikt nawet nie wiedzia³, ¿e
istnia³ wiêty o tym imieniu. A przecie¿ jest on chlub¹ naszego Kocio³a i nie mia³bym spokojnego sumienia, gdybym nie uczyni³
wszystkiego, co by³o w mej mocy, by przywróciæ nale¿n¹ mu czeæ,
jak d³ugo nasz Koció³ bêdzie trwa³. Napisa³em wiêc do arcybiskupa diecezji Vercelli, a by³ nim bp d’Angennes, którego zna³em,
zw³aszcza gdy by³ biskupem Aleksandrii. Chcia³em wiedzieæ, czy
rzeczywicie cia³o naszego wiêtego spoczywa w jego diecezji i czy
tradycja naszego Kocio³a jest zgodna z tradycj¹ Vercelli. Pragn¹³em
te¿ wybadaæ intencje biskupa wobec mojej proby o udzielenie mi
cz¹stki relikwii, które s¹ czczone w sanktuarium Biandrate.
Biskup dAngennes odpowiedzia³ mi bardzo uprzejmie, potwierdzi³ nasz¹ tradycjê kultu wiêtego, zachêcaj¹c, bym jak najszybciej realizowa³ plan podró¿y, o której pisa³em. Decyzjê tê podj¹³em. Wsiad³em na statek parowy, którym dop³yn¹³em do Genui,
maj¹c za towarzysza pielgrzymki o. Tempiera. Kawaler maltañski
de Collegno czeka³ na mnie w Turynie, zamieszkalimy w jego
wiejskiej rezydencji na kilka dni, gdzie przyjêto nas z niezwyk³¹
gocinnoci¹. Kilku dzieciom de Collegno udzieli³em sakramentu
bierzmowania, z³o¿y³em wizytê królowi52, który zaprosi³ mnie na
52
Karol-Albert I król Sardynii od 1831 do 1849 ojciec Wiktora-Emmanuela II,
który doprowadzi³ do zjednoczenia W³och w 1870.
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obiad i posadzi³ obok siebie. Znamienny szczegó³ z tego obiadu to
ten, ¿e niemal w ogóle nie mog³em jeæ, król bowiem rozmawia³
ze mn¹ bez przerwy podczas posi³ku. Kiedy wiêc w parê godzin
póniej wróci³em do rezydencji mego przyjaciela de Collegno, by³em zmuszony zasi¹æ do kolacji, tak jakbym wcale nie by³ obecny
na królewskim obiedzie. Historia ta bardzo nas rozbawi³a; ale odnios³em korzyæ z tej ¿yczliwej postawy dobrego króla, rozmawialimy o wielu powa¿nych sprawach. Mówi³em mu tak¿e o swym
siostrzeñcu Dedonsie53, któremu król okaza³ wielk¹ ¿yczliwoæ.
Swój pobyt w La Vigna ograniczy³em do tygodnia; uda³em siê
do Verceil do arcybiskupa, który przyj¹³ mnie uradowany. Powiedzia³em, ¿e chcê odprawiæ mszê wiêt¹, wiêc na si³ê ubra³ mnie
w swoj¹ najpiêkniejsz¹ jedwabn¹ sutannê. Nastêpnie zleci³ duchownym ze swego otoczenia, by towarzyszyli mi do katedry,
i wkrótce zjawi³o siê kilku cz³onków kapitu³y, by asystowaæ mi do
mszy, któr¹ postanowi³em celebrowaæ przy o³tarzu wiêtego Euzebiusza. Seminarzyci nieli insygnia biskupie, które przekaza³ im
arcybiskup. Na b³ogos³awieñstwo g³ówny asystuj¹cy kanonik og³osi³ odpust dla tych, którzy uczestniczyli we mszy wiêtej. Bez w¹tpienia zarz¹dzi³ to arcybiskup jako maj¹cy pe³niê w³adzy.
Wszelkie honory oddawano mojej osobie z wielk¹ gorliwoci¹
i szczerym oddaniem. Zwiedzi³em kaplicê wiêtego Wilhelma,
gdzie we wspania³ym relikwiarzu spoczywa cia³o tego wiêtego.
Potem wróci³em do domu arcybiskupa, który z najwiêksz¹ sympati¹ okazywa³ mi wszelkie wzglêdy. W Vercelli odnalaz³em hrabiego de Mella, dawnego kolegê szkolnego z kolegium szlacheckiego
w Turynie. Razem z kanonikami domu arcybiskupa postanowi³
pokazaæ mi to wszystko, co jest godne uwagi w miecie Verceil.
Podziwialimy okaza³y szpital wyró¿niaj¹cy siê czystoci¹ i bogactwem, opiekê nad chorymi sprawuj¹ siostry szpitalniczki, a jego
administracja jest w rêku znakomitych osób miasta. Liczni seminarzyci nosz¹ czerwone sutanny, nie wiem, na podstawie jakiego
kosztownego przywileju, skoro arcybiskup nie jest kardyna³em.
W wielkiej sali biskupstwa przys³uchiwalimy siê dyspucie
teologicznej, a raczej egzaminom. Mia³o to charakter bardzo uroczysty, bo s³uchalimy przemowy, któr¹ wyg³osi³ w znakomitej ³a53

Syn Emile Dedons, kuzyn bpa de Mazenoda.
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cinie wikariusz generalny. Argumenty zg³aszaj¹cych uwagi, tak¿e
w jêzyku ³aciñskim, formowano z wiêksz¹ bystroci¹ i talentem ni¿
odpowiedzi mówcy. Tekst ³aciñski mowy wikariusza generalnego,
mo¿e raczej kopiê wrêczono mi i znajduje siê on w mych papierach. Arcybiskup chêtnie towarzyszy³by mi w podró¿y do Biandrate, lecz w ca³ym królestwie Sardynii obchodzono triduum ku czci
wiêtych z rodziny królewskiej, jak na przyk³ad ku czci b³ogos³awionego Amadeusza54. Biskupi mieli celebrowaæ oficjum w swych
katedrach; arcybiskup mocno siê usprawiedliwia³, daj¹c mi do dyspozycji swój powóz, i odda³ mnie w opiekê swego osobistego sekretarza.
Dwóch kanoników katedralnych poprzedzi³o mnie do Biandrate, by oddaæ mi wszelkie honory w imieniu arcybiskupa i wrêczyæ
mi autentyczn¹ relikwiê, po któr¹ przyby³em. Wiadomoæ o mej
podró¿y przekazano, zdaje siê, wszystkim parafiom bêd¹cym na
trasie naszego przejazdu, bo wierni t³umnie wylegali na place, by
mnie zobaczyæ i pozdrowiæ. Z dala od Biandrate spotka³em doæ
liczn¹ grupê jedców konnych pos³anych mi dla osobistej eskorty; chcia³em zwolniæ tempo podró¿y, lecz wszyscy jedcy siê
sprzeciwili. Przyby³em na terytorium Biandrate jak wielki ksi¹¿ê,
oczekiwany przez duchownych, urzêdników miasta, gwardiê narodow¹ i wiernych. Wysiad³em z powozu pod ³ukiem triumfalnym,
gdzie ustawiono piêkny o³tarz; na nim le¿a³y pontyfikalne szaty,
które mia³em przywdziaæ. Wokó³ duchowieñstwo parafii i okolic,
na czele proboszcz parafii i dwaj kanonicy w uroczystym stroju,
których arcybiskup pos³a³ na me powitanie.
Maj¹c tak¹ asystê, przywdzia³em szaty liturgiczne i w kapie,
i mitrze na g³owie usiad³em w przygotowanym dla mnie fotelu.
Wtedy proboszcz wyg³osi³ po ³acinie w piêknym stylu mowê powitaln¹. Po nim mer miasta zwróci³ siê do mnie po w³osku. Nastêpnie przemówi³ szef korporacji miasta, a na koñcu przeor Bractwa
Pokutników. Wszystkim obecnym, którzy powitali mnie tak serdecznie, odpowiedzia³em w ich jêzyku. Orszak ruszy³ z orkiestr¹
na przedzie, ja szed³em pod baldachimem (co trzeba by³o znieæ za
wszelk¹ cenê), kieruj¹c siê w stronê kocio³a i b³ogos³awi¹c t³um

54

Amadeusz, ksi¹¿ê Sabaudii (1435-1472).
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witaj¹cy mnie w drodze. Dotar³szy nie bez trudu do kocio³a, najpierw odda³em ho³d Panu w Najwiêtszym Sakramencie, klêcz¹c
na pierwszym stopniu g³ównego o³tarza. Stamt¹d wrócilimy do
drzwi kocio³a, by dostaæ siê do górnej kaplicy, gdzie na o³tarzu
spoczywa w ca³oci w piêknym relikwiarzu cia³o wiêtego Serenusa. Mia³ szaty pontyfikalne, mitrê na g³owie, palce ods³oniête dziêki otworom w rêkawiczkach i drogocenne piercienie.
Na widok tych cennych zw³ok upad³em na kolana przed mym
wielkim poprzednikiem, którego by uczciæ, odby³em tak¹ podró¿.
Ogarnê³o mnie mimo woli wzruszenie, na tyle ¿ywe i zewnêtrzne,
¿e inni z ³atwoci¹ je zauwa¿yli. To wszystko wyrazi³em w licie
pasterskim skierowanym do wiernych z okazji przeniesienia relikwii wiêtego Serenusa. Nie ma wiêc potrzeby wspominaæ tego na
tym miejscu. Wieczorem, gdy zamkniêto koció³, prosi³em kanoników i proboszcza o otwarcie relikwiarza, by oceniæ stan relikwii.
Dnia nastêpnego relikwiarz mia³ byæ otwierany wobec w³adz miejskich i znakomitych mieszkañców miasta, by³o wiêc rozs¹dne naprzód upewniæ siê co do jego stanu faktycznego. Opiniê tê przyjêto i z wielk¹ pociech¹ stwierdzilimy, ¿e pod biskupimi szatami
pozosta³ nienaruszony szkielet  wszystkie jego koci zwi¹zane
¿elazn¹ link¹. Nie by³o przeszkód, by ukazaæ wiête cia³o w tym
stanie, w jakim je znalelimy.
Protokó³ sporz¹dzony przez komisarzy arcybiskupa jasno
wskazuje, jaka wdziêcznoæ ogarnê³a wiernych, gdy nazajutrz odprawi³em ofiarê mszy wiêtej na o³tarzu wiêtego. Wierni asystowali t³umnie, budz¹c podziw sw¹ wielk¹ pobo¿noci¹. Mówi³em
sobie, niech zawstydz¹ siê mieszkañcy Marsylii na widok gorliwoci tych ludzi, którzy podawali mi swoje ró¿añce, piercionki,
a nawet chusteczki, bym otar³ je o relikwie wiêtego. Arcybiskup
wyda³ polecenie, by ofiarowaæ mi znaczn¹ czêæ tego czcigodnego
cia³a. Komisarze przekazali mi wiêc jedno ramiê w ca³oci. Ja jednak chcia³em, by odciêto je od d³oni, by ta czêæ pozosta³a na miejscu, gdzie nasz wiêty odbiera tak wielk¹ czeæ. By³by to z mej
strony brak taktu gdybym pozwoli³ na oszpecenie relikwii, zabieraj¹c d³oñ, tak cenn¹ czêæ tego cia³a. Relikwiê z nale¿n¹ czci¹ z³o¿ono do skrzynki, któr¹ zamkniêto, pieczêtuj¹c pieczêci¹ arcybiskupa; na wieczór przewidziano procesjê.
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Listopad 1839
[Listopad]1: Czyni¹ mi wyrzuty, i¿ nadal nie piszê Dziennika.
Przyznajê, ¿e od dnia powrotu z Italii nie napisa³em nic z powodu
lenistwa lub braku czasu. Musia³bym byæ bardziej wolny od obowi¹zków, aby szczegó³owo przedstawiæ wydarzenia z ¿ycia diecezji lub Zgromadzenia. Poniewa¿ niektórzy s¹dz¹, ¿e nawet prosty
katalog wydarzeñ budzi wystarczaj¹ce zainteresowanie u tych, którzy zachêcaj¹ mnie do pisania, w czym widz¹ wielk¹ wartoæ, bêdê
próbowa³ zmusiæ siê do tej niewdziêcznej pracy, bo za tak¹ j¹ uwa¿am.
9 listopada: Przyby³ do Marsylii ksi¹¿ê Orleanu2 i o godzinie
9 czy 10 wieczorem zg³osi³ siê do lazaretu. Tego samego wieczoru
prezes intendentury wojskowej lazaretu napisa³ do mnie nastêpuj¹cy list: „Monseigneur, mam zaszczyt powiadomiæ Ekscelencjê, ¿e
Jego Królewska Moæ ksi¹¿ê Orleanu przyby³ do lazaretu. Prosi³
o mo¿liwoæ wys³uchania mszy jutro4 o godz. 10. Pragniemy poinformowaæ o tym Ekscelencjê i zaprosiæ do celebrowania mszy
w naszej kaplicy. Sprawi to radoæ Jego Królewskiej Moci, a zarz¹d intendentury lazaretu bêdzie poczuwaæ siê do wdziêcznoci.
Jeden z jego cz³onków uda siê na biskupstwo, by przywieæ Ekscelencjê, jeli obowi¹zki biskupie na to pozwol¹. Mam zaszczyt,
itd. Podpisany: Sciama syn, oficer intendentury.
Zeszyt ms. n. IX AGR JM.
Ksi¹¿ê Orleanu: Ferdinand Philippe (1810-1842), syn króla Ludwika-Filipa. Polubi³ ksiê¿niczkê Hélène de Mecklembourg (por. Dziennik 3 czerwca 1837, w: Ecrits
oblats, 18, s. 180-181). Dowodzi³ dywizj¹ w czasie podboju Algierii.
3
Lazaret: Miejsce odosobnione, gdzie przetrzymuje siê w kwarantannie za³ogê
i pasa¿erów pochodz¹cych z kraju dotkniêtego zakanymi chorobami. Od XVII w. lazaret Marsylii znajdowa³ siê w dzielnicy Saint-Martin-d’Arenc.
4
10 listopada 1829 wypada³a niedziela.
1
2
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10 listopada: List ten dorêczono mi, gdy zaczyna³em dzieñ.
Odpowiedzia³em, ¿e chêtnie bêdê asystowa³ przy mszy wiêtej
w kaplicy lazaretu, dok¹d siê udam z moim wikariuszem generalnym, który odprawi mszê. By³ to odpowiedni sposób, by okazaæ
szacunek Jego Królewskiej Moci i zachowaæ konwenanse mego
urzêdu. Pos³a³em kanonika g³ównego sekretarza5, by wszystko nale¿ycie przygotowa³ w kaplicy. Ustawiono dwa klêczniki; usun¹³
wiêc jeden i klêcznik dla mnie ustawi³ od strony Ewangelii, bym
nie by³ ty³em do ksiêcia, który mia³ zaj¹æ miejsce na chórze naprzeciw o³tarza. Wewn¹trz kaplicy ustawiono krzes³a dla genera³a, prefekta, mera miasta i cz³onków intendentury, którzy zamierzali byæ
obecni na mszy. Oficer intendentury przyby³ o dziesi¹tej, by zawieæ mnie swym powozem do kaplicy. Zaprosi³em go do mego
powozu wraz z mymi dwoma wikariuszami generalnymi6. Jego
powóz jecha³ za nami, wioz¹c liturgiczne szaty i wiête naczynia,
których mia³ u¿yæ w lazarecie mój wikariusz generalny.
Mój powóz zatrzyma³ siê przed domem kapitana. Prezes
i cz³onkowie intendentury podeszli do powozu, by pomóc mi wysi¹æ. Przewidziano chwilê odpoczynku w pomieszczeniach intendentury, potem udalimy siê do kaplicy. Wszed³em do kaplicy
i zaj¹³em swe miejsce, wtedy doniesiono mi, ¿e ksi¹¿ê uda³ siê na
chór. Przybyli te¿ genera³, prefekt, mer miasta i cz³onkowie intendentury. Kiedy wszyscy zajêlimy swe miejsca, wikariusz generalny Cailhol w asycie kapelana zbli¿y³ siê do o³tarza. Po mej lewej
stronie by³ wikariusz generalny Tempier, który odprawi³ mszê, zanim kanonik zapowiedzia³ obecnoæ ksiêcia. Ksi¹dz Cailhol uca³owa³ o³tarz, nastêpnie pozdrowi³ mnie, a potem ksiêcia. Przyznam,
¿e te trzy gesty by³y wykonane z wdziêkiem i godnoci¹. Zaczê³a
siê msza zgodnie z przewidzianym rytem coram episcopo. Przez
ca³y czas sprawowania wiêtej ofiary panowa³o g³êbokie milczenie
wród tych messieurs nienawyk³ych do boskiej liturgii odprawianej w tak uroczysty sposób.
Po mszy wszyscy udalimy siê do apartamentów ksiêcia; jego
adiutant wykonywa³ rozkazy; by³em wezwany pierwszy. Na moje
szczêcie ksi¹¿ê dobrze orientowa³ siê w sytuacji, adiutant mia³
5
6

Marc Cailhol.
Ojciec Tempier i Mathieu Cailhol.
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mnie wprowadziæ do mieszkania i gdybym postawi³ stopê na dywanie, by³bym spalony i musia³bym przejæ tê sam¹ kwarantannê co ksi¹¿ê. Jego Królewska Moæ pospieszy³, by mnie przyj¹æ
w holu; po dziesiêciu minutach rozmowy po¿egna³em siê, chc¹c
daæ miejsce nastêpnym. Genera³ wraz z adiutantem towarzyszyli mi
a¿ do koñca schodów. Genera³ dywizji i prefekt zostali wprowadzeni przez adiutanta, a ja oczekiwa³em w salonie intendentury na zakoñczenie audiencji. Cz³onkowie intendentury przybyli wkrótce
potem, oczarowani odpowiedzi¹, jak¹ ksi¹¿ê skierowa³ po przemowie ich prezesa; zachowali skrzêtnie jego s³owa, by je opublikowaæ, jak te¿ przemowê, która by³a okazj¹ dla tych s³ów. Wracaj¹c7.
11 listopada: Nie jest mi ³atwo znaleæ woln¹ chwilê, by zanotowaæ wydarzenia dnia. Dzi rano w mojej kaplicy udzieli³em sakramentu bierzmowania starcowi w wieku 84 lat; udzieli³em pierwszej komunii 23-letniemu m³odzieñcowi, otrzyma³ sakrament
bierzmowania razem z innym 18-letnim m³odzieñcem i z 23-letni¹
kobiet¹ i dzieæmi pensjonatu.
Siostra Madeleine Geray8 zamêcza mnie, bym wreszcie zainteresowa³ siê ¿ywo dzie³em, które le¿y jej tak bardzo na sercu. Uleg³em jej probom. Oto, co napisa³em w jej ksiêdze: Biskup Marsylii,
pragn¹c daæ nowy dowód ¿yczliwoci wobec dzie³a prowadzonego
przez siostrê Madelaine Geray pod patronatem kilku biskupów dla
ustanowienia domów emerytów i schronisk dla chorych starców
sanktuarium, obiecuje, ¿e co roku bêdzie wp³acaæ sumê 400 franków. Przez cztery lata zezwala na prowadzenie kolekty w diecezji na rzecz domów dzie³a pod warunkiem, i¿ bazuj¹c na tej pensji 400 franków, bêdzie móg³ umieciæ kap³ana swej diecezji we
wspomnianych ju¿ domach. Marsylia 11 listopada 1839. Podpisany: C.J. Eugéne, biskup Marsylii.
Siostra potwierdzi³a te¿ na kartce papieru ze znaczkiem skarbowym (który to dokument znajduje siê w moim czerwonym portfelu), ¿e otrzyma³a ode mnie sumê 8000 franków jako pierwsz¹
wp³atê wspomnianej ju¿ pensji, sumê, jak¹ jej przyznajê nawet
Tekst z 10 listopada urywa siê w tym miejscu.
Magdeleine Geray, kobieta która powiêci³a siê dzie³om katolickim, nie by³a zakonnic¹. Inicjatorem dzie³a dobroczynnego, o którym jest tu mowa, by³ bp Charles de
Forbin-Janson, por. Dziennik 17 sierpnia 1838.
7
8
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wtedy, gdyby z jakichkolwiek powodów domy, o których mowa,
przesta³ istnieæ.
12 listopada: Otrzyma³em zaproszenie od cz³onków Izby Handlowej na obiad ku czci ksiêcia Orleanu w pi¹tek 15 bie¿¹cego miesi¹ca; moja odpowied jest jednoznaczna; przelê j¹ jutro.
Osobno napisa³em do genera³a Baudranda9, pytaj¹c, jakie s¹
¿yczenia ksiêcia. Po pierwsze, o której godzinie zechce przyj¹æ
mnie i moje duchowieñstwo; tak¿e jego zamiar co do niedzielnej
mszy. Genera³ Sebastiani10 wszystko mi to wyjani³, s¹dzê jednak,
i¿ nie nale¿y polegaæ na poredniku, ale otrzymaæ wprost od ksiêcia jego polecenia.
Odwiedzi³ mnie na dwa dni hrabia de La Villegontier. Zajmie
pokój, gdzie mieszka³ przez dziesiêæ dni Pacheo e Sousa, biskup
diecezji Guarda w Portugalii11. Ten zacny biskup od szeciu lat
wypêdzony ze swej diecezji, odt¹d ¿y³ w Hiszpanii, gdzie zwi¹za³
siê z losem króla don Carlosa12. Pe³ni³ funkcje biskupie w regionach zdobytych prze tego w³adcê, bêd¹c zawsze z armi¹ i przyjmuj¹c zmienne koleje losu ¿o³nierzy. Skoro król musia³ uchodziæ
do Francji, by nie paæ ofiar¹ zdrady Maretto, biskup te¿ znalaz³
schronienie u nas. Towarzyszy mu proboszcz parafii Tolosa13, nazywa siê D. Francisco de Aranguxen; s¹ z nim oficer portugalski
i jego s³u¿¹cy. Te trzy osobistoci i ich s³u¿¹cy przybyli w tym samym czasie co ks. Cremery, wikariusz generalny diecezji Amiens,
który prosi³ o gocinê, udaj¹c siê do Nicei, gdzie lekarze posy³aj¹
go, by dope³ni³ ¿ywota. Towarzyszy mu w podró¿y kap³an i s³u¿¹cy. Te siedem osób stanowi urozmaicenie dla zwyk³ej mojej samotnoci przy posi³kach i wyj¹tkow¹ okazjê, by stó³ by³ bardziej obfity ni¿ w innych dniach.

Genera³ Henri Baudrand (1774-1848).
Genera³ Tiburce Sebastiani(1786-1871). Ecrits oblats 18 s. 256, 306-307.
11
Biskup Joachim Joseph Pacheco e Sousa (1769-1857).
12
Don Carlos de Bourbon (1788-1855), roci³ prawa do tronu Hiszpanii. Po mierci jego brata Ferdynanda VII († 1833) don Carlos broni³ swych w³asnych praw do korony, nie uznaj¹c praw córki Ferdynanda, Izabeli II. Od 1833 do 1840 toczy³a siê wojna
miêdzy carlistami i christinistami (od imienia Maria Cristina, wdowy po Ferdynandzie,
matki Izabeli i regentki).
13
Tolosa, w prowincji Guipuzcoa, w hiszpañskim kraju Basków.
9
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14 listopada: Moja odpowied na zaproszenie Izby Handlowej
to grzeczna odmowa. Uzasadniam j¹ tym, ¿e nie mogê znaleæ siê
na przyjêciu, na którym wiêkszoæ goci w mojej obecnoci narusza³aby wiête przykazanie Kocio³a. Mniejsza o to, i¿ kto poczuje siê ura¿ony. Zasady s¹ zasadami. Zwyk³y miertelnik odpowiadaj¹cy tylko za swoje czyny mo¿e w ostatecznoci uczestniczyæ
w tego rodzaju posi³ku, chocia¿ sam bym mu odradza³. Bez ¿enady mo¿e zrezygnowaæ z pokarmów zabronionych, nikt nie bêdzie
siê dziwi³, lecz pasterz Kocio³a nie mo¿e ograniczyæ siê do zwyk³ej abstynencji, jego cis³ym obowi¹zkiem jest zaprotestowaæ
przeciw jawnemu ³amaniu przykazania przez tych, których ma pouczaæ, budowaæ swym przyk³adem i w razie potrzeby upomnieæ.
List mój jasno to przedstawia. Bo jest tym, czym byæ powinien.
Ale spowodowa³ wiele komentarzy! Biskup nie przyj¹³ zaproszenia na obiad z ksiêciem z rodziny królewskiej. Jaka mia³oæ!
mia³oæ nie jest stosownym okreleniem. To raczej wiêta niezale¿noæ naszej wielkiej misji. Na tym polega wolnoæ, stanowczoæ, bezstronne stanowisko nastêpców tych, którzy u zarania
Kocio³a rzekli: Sami rozs¹dcie, czy s³uszne jest bardziej s³uchaæ
ludzi ni¿ Boga.
Genera³ Baudrand, adiutant Jego Królewskiej Moci, odpowiedzia³ mi, ¿e w pi¹tek 15 w po³udnie ksi¹¿ê z przyjemnoci¹ przyjmie mnie i moje duchowieñstwo i ¿e bêdzie obecny na mszy
w katedrze w niedzielê o godzinie 9.
15 listopada: Czytaj¹c afisz wywieszony na drzwiach biskupstwa, dowiedzia³em siê, ¿e bêdê celebrowaæ mszê w niedzielê
w katedrze. Uzna³em to og³oszenie, mówi¹c delikatnie, za bardzo
dziwne. By³o mi przykro, ¿e nie mog³em spe³niæ tak uprzejmych
poleceñ mera. Gdybym by³ zmuszony do odprawienia tej mszy,
odmówi³bym tylko z tego powodu, ¿e przez g³upotê podali og³oszenie, nie uprzedzaj¹c mnie o tym; nigdy jednak nie mia³em takiego zamiaru i sam mer ma uznaæ, i¿ pope³ni³ b³¹d i innych wprowadzi³ w b³¹d. W og³oszeniu wskazano, i¿ ruch powozów bêdzie
wstrzymany od godziny dziesi¹tej dok³adnie na ulicach, jakimi
mia³em przejechaæ, wyruszaj¹c z domu. W pimie do komendanta
dywizji wskaza³em, i¿ tym rozporz¹dzeniem policji zostajê zablokowany, nie mog¹c udaæ siê do Jego Królewskiej Moci o wyzna-
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czonej godzinie i w konsekwencji proszê go o wydanie przepustki,
itd. Przy okazji poskar¿y³em siê na niestosowny afisz.
Prefekt policji odpisa³ natychmiast, obiecuj¹c, i¿ wyda stosowne polecenie, by umo¿liwiæ mi przejazd. Przeprasza te¿ za afisz,
lecz nie wysz³o to od niego. Wiedz¹c o tym, odpowiedzialnym za
tê b³azenadê uczyni³em mera, a raczej jego gabinet, którego cz³onkowie okazuj¹ jawn¹ wrogoæ Kocio³owi.
Krótko przed po³udniem uda³em siê do Hotelu Cesarzy w towarzystwie dwóch wikariuszy generalnych i mego sekretarza. Mo¿liwy by³ przejazd mego powozu, co dowodzi ¿e prefekt policji
wyda³ stosowne polecenia. Wszed³em do salonu, zastalimy tam
kilku wy¿szych urzêdników s¹du, podprefektów z Aix, Arles itd.
Wkrótce salon zape³ni³ siê goæmi, jak: prezes S¹du Najwy¿szego
Pataille14, prokurator generalny Borelly, t³um cywilów, wojskowych, prefekt departamentu Vaucluse, itd. Zjawili siê te¿ kanonicy
i proboszczowie, których wezwa³em na tê okazjê. Powitalne okrzyki
t³umu i oddzia³ów wojska ustawionych na promenadzie Canebiere
i w alei Le Cours oznajmi³y, ¿e zbli¿a siê ksi¹¿ê, który wyruszy³
od bramy lazaretu w Arenc i przemierza promenadê Canebière.
Jecha³ konno, a za nim genera³ Baudrand, genera³ Sebastiani, prefekt i liczni oficerowie Sztabu Generalnego. Ksi¹¿ê zsiad³ z konia
przed bram¹ hotelu. W salonie szeptano, ¿e z nadejciem ksiêcia
bêd¹ wywo³ani najwy¿si rang¹ oficerowie. Czu³em niechêæ do etykiety czasu Napoleona Bonaparte pielêgnowanej w epoce Restauracji. Nie w¹tpi³em w to, bo La Villegontier, prefekt departamentu
Rennes jeszcze wczoraj mówi³, ¿e gdy ksi¹¿ê Angouleme zjawi³ siê
w Rennes, duchownych wzywano dopiero w trzeciej kolejnoci, po
oficerach armii i urzêdnikach administracji. Zdaje siê, ¿e Jego
Wysokoæ ksi¹¿ê Orleanu zachowa³ maniery bardziej zgodne z tradycj¹ i obyczajem narodów katolickich. Biskup Marsylii zosta³
wezwany pierwszy. Wszed³em do salonu, gdzie by³ ksi¹¿ê, który
podszed³ na rodek apartamentu i zdecydowanie czeka³, a¿ wszyscy duchowni wejd¹ do salonu.
Wtedy zwróci³em siê do niego w tych oto s³owach: Wasza
Wysokoæ, biskup Marsylii ma zaszczyt zaprezentowaæ Waszej
Królewskiej Moci cz³onków kapitu³y katedralnej i proboszczów
14

Alexis Simon Pataille, wówczas pierwszy prezes S¹du Apelacyjnego w Aix.
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biskupiego miasta oraz innych duchownych. Dziel¹ oni ze mn¹
uczucia g³êbokiej czci dla Waszej Królewskiej Moci. Pe³ni szacunku dla ³adu spo³ecznego staraj¹ siê, by panowa³ on wród wiernych, wp³ywaj¹c na nich przez orêdzie pokoju i bratniej mi³oci.
Duch, jaki ich o¿ywia, jest gwarantem, ¿e ich serca s¹ pe³ne
wdziêcznoci za dobrodziejstwa, jakich obecnie dowiadcza miasto, gdzie pe³ni¹ duchow¹ s³u¿bê. Wdziêcznoæ tê czuj¹ przede
wszystkim wobec Króla, czcigodnego ojca Waszej Wysokoci za
jego gorliwoæ dla postêpu religii. Wraz ze swym biskupem bêd¹
nieustannie poczuwali siê do wdziêcznoci poprzez sta³e proby
do Boga, by uzyskaæ b³ogos³awieñstwo dla króla, królowej, dla
Waszej Wysokoci i jego czcigodnej ma³¿onki, i dla ca³ej rodziny
królewskiej, co zapewni im doczesn¹ pomylnoæ i szczêcie
w niebie”.
Ksi¹¿ê wyrazi³ wielkie uznanie dla tej krótkiej przemowy, która chwyci³a go za serce, bo nazwa³ j¹ cudown¹. To mo¿e zbyt wygórowana ocena, lecz jestem przekonany, i¿ w obecnej sytuacji s³owa, jakie kieruje do ksiêcia niezawis³a w³adza, w tym wypadku
Koció³, s¹ dla niego autentycznym os¹dem. Poczu³ siê tak podniesiony na duchu tym, i¿ nie us³ysza³ niczego, co wprawi³oby go
w zak³opotanie, ¿e serdecznie dziêkowa³. Ksi¹¿ê poprosi³ mnie
o tekst przemowy, któr¹ odczyta³em, i pozdrowiwszy mnie, gdy odchodzi³em, zwróci³ siê do mnie niezwykle uprzejmie: do niedzieli
o dziewi¹tej. Prawdopodobnie wiedzia³ ju¿ o tym, i¿ nie przyj¹³em
zaproszenia, by byæ z nim na obiedzie dzi wieczorem. Prezentacja
goci mia³a przeci¹gn¹æ siê do trzeciej po po³udniu. Godzina,
o której mia³ byæ po³o¿ony pierwszy kamieñ wielkiego zbiornika
wodnego przyjmuj¹cego wody pochodz¹ce z rzeki la Durance poprzez nowy kana³15.
16 listopada: Aby daæ nauczkê nieokrzesanym przedstawicielom w³adzy publicznej, ¿e kocielnych obrzêdów nie nale¿y ustalaæ, nie uprzedziwszy mnie o tym, uzna³em za stosowne wys³aæ im
zaproszenie do uczestnictwa we mszy, podczas której bêdzie obecny jutro w katedrze Jego Wysokoæ ksi¹¿ê Orleanu.
15
Kana³ zosta³ ukoñczony w 1847. Biskup de Mazenod wyg³osi³ mowê z okazji
otwarcia i powiêcenia kana³u, 8 lipca 1847. Druk znajduje siê w tomie jego listów pasterskich.
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Gdy udawa³em siê do katedry, by zobaczyæ przygotowania do
jutrzejszej ceremonii, wrêczono mi dwa bileciki od ksiêcia, który
zaprasza mnie do siebie na obiad dzi wieczorem wraz z moim
pierwszym wikariuszem generalnym. Chêtnie bym siê wykrêci³ od
tego gestu uprzejmoci. Czy nale¿a³oby odmówiæ? I z jakich powodów? Mam powiedzieæ, ¿e dzisiaj jest sobota i nie mogê uczestniczyæ w posi³ku z miêsnymi potrawami? Owszem, mog³em to
oznajmiæ wczoraj, gdy chodzi³o o uroczyste przyjêcie, a wszyscy
wiedzieli, ¿e dania s¹ miêsne. Swym pojawieniem siê tam spowodowa³bym zgorszenie.
Ale dzisiaj tym, który zaprasza mnie do siebie, jest sam ksi¹¿ê. Czy mam odpowiedzieæ: Sir, nie mogê przyj¹æ zaproszenia ze
wzglêdu na dania miêsne podczas obiadu? Ksi¹¿ê móg³by odrzec,
¿e jest to znak zuchwa³oci z mej strony os¹dzaæ jego zamiary i ¿e
dopuszczam siê zniewagi w zamian za jego gest pe³en szacunku
i przywi¹zania, itd. A je¿eli serwuje siê dania miêsne w jego domu,
to tylko dla wojskowych niezobowi¹zanych do abstynencji, natomiast dania postne przewidziane s¹ dla tych, którzy przestrzegaj¹
tej zasady i ¿e on sam pierwszy da przyk³ad pos³uszeñstwa wobec
przykazañ kocielnych. Co móg³bym odpowiedzieæ na takie upomnienie? Bez wzglêdu wiêc na to, ¿e bêdê patrzy³ na ³amanie przykazañ kocielnych, wszyscy byli przekonani, jak równie¿ ja sam
i mój stryj, ¿e w ¿adnym wypadku nie mogê nie przyj¹æ zaproszenia ze strony ksiêcia.
Pójdê wiêc, lecz mam takie oto postanowienie: Je¿eli, co jest
prawie pewne, stó³ bêdzie zastawiony daniami miêsnymi, nie bêdê
rozk³ada³ mojej serwetki na oczach wszystkich zaproszonych na
znak energicznego protestu przeciw ³amaniu przykazania wstrzemiêliwoci od pokarmów miêsnych. Co te¿ uczyni³em i osi¹gn¹³em zbawienny skutek tej decyzji. Wszyscy zauwa¿yli mój gest
i zrozumieli zaraz jego sens. Sam ksi¹¿ê, naprzeciw którego zaj¹³em miejsce i z którym rozmawia³em ca³y czas podczas obiadu, od
razu chwyci³ sens mego zachowania i nie pyta³, dlaczego nie jem.
I s³usznie powstrzyma³ siê od pytañ, bo moja odpowied by³aby natychmiastowa i jednoznaczna. Genera³owi Sebastianiemu po obiedzie wyjani³em, ¿e biskupi nie korzystaj¹ z przywilejów, jakie
maj¹ ci, co s³u¿¹ w armii. Odpowiedzia³, ¿e ksi¹¿ê, obok którego
zaj¹³ miejsce, szepn¹³ mu do ucha, i¿ nie rozk³adam swej serwetki,
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bo jest to dzieñ postny. Niedaleko mnie siedzieli Prezes Izby Handlowej i Prezes S¹du i nie usz³o to ich uwagi, czego sobie ¿yczy³em, poniewa¿ to do nich przedwczoraj skierowa³em pismo, ¿e nie
przyjmê ich zaproszenia na przyjêcie. Lecz chcia³em bardziej wyjaniæ im sedno sprawy i po obiedzie powiedzia³em: widzielicie,
panowie, i¿ jest wiele sposobów, by okazaæ swój sprzeciw. Okazali
wtedy ¿al, ¿e praktycznie byli zmuszeni do wydania przyjêcia
w pi¹tek. Prosili prefekta, by uzyska³ zapewnienie, ¿e ksi¹¿ê pozostanie jeden dzieñ d³u¿ej i aby go zaprosiæ w³anie w niedzielê.
Plan Jego Królewskiej Moci by³ ju¿ ustalony, wiêc nie mogli
wp³yn¹æ na zmianê.
Poza etykiet¹ z czasów Napoleona Bonaparte, która by³a przestrzegana przy stole, ksi¹¿ê okazywa³ wszelkie mo¿liwe wzglêdy,
aby uczciæ mój biskupi urz¹d oraz nale¿n¹ mi godnoæ. Wszed³szy
do salonu, skierowa³ do mnie s³owo, zanim zwróci³ siê do wszystkich zebranych dygnitarzy. Po obiedzie, nie widz¹c mnie w swym
otoczeniu, gdy wchodzi³ na górê do swych apartamentów, zawo³a³
mnie, bym mu towarzyszy³, a wówczas ci, którzy byli wy¿si rang¹
od biskupa, zwyk³ego „dowódcy brygady”, ust¹pili mi miejsca.
Przy stole stale by³ zajêty rozmow¹ ze mn¹ itd. Te szczegó³y podajê tu, by zaznaczyæ, i¿ na tym przyjêciu moje miejsce nie by³o
przypadkowe, a przecie¿ zaproszenie na nie przyj¹³em z koniecznoci. Jednak ofiarowa³em Bogu wszystkie momenty rozczarowania czy zak³opotania, które prze¿ywa³em; przyby³em bowiem
tam, myl¹c nade wszystko o tym, ¿e ostatecznie wyniknie z tego
dobro.
17 listopada: W tym dniu ksi¹¿ê mia³ przybyæ do katedry.
Koció³ by³ przyozdobiony z du¿ym smakiem; ustawiono w prezbiterium jeden klêcznik dla ksiêcia i drugi dla mnie. Ksi¹¿ê znajdowa³ siê porodku, ja natomiast od strony episto³y; ozdobiono równie¿ tron biskupi. Wy¿si cz³onkowie administracji pañstwowej
mieli zaj¹æ miejsce w prezbiterium, pozostali w nawie g³ównej, jak
to by³o przyjête. Ksi¹¿ê przyby³ do katedry o dziewi¹tej trzydzieci. Wyszed³em na jego spotkanie na czele kapitu³y katedralnej.
Kanonicy mieli na sobie pelerynki, ja by³em ubrany w cappa magna i stu³ê. U wejcia do katedry przygotowano baldachim, nios³o
go czterech seminarzystów. Cz³onkowie seminarium ustawili siê za
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kapitu³¹ katedraln¹. Wszed³em na górne schody, gdzie zatrzyma³
siê ksi¹¿ê. Tam te¿ skierowa³em do niego mowê w nastêpuj¹cych
s³owach:
„Sir, przybywaj¹c do tej wi¹tyni, aby wielbiæ Boga, od którego królowie otrzymuj¹ w³adzê, Wasza Królewska Moæ uroczycie
zawiadcza wobec obecnych tu chrzecijan przywi¹zanych do swej
wiary, i¿ pierworodny syn królewski jest tak¿e synem Kocio³a.
Tytu³, syn Kocio³a, wiêty twój przodek, uzna³ za tak wspania³y,
i¿ nim powiêkszy³ chwa³ê swojej królewskiej korony. Dzisiaj znowu przywo³ujemy go, ³¹cz¹c z nim ho³d nale¿nej tobie, Sir, czci,
jaki sk³adaj¹ biskup, duchowieñstwo i wierni diecezji Marsylii. Ten
tytu³ sprawia, ¿e mo¿emy liczyæ na tw¹ gorliwoæ w szerzeniu religii, maj¹c przyk³ad niezwyk³ej ¿yczliwoci dla Kocio³a króla,
twego czcigodnego ojca i wzruszaj¹cej postawy twej pe³nej pobo¿noci matki. Francja doznaje jej prawdziwej opieki, a jej cnoty
podziwia³ stale jeszcze przed twym narodzeniem ten, dla którego
jest zaszczytem przemawiaæ dzi do ciebie16. Ufamy wiêc, ¿e przyjmuj¹c Wasz¹ Królewsk¹ Moæ w tej katedrze, doznamy twojej
szczególnej ³askawoci.
Wygl¹d tej budowli, nielicuj¹cy z godnoci¹ nale¿n¹ religii
i wspania³oci¹ jej kultu dowodzi, ¿e potrzebna jest inna, zgodna
z jej przeznaczeniem w tym wielkim i piêknym miecie, które jego
pobo¿ni mieszkañcy zw¹ katolick¹ stolic¹ Francji. Dziêki ¿yczliwoci króla ufamy, i¿ ujrzymy now¹ katedrê, której pragn¹ mieszkañcy Marsylii. I bêd¹ szczêliwi, jeli twe potê¿ne porednictwo,
Sir, którego omielamy siê wzywaæ w imieniu diecezjan, zapewni
w koñcu to dobrodziejstwo chrzecijanom. Jeli miasto otrzyma to,
co odpowiada zw³aszcza jego duchowym, tak szlachetnym i czystym potrzebom, to lud wiernych bêdzie móg³ na pokolenia zachowaæ ten pomnik, wiadek twego szczêliwego pobytu i szczodrobliwoci króla, za któr¹ wierny lud bêdzie zawsze wdziêczny.
Prosz¹c, by Wasza Królewska Moæ raczy³ zanieæ do tronu ¿yczenie, tak drogie Marsylii, ³¹czyæ siê bêdziemy w zanoszonych przez
ciebie, Sir, u stóp o³tarzy probach p³yn¹cych z twego serca pe³ne16
Królowa: Marie-Amélie de Bourbon (1782-1866), córka Ferdynanda I króla
Obojga Sycylii i Marie-Caroline, dobrodziejka rodziny de Mazenod. Eugeniusz pozna³
j¹ na Sycylii, por. Ecrits oblats 16, s. 96-97.
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go synowskiego oddania, od kochaj¹cego ojca i ma³¿onka, i od
wiernego syna Francji”.
W krótkich s³owach ksi¹¿ê odpowiedzia³, ¿e z radoci¹ przeka¿e królowi nasz¹ probê, by otrzymaæ wi¹tyniê godn¹ pobo¿noci wiernych Marsylii. S³ów, jakich u¿y³ ksi¹¿ê, nie potrafiê podaæ,
bo by³em zajêty tym, jakie polecenia mam teraz wydaæ17. Zapomnia³em dodaæ, ¿e kiedy zbli¿y³em siê do ksiêcia, najpierw poda³em mu wodê wiêcon¹ i pokropi³em obecnych. By³oby bardziej
stosowne, gdybym pokropi³ ksiêcia, tak jak wszystkich innych. Tak
post¹pili moi poprzednicy, gdy Ludwik XIV przyby³ do katedry
(28 lutego 1660); podobnie uczynili, kiedy tam przybyli wnukowie
Ludwika XIV (7 marca 1701). Nastêpnie ksi¹¿ê wszed³ do kocio³a, by³em po jego prawicy zgodnie z ceremonia³em u¿ywanym
przez moich poprzedników. Bêd¹c ju¿ w prezbiterium, rêk¹ wskaza³em ksiêciu nale¿ne mu miejsce, a sam zaj¹³em to przygotowane
dla mnie.
Wikariusz generalny, ksi¹dz Cailhol, by³ po mej prawej stronie, a po lewej kanonik de Lander, mistrz ceremonii kapitu³y katedralnej. Mój wikariusz generalny mia³ odprawiæ mszê, dwaj seniorzy kanonicy zdali mi siê nieodpowiedni, by dobrze celebrowaæ
obrzêdy mszalne. By nie dziwili siê, ¿e obok mnie zaj¹³ miejsce
kto ni¿szy od nich rang¹, prosi³em do asysty mistrza ceremonii
kapitu³y katedralnej. Ksi¹¿ê trwa³ w pozycji stoj¹cej, a¿ da³em mu
znak, by usiad³. Potem wszyscy usiedlimy, podczas gdy orkiestra
gra³a marsza koronacyjnego. Rozpoczê³a siê msza, ja klêcza³em na
klêczniku, ksi¹¿ê trwa³ w postawie stoj¹cej przed swym klêcznikiem. Na Ewangeliê moi dwaj asystenci pok³onili siê mnie, uklêkli
przed o³tarzem, pok³onili siê ksiêciu, wziêli z o³tarza dwa ewangeliarze le¿¹ce tam i podali do uca³owania wiêt¹ Ewangeliê jednoczenie ksiêciu i mnie.
Kanonik, który poda³ ksiêgê ksiêciu, powiedzia³ do niego:
Haec sunt verba sancta (oto s³owa wiête), a ksi¹¿ê, upad³szy na
17
Na oddzielnej kartce tu w³o¿onej w Dzienniku mamy tekst tej odpowiedzi:
S³owo jego wysokoci ksiêcia Orleanu: „Chêtnie powtórzê królowi ¿yczenia, jakie
raczy³e, Ekscelencjo, wyraziæ wobec mnie. Bêdê szczêliwy, jeli Marsylia wkrótce
bêdzie mog³a cieszyæ siê wi¹tyni¹, która lepiej harmonizuje z religijnymi uczuciami
wiernych. Dziêkujê za z³o¿one mi ¿yczenia i ³¹czê siê z modlitw¹ zanoszon¹ przez ciebie, Ekscelencjo, za moj¹ rodzinê i za pomylnoæ Francji”.
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kolana, z najwiêksz¹ czci¹ uca³owa³ wiêt¹ Ewangeliê. Wikariusz
generalny poda³ mi ksiêgê, nic nie mówi¹c, a ja wypowiedzia³em
formu³ê ustalon¹: Per ewangelica dicta deleantur nostra delicta
(niech s³owa Ewangelii zg³adz¹ nasze grzechy). Po uca³owaniu
asystenci z³o¿yli Ewangeliarze na o³tarzu i wrócili na miejsca obok
mnie. Podczas mszy ca³y czas gra³a orkiestra. Na podniesienie bêbny bi³y takt oddaj¹cy wojskowe honory18. Po modlitwie przed komuni¹ kap³ana moi asystenci w tym samym porz¹dku jak do Ewangeliarza udali siê do o³tarza i wziêli stamt¹d patenê poca³unku
pokoju19, by podaæ j¹ do uca³owania ksiêciu. Tak¿e jedn¹ patenê
z o³tarza podano mnie do uca³owania ze s³owami do mnie i do ksiêcia: Pax tecum (pokój z tob¹).
Ksi¹¿ê na Sanctus i na konsekracjê zachowa³ postawê klêcz¹c¹, ale potem podniós³ siê z kolan, prawdopodobnie nie móg³ tak
trwaæ z powodu obcis³ych spodni wojskowych. Teraz znowu upad³
na kolana, by przyj¹æ poca³unek pokoju. Z wielk¹ czci¹ uca³owa³
podan¹ mu patenê. Po mszy piewano przy akompaniamencie muzyki hymn Domine salvum fac (zbaw, Panie); odmówi³em modlitwê, pozostaj¹c na miejscu. Potem podszed³em do ksiêcia, aby
zwróciæ mu uwagê na brzydotê naszej katedry. Mówi³em Waszej
Królewskiej Moci, ¿e ustroilimy trupa, chcia³bym to wszystko
pokazaæ naocznie, by lepiej zapamiêta³, Sir, w jak op³akanym stanie jest nasza katedra. Kaza³em usun¹æ antependium, zas³onê
przedniej czêci o³tarza i ksi¹¿ê móg³ zobaczyæ nagromadzone kamienie wród prymitywnej budowli. Na jego twarzy pojawi³ siê
grymas niesmaku i obieca³ mi, ¿e bêdzie orêdownikiem tej sprawy.
Przez chwilê rozmawia³ ze mn¹ o koniecznoci budowy odpowiedniej wi¹tyni i doda³, ¿e by³oby to nawet okazj¹, by uciszyæ
tyle niechêtnych g³osów i konfliktów ró¿nych opinii. Mocno to
zaakcentowa³em i zapewni³em go, ¿e lud Marsylii ca³kiem obojêtnie przyjmuje plany upiêkszaj¹ce miasto, uwa¿aj¹c, ¿e s³u¿¹ one
bogatym, natomiast dar nowej katedry uzna³by za ³askê dan¹ ka¿demu z osobna. Szed³em z ksiêciem do górnych schodów wraz

Aux champs: Dwiêk bêbnów lub tr¹b na znak honorów wojskowych.
Ceremonia³ przed drugim soborem watykañskim przewidywa³, ¿e poca³unek
pokoju mo¿e byæ zwykle zast¹piony przez poca³unek pateny lub krzy¿a, czy te¿ innego
wiêtego obrazu.
18
19
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z cz³onkami kapitu³y, pozdrowi³em go na po¿egnanie i wraz z podziêkowaniem otrzyma³em od niego nowe zapewnienie, ¿e bêdzie
orêdownikiem mej sprawy. ¯yczy³em szczêliwej podró¿y genera³owi Baudrandowi i wróci³em do prezbiterium, aby asystowaæ na
sumie, która zaraz rozpoczê³a siê przy piewie cz³onków kapitu³y.
18 listopada: W koñcu powzi¹³em decyzjê, by odbyæ podró¿ do
Gémenos, gdzie kardyna³ de Latil20 oczekiwa³ od tak dawna mej
wizyty. Mia³em szczêcie gociæ tego biskupa, gdy przeje¿d¿a³ przez
Marsyliê. Pozosta³ u mnie oko³o tygodnia. Z wielk¹ radoci¹ przyj¹³em go w swym domu, daj¹c dowód mojej przyjani. By³ bardzo
wdziêczny za okazan¹ mu serdecznoæ. W koñcu osiad³ w Gemenos
u swego siostrzeñca pana de Gaudina i by³em przekonany, i¿ ucieszy siê z mojej wizyty, co sugerowa³y liczne listy, które mi przysy³a³. Uda³em siê wiêc do niego, by spêdziæ jeden dzieñ razem z nim.
Rozmowa z kardyna³em bardzo mnie interesuje, ceniê relacjê pochodz¹c¹ od autentycznego wiadka i g³ównego bohatera zdarzeñ. Niemo¿liwe jest us³yszeæ o faktach podanych w sposób bardziej realny,
jak to czyni kardyna³; pamiêta o wszystkim, ¿adne nazwisko nie ujdzie jego uwagi, najdrobniejsze szczegó³y przywo³uje z wielkim realizmem. S³owem, jestemy w samym centrum zdarzeñ, s³uchaj¹c
jego opowiadania, a on opowiada bez koñca.
Moja wizyta sprawi³a mu wielk¹ przyjemnoæ, tego wieczoru
po¿egna³em go i szczêliwie dotar³em do domu o 10.30 wieczorem.
19 listopada: Otrzyma³em list od zastêpcy nuncjusza, gdzie
do³¹czony by³ list do kard. de Latila; przes³a³em mu natychmiast
ten list. Byæ mo¿e bp Garibaldi przekaza³ mu pewne wiadomoci
o jego w³asnej dymisji. Wczoraj kardyna³ mówi³ mi, ¿e przes³a³ j¹
papie¿owi, lecz nie otrzyma³ jeszcze odpowiedzi. Woli raczej ca³kowicie zrzec siê urzêdu biskupiego na stolicy w Reims, ni¿ raz
20
Antoine de Latil (1761-1839), biskup Chartres od 1821 do 1824, arcybiskup
Reims od 1824 do 1839. Zaprzyjaniony z rodzin¹ królewsk¹, postanowi³ zatem towarzyszyæ jej na wygnanie podczas rewolucji lipcowej 1830. Nie wróci³ ju¿ do Reims za
swego ¿ycia. Diecezj¹ zarz¹dzali odt¹d jego wikariusze generalni. Biskup de Mazenod
by³ mu wdziêczny, poniewa¿ to on w 1818, gdy by³ jeszcze kapelanem ksiêcia dArtois,
brata króla Ludwika XVIII, zaproponowa³ królowi, aby biskupem Marsylii zosta³ Fortuné de Mazenod.
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jeszcze naraziæ siê, mianuj¹c koadiutora i jak za pierwszym razem21
byæ pod prêgierzem partii monarchistów. Pozwoli³em sobie wczoraj rozwiaæ te obawy, wyra¿aj¹c zdziwienie, ¿e co takiego mog³o
mu przyjæ do g³owy. Ca³kowicie bezpodstawne pretensje tych,
którzy roszcz¹ sobie prawo do wtr¹cania siê w domenê, gdzie rozstrzyga wy³¹cznie sumienie, powinny sk³oniæ kardyna³a do dzia³ania w pe³nej niezale¿noci od ich niesprawiedliwych s¹dów.
Ojciec Guigues pisze mi o tym, co ju¿ zna³em, czyli o bliskiej
haniebnej apostazji tego szaleñca Gignoux. Napisa³ do niego, zakazuj¹c mu zbli¿aæ siê do o³tarza, i post¹pi³ bardzo s³usznie. Osobicie napisa³em do niego i zaprosi³em, by przyby³ do Marsylii.
Mia³em nadziejê, ¿e sk³oniê go, by powróci³ do swej s³u¿by. List,
w którym Gignoux oznajmia mi swój zbrodniczy zamys³, to splot
dziwactw i niedorzecznoci. Ju¿ po raz kolejny zauwa¿y³em, ¿e
jego mózg nie funkcjonuje prawid³owo, ale tym razem to jest nec
plus ultra, istny szczyt szaleñstwa. Zaiste, nic innego nie mog³oby
usprawiedliwiæ jego grzechu, i to jakiego grzechu! Zobaczymy, co
uczyni.
Ojciec Lucien Lagier z Notre-Dame du Laus przys³a³ bardzo
mi³y list, w którym wyra¿a swoje najpiêkniejsze uczucia.
Ojciec Courtès pisze, i¿ on i o. Bernard zamierzali udaæ siê do
Saintes Maries, by g³osiæ tam misje. Dzieñ po ich przybyciu rozszala³e morze przekroczy³o wa³y, zatrwo¿eni wierni wo³ali o pomoc do nieba i urz¹dzili procesjê, w której niesiono relikwiê wiêtego ramienia22. Wzburzone fale wtedy uspokoi³y siê, a morze
powróci³o do swych brzegów. Nie mo¿na jeszcze powiedzieæ co
konkretnego o misji w tym regionie, gdzie wiêkszoæ mieszkañców
przychodzi do kocio³a trzy razy w roku.
List od biskupa diecezji Gap. Jeszcze go nie otwiera³em, bo
bardzo lêkam siê, ¿e znajdê tam now¹ wiadomoæ o zamieszaniu
i niepokojach. Co za horror! Biskup wznieca straszne przeladowanie przeciwko Zgromadzeniu, które od dwudziestu lat s³u¿y z wielkim powiêceniem diecezji, gdzie on obj¹³ w³anie rz¹dy. Nie od21
Jego biskupem pomocniczym na pocz¹tku 1839 by³ Gallard, biskup diecezji
Meaux, który zmar³ zaraz po przybyciu do Reims.
22
W sanktuarium les Saintes-Maries-de-la-Mer w delcie Rodanu (Camargue), 127 km
od Marsylii przechowywano relikwie wiêtej Marii Magdaleny, siostry wiêtego £azarza, oraz wiêtych Marii Jakubowej i Marii Salome.
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wa¿ê siê streciæ tu tego steku oszczerstw. Szczegó³owe dane mo¿na bêdzie znaleæ w naszej korespondencji23.
20 listopada: Zap³aci³em czek zrealizowany na mój rachunek
w Brugelette, gdzie umieci³em swego siostrzeñca Eugène de Boisgelin24.
Wys³a³em list do penitencjarza francuskiego w Rzymie, polecaj¹c mu siostrê Magdeleine Geray, która stara siê o zatwierdzenie
swego dzie³a przez papie¿a i pragnie uzyskaæ stosowne odpusty. Ta
zacna siostra mog³aby unikn¹æ tak uci¹¿liwej podró¿y w tym celu,
lecz Gresset to wyjania.
21 listopada: Dzisiaj konsekrowa³em nowy o³tarz kocio³a le
Calvaire; nada³em mu tytu³ Najwiêtszej Maryi Panny i wiêtego
Józefa. Skrzynkê zawieraj¹c¹ wiête relikwie wy³o¿ono czerwonym adamaszkiem; tego rodzaju ozdabianie relikwiarza nale¿a³oby
zachowaæ we wszystkich obrzêdach konsekracji, jakie mam sprawowaæ.
List polecaj¹cy do ksiêdza Warda, penitencjarza w Rzymie,
wrêczy³em siostrze Magdeleine Geray. Koniecznie chcia³a odbyæ
tê podró¿, by uzyskaæ u papie¿a zatwierdzenie dzie³a i otrzymaæ
od Jego wi¹tobliwoci odpusty. Ta zacna kobieta nie umie ani s³owa po w³osku i nie zna nikogo w tym kraju. Jednak ma list od pana
de Causansa do Panien Sacre Coeur, gdzie na pewno siê zatrzyma.
Opatrznoæ, dziêki której dzia³a z tak¹ ufnoci¹, sprawi ¿e w koñcu osi¹gnie swój cel.
Biskupa Garibaldiego zapewni³em, ¿e otrzyma³em jego list.
22 listopada: List od kard. de Latila. Mój list przyniós³ mu
pociechê wród udrêki, w jakiej pewno siê znajduje. List od bpa
Garibaldiego, jeli s¹dziæ z jego opinii, jak¹ us³ysza³em, niezbyt
23
Augustin de La Croix dAzolette, biskup diecezji Gap od 1837 do 1840 za¿¹da³,
aby oblaci opucili sanktuarium Notre-Dame du Laus, chc¹c osadziæ tam misjonarzy
diecezjalnych. 4 grudnia1839 zosta³ przeniesiony na arcybiskupstwo Auch; jego nastêpca bp Louis Rossat w 1841 w³aciwie wypêdzi³ oblatów, na³o¿y³ na nich karê kocieln¹
(interdykt osobowy) i rozci¹gn¹³ j¹ na wszystkich cz³onków Zgromadzenia, którzy pojawi¹ siê w Notre-Dame du Laus. Por. J. Leflon, Mgr de Mazenod III, s. 729-730.
24
Jezuici prowadzili s³awne kolegium w Brugelette w Belgii.
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zgadza³ siê z jego zapatrywaniami; s¹dzi, ¿e jego odpowied tak¿e
mu siê nie spodoba. Nie wiem, o co w³aciwie chodzi, uwa¿a³ za
stosowne nie pisaæ mi o tym. Sk³adaj¹c wizytê prefektowi, poruszy³em sprawê dobroczynnego dzie³a Saint-François Regis; gmina
odrzuci³a jego probê o niewielk¹ subwencjê25, chodzi o sumê nie
wiêksz¹ jak 600 franków. Mer i cz³onkowie rady gminnej, jeli szanuj¹ dobre obyczaje, powinni poczuwaæ siê do obowi¹zku wspierania ludzi ofiarnych, którzy doprowadzili do wa¿noci prawnej sto
nielubnych zwi¹zków i chc¹ doprowadziæ do wa¿noci piêædziesi¹t innych. By³em bardzo zadowolony z prefekta, który w pe³ni
podziela³ m¹ opiniê. Okaza³ ¿ywe zainteresowanie planem budowy katedry i gor¹co zachêca³, by kuæ ¿elazo, póki gor¹ce26.
Pisze o. Guigues, b³agaj¹c o pomoc; potwierdza, ¿e niegodziwy Gignoux dokona³ apostazji.
Ojciec Guibert w licie prosi znowu o pomoc dla domu Vico.
Na jak¹ próbê cierpliwoci wystawiaj¹ mnie ci poczciwi ojcowie!,
mogliby mieæ trochê zdrowego rozs¹dku. Napisa³em do ksieni klarysek probê, by wspólnota sióstr przysz³a nam z pomoc¹, zanosz¹c
do Boga mod³y w intencji Zgromadzenia tak mocno dowiadczonego27. To najlepsza odpowied, jakiej mogê udzieliæ na niestosowne proby naszych ojców.
23 listopada: Piszê list do markiza Barthélemy’ego28: tej odpowiedzi oczekiwa³ od czerwca. Ksi¹dz Chirac29, do którego kierujê list, zas³ugiwa³, bym napisa³ mu w sposób jak najbardziej
uprzejmy, i to uczyni³em.
Napisa³em do o. Guiguesa, ¿e w braku misjonarzy postaram siê
przys³aæ mu kap³ana z mojej diecezji, który bêdzie mu pomoc¹
w g³oszeniu misji.

Myl niejasna: Gmina nie przyzna³a drobnej dotacji prowadz¹cym to dzie³o.
Dzie³o Saint-François Regis zajmowa³o siê uznawaniem prawomocnoci ma³¿eñstw nielubnych.
26
Kuæ ¿elazo, póki gor¹ce: korzystaæ zaraz ze sprzyjaj¹cej okazji (Larousse).
27
Ma tu na myli trudn¹ sytuacjê wspólnoty Notre-Dame du Laus. Treæ tego listu
znajduje siê na koñcu tego tomu.
28
Markiz Sauvaire-Barthélemy, pose³.
29
Ksi¹dz Augustin Chirac (1809-1874). Biskup de Mazenod zwolni³ go z funkcji
wikarego, by móg³ siê oddaæ wychowaniu synów markiza de Barthelemy’ego.
25
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24 listopada: Msza na Kalwarii z okazji ich wiêta Ofiarowania. Zgromadzenie bardzo buduj¹ce co do liczby i pobo¿noci wiernych. Szalony Gignoux napisa³ do mnie list. Zebra³em u siebie kilku ojców Towarzystwa Jezusowego, by ich powiadomiæ o z³ym
prowadzeniu siê tego cz³owieka i przeczytaæ im list zawieraj¹cy
karê kocieln¹, któr¹ na niego na³o¿y³em. Ten nieszczêsny kap³an
spali³ za sob¹ wszystkie mosty30. Uda³ siê do biskupa diecezji Gap,
aby sprzedaæ Zgromadzenie, jak Judasz sprzeda³ swego Mistrza31.
Okolicznoci s¹ uderzaj¹co podobne. Faryzeusze, kap³ani i, dodam,
arcykap³an z Gap zwo³ali naradê i nieustannie spiskuj¹, jak by zrujnowaæ tê ubog¹ wspólnotê Notre-Dame du Laus, chc¹c zagarn¹æ
ich rzekome bogactwa. Nieprzerwanie radz¹, jakich rodków maj¹
u¿yæ, by osi¹gn¹æ cel. (Zobacz listy, jakie wymienili w tej sprawie
o. Mille i biskup z Gap)32. Znalaz³ siê zdrajca, by im wydaæ w³asn¹
matkê, i w tym celu u¿y³ wszelkiego rodzaju oszczerstw, jakie mu
podyktowa³y jego ciasny umys³ i nikczemne serce. Sytuacjê pogarsza ten godny po¿a³owania przypadek.
Czy trzeba jeszcze charakteryzowaæ autora tej gronej intrygi,
co niepodobna uj¹æ w s³owach? Podstêp, z³oliwoæ, ob³uda, nadu¿ywanie w³adzy, nienawiæ, zazdroæ, zach³annoæ, niesprawiedliwoæ, zdziczenie obyczajów, niewdziêcznoæ, wszystko razem
zbiega siê w tym nag³ym przeladowaniu. Czy¿ Bóg nie mia³by
wzi¹æ w obronê niewinnych, którzy krocz¹ drog¹ prawdy!
Przeczyta³em ten nowy list biskupa z Gap. Wszelkie rozumowe racje przytoczone w mym licie jako odpowied na jego pierw30
Paliæ mosty za sob¹: zrezygnowaæ dobrowolnie z wszelkiej mo¿liwoci odwrotu, gdy jest siê zaanga¿owany w jak¹ sprawê (Larousse).
31
W padzierniku 1839 o. Gignoux napisa³ trzy listy do wikariusza generalnego
diecezji Gap, ks. Martela, aby przygotowaæ teren dla swej proby o w³¹czenie go do
diecezji. Mówi o ogólnym niepokoju, jaki wed³ug niego panuje w Zgromadzeniu (2 padziernika), o koniecznoci kontroli sprawozdañ rady parafialnej Laus i ksi¹g rachunkowych, w których oblaci nie notuj¹ wszystkich dochodów, itd. (17 i 20 padziernika).
32
Korespondencja ta zachowa³a siê. Z roku 1839 mamy nastêpuj¹ce listy: Jeancard do biskupa z Gap, 15 padziernika; bp de La Croix do bpa de Mazenod, 24 padziernika; bp de Mazenod do bpa de La Croix, 6 listopada; Jeancard do ks. Callandre’a,
sekretarza biskupstwa Gap, 15 grudnia; bp de Mazenod do bpa de La Croix, 19 grudnia
1839. Listy pisano jeszcze w tonie uprzejmym. Biskup de La Croix prosi Za³o¿yciela,
by w godziwy sposób doprowadzi³ do skrócenia terminu u¿ytkowania Notre-Dame du
Laus przez oblatów. Ten¿e odpowiada, i¿ nie znajduje ¿adnego godziwego sposobu”.
Nabyte prawa w³asnoci pozwalaj¹ oblatom u¿ytkowanie du Laus przez 29 lat.
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szy list nie zrobi³y ¿adnego wra¿enia na tym biskupie z góry uprzedzonym, niesprawiedliwym i grubiañskim. Bez ¿enady pyta mnie
o prawa w³asnoci domu du Laus; zastanowiê siê wiêc, co mam
czyniæ; nie mam zamiaru byæ uleg³ym wobec tych bezczelnych
rozkazów. U¿ywam praw w³asnoci, poniewa¿ ich u¿ywam, wielokrotnie mu o tym pisa³em, by uzna³ to ka¿dy, kto ma podstawowe
poczucie taktu i rz¹dzi siê sprawiedliwoci¹. Je¿eli zechce wiedzieæ
wiêcej, niech mnie atakuje.
Ksi¹dz Vidal, rektor kocio³a Cassis, powiadomi³ mnie listownie o lubie swego brata. Prosi równie¿ o pewne wyjanienia, których chêtnie mu udzielê.
25 listopada: Ojciec Mille napisa³ mi, podaj¹c nowe szczegó³y
co do osoby ksiêdza Martela33. Mam te¿ opiniê proboszcza z Gap
o tym cz³owieku.
Piszê list do Eugène, mego siostrzeñca. Otrzyma³em zawiadomienie o ma³¿eñstwie34, przys³a³a je z Donnemarie w departamencie Haute-Marne rodzina Opoix de Mazenod. Nadawcami s¹ równie¿ baron de Bininger, rycerz zakonu wiêtego Ludwika, Legii
Honorowej i Phénix de Hohenlohe. Nowo¿eñcy to mademoiselle
Céline Marie Sidonie Opoix de Mazenod i baron de Bininger, rycerz Legii Honorowej, oficer kawalerii. Trzeba, bym przypomnia³
sobie te nazwiska, kiedy rozelemy innym te zawiadomienia. Nie
by³em a¿ tak przezorny wobec krewnych z mojej rodziny, gdzie
mam teraz szukaæ ich nazwisk?
26 listopada: List bpa Garibaldiego zawiera inny list do biskupa Algieru w sprawie pewnego greckiego mnicha zwanego Zogheb35,
wobec którego nale¿y mieæ siê na bacznoci.
Z³o¿y³ mi wizytê pan Mourgues, prefekt departamentu Hautes-Alpes. Podziela on ca³kowicie m¹ opiniê na temat krytycznej sytuacji, w jakiej znajduje siê wspólnota Notre-Dame du Laus przez
33
M. Martel, wikariusz generalny biskupa de La Croix dAzolette; zdaje siê, ¿e to
on ponosi szczególn¹ odpowiedzialnoæ za odejcie oblatów z du Laus.
34
W jêzyku francuskim zawiadomienie: Lettre de faire-part.
35
Joseph Zogheb. Zrazu nieufny wobec tego mnicha, bp de Mazenod potem wzi¹³
go w obronê, por. Y.B., Mgr E. de Mazenod et les chretiens orientaux, w: Vie Oblate
Life, vol. 57 (1998), s. 211.
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intrygê biskupa. Znany jest mu ks. Martel i wystawia mu tak¹ ocenê, na jak¹ zas³uguje. Prefekt jest przekonany, ¿e skoro ks. Peix
odda³ w³asnoæ du Laus tym, którzy obs³uguj¹ sanktuarium, prawo
w³asnoci przys³uguje wiêc pos³uguj¹cym tam ojcom36.
27 listopada: List przys³a³ dHuy37, ten m³ody cz³owiek, któremu tyle serca okaza³em, przyjmuj¹c go do Zgromadzenia. Jednak nie umia³ tego doceniæ, nie oszczêdzi³ mnie w nêdznym dzienniku „Indicateur”38, gdzie zosta³ jednym z redaktorów, gdy opuci³
Zgromadzenie. Ma tupet prosiæ mnie o 50 franków, by realizowaæ
obecn¹ misjê.
Ojciec Bernard w licie daje do zrozumienia, ¿e ich misja
w Saintes-Maries-de-la-Mer nie odby³a siê w sprzyjaj¹cym czasie.
Wierni mieszkaj¹ daleko od kocio³a i chc¹c uczestniczyæ w naukach misyjnych, musz¹ pokonaæ powa¿ne przeszkody z powodu
powodzi, ca³y region znajduje siê pod wod¹.
Ojciec Aubert napisze do o. Honorata, ¿e do³¹czy do nich
o. Viala39, któremu wylê pismo, ¿e ma udaæ siê do Lumières.
28 listopada: List do Jego Królewskiej Moci ksiêcia Orleanu
zawieraj¹cy pismo do króla w sprawie budowy nowej katedry
w Marsylii.
Pisze o. Mille, ¿e Gignoux zatrzyma³ siê w Gap i przebywa³
w Notre-Dame du Laus. Chcia³by usprawiedliwiæ jego szaleñstwo,
ale nie pozwoli³ mu celebrowaæ mszy i s³usznie post¹pi³. Zapytuje,
czy w obecnej sytuacji, on, Mille, ma udzielaæ siê jako misjonarz,
czy byæ stró¿em sanktuarium.
Ksi¹dz Abbat40 napisa³ list, w którym siê usprawiedliwia, i¿ nie
by³ szczery, mówi¹c o zmianie swego wikarego, o którego u mnie
zabiega³. Napisa³em do rektora w Cassis, ksiêdza Vidala, w odpoB³êdna sk³adnia w tym zdaniu. Poprawiona przez wydawcê dzie³a.
Jules Marie dHuy, rozpocz¹³ nowicjat 31 padziernika 1838, opuci³ Zgromadzenie przed z³o¿eniem lubów zakonnych.
38
Istnia³y wówczas dwa dzienniki o tej nazwie: „L’indicateur du commerce” wydawany od 1822, i „Indicateur marseillais”, ogólny dziennik og³oszeñ i w³asnoci, przez
Dory, od 1836 do 1839.
39
Jean Viala (1808-1869), oblat 1 stycznia 1839, kap³an 3 listopada tego roku.
40
Antoine M.J. Abbat (1779-1866), proboszcz parafii St-Joseph.
36
37
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wiedzi na jego list. Mój bardzo uprzejmy list ka¿e mu czuæ siê
swobodnie wobec mnie.
29 listopada: O wpó³ o pi¹tej rano pos³aniec z parafii Gémenos przyniós³ mi list od proboszcza, który nalega³, bym uda³ siê do
ciê¿ko chorego kard. de Latila, chory bowiem zwróci³ siê do niego
z t¹ prob¹. Nie czekaj¹c ani chwili, podczas gdy czyszczono konie41, uda³em siê do kaplicy, by celebrowaæ mszê wiêt¹ w wielkim niepokoju ducha. Potem wsiad³em do powozu i przyby³em do
Gémenos; znalaz³em kardyna³a w op³akanym stanie. Na mój widok
ucieszy³ siê ogromnie, ja tak¿e wzruszy³em siê g³êboko, bo bardzo
cierpia³. Lekarze zawezwani z Aubagne i Marsylii byli przekonani, ¿e nie prze¿yje do wieczora. Po wymianie kilku zdañ udzieli³em mu sakramentu ostatniego namaszczenia; poprosi³ nastêpnie
o b³ogos³awieñstwo apostolskie i odpust zupe³ny in articulo mortis
(na godzinê mierci). Na ka¿de wezwanie modlitwy odpowiada³
bardzo wiadomie.
Zgodnie z zapowiedzi¹ lekarza w ka¿dej chwili spodziewa³em
siê pierwszych oznak agonii, jednak przeciwnie, po kilku godzinach têtno siê o¿ywi³o i ust¹pi³o lodowate zimno koñczyn. Lekarz
bardziej rozgarniêty rozpozna³by w tym postêpie choroby pocz¹tek lub koniec ataku (malarii). Lecz on twierdzi³, ¿e uchroni³ chorego od udaru mózgu, gdy rano zastosowa³ pijawki i znaczny upust
krwi. Ca³¹ uwagê skupi³ na nerkach, brak moczu uzna³ za zapowied, ¿e nast¹pi martwica42 tego narz¹du i pewna mieræ. Co za
ignorant! mieræ nie nast¹pi³aby, gdyby rozpozna³ rzeczywist¹ chorobê i zastosowa³ jedyny mo¿liwy lek, o którym nawet nie pomyla³; w bezradnym zak³opotaniu jedyne, co móg³ zrobiæ, to westchn¹æ. Lekarz konsultant wezwany z Marsylii pope³ni³ straszny
b³¹d, bo radzi³ siê tylko jego i oceni³ stan dok³adnie tak, jak twierdzi³ lekarz z miasteczka.
Ten za m¹drze mówi³, ale nie wskaza³ ¿adnego z objawów
choroby, których sam nie rozpozna³, a które pomog³yby lekarzowi
z Marsylii stwierdziæ obecnoæ miertelnej malarii i nic innego.
Lekarz konsultant wróci³ do Marsylii, zostawiaj¹c m³odego leka41
42

Panser un cheval: szczotkowaæ konia.
Zgorzel suchy.
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rza z miasteczka w przekonaniu, ¿e postawi³ w³aciw¹ diagnozê.
Ten nie uczyni³ nic ponadto i niczego wiêcej siê nie domyla³.
Chory zachowywa³ pe³n¹ przytomnoæ umys³u i nadal cierpia³.
Rozmawiaj¹c ze mn¹ o wznios³ych sprawach wiecznoci, zauwa¿y³, ¿e dawniej lekarze starali siê ul¿yæ choremu w cierpieniu, lecz
widocznie to nie jest teraz w modzie. Lekarz za poszed³ odpocz¹æ
i wyci¹gn¹³ siê na materacu w salonie. Ta refleksja chorego oraz
me w³asne przemylenia wp³ynê³y na moj¹ decyzjê, by nie traciæ
nadziei na mo¿liwoæ wyzdrowienia. Z w³asnej woli wiêc postanowi³em szukaæ pomocy u innych lekarzy. Bratanek kardyna³a poszed³
spaæ.
Postanowi³em wys³aæ, nie bacz¹c na ulewny deszcz, wonicê
kardyna³a z bryczk¹, do której mia³ zaprz¹c konie pocztowe
w Roquevaire i pêdem jechaæ do Aix, by stamt¹d natychmiast sprowadziæ pana dAstrosa. Napisa³em, by nie czekaj¹c ani chwili,
przyby³ do chorego. Za jego porednictwem zwróci³em siê do
dwóch lekarzy z Marsylii, którzy mieli przybyæ i ca³¹ sprawê poleci³em Bogu. Wonica sprawi³ siê doskonale i dAstros dotar³ do nas
o dziewi¹tej rano, gdy celebrowa³em mszê. Weszlimy do sypialni
chorego, bada³ go starannie i nie zwa¿a³ wiele na to, co mówi³ mu
lekarz z Aubagne. Przede wszystkim wypytywa³ lokaja, który ani
na chwilê nie opuszcza³ ³o¿a swego pana od pocz¹tku choroby.
Zrozumia³, ¿e pierwsz¹ oznak¹ kryzysu by³o uczucie zimna, itd.,
i bez wahania stwierdzi³, ¿e to nic innego jak tylko miertelny atak
malarii. Te symptomy, o których ci¹gle mówi³ m³ody lekarz, dAstros
uzna³ za logiczne nastêpstwo tej choroby.
W salonie powiedzia³, ¿e nie ma w¹tpliwoci co do diagnozy
i obawia siê tylko, ¿e chory nie otrzyma w porê chininy, wy³¹cznego leku na tê chorobê. Niecierpliwi³ siê, czekaj¹c na dwóch lekarzy, którzy mieli przybyæ z Marsylii, niespokojnie ci¹gle patrza³
przez okno. Obserwuj¹c go, rzek³em, by dzia³a³ zgodnie ze swym
sumieniem, na co odrzek³, i¿ oznaki choroby s¹ zbyt powa¿ne, by
móg³ dzia³aæ wed³ug utartych schematów. Chodzi przecie¿ o ¿ycie
chorego, a kilkugodzinne opónienie spowoduje fatalne skutki
i jego obawy by³y a¿ nadto uzasadnione. Trzeba tylko zastosowaæ
chininê i na pewno lekarze z Marsylii uznaj¹ to wszystko. Co te¿
siê sta³o. Kiedy panowie Ducros i Martin zjawili siê w Gemenos,
ponad godzinê dyskutowali nad raportem, który przedstawi³ im pan

160

Dziennik 1839

Bernard z Aubagne. Nastêpnie wszyscy razem udali siê do chorego, zbadali go, zadawali mu pytania i po raz drugi odbyli naradê.
Potem prosili, abym wszed³ wraz z panem de Gaudin, a doktor
Ducros w imieniu innych lekarzy rozwija³ d³ugo teoriê co do obecnego przypadku, mówi¹c, i¿ bezsprzecznie mamy do czynienia ze
miertelnym atakiem malarii, co uznaj¹ wszyscy. Chodzi tylko o to,
czy lek skutecznie zwalczaj¹cy malariê zostanie podany na czas
i czy nale¿y go zastosowaæ w maksymalnej dawce jednoczenie
gór¹ i do³em. S¹ jednak obawy, czy nie bêdzie zbyt póno, by osi¹gn¹æ spodziewany skutek. To wszystko sprawdzi³o siê. Up³ynê³o co
najmniej szeæ godzin przed nastêpnym atakiem malarii; zacz¹³ siê,
nim lekarze usiedli do posi³ku, zaraz gdy odeszli od ³ó¿ka chorego; odjechali, nie daj¹c wiele nadziei, i¿ zastan¹ kardyna³a ¿ywym,
gdy powróc¹ nazajutrz w po³udnie. Istotnie stan chorego pogarsza³
siê, nie opuszcza³em go wiêc ani na chwilê, a¿ nast¹pi³a mieræ.
Ca³¹ noc dodawa³em mu otuchy, budz¹c w jego duszy pragnienia,
którymi chêtnie siê karmi³.
Doskonale zna³ swój stan, odznacza³ siê si³¹ ducha i wielk¹
wolnoci¹ wobec ziemskiego ¿ycia. Nie by³a to tylko rezygnacja
i poddanie siê woli Bo¿ej, lecz szczere pragnienie mierci. Sam
wyzna³ mi, i¿ najpiêkniejsz¹ chwil¹ jego ¿ycia jest mieræ. Aby
oszczêdziæ sobie trudu, przepisujê tu artyku³ pos³any do redakcji
„La Gazette”43 przez naocznego wiadka. Napisa³em do papie¿a,
aby powiadomiæ go o chorobie kardyna³a. Wys³a³em list do nuncjusza Garibaldiego. Kardyna³ prosi³, bym napisa³ do biskupa Nicei44, by przesy³a³ do mnie listy, jakie móg³ otrzymywaæ z Rzymu,
bo oczekiwa³ z niecierpliwoci¹ odpowiedzi na sw¹ dymisjê. Tego
wieczoru otrzyma³ dwa listy, pierwszy, od proboszcza de Bonneveine’a, kaza³ sobie przeczytaæ, drugiego w ogóle nie czyta³, lecz
w nocy powiedzia³ do bratanka, by go z³o¿y³ w biurku, zapozna³
siê z jego treci¹ po mierci kardyna³a i potem spali³. By³ to list od
ksiêcia Angouleme45: mo¿e rozpozna³ pismo i nie chcia³ czytaæ
w tak wyj¹tkowej chwili, tego nie wiem.

La Gazette du Midi, dziennik za³o¿ony w 1831.
Dominique Galvano, biskup Nicei od 1833 do 1855.
45
Louis Antoine de Bourbon (1755-1844), syn króla Karola X. Po roku 1830 przebywa³ na wygnaniu, albo w Anglii, albo w Austrii.
43
44
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Artyku³ z „La Gazette”. Gwarantujê wiernoæ tekstu46:
„Maj¹c wyruszyæ do Nicei, kard. de Latil poczu³ siê os³abiony
i postanowi³ od³o¿yæ podró¿. Nazajutrz, 28 listopada, stan jego
zdrowia pogorszy³ siê, wezwa³ wiêc lekarza. Ten, zaniepokojony
objawami choroby poprosi³ o pomoc jednego ze swych kolegów.
Kardyna³ wys³a³ te¿ probê do biskupa Marsylii, aby przyby³, poniewa¿ pragnie mu powierzyæ pewne sprawy i dowiadczyæ opieki
swego przyjaciela. Biskup natychmiast wyruszy³ w drogê do Gemenos i znalaz³ eminencjê w niebezpieczeñstwie mierci, lekarze
zapowiadali ju¿ bliski koniec. Biskup udzieli³ choremu ostatniego
namaszczenia, które ten przyj¹³ z prawdziw¹ pobo¿noci¹, ze spokojem i pogod¹ ducha ku zbudowaniu wszystkich. Odpowiada³ na
ka¿de wezwanie modlitw, a gdy przyj¹³ ostatnie namaszczenie,
poprosi³ o odpust zupe³ny udzielany na godzinê mierci.
Okaza³ godne wyrzeczenie siê ¿ycia doczesnego i opuszcza³ je
z radoci¹, tych, z którymi ¿y³ na co dzieñ, obdarza³ wielkim uczuciem i trosk¹, co wiadczy o dobroci jego serca. Wspomnia³
o swym pogrzebie i prosi³ biskupa Marsylii, któremu zleci³ tê sprawê, by zarz¹dzi³ prosty i skromny pogrzeb. Jego ufnoæ w Bogu
nie dozna³a uszczerbku, ka¿de jego s³owo wiadczy³o, i¿ ¿y³ wewnêtrznym pokojem. By³ na tyle przytomny, i¿ odby³ z naszym
biskupem d³ug¹ rozmowê o wszystkim, co chcia³ mu powierzyæ.
Wykorzystalimy okazjê, i¿ jego zdrowie nieco siê poprawi³o i nie
trac¹c nadziei, szybko wezwalimy lekarzy, a byli to d’Astros z Aix
oraz Martin i Ducros z Marsylii. Z przybyciem lekarzy choroba
zosta³a potwierdzona, co pozwoli³o im uznaæ, i¿ by³ to atak z³oliwej malarii. Przepisali potrzebne leki i sporz¹dzili raport, daj¹c
nadziejê na wyzdrowienie, je¿eli nastêpny atak nie zniszczy si³
chorego.
Niestety, zgodnie z natur¹, ich obawy nie okaza³y siê p³onne:
w nocy z 30 listopada na 1 grudnia atak gor¹czki by³ tak gwa³towny, ¿e sta³o siê oczywiste, i¿ kardyna³ tego nie prze¿yje. By³ wiadomy swego stanu; skorzysta³ z chwili, ¿e mia³ jeszcze jasny umys³, by wszystkich otaczaj¹cych miertelne ³o¿e zbudowaæ widokiem
godnym umieraj¹cego biskupa. Kolejno wo³a³ ka¿dego z cz³onków
46

W rêkopisie przepisany artyku³ ma inny charakter pisma.

162

Dziennik 1839

swojej rodziny, b³ogos³awi³ ich, zachêca³ i podnosi³ na duchu.
Przez dwa dni i dwie noce biskup Marsylii nie odstêpowa³ od ³o¿a
tego wspania³ego przyjaciela, który nieustannie zwraca³ siê do niego, okazuj¹c, ¿e pragnie go mieæ obok siebie. Kardyna³ obj¹³ ramieniem biskupa, by go uca³owaæ, dziêkuj¹c mu za wszystko, co
dla niego uczyni³; potem za¿¹da³, by przyniesiono piercieñ, który
nosi³ zawsze, i na³o¿y³ mu na palec, prosz¹c, by go zachowa³ jako
pami¹tkê po nim. Rozmawia³ ze swym siostrzeñcem, panem de
Gaudin, u którego mieszka³, i nie szczêdzi³ wyrazów przywi¹zania
i zaufania. Poleci³ mu us³uguj¹ce mu osoby, troszcz¹c siê o wszystko, co dotyczy³o losu jego bliskich.
Lecz to, co niezwykle budowa³o wszystkich, to sposób, w jaki
reagowa³ na pobo¿ne refleksje, jakie mu podsuwa³ biskup Marsylii. Nie przyjmowa³ tylko biernie tych myli, pragn¹³ czego wiêcej. Na propozycjê, aby ponowi³ akt ofiary ze swego ¿ycia, zawo³a³, i¿ czyni to bardzo chêtnie, lecz wed³ug niego nie jest to zas³ug¹
w oczach Boga i ¿e on nie traktuje tego jako prawdziw¹ ofiarê.
Wyznajê to w ca³ej szczeroci, doda³, najpiêkniejszym momentem
mego ¿ycia jest moja mieræ; tak ma³¹ wagê przywi¹zywa³ do ziemi i do wszelkich marnoci. Zmówi³ kilka wzruszaj¹cych modlitw,
nastêpnie, by spe³niæ ostatni obowi¹zek, zanosi³ gor¹ce mod³y za
swoj¹ diecezjê, wyra¿aj¹c siê o sobie samym z g³êbok¹ pokor¹.
Modli³ siê te¿ za Koció³ Powszechny, potem uca³owa³ krucyfiks,
z czym jest zwi¹zany odpust zupe³ny. Agonia siê rozpoczê³a i oko³o dziewi¹tej rano zasn¹³ ³agodnie w Panu w niedzielê 1 grudnia.
Bezporednio po zgonie biskup odprawi³ mszê w pokoju zmar³ego,
którego nastêpnie ubrano w szaty kardyna³a”.
Oto, jak potoczy³y siê sprawy. Po mszy postanowi³em wracaæ
do Marsylii.
Pan de Gaudin by³ wdziêczny, ¿e przedtem przestudiowa³em
testament i do³¹czone zapiski. W tych zapiskach zleci³ swemu
spadkobiercy, by porozumia³ siê ze mn¹ w sprawie transportu jego
cia³a do Reims. Prosi³, abym przyj¹³ od niego portret przedstawiaj¹cy Piusa VII, co dowodzi, jak bardzo by³em obecny w jego mylach i jak wielk¹ przyjani¹ mnie darzy³. Zreszt¹, tym zaufaniem
obdarza³ mnie, widz¹c moje przywi¹zanie do niego zw³aszcza, gdy
by³ zagro¿ony utrat¹ ¿ycia. I w tym siê nie myli³, poniewa¿ darzy-
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³em go gor¹cym uczuciem przyjani i jestem szczêliwy, ¿e pozosta³em taki do koñca. Wiedzia³, ¿e zachowa³em to uczucie w mym
sercu, gdy cieszy³ siê najwy¿szym uznaniem i w³adz¹, i ¿e nigdy
nie powo³ywa³em siê na tê przyjañ, by prosiæ go choæby o drobn¹
rzecz.
Widz¹c go w nieszczêciu, okaza³em jawnie uczucie przyjani
bez obawy, ¿e utracê swój w³asny presti¿, mówi¹c inaczej, nie
zwa¿a³em na konsekwencje swej decyzji, bo chcia³em mu zaproponowaæ zamieszkanie w mym domu, gdzie móg³by pozostaæ, gdyby to uzna³ za stosowne.

164

Dziennik 1839

Grudzieñ 1839
1 grudnia: Wyruszaj¹c z Gemenos, mój powóz przewróci³ siê
na bok od strony drzwi i dziêkowalimy Bogu, ¿e nikt nie dozna³
szkody poza kilkoma obra¿eniami. Bylimy spónieni z powodu
z³amanego powozu i dlatego nie zd¹¿y³em na nabo¿eñstwo w Kalwarii, na które mia³em przybyæ wieczorem.
3 grudnia: Msza u St-Martin w dniu wiêtego Franciszka Ksawerego. Obiad u Jezuitów. Potem powrót do kocio³a St-Martin,
aby s³uchaæ kazania i uczestniczyæ w nabo¿eñstwie. Napisa³em
probê do prefekta o pozwolenie na transport cia³a kardyna³a
z Gemenos i na z³o¿enie go w kaplicy katedry, czekaj¹c, a¿ rz¹d
odpowie na m¹ probê, by cia³o przewieziono do Reims i by spoczê³o w grobach arcybiskupów.
Wczoraj napisa³em do wikariusza generalnego zmar³ego biskupa, ks. Grosa, zawiadamiaj¹c go oficjalnie o mierci ordynariusza.
Zachêci³em go, by ze swej strony w imieniu kapitu³y katedralnej
stara³ siê o pozwolenie, o jakie ja prosi³em ministra. Prefekt bardzo uprzejmie udzieli³ mi potrzebnego zezwolenia.
4 grudnia: Zgodnie z mym zarz¹dzeniem cia³o kardyna³a
przywieziono i umieszczono u drzwi katedry wczoraj o dziewi¹tej wieczorem. Ksi¹dz Cailhol, mój wikariusz generalny przyj¹³
je i kaza³ z³o¿yæ na katafalku ustawionego, jak poleci³em, porodku kocio³a przyozdobionego ¿a³obnym kirem. Razem z ca³¹ kapitu³¹ katedraln¹ odprawi³em dzi rano nabo¿eñstwo ¿a³obne.
Wezwa³em proboszczów i wikarych miasta, by przyszli do katedry nie gremialnie, lecz ka¿dy z osobna. Nabo¿eñstwo by³o bardzo uroczyste. Po piêciokrotnych egzekwiach nakazanych przez
pontyfika³ cia³o zamkniête w o³owianej trumnie umieszczonej
w innej, drewnianej przeniesiono do kaplicy pogrzebowej rodzi-
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ny de Bausset1, gdzie codziennie bêdzie odprawiana msza, dopóki nie przewioz¹ cia³a do Reims. Na ca³unie pokrywaj¹cym trumnê umieszczono mitrê biskupi¹, stu³ê, piuskê i pelerynkê kardyna³a oraz czerwony kapelusz z frêdzelkami z³o¿ony u stóp. Te
insygnia pozostaj¹ na trumnie w kaplicy, gdzie j¹ z³o¿ylimy.
Uczyni³em, co by³o tylko mo¿liwe, aby uczciæ osobê biskupa
i kardyna³a, a jednoczenie dope³ni³em obowi¹zków, jakie dyktowa³a mi przyjañ.
Wczoraj napisa³em list do Ojca wiêtego nastêpuj¹cej treci2:
„Ojcze wiêty,
Przed dwoma dniami powiadomi³em Wasz¹ wi¹tobliwoæ
o ciê¿kiej chorobie jego eminencji kard. de Latila. Nie mielimy
wiele nadziei, i¿ wyjdzie z tej choroby, tym bardziej ¿e lekarz wezwany z s¹siedniego miasta pope³ni³ b³¹d.
Nie rozpozna³ on symptomów z³oliwej malarii, próbuj¹c leczyæ objawy wylewu krwi do mózgu. Bez wahania wiêc opatrzy³em chorego wiêtymi sakramentami i pos³a³em po trzech innych
lekarzy poród najbardziej znanych w Aix i Marsylii. Ci rozpoznali przyczynê choroby, podaj¹c jedyny lek, nie maj¹c jednak nadziei,
¿e przybêd¹ na czas, by zapobiec grobie miertelnego trzeciego
ataku. Niestety, ich przewidywania zici³y siê. Niebezpieczeñstwo
mierci by³o bliskie i wczoraj w niedzielê 1 grudnia o dziewi¹tej
rano kardyna³ odda³ ducha Bogu.
Jak pocieszaj¹ce jest to, Ojcze wiêty, ¿e Pan obdarzy³ naszego chorego niezmienn¹ pogod¹ ducha, co pozwoli³o mu budowaæ
wszystkich, bo da³ dowód wielkiej pobo¿noci, ¿ywo reagowa³,
przyjmuj¹c z mych r¹k wiête sakramenty lub s³ysz¹c akty oddania siê Bogu, które mu czêsto podsuwa³em. Zapewniam Wasz¹
wi¹tobliwoæ, nie³atwo spotkaæ kogo, kto umiera³by tak wiêcie.
Jego buduj¹cy przyk³ad nape³ni³ me serce pociech¹ w chwili, gdy
traci³em przyjaciela i tak zas³u¿onego biskupa. Mogê powiedzieæ,
¿e nie czu³em zmêczenia, gdy dwa dni i dwie noce czuwa³em nie1
W dawnej katedrze Marsylii by³o kilka kaplic, z których kaplica wiêtego Piotra
by³a przeznaczona na pochówek cz³onków rodziny de Bausset. Por. Cas. Bousquet, La
Major, cathedrale de Marseille, 1857, s. 178-179.
2
T³umaczenie tekstu Za³o¿yciela napisanego w jêzyku w³oskim.
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ustannie przy jego ³o¿u i moja obecnoæ przynosi³a mu ulgê; tak
mog³em spe³niæ wzglêdem niego swój pasterski obowi¹zek. Aby
nale¿ycie uczciæ tak wielk¹ godnoæ arcybiskupa i kardyna³a, jak
te¿ dope³niæ obowi¹zku, postanowi³em, ¿e cia³o zmar³ego spocznie
w mej katedrze.
Tam, po uroczystym nabo¿eñstwie ¿a³obnym z³o¿ymy czcigodne szcz¹tki w zamkniêtej kaplicy do momentu, gdy rz¹d przychyli
siê do mej proby na transport cia³a do kocio³a metropolitalnego
w Reims, gdzie kardyna³ pozostawi³ skromn¹ pami¹tkê, czyni¹c
darowiznê 6000 franków. Czu³em siê w obowi¹zku przes³aæ to wyjanienie Waszej wi¹tobliwoci, zawiadamiaj¹c j¹ o mieci Jego
Eminencji kardyna³a de Latila, arcybiskupa Reims. Padaj¹c do stóp
Waszej wi¹tobliwoci, proszê o b³ogos³awieñstwo apostolskie dla
siebie i dla mojej diecezji. Z najg³êbsz¹ czci¹, najpokorniejszy
i oddany syn Waszej wi¹tobliwoci”.
5 grudnia: List poufny do ministra. O ile to mo¿liwe, chcê
uprzedziæ go, ukazuj¹c mu, jak¹ intrygê przygotowuj¹ spiskowcy3.
Ojciec Jeancard napisa³ list do o. Mille’a, by go uprzedziæ i pouczyæ, jak ze swej strony ma zachowaæ siê wobec prefekta.
6 grudnia: Z³o¿y³y mi wizytê damy lub panny z Nazaretu.
Wyjania³em im, ¿e powinny zrezygnowaæ z tej ogromnej subskrypcji, jak¹ og³osi³y, a która mog³aby zniweczyæ wszystkie dochody podjêtych uprzednio dzie³4.
W chwili gdy wikariusz generalny wyrusza³, aby instalowaæ
reckiego proboszcza, którego sprowadzi³em z Rzymu5, przyby³ pan
Sanachini razem z towarzyszem, prosz¹c, abym odwo³a³ tê instalacjê. Twierdzili, ¿e otrzymali list od patriarchy, który zapowiada³,
3
List ten nie zosta³ skopiowany do zbioru listów oficjalnych biskupa. Porusza on
prawdopodobnie sprawê sanktuarium Notre-Dame du Laus. Biskup diecezji Gap napisa³
list do ministra wyznañ 12 grudnia. Wyjania w nim sytuacjê, jaka powsta³a w le Laus,
i mówi, ¿e biskup Marsylii wysuwa roszczenia niezgodne z przepisami prawa. Zob.
archiwum diecezji Gap.
4
Biskup de Mazenod napisa³ 3 grudnia do prze³o¿onej domu zwanego domem
Nazaretu, aby zaprotestowaæ przeciwko subskrypcji 12 franków rocznie na rzecz rozwoju ich sierociñca. Wyrazi³ tylko ustnie zgodê na kwestê.
5
Flavianos Némé, urodzony w Daïr-el-Kamar (Mont Liban), z zakonu Prêtres du
Saint-Sauveur by³ proboszczem parafii Saint-Nicolas de Myre od 1839 do 1849.
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¿e ju¿ wyruszy³ kap³an wys³any przez niego. Wiedzia³em dobrze,
co nale¿y s¹dziæ o zapewnieniach Greków i przekonany, ¿e ten list,
którego mnie nie pokazano, by³ wytworem bujnej wyobrani tych
panów, powiedzia³em im, niech id¹ sobie w pokoju. Nie jestem
bowiem cz³owiekiem, który dzia³a³by tak nierozwa¿nie, a zamianowany przeze mnie proboszcz z pewnoci¹ pozostanie na swym
stanowisku; jeli za inny kap³an ma przybyæ, to ¿yczê mu szczêliwej podró¿y. Instalacja mia³a miejsce, a kap³an nie przyby³.
Z³o¿y³ mi wizytê pan de Gaudin. Wrêczy³em mu dwa listy
skierowane do mnie, a adresowane do jego wuja kardyna³a. Jeden
by³ od ministra sprawiedliwoci, drugi od bpa Garibaldiego. Ten
ostatni zawiera³ inne papiery. Chocia¿ wszystko skoñczy³o siê wraz
ze mierci¹ biednego kardyna³a, pan de Gaudin postanowi³ wzi¹æ
te listy, by skompletowaæ dokumentacjê dotycz¹c¹ osoby kardyna³a. Zdaje siê, ¿e listy przys³ano w sprawie dymisji, jak¹ kardyna³
z³o¿y³.
7 grudnia: Udziela³em sakramentu bierzmowania rano i wieczorem. Pierwsze nieszpory z uroczystoci w seminarium duchownym.
8 grudnia: Msza w kaplicy Bractwa Boskiej Opatrznoci.
Uczestnictwo liczne i buduj¹ce. Sakrament bierzmowania udzielany ma³emu ch³opcu z tego Bractwa, zwanego de lEtoile6 by³ dla
mnie okazj¹, by powiedzieæ co, co mo¿e zbudowaæ wszystkich
obecnych. O trzeciej chrzest w mojej kaplicy przyj¹³ syn Jacquesa
Marbachera, brata Filipa, mojego s³u¿¹cego i Elisabeth, s³u¿¹cej
w mym domu. Philippe i Elisabeth Marbacher byli rodzicami
chrzestnymi ch³opca. Tego chrztu udzieli³em ze wzglêdu na szacunek, którym darzê ca³¹ tê dzieln¹ rodzinê, i aby zaznaczyæ, jak zale¿y mi na nich. Ojciec chrzestny i matka chrzestna przyjêli komuniê dzisiaj rano.
Dzi wieczorem uda³em siê do zgromadzenia panien Notre-Dame du Mont i pob³ogos³awi³em je Najwiêtszym Sakramentem7.
6
Dzie³o Boskiej Opatrznoci zwane lEtoile za³o¿one w 1820 mieci³o siê od 1820
do 1848 w Place de Lenche.
7
Nabo¿eñstwo Najwiêtszego Sakramentu.

168

Dziennik 1839

Proboszcz ¿yczy³ sobie, abym skierowa³ do nich kilka s³ów. Odpiewa³y one kantaty itd. Ich kaplica by³a pe³na wiernych.
9 grudnia: Msza w kaplicy panien Domu Sierot. Mimo niepogody, bo la³o jak z cebra, panny stawi³y siê wszystkie w kaplicy,
s³usznie wiêc post¹pi³em, ¿e nie da³em siê skusiæ tym, którzy
z nadmiernej troskliwoci namawiali mnie, bym zosta³ w domu.
Towarzysz¹cy mi ks. Cailhol wola³, bym konferencjê dla nich wyg³osi³ po komunii; po odbytych rekolekcjach tym bardziej smakowa³y one w natchnionych s³owach, które do nich kierowa³em. To
Jezus Chrystus, ukryty tam na o³tarzu przemawia³ przez moje usta;
dusze tych m³odych niewiast otwarte na ³askê i ma³ych pensjonariuszek tu obecnych by³y pod wra¿eniem tych s³ów, a mówi³y
o tym ³zy widoczne na ich policzkach.
Biskup Garibaldi odpowiedzia³ na mój list, w którym powiadomi³em go o ciê¿kiej chorobie kard. de Latila. Zastêpca nuncjusza pisze, ¿e w kopercie zaadresowanej do kard. by³o pismo papieskie, w którym przyjmuje dymisjê ze stolicy biskupiej Reims,
o czym zawiadamia³ kardyna³ Jego wi¹tobliwoæ, a na odpowied
czeka³ tak niecierpliwie i tak d³ugo.
10 grudnia: Niegodny ks. Callandre8 przys³a³ list, gdzie
w imieniu biskupa z Gap pyta mnie ponownie, na jakich warunkach zawar³ ze mn¹ umowê ks. Peix9. Gdyby ten cwaniaczek
Sekretarz biskuptwa Gap.
Sanktuarium du Laus znane z faktu objawienia Matki Bo¿ej pasterce Benoîte
Rencurel w 1664 zamkniête podczas rewolucji francuskiej staje siê w³asnoci¹ pañstwa.
Na pocz¹tku XIX w. budynki wokó³ sanktuarium zakupili duchowni departamentu Hautes-Alpes i oddali biskupowi. W 1818 de Miollis, biskup diecezji Digne, obejmuj¹cej
departament Hautes-Alpes (diecezja Gap zlikwidowana przez konkordat ostatecznie zosta³a przywrócona w 1823 z biskupem Arbaud), prosi³ o. de Mazenoda, by kilku kap³anów jego Zgromadzenia zamieszka³o w klasztorze du Laus i dalej prowadzi³o zbo¿ne
dzie³o pielgrzymek. We wrzeniu 1818 Za³o¿yciel przyje¿d¿a do Digne przy okazji swego pobytu w Saint-Laurent du Verdon, gdzie redaguje Regu³ê Misjonarzy Prowansji.
Rozmawia z przedstawicielami bpa Arbauda, a s¹ to: wikariusz generalny i proboszcz
z Gap, ksi¹dz Peix. 26 wrzenia zostaje podpisany kontrakt z bpem Arbaudem, na mocy
którego biskup powierza Misjonarzom Prowansji opiekê nad sanktuarium i dzie³o g³oszenia misji parafialnych. Dokument dzier¿awny podpisano kilka dni póniej: ksi¹dz
Peix, oficjalnie w³aciciel du Laus, oddaje w dzier¿awê na okres 29 lat, pocz¹wszy od
1 stycznia 1819, dom po³o¿ony obok kocio³a du Laus i nale¿¹ce do niego dobra”. De8
9
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posiada³ chocia¿ odrobinê taktu i ludzkiego zrozumienia, nie zgodzi³by siê wspó³pracowaæ w tej niegodziwej sprawie, któr¹ ob³udnie ukrywa siê (powo³uj¹c siê na prawo). Ale dzia³a on równie
pokrêtnie jak jego patron, pod³y Martel.
Ojcu opatowi Zogheb przekaza³em treæ listu, jaki zastêpca
nuncjusza napisa³ do mnie w jego sprawie. Podzielam tê opiniê, ¿e
jest on ofiar¹ przeladowania ze strony patriarchy Mazlouma10.
Przedstawi³ mi bardzo rzeczowo sw¹ sprawê. Doskonale wiem, jak
lekkomylnie podejmuje siê decyzje w biurach Kongregacji Propagandy Wiary, wiêc nie bêdê potêpia³ o. Zogheba na podstawie ich
opinii.
11 grudnia: List do biskupa pomocniczego diecezji Nancy.
Zacz¹³em ten list pisaæ 23 zesz³ego miesi¹ca. Ojciec de Géramb11
przys³a³ list w sprawie subskrypcji na rzecz dzie³ biskupa Algieru.
Przekazuje on 500 franków w imieniu wspólnot Trapistów, których
jest prokuratorem w Rzymie.
Adwokat Lajard przestudiowa³ treæ umowy, któr¹ zawar³em
z ks. Peix, i uzna³ j¹ za niepodwa¿aln¹. Winna byæ chroniona bardziej ze wzglêdu na poczucie taktu ni¿ poszanowanie prawa, lecz
poczucie taktu jest czym obcym dla naszych przeciwników.
12 grudnia: List do mojej matki. List do pana Tassy’ego,
w którym wyjaniam, ¿e martwi mnie to, i¿ jego pracownik zepsu³
szlachetny kamieñ w mym piercieniu, lecz nie zgadzam siê na jego wymianê. Ksi¹dz Coulin12 pisze w sprawie subskrypcji na rzecz
domu zwanego domem Nazaretu.
kretem z 6 stycznia 1819 bp Miollis ustanawia kanonicznie dom zakonny Misjonarzy
Prowansji w du Laus i nie wyznacza ¿adnego terminu, jak d³ugo ich wspólnota ma pozostaæ. Por. J.-M. Salgado, Les Oblats a Notre-Dame du Laus (1818-1840). Rome, 1965,
tekst polikopiowany 339 stron.
10
Michel Mazloum (1779-1855) wybrany w 1833 pod imieniem Maximos III na
patriarchê Greko-Katolików Melchitów ca³ego Wschodu, Aleksandrii i Jerozolimy.
Zobacz przypis 35 listopada odnonie do Josepha Zogheba.
11
Ojciec François de Géramb (1772-1848), ¿o³nierz i ojciec szeciorga dzieci.
Wdowiec w 1808; w 1814 wstêpuje do trapistów; w 1838 papie¿ Grzegorz XVI mianuje
go prokuratorem generalnym trapistów w Rzymie z tytu³em opata, mimo ¿e nie by³ kap³anem.
12
Ksi¹dz Fr.-X. Alphonse Coulin.
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Ojciec Bernard powróci³ z Saintes Maries de la Mer, gdzie g³osi³ misje parafialne. Pogoda nie sprzyja³a tej misji, gdzie mieszkañcy
¿yj¹ w znacznej odleg³oci od kocio³a, ulewne deszcze stanowi³y
dodatkow¹ trudnoæ, zalewaj¹c region Crau13. Nadspodziewany by³
rezultat tej misji. £aska poruszy³a serca wszystkich mieszkañców,
poczynaj¹c od sêdziego i mera, urzêdników celnych.
Ojciec Martin pisze, jak cudowne sprawy dokona³y siê podczas
jego misji, któr¹ wyg³osi³ w Delfinacie14. Odwiedzi³em ksiêdza diecezjalnego z Wersalu, który w chwili gdy mia³ odp³ywaæ na wyspy15, ciê¿ko zachorowa³. Moja wizyta przynios³a wielk¹ pociechê
temu dobremu kap³anowi.
Wzruszy³ mnie list od rodziców Philippe16, tak pe³en ciep³ych
uczuæ.
13 grudnia: Napisa³em do ks. Grosa, wikariusza generalnego
diecezji Reims, sugeruj¹c mu, aby pokry³ koszta przewiezienia cia³a
kardyna³a. Przys³a³ mi list, odpowiadaj¹c na mój, w którym powiadomi³em go o mierci kard. de Latila. W imieniu duchowieñstwa
diecezji Reims dziêkuje mi za to wszystko, co uczyni³em dla jego
arcybiskupa.
Ksi¹dz de Genoude17 z³o¿y³ mi wizytê, udaj¹c siê do Rzymu.
Mówi³ o swych planach sprowadzenia oratorianów, by powierzyæ
im szko³y rednie (colleges); oprócz colleges w Juilly i Sorèze18
planuj¹ fundacjê kilku zak³adów wychowawczych. Ojciec Dassy
pisze w sprawie apostazji Gignoux. Ojciec Telmon pisze o pocz¹tkach misji w Alleins19. Pragnie mieæ podrêcznik zwyczajów obowi¹zuj¹cych we wszystkich misjach oblackich. Ma racjê. Ten pod-

Równina dolnego Rodanu, na wschód od regionu la Camargue.
Dauphin (departament Alpes de Haute-Provence).
15
Wyspy: prawdopodobnie Antyle.
16
Philippe: s³u¿¹cy, por. wy¿ej 8 grudnia.
17
Antoine Eugene de Genoude (1792-1849), polityk i pisarz; wdowiec w 1834.
Wywiêcony na kap³ana pozosta³ dziennikarzem, wybrany na pos³a.
18
W Juilly (departament Seine-et-Marne) Oratorianie mieli s³awne kolegium za³o¿one w 1638. W Soréze w departamencie Tarn, Lacordaire i Dominikanie, odrodzeni we
Francji w 1840 osiedlili siê w 1854.
19
Departament les Bouches-du-Rhône.
13
14
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rêcznik by³ ju¿ w u¿yciu; gdzie siê zapodzia³20 i nie mamy nic na
jego miejsce. Misja przynosi cudowne owoce.
14 grudnia: Minister sprawiedliwoci napisa³, ¿e rz¹d wyra¿a
zgodê na przewiezienie cia³a kardyna³a do Reims. Panu de Gaudin
poda³em wiadomoæ o tej decyzji rz¹du, radz¹c, by czeka³ na odpowied wikariusza generalnego Grosa.
15 grudnia: Msza na Kalwarii dla stowarzyszenia mê¿czyzn;
obchodz¹ dzi swe wiêto patronalne. Natarczywy list od proboszcza parafii Lamanon21 w sprawie misji parafialnej.
Ojciec Mille pisze w licie, i¿ nowa obelga ze strony panów
z Gap22 dotknê³a oblatów. Ksi¹dz Martel zwraca siê do niego w tonie urzêdnika s¹dowego, Callandre i Chabran wykonuj¹ te polecenia; ci furiaci nieustannie gro¿¹, ich s³owa wyra¿aj¹ to, co nosz¹
w sercu.
Uda³em siê do prefekta, by omówiæ z nim sprawê budowy katedry; przekaza³em mu odpowied ministra sprawiedliwoci, który
zgadza siê na przewiezienie zw³ok kard. de Latila. Chcia³em, by
planem budowy katedry zainteresowali siê równie¿ nasi pos³owie,
panowie Surian i Reynard. Poszed³em do nich, ale ¿adnego z nich
nie spotka³em.
List do o. Telmona. Odpowiadam na wszystkie jego zapytania.
16 grudnia: Dokona³em sprzeda¿y mojej bryczki za cenê 500
franków. Do listu do o. Dassy doda³em odpowied genera³a karmelitów. List do ks. Jordany’ego, wikariusza generalnego diecezji Digne.
Jestem gotów udzieliæ wiêceñ seminarzystom jego diecezji, jeli
zechce przys³aæ ich do mnie. Mój list, szczery i uczciwy, kierujê do
tych, którzy zas³uguj¹ na szacunek pod ka¿dym wzglêdem.
17 grudnia: By³ dzi na obiedzie biskup koadiutor Nowego
Yorku23. Opowiada³ rzeczy interesuj¹ce o Ameryce. 500 franków,
Czy przez to daje do zrozumienia, ¿e podrêcznik siê zagubi³?
Lamanon w departamencie Bouches-du-Rhône.
22
Panowie z Gap: s³owa wydrapane w rêkopisie.
23
W rêkopisie: Neuw Hyorck. Jean Dubois, francuski sulpicjanin by³ biskupem
Nowego Yorku od 1826 do 1842. W 1837 jego koadiutorem zosta³ bp John Joseph
20
21
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jakie o. Geramb da³ mi na dzie³o biskupa Algieru, z³o¿y³em w depozyt w kasie sekretariatu.
18 grudnia: Pisze do mnie pan Drach24. Jego syn, student teologii, chce g³osiæ Ewangeliê poganom. Biskup Hughes, koadiutor
z Nowego Yorku znowu by³ u mnie na obiedzie; widzia³, i¿ mój
dom jest oblê¿ony przez tylu natrêtów25.
19 grudnia: Msza w Domu Opiekuñczym z sakramentem
bierzmowania dzieci, wychowanków tego zak³adu. Konferencja
w jêzyku prowansalskim, co bardzo podoba³o siê tym, którzy s¹
przekonani, ¿e do takich dzieci trzeba przemawiaæ nie inaczej jak
w tym jêzyku.
Kanonik Jeancard napisa³ w moim imieniu do o. Mille’a, podaj¹c regu³y, których ma przestrzegaæ.
20 grudnia: Dzieñ skupienia w wy¿szym seminarium; chcê
przygotowaæ siê do jutrzejszych wiêceñ. Zw³oki kard. de Latila
wyruszaj¹ do Reims; towarzyszy im ks. Lepage. Kapitu³a po egzekwiach po¿egna³a zmar³ego.
21 grudnia: wiêcenia otrzyma³o piêciu kap³anów. Dla mnie
ten dzieñ jest godny pamiêci. W tym w³anie dniu 28 lat temu zosta³em kap³anem. Biskup diecezji Gap napisa³ list. Znowu ob³uda!
Troskliwie uprzedza mnie, ¿e minister zosta³ poinformowany
o naszych sprawach przez prefekta departamentu Hautes-Alpes, tak
jakbymy nie wiedzieli, ¿e on sam i ca³a jego szajka mówili mu
o tym. Wyranie czuje, ¿e to na nim ci¹¿y ca³e odium, i chcia³by je
z siebie zrzuciæ, my jednak nie pozwolimy siê zwieæ z tropu.
Ojciec Bise pisze, wyjaniaj¹c swoj¹ opiniê o kaznodziejstwie.
Chcia³by unikn¹æ ryzyka, by próbowaæ improwizowaæ swoje kazania. Prosi, niech pozostawi¹ mu czas na przygotowanie nauk, jakie
ma wyg³osiæ. Jego uwagi s¹ celne, dlaczego wiêc nie zapada na
Hughes, Irlandczyk z diecezji Cashel, który póniej sam zosta³ biskupem i arcybiskupem Nowego Yorku. W tym czasie bp de Forbin-Janson, który przeje¿d¿a³ przez Nowy
York, przebywa³ w Stanach Zjednoczonych.
24
David Drach (1791-1865), syn rabina. Przeszed³ na wiarê katolick¹ w 1823.
25
Odwiedzaj¹cy i ¿ebracy wszelkiego rodzaju.
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miejscu s³uszna decyzja? Bêdê siê stara³ uregulowaæ tê sprawê
w inny sposób.
Je¿eli kiedykolwiek Kotterer chcia³by siê skar¿yæ, to niech odpowiedzi¹ bêdzie list, jaki w jego obronie napisa³em do biskupa diecezji Blois26, gdy na mnie nalega³, by móg³ opuciæ Zgromadzenie:
„Ekscelencjo, chcia³bym poleciæ twej trosce ks. Kotterera. Kap³ana tego znam dobrze, przez d³u¿szy czas by³ pod moim kierownictwem. Stwierdziæ mogê, ¿e by³ cz³owiekiem czystych obyczajów,
nie pozbawiony talentów. wiadectwa potwierdzaj¹, ¿e z powodzeniem g³osi³ s³owo Bo¿e. Nie w¹tpiê wiêc, ¿e bêdzie przydatny
w duszpasterstwie i ¿e zostanie ¿yczliwie przyjêty w twej diecezji,
tym bardziej ¿e zna go dobrze superior wy¿szego seminarium. ¯ywiê przekonanie, ¿e o. Kotterer przyjêty do twej, Ekscelencjo. diecezji nie sprawi ci zawodu; bêdzie tam lepiej pracowa³ ni¿ w moim
regionie, gdzie konieczne jest rozumieæ i nawet mówiæ w jêzyku prowansalskim. Bez wahania popar³em plan, jaki powzi¹³ Kotterer, by
diecezjê Blois wybraæ sobie przed innymi diecezjami, bo znam twoj¹ dobroæ i wiem, ¿e ks. Le Duc27 jest nastawiony pozytywnie. Proszê, Ekscelencjo, we tego m³odego kap³ana pod swoj¹ opiekê.
Rzadko nadarza siê okazja do napisania listu, spiesznie wiêc korzystam z tej sposobnoci, aby wyraziæ moj¹ g³êbok¹ czeæ dla ciebie,
co czyniê dzi z radoci¹, polecaj¹c siê twej modlitwie”.
Na ten uprzejmy list nie otrzyma³em odpowiedzi, co mnie nie
dotknê³o. Nie obra¿am siê tak ³atwo jak inny biskup, który siê
uskar¿a, i¿ nie odpowiedzia³em na list, który przyszed³ zaraz potem, jak mu swój wys³a³em. Pisz¹c do mnie, chcia³ mnie ostrzec,
bym mia³ siê na bacznoci przed oszustem i jego intrygami, których sam pad³ ofiar¹. Wracaj¹c do biskupa z Blois, nie zaanga¿owa³ ks. Kotterera i jak mia³ mu powiedzieæ, nie mia³ mu nic do
zofiarowania.
22 grudnia: List, który przys³a³ Adrien Chappuis28, zdumia³
mnie niepomiernie. Na pocz¹tku wyra¿a uczucia wdziêcznoci,
Philippe François de Sausin, biskup diecezji Blois od 1823 do 1844.
Superior seminarium duchownego w Blois.
28
Adwokat w Pary¿u, który dawniej by³ cz³onkiem m³odzie¿owego stowarzyszenia w Aix.
26
27
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czego mog³em oczekiwaæ od cz³owieka, któremu wywiadczy³em
tyle dobra, nastêpnie wysuwa propozycjê zaskakuj¹c¹, na co
nietrudno jest mi odpowiedzieæ. Prosi mnie o zgodê, by móg³ zniweczyæ intrygê tych, którzy gor¹czkowo pracuj¹, jak sam twierdzi, by odrzuciæ moj¹ kandydaturê na stolicê biskupi¹ Reims czy
Pary¿a, które to stolice, jak mówi¹, bêd¹ wkrótce wakuj¹ce.
Chappuis twierdzi, ¿e ten spisek doprowadzi³ ju¿ do odsuniêcia
mojej kandydatury na stolice biskupie Auch i Lyonu. No có¿, nie
domyli³em siê, i¿ wziêli mnie pod uwagê, by przenieæ mnie do
Auch lub Lyonu i ¿e ¿yczliwe mi osoby chcia³y mnie uhonorowaæ, pozbawiaj¹c mnie tego rzekomego przywileju; jednak znaj¹c moje rozumowanie i moje zasady, mogliby ¿yæ spokojnie.
Owiadczam to zdecydowanie, ¿e dla biskupa to ¿aden przywilej,
lub jak mówi¹ w wiecie, ¿aden awans, gdy otrzymuje on nominacjê na arcybiskupa.
Czasy wspó³czesne dopuci³y siê prawdziwych nadu¿yæ. Byæ
mo¿e to przekonanie p³ynie z faktu, ¿e arcybiskupi maj¹ piêæ tysiêcy franków wiêcej ni¿ biskupi. A mo¿e dlatego, ¿e Bonaparte
mianowa³ ich genera³ami dywizji, podczas gdy biskupów uczyni³
tylko genera³ami brygady. W moim przekonaniu potrzeba innych
powodów, by móc przenieæ biskupa i nie mam na tyle mi³oci
w³asnej, abym s¹dzi³, ¿e jestem w stanie dokonaæ wiêcej dobra
w wielkiej diecezji ni¿ w mej ma³ej diecezji Marsylii.
Jestem bardzo wdziêczny dobremu i wspania³emu adwokatowi Chappuis za jego pe³n¹ dla mnie postawê ¿yczliwoci. Kieruj¹c
siê poczuciem sprawiedliwoci, chcia³ udaremniæ grê tych, którzy,
chc¹c mnie odsun¹æ od stanowisk biskupich, rzucaj¹ na mnie
oszczerstwa, pe³ni zazdroci lub innych namiêtnoci i lêku. Dziêkuj¹c mu za jego dobr¹ wolê, nie pozwolê, by cokolwiek uczyni³
porednio lub bezporednio dla zdemaskowania nie¿yczliwych mi
ludzi i by zrealizowa³ zamiary, których nigdy nie zaakceptujê.
23 grudnia: Uda³em siê do prefekta i zaprosi³em do mego
powozu, by mu pokazaæ drugi klasztor Sióstr Wizytek, który chcemy sprzedaæ na hospicjum dla ¿ebraków. Osi¹gn¹³em swój cel: prefekt by³ zachwycony tym budynkiem i jest przekonany, ¿e nadaje
siê doskonale do podjêtego zamiaru. Zwo³a³em radnych Zgromadzenia, by podj¹æ decyzjê, czy zostan¹ dopuszczeni do lubów za-
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konnych o. Perron29 i brat Roux30. Ci dwaj zostali dopuszczeni jednog³onie; ich oblacja bêdzie mia³a miejsce w tych dniach; dostan¹
numery 82 i 83. Niestety! Szatan przesia³ tê rodzinê zakonn¹, której tak straszliwie obawia siê piek³o i a¿ siedemnastu znalaz³o siê
nieodpowiednich co do ciê¿aru i miary ziarna. Odpadli jak plewa
przy m³óceniu31. Da³by Bóg, by nie spalili siê w ogniu.
Nie licz¹c tych 17, omiu innych z bardziej lub mniej s³usznych powodów zosta³o zwolnionych od lubów, co stanowi liczbê
25, któr¹ nale¿y odj¹æ od 82; mamy 58, z tych dziesiêciu otrzyma³o ju¿ sw¹ nagrodê, któr¹ zdobyli dziêki swej wytrwa³oci. Liczba
pracowników tu, na ziemi, wynosi 48, z których mamy 41 kap³anów, trzech oblatów z ni¿szymi wiêceniami i czterech braci konwersów. Oto, jak siê przedstawia personel Zgromadzenia w koñcu
grudnia 1839.
24 grudnia: List od g³ównego sekretarza32 ksiêcia Orleanu to
tak wielka zachêta dla naszych planów, ¿e chcia³bym podaæ wiernie jego treæ:
„Ekscelencjo,
Zgodnie z ¿yczeniem ksiêcia Orleanu mam zaszczyt poinformowaæ ciê, i¿ Jego Królewska Moæ, okazuj¹c szczególne zainteresowanie, przekaza³ królowi oficjalne pismo, które mu wrêczy³e
dla Najjaniejszego Króla. Jednoczenie informujê, ¿e ksi¹¿ê oddany tej sprawie zapozna³ ministra z problemem poruszonym
w tym pimie i pragnie nadal ledziæ przebieg sprawy, nie trac¹c
jej z pola widzenia, bez wzglêdu na wydarzenia w Algierii i jego
powrót do tego kraju.
Proszê przyj¹æ, itd.”.
Ksi¹dz Gros, wikariusz generalny z Reims pisze, i¿ zgadza siê
ze mn¹ co do sprawy przedstawionej w mym licie i dysponuje
29
Frederic Perron (1813-1848), urodzony w Bosco (Alessandria) we W³oszech,
kap³an 25 maja 1839, oblat 1 stycznia 1840.
30
Jacques Nicolas Roux, urodzony w 1817, oblat 1 stycznia 1840, kap³an 3 lipca
1842, opuci³ Zgromadzenie w 1844.
31
W jêzyku francuskim zdanie skomplikowane: siedemnastu odpad³o wraz z plewami, nie maj¹c ciê¿aru i miary ziarna. Aluzja do Mt 3,12.
32
Chodzi o g³ównego sekretarza ksiêcia.
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sum¹ tysi¹ca franków dla pana de Gaudina, by uczestniczyæ
w kosztach transportu cia³a kard. de Latila.
List od o. Deveronico. Wyjania mi, ¿e maj¹c wadê wymowy,
bo j¹ka siê, nie jest w stanie przewodniczyæ modlitwie wieczornej.
Jest to bolesne dla mnie, ¿e o. Courtès nie zrozumia³, czym jest ta
u³omnoæ. Móg³by oszczêdziæ temu biednemu dziecku wiele udrêki.
25 grudnia: Msza pontyfikalna w noc Bo¿ego Narodzenia.
Drug¹ mszê odprawi³em, podczas gdy chór piewa³ jutrzniê. Liturgia pontyfikalna o wpó³ do jedenastej z muzyk¹. Nieszpory pontyfikalne z kazaniem, po nich uroczyste b³ogos³awieñstwo.
Piszê list do pana Chappuisa. Dziêkujê mu za dobr¹ wolê, jak¹
mi okaza³, lecz stanowczo mówiê, by absolutnie nie podejmowa³
czegokolwiek, bezporednio lub porednio, chc¹c zwróciæ uwagê
rz¹du na mnie. Wyjaniam, jak bez mojej wiedzy w³o¿ono na mnie
ciê¿ar odpowiedzialnoci za diecezjê Marsylii, i przypominam, ¿e
odrzuca³em ka¿d¹ propozycjê objêcia biskupstwa, nawet gdy by³a
ze strony króla. Dopiero mój poprzednik postawi³ mnie w sytuacji,
w której by³em zmuszony przyj¹æ brzemiê, przed czym zawsze siê
broni³em. Ten jeden raz to bardzo wiele, chodzi³o tu o ma³¹ diecezjê, któr¹ stworzy³em i któr¹ realnie kierujê od piêtnastu lat. Kiedy
jednak znajdê podstawê w prawie kanonicznym, poproszê o zwolnienie mnie z tej odpowiedzialnoci.
26 grudnia: Oto list Ojca wiêtego:
„Grzegorz XVI, papie¿.
Czcigodnemu bratu pozdrowienie i b³ogos³awieñstwo apostolskie.
Z bólem serca i zarazem z wdziêcznoci¹ otrzymalimy, czcigodny bracie, twe dwa listy mówi¹ce najpierw o chorobie naszego
drogiego syna, J.B. de Latila, biskupa tytularnego Saint-Syste
i kap³ana Kocio³a Rzymskiego. Równie szybko dotar³a do nas
wiadomoæ, jak¹ wys³a³e o jego mierci zaledwie trzy dni póniej
Nasz ból nie by³ mniejszy ni¿ twój, lecz pocieszy³a nas wiadomoæ
zawarta w twoim drugim licie, i¿ w ostatnich dniach ¿ycia ten
pobo¿ny kardyna³ opatrzony sakramentami, których mu udzieli³e,
wiadomie pragn¹³ mierci, i to z tak¹ uleg³oci¹, ¿e by³ dla ota-
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czaj¹cych go wzorem mêstwa. Kierowani wiêc ojcowsk¹ mi³oci¹
nie omieszkalimy poleciæ Bogu duszy zmar³ego w ofierze mszy
wiêtej i mod³ach, aby najmi³ociwszy Pan odpuci³ mu winy, które pope³ni³ z ludzkiej u³omnoci. Raz jeszcze wyra¿amy wdziêcznoæ tobie, czcigodny bracie, tak za otrzymane listy, jak zw³aszcza
za wszelkie dobro, jakie z serca okaza³e umieraj¹cemu. Wiêc pokornie prosimy Ojca mi³osierdzia w niebie, aby nagrodzi³ ciê obfitymi ³askami swej dobroci, które zlewaj¹ siê tak¿e na owczarniê
powierzon¹ twej pieczy. Jako dowód szczególnej ¿yczliwoci
udzielamy, czcigodny bracie, apostolskiego b³ogos³awieñstwa tobie
i wiernym ci powierzonym.
Rzym, u Sainte-Marie-Majeure, 18 grudnia 1839, dziewi¹tego
roku naszego pontyfikatu
(w³asnorêczny podpis) Grzegorz XVI, papie¿33”.
Ojciec Honorat daje szczegó³y misji Malemort; pocz¹tek misji
w Bedoin34. Ojciec Courtès pisze mi o rzeczach zdumiewaj¹cych.
Ojciec Deveronico mia³ po¿yczyæ od swych rodziców 200 franków
i 150 franków od wiênia. Nie do wiary, by dosz³o do takiego szaleñstwa. Muszê mu o tym napisaæ. Louis, mój siostrzeniec napisa³
mi z Vals-pres-le-Puy. Ojciec Deschamps, rektor Jezuitów, z³o¿y³
mi nieoczekiwan¹ wizytê. Przyszed³ mi oznajmiæ, ¿e ojciec genera³ posy³a go znowu do Awinionu, by kontynuowa³ tam rozpoczête
dzie³a, i ¿e o. Pitron zosta³ mianowany rektorem na jego miejsce.
Niech ojciec genera³ mi wybaczy, lecz mam inne zdanie. On nie
wie, co czyni, i szybko zrozumie swoj¹ pomy³kê. Trzeba by³o cz³owieka o takiej bystroci umys³u jak o. Deschamps, aby daæ mocne
podstawy rodz¹cej siê wspólnocie Towarzystwa Jezusowego
w Marsylii. Bêd¹c tutaj, zdoby³ uznanie. W¹tpiê, czy o. Pitron,
mimo osobistych zas³ug, bêdzie otoczony takim szacunkiem jak
ojciec Deschamps. To rzeczywicie sprawia zawód, gdy w³o¿y³o
siê tyle wysi³ku, by odnieæ pewien sukces, a tu nagle jest siê pozbawionym odpowiednich rodków; zw³aszcza gdy sprawa jest
trudna.

33
34

Tekst oryginalny w jêzyku ³aciñskim.
Malemort-du-Comtat i Bédoin w departamencie Vaucluse.
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27 grudnia: Moja matka odda³a mi swoj¹ akcjê na rzecz kocio³a Saint-Lazare jako darowiznê do mojej osobistej dyspozycji35.
Chc¹c daæ dowód mojego uznania za szlachetn¹ pos³ugê
i ofiarnoæ ks. Fissiaux, postanowi³em zamianowaæ go honorowym
kanonikiem katedralnym. Czy mo¿liwe jest spotkaæ lepszego kap³ana ni¿ tego m³odego duchownego? Ma najszczêliwsze pomys³y wszelkiego rodzaju dzie³ dobroczynnych, a ³¹czy z tym rzadko
spotykan¹ energiê, by je wszystkie wspólnie realizowaæ. Lecz najbardziej godna pochwa³y jest jego skromnoæ, która nie pozwala
mu stawiaæ siebie na pierwszym miejscu. Równie¿ jego szacunek
sk³aniaj¹cy go do tego, by niczego nie zaczynaæ bez porozumienia
ze mn¹ i niczego nie realizowaæ jak tylko wspólnie ze mn¹.
Z³o¿y³ mi wizytê genera³ dywizji, a tak¿e prefekt. Powiedzia³em im, ¿e je¿eli bêdziemy mieæ now¹ katedrê, mogliby wzi¹æ
seminarium duchowne i zrobiæ z niego wojskowy szpital, na co
zgodê wyra¿a rz¹d. Kupuj¹c domy z rue Rouge oraz teren nieu¿ywanego36 przez w³adze miasta starego cmentarza, mo¿na by
zbudowaæ piêkny gmach dla piêciuset chorych, którzy bêd¹ leczeni w szpitalu wojskowym. Tak oto wszystko przyczynia³oby siê dla
wspólnego dobra. W tej sprawie bêdê jeszcze rozmawia³ z genera³em, aby przedstawi³ swemu ministrowi wojny nasze plany dotycz¹ce katedry, co by³oby dla niego korzystne.
28 grudnia: Piszê do o. Deveronico, gani¹c go, ¿e pozwoli³
sobie bez wiedzy superiora wzi¹æ po¿yczkê. List do biskupa seniora37 diecezji Digne to odpowied na list, jaki ten wiêty biskup skierowa³ do mojego wuja, a w którym ³askawie wspomnia³ o mnie.
List do proboszcza parafii La Ciotat. Skoro parafia Aubagne
jest tak opuszczona, ks. Carbonel nie mo¿e przyjæ mu z pomoc¹.
Pisz¹c do biskupa diecezji Grenoble38, zapraszam go bardzo uprzej35
14 marca 1837 bp de Mazenod zebra³ kanoników i proboszczów, aby zastanowiæ siê, jak zdobyæ pieni¹dze na sp³atê czêci d³ugu zaci¹gniêtego przy budowie kocio³a Saint-Lazare. Uchwalono rozes³anie 500 akcji po 200 franków jako po¿yczkê zwrotn¹ na okres dziesiêciu lat, bez procentów.
36
Désempare — niezdatny do u¿ycia (Littré).
37
Bienvenu de Miollis, biskup diecezji Digne od 1805 do 1838. Poda³ siê do dymisji w wieku 86 lat w 1838 i wycofa³ siê do Aix. Jego nastêpc¹ by³ biskup M.D. Auguste Sibour.
38
Philibert de Bruillard, biskup Grenoble od 1826 do 1853.
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mie, by poby³ u mnie jaki czas. W ten sposób chcia³bym przeprosiæ go, ¿e zwleka³em zbyt d³ugo z odpowiedzi¹ na jego ostatni list.
29 grudnia: Piszê do pana de Gaudina i zawiadamiam go, ¿e
ks. Gros, wikariusz generalny z Reims, przekazuje sumê tysi¹ca
franków do jego dyspozycji, aby uczestniczyæ w kosztach pogrzebu kard. de Latila. Znowu spotka³em siê z panem de Surianem,
naszym pos³em, i poleci³em mu sprawê budowy katedry.
30 grudnia: Losowanie piêtnastu akcji na rzecz kocio³a Saint-Lazare.
31 grudnia: Wielkie przyjêcie dla duchowieñstwa miasta
i wielu innych osobistoci. Prefekt chcia³ mnie uprzedziæ; przyszed³ do mnie, zanim ja uda³em siê do niego. Uda³em siê tam jednak,
gdy wróci³ ode mnie, jak te¿ do genera³a dywizji, genera³a brygady i mera miasta. To zwalnia mnie od obowi¹zku sk³adania im wizyty w dzieñ Nowego Roku. Co za pañszczyzna!
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Saint-Louis. Wiejski dom wypoczynkowy biskupstwa Marsylii,
który bp Eugeniusz de Mazenod naby³ w 1839
(Por. Dziennik 21 i 22 kwietnia 1839)

Wielebna Matka Emilie D. Vialar, Za³o¿ycielka Zgromadzenia Sióstr
w. Józefa (1797-1856). Kolebka Zgromadzenia jest w Gaillac
(departament Tarn); dom generalny przeniesiono póniej do Marsylii,
gdzie bp de Mazenod zatwierdzi³ statut nowego instytutu
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Ojciec Charles-Dominique Albini, OMI. Zmar³ 20 maja 1839 w Vico na
Korsyce (Por. Dziennik 28 lutego 1839 (cuda); 27 kwietnia (choroba);
20 i 29 maja 1839 (mieræ); 27 maja 1839, 3 grudnia 1841 (wiêtoæ)

Klasztor w Vico na Korsyce, w którym zmar³ o. Albini.
Cia³o jego spoczywa w kociele klasztornym
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1 stycznia: Rozpocz¹³em zajêcia jeszcze przed witem. W czasie mszy wiêtej z³o¿yli na me rêce swe luby zakonne o. Perron
i brat Roux, którzy przybyli do mojej kaplicy w towarzystwie ojców z Kalwarii i nowicjuszy.
Rozpoczê³o siê nastêpnie wielkie ogólne przyjêcie, trwaj¹ce
ca³y Bo¿y dzieñ. Wiele razy wznosi³em serce do Boga, ofiaruj¹c
Mu ten mêcz¹cy dla mnie obowi¹zek. I choæ z oporem w nim
uczestniczy³em, mog³em dostrzec i dobr¹ jego stronê, któr¹ by³
ho³d sk³adany g³owie Kocio³a w diecezji. Wiele osób chcia³oby
spotkaæ siê z nim, by zamieniæ choæby kilka ciep³ych s³ów. Tematem tak nam drogim, który przy tej okazji poruszamy, jest potrzeba
budowy nowej katedry, itd.
2 stycznia: Ksi¹dz Chirac donosi w licie, ¿e markiz Barthélemy jest do mej dyspozycji, gdy tylko to oka¿e siê konieczne przy
budowie katedry.
Rycerz de Collegno prosi o informacje o o. Rossim1. Ten hultaj mia³ czelnoæ udaæ siê do arcybiskupa Turynu, bêd¹c naznaczony podwójnym piêtnem odstêpcy, bo porzuci³ Zgromadzenie i uciek³
z mojej diecezji, do której by³ w³¹czony z chwil¹, gdy zosta³ wyjêty z pod jurysdykcji swego ordynariusza biskupa diecezji Cuneo.
Ojciec Courtès pisze, ¿e arcybiskup jest bardzo zadowolony
z misji, które g³osili nasi ojcowie. Jak¿e bowiem mog³o byæ inaczej!
Ojciec Deveronico przys³a³ list, w którym deklaruje sw¹ niewinnoæ wobec oskar¿enia go, i¿ zaci¹gn¹³ po¿yczkê u wiênia.
Jest to ja³mu¿na, jakiej ten wiêzieñ udzieli³ w imieniu osoby, która
1
Joseph Rossi, ur. w 1800 w Demonte (diecezja Cuneo lub Conti), oblat 15 sierpnia 1830, kap³an 25 grudnia 1830. Opuci³ Zgromadzenie w 1836.
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pozostawi³a mu swobodê, aby da³ w jej imieniu, kiedy to bêdzie
konieczne. Nie tak dok³adnie wyjania sprawê drugiej po¿yczki.
Twierdzi, ¿e jest to czek wypisany od rêki, prawdopodobnie na
nazwisko jego rodziców. I w³anie tego nie powinien przyjmowaæ.
W pozosta³ej czêci listu wyra¿a swe najlepsze uczucia.
Ksi¹dz Barbarin2 przys³a³ list pisany z seminarium Saint-Sulpice.
3 stycznia: Niepowodzeniem zakoñczy³o siê moje porednictwo u pani i panny Meinier; rozgoryczone postaw¹ pana de Lescasesa, nie chc¹ wiêcej s³yszeæ o nim. Niech wiêc ten pan porzuci
nadziejê ¿e bêdzie móg³ polubiæ osobê, któr¹ uwiód³. Jest ona
zdecydowana wychowaæ dziecko, które prawnie uznaje za swoje,
lecz wola³a by raczej umrzeæ, ni¿ mia³oby j¹ spotkaæ to straszne
nieszczêcie zostaæ ¿on¹ mê¿czyzny, jakim jest pan de Lescases.
Moim zadaniem jest przekazaæ tê odpowied panu de Lescases.
Przysz³a wiadomoæ o mierci arcybiskupa Pary¿a3. Jestem
prawdziwie zasmucony odejciem tego duchownego. Modlilimy
siê za niego podczas wieczornych modlitw we wspólnocie, a jutro
odprawiê za niego mszê wiêt¹.
Ksi¹dz Caire, nasz kanonik honorowy4, przys³a³ list.
4 stycznia: Msza za arcybiskupa Pary¿a. Podobnie jak wczoraj, dzisiejszy dzieñ up³yn¹³ mi na wizytach. Wszelkie nasze czynnoci s¹ mi³e Bogu, kiedy Mu je ofiarujemy. Pañszczyznê tê chcê
odrobiæ, bo to obowi¹zek biskupa. Jednak z tych spotkañ pasterza
z owieczkami rodzi siê zbawienny owoc.
Oto list, który napisa³em do pana Chappuis w odpowiedzi na
jego drugi list. Wola³bym raczej go nie przepisywaæ, lecz Tempier
zgani³ mnie, ¿e nie skopiowa³em pierwszego listu, trzeba wiêc
uzbroiæ siê w cierpliwoæ i zabraæ siê do przepisywania:
Mam nadziejê, drogi synu, ¿e mój list dostaniesz w porê, aby
odwieæ ciê od realizowania tego, do czego natchnê³o ciê twe dobre serce, w nadziei ¿e bêdzie to dla mnie po¿yteczne lub przyjem2
3
4

Arsène de Barbarin (1812-1875), z Marsylii, by³ w instytucie Sulpicjanów.
Biskup H. Louis de Quélen, zmar³y 31 grudnia w wieku 61 lat.
Andre Caire (1797-1856), rodem z Marsylii, by³ kap³anem w Pary¿u.
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ne. Zasady, jakimi siê kierujê, podczas ca³ego mego pasterzowania
znajdziesz w wyjanieniu, jakie ci pos³a³em. Otó¿ oceniam sprawy
z innego punktu widzenia, ni¿ ty to czynisz. Patrzysz na to po ludzku, a ze wzglêdu na przyjañ chcia³by uzyskaæ dla mnie to, czego
ludzie tu na ziemi zwykle pragn¹. Co do mnie, mam na uwadze
jedynie to, co wieczne i ka¿d¹ rzecz odmierzam miar¹, któr¹ stanowi moje sanktuarium. Mówi³em ci, jak to siê sta³o, i¿ wbrew
sobie zosta³em biskupem Marsylii. Oczywicie nigdy nie wzi¹³bym
na siebie takiego ciê¿aru odpowiedzialnoci, gdyby mnie pytano
o zgodê. Wiesz, ¿e pozycja spo³eczna dawa³a mi wiêcej swobody,
by nale¿ycie pe³niæ obowi¹zki mego urzêdu w diecezji, któr¹
w rzeczywistoci zreformowa³em.
Mimo nieuniknionych przeszkód, by wypleniæ nadu¿ycia
i ustaliæ zdrowe zasady, wiele razy z powodzeniem udawa³o mi siê
zrealizowaæ swój zamys³. Za rz¹dów biskupich mego stryja oraz
przez krótki okres mego episkopatu dziêki ojcowskiej trosce o ka¿dego i dziêki duchowi braterstwa, którego stara³em siê pielêgnowaæ
wród duchownych, mog³em dokonaæ tego, czego nie móg³by nikt
w ¿adnej innej diecezji Francji, a nie s¹dzê, by kto ponosi³ wiêksze trudy ode mnie. I tak s³ynny kaznodzieja Frere powiedzia³ mi
tej jesieni, zachwycony tym, co widzia³ podczas rekolekcji duszpasterskich, które prowadzi³ dla nas, ¿e nigdzie dot¹d nie spotka³
tak serdecznej atmosfery jak tutaj. Z jednej strony ojcowska troska,
synowska postawa z drugiej strony i taka naturalna swoboda, taka
spontanicznoæ, tyle wdziêku w tej braterskiej przyjani.
Pomimo to wci¹¿ odczuwam ciê¿ar odpowiedzialnoci i co by
siê sta³o, gdybym mia³ zaczynaæ gdzie indziej, zw³aszcza w Pary¿u, gdzie biskup pe³ni¹cy sumiennie swój urz¹d spotyka przeszkody nie do przezwyciê¿enia, gwa³towny sprzeciw i ró¿nego rodzaju
niepokoje. Dlatego uwa¿am za szaleñca ka¿dego, kto ubiega siê
o tê siedzibê biskupi¹, i za naprawdê nieszczêliwego tego, kogo
zmuszono, by j¹ przyj¹æ. Nadto nie uniknie grzechu, kto w swym
zalepieniu bezporednio lub porednio czyni najmniejsze starania,
aby obj¹æ to stanowisko, i nara¿a swe zbawienie, nie mog¹c wype³niæ wszystkich obowi¹zków prawdziwego pasterza dusz z powodu nadzwyczajnych trudnoci. Wiesz, ¿e ca³a nasza misja daje siê
poznaæ tutaj. Zaszczyty, szacunek itd. to s¹ tylko dodatki i naprawdê nie warto siê za nimi uganiaæ. Jak widzisz, drogi synu, otworzy-
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³em przed tob¹ ca³¹ m¹ duszê. To przypomni ci czas, gdy bêd¹c
wiadkiem wszystkich moich czynów, mog³e czytaæ w mej duszy
jak we w³asnym sercu.
3 stycznia5: Kilkakrotnie przerywa³em pisanie tego listu z powodu niekoñcz¹cych siê noworocznych wizyt, tak¿e poza dzieñ
1 stycznia, bo mia³em do czynienia z t³umem ludzi. Chcia³bym
skoñczyæ go dzisiaj, jeli mo¿liwe. W sposób wyczerpuj¹cy wyjani³em ci sedno sprawy, któr¹ zajmujesz siê powodowany uczuciem
przyjani. Dodam, i¿ twe postêpowanie przedstawia co do formy
powa¿ne braki. W jakim celu dzienniki mia³yby siê mn¹ zajmowaæ? Czy nie wygl¹da³oby to tak, ¿e pisz¹ tylko pod moje dyktando lub za moj¹ namow¹? Wyobra¿am sobie ogromne oburzenie
jako odpowied na ten proceder. Godzien po¿a³owania jest, kto dla
s³awy, ulegaj¹c tym intrygom, ci¹gn¹³by na siebie niechybnie
powszechne potêpienie. Lecz tak¿e godzien po¿a³owania by³by ten,
kto przeciwnie z ca³ej duszy odpycha jak¹kolwiek myl o godnoci kocielnej, jak to ja czyniê w swej szczeroci. Zreszt¹, co móg³by zyskaæ, gdyby by³ przekonany, ¿e bardziej zas³ugujê na to nie³atwe stanowisko i ¿e podo³am temu zadaniu?
Spowodowa³by szemrania, obudzi³by zazdroæ i wznieci³by
wszelkiego rodzaju namiêtnoci. Artyku³y z gazet nie maj¹ wp³ywu na rz¹d, gdy podejmuje on wa¿ne decyzje. Jestemy przekonani, ¿e rz¹dz¹cy znaj¹ dobrze zas³ugi tych, których powo³uj¹ do tak
wysokich godnoci. Intryga mo¿e niekiedy ich zmyliæ, lecz czy nie
by³oby intryg¹, gdyby rz¹d og³asza³ nominacje pod wp³ywem artyku³ów z gazet? Nigdy wiêc nie radzi³bym komu, by dzia³a³ takim sposobem, gdy chodzi o promowanie kogokolwiek na odpowiedzialne stanowiska. Co do mnie, powtarzam, nie chcê u¿ywaæ
takich rodków ani ¿adnych innych, bo nie uwa¿am, ¿e nadajê siê
do czegokolwiek, ja, który ledwie mogê podo³aæ obowi¹zkom, jakie Opatrznoæ z³o¿y³a na mnie. Wreszcie, nie ubiegaj¹c siê wcale
o ¿adne godnoci i nie pragn¹c mieæ nowych problemów, ka¿dego
dnia proszê Boga, aby nadarzy³a siê sposobnoæ, kiedy móg³bym
powróciæ do prywatnego ¿ycia.
Wtedy mój czas powiêca³bym tylko sprawom wiecznym,
przekonany, ¿e bardziej przys³u¿ê siê bliniemu modlitw¹ ni¿ gdy5

List bez daty, rozpoczêty wczeniej, kontynuowany 3 stycznia.
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bym gorliwie dzia³a³ dla jego dobra. Mam nadziejê, synu, ¿e zgodzisz siê z m¹ opini¹ i uznasz jej s³usznoæ. Tak nakazuje mi sumienie, co nie wzbrania mi ponownie wyraziæ ci szczer¹ wdziêcznoæ za wszystko, co czynisz dla mnie kierowany szlachetn¹
przyjani¹. Raduje siê bardzo moje serce, ¿e jeste szlachetny,
wra¿liwy i pielêgnujesz uczucie wdziêcznoci. Moja radoæ bêdzie
pe³na, gdy oprócz naturalnych zalet ujrzê w tobie cnoty nadprzyrodzone, jakie ozdabia³y tw¹ duszê w wieku m³odzieñczym, co
ogromnie ceni³em. Nieustannie proszê o to Boga i chcia³bym us³yszeæ o tym od ciebie samego, gdy Boskie wiat³o rozproszy ka¿d¹
ciemnoæ, jaka chwilowo zatrzymuje jego promienie. ¯ywiê tê nadziejê i przyciskam ciê do mego serca, które kocha ciê wci¹¿ jak
dawniej, gor¹co i g³êboko. ¯egnaj”.
W licie do pana Berryera6 proszê go, by zechcia³ do³¹czyæ do
naszych pos³ów i poprzeæ wielk¹ sprawê budowy nowej katedry.
5 stycznia: List do o. Maillarda, prowincja³a Jezuitów. S³usznie usprawiedliwia siê, ¿e by³ zmuszony zabraæ mi o. Deschampsa.
Uwa¿am tê decyzjê za bardzo nieszczêliw¹ dla powodzenia ich
wspólnoty w Marsylii.
Proboszcz z Digne, ks. Gariel pisze do mnie i prosi, bym wykupi³ akcjê dla wsparcia jego dzie³a domu dla sierot.
List od o. Gibellego; na tej pustelni Vico gospodaruje on m¹drze swym czasem. Jest to niewielka misja.
Ojciec Guibert wci¹¿ odbywa wizyty duszpasterskie wraz
z biskupem diecezji Ajaccio.
Nalega³em, aby w wiêto Objawienia Pañskiego odmówiono
w katedrze jutrzniê. Uczestniczy³em w niej zarówno ze wzglêdu na
przywi¹zanie do tego wielkiego wiêta, jak i dlatego by daæ innym
przyk³ad. Aby zbytnio nie przed³u¿aæ nabo¿eñstwa, postanowi³em
opuciæ kazanie. Zrobiê wszystko, by wiernych nak³oniæ do gorliwego uczestnictwa w tej tajemnicy tak drogiej narodom pogañskim, a któr¹ ostatnio ca³kiem zaniedbano. Te prze¿ycia s¹ zbyt
bliskie memu sercu, bym móg³ ust¹piæ komukolwiek.

6

Antoine Berryer, pose³.
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6 stycznia: Poniedzia³ek. Piêkny i pracowity dzieñ zacz¹³ siê
od mszy w mej kaplicy, gdzie przyjê³a komuniê ca³a moja rodzina
i moi s³u¿¹cy; dziesiêæ osób doros³ych przyjê³o Pierwsz¹ Komuniê
wiêt¹ oraz sakrament bierzmowania. Po tej ceremonii poszed³em
do Hospicjum Saint-Joseph, by udzieliæ sakramentu bierzmowania
choremu na epilepsjê oraz marynarzowi i dziewczynie, którzy przyjêli dzi Pierwsz¹ Komuniê wiêt¹. Opuciwszy ten smutny dom,
gdzie ¿yj¹ razem rozmaici wariaci, uda³em siê pospiesznie do katedry, by uczestniczyæ w uroczystej sumie. Potem odprawi³em publicznie pó³godzinn¹ adoracjê, zadowolony, ¿e sporo wiernych
zgromadzi³o siê na to nabo¿eñstwo lekcewa¿one a¿ dot¹d.
Po obiedzie znowu uda³em siê do katedry uczestniczyæ w nieszporach i wys³uchaæ kazania. Nastêpnie ruszy³a procesja z Najwiêtszym Sakramentem i celebrans udzieli³ b³ogos³awieñstwa.
Koció³ by³ wype³niony wiernymi, niezmiernie mnie to uradowa³o,
bo spe³nia siê moja nadzieja, aby tê uroczystoæ obchodziæ tak, jak
teraz to czynimy.
Biskup diecezji Limoges7 napisa³ poufny list, prosz¹c o informacje dotycz¹ce mego diecezjanina, który zamierza polubiæ pannê ze swojej diecezji.
Sibour, biskup elekt diecezji Digne, zaprasza mnie na uroczystoæ swojej sakry. Jego list zosta³ zredagowany tak, ¿e nie wiemy,
czy chodzi o to, by byæ obecnym na ceremonii, czy uczestniczyæ
w akcji jako biskup asystuj¹cy.
Proboszcz parafii Alleins8 przys³a³ dziêkczynny list za cudowne owoce misji g³oszonych w jego parafii.
7 stycznia: Inny list od C. Niech Bóg go b³ogos³awi. Nieustannie gotowi s¹, by atakowaæ, i obawiam siê, by nie przysporzyli mi
k³opotów, a nawet wpl¹tali w jak¹ kaba³ê wobec mojej postawy
niezmiennej, by absolutnie odrzucaæ jak¹kolwiek propozycjê9.

7
Biskup Prosper de Tournefort (1761-1844), pochodz¹cy z departamentu le Vaucluse, zwi¹zany z Aix i z Portalis.
8
Alleins (departament Bouches-du-Rhône).
9
Prawdopodobnie jest to A. Chappuis, by³y cz³onek stowarzyszenia m³odzie¿y
Aix, adwokat w Ministerstwie Finansów w Pary¿u. Pragn¹³ on nominacji bpa de Mazenoda na arcybiskupstwo Pary¿a; por. ni¿ej 13 stycznia.
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Msza w domu dla ubogich dziewcz¹t10. Dosyæ liczna grupa przyby³ych. Mianowano cz³onków zarz¹du. Sprawy tego dzie³a postêpuj¹ coraz bardziej.
8 stycznia: List od rycerza de Collegno. Wys³a³em mu odpis
jednego z mych listów do Rossiego, co umo¿liwi arcybiskupowi
Turynu oceniæ tego kap³ana i podj¹æ decyzjê w jego sprawie.
List do biskupa elekta diecezji Digne, w którym przyjmujê
jego propozycjê. Udam siê do Aix wtedy, kiedy mi da znaæ.
Proboszcz parafii Bonneveine pisze, ¿e celebrowa³ wiêto
Objawienia Pañskiego zgodnie z mym poleceniem 6 stycznia i bardzo to zbudowa³o wiernych. Nabo¿eñstwa rano i wieczorem gromadzi³y tyle ludzi co w ka¿d¹ niedzielê. Ten zacny proboszcz uradowany bardzo mówi, i¿ z ca³ego serca odpiewali protector
noster11 itd.
9 stycznia: List od proboszcza parafii Saint-Henry. Uroczystoæ 6 stycznia by³a cudowna, ca³y dzieñ koció³ wype³niali wierni. Taka gorliwoæ zdarzy³a siê tylko w Dzieñ Narodzenia Bo¿ego.
Z³o¿y³ mi wizytê proboszcz parafii Cayols. Tam uroczystoæ Objawienia by³a wyj¹tkowo piêkna. Szeciu mê¿czyzn stale adorowa³o
w kociele, kobiet za by³o du¿o wiêcej. Wierni uczestniczyli t³umnie w nabo¿eñstwach, podobnie by³o na procesji. W parafii SaintJulien wiêtowano tak uroczycie jak w Cayols. Proboszcz z Auriol przedstawi³ mi podobn¹ sytuacjê w swej parafii. Koció³ by³
pe³en wiernych, jakby to by³a niedziela.
Na biskupstwie zebranie zarz¹du wszystkich dzie³ dobroczynnych, to jest przytu³ku, szpitala chorych na cholerê, domu sierot.
Najpierw wyrazi³em tym damom me uznanie za dzie³a, jakie prowadz¹ w moim miecie biskupim, potem wyjani³em, w jakim celu
zebra³em je tutaj: mianowicie by je ostrzec przed tym, co wydaje
10
Chodzi o dzie³o charytatywne Nazaret za³o¿one w 1837 na rzecz ubogich dziewcz¹t. Mia³y byæ s³u¿¹cymi domowymi (por. Encyclopedie des Bouches-du- Rhône, t. 10,
1923, s. 548). Mo¿e te¿ chodzi o dzie³o kierowane przez damy z Nazaretu? Por. poni¿ej,
przypis 28.
11
Protector noster aspice Deus et respice in faciem Christi tui (Spojrzyj, Puklerzu
nasz, Bo¿e, i wejrzyj na oblicze twego Pomazañca), psalm 83 prawdopodobnie piewany jako modlitwa za biskupa.

190

Dziennik 1840

siê fatalnym zamachem. Damy protestantki, zazdrosne o dzie³a prowadzone przez damy katoliczki chcia³y je naladowaæ i urz¹dzi³y
dom dla osieroconych dziewcz¹t. Tym sposobem przyci¹gnê³y do
siebie dzieci katolików, obiecuj¹c ich rodzicom z³ote góry, jednoczenie nara¿aj¹c dzieci na odstêpstwo od wiary. Wobec tego katolikom zabrania siê wspieraæ finansowo tego rodzaju zak³ad opiekuñczy. Skoro damy protestantki omielaj¹ siê pukaæ do drzwi
katolików pod pretekstem, ¿e katolicy zbieraj¹ ofiary u nich, kaza³em cz³onkiniom naszych dzie³, ¿eby podjê³y decyzjê, i¿ odt¹d jest
zabronione zbieraæ ofiary na ich dzie³a u protestantów. Wtedy bêdzie ³atwiej odmówiæ protestantom finansowej pomocy na rzecz ich
zak³adu opiekuñczego. Wszystkie damy zrozumia³y, jak wa¿na jest
sprawa przeze mnie poruszona, wiêc ka¿dy zarz¹d podejmie decyzje, które pos³u¿¹ za regu³ê dla wszystkich cz³onków ró¿nych stowarzyszeñ.
10 stycznia: Ojciec Mille podaje w licie nowe szczegó³y
przygotowanej intrygi. W imieniu duchownych domagaj¹ siê nominacji ks. Depéry’ego12 na biskupa. Trzech kandydatów, których
wysun¹³ bp de La Croix, zosta³o odrzuconych przez ministra. Mo¿liwe, ¿e i mój list przyczyni³ siê do tego odrzucenia.
Pan Pavy w licie do mnie poleca mi nauczycielkê pensjonatu
i prosi, bym napisa³ do rektora w jej sprawie.
Panowie Mottet i Blanc przyszli prosiæ mnie o wstawiennictwo na rzecz dzie³a Saint-François Regis, którego cz³onkom brakuje potrzebnej gorliwoci.
Sakrament bierzmowania udzielony choremu w miecie.
11 stycznia: Ksi¹dz Loewenbruck przyniós³ mi list od kard.
Paccy. List do proboszcza parafii Alleins w odpowiedzi na jego list.
Cieszê siê, ¿e Bóg udzieli³ takiego b³ogos³awieñstwa jego parafii
podczas misji tam g³oszonych. Wizytowa³em przytu³ek, aby pokazaæ ten dom prefektowi.

12
Biskup La Croix dAzolette mianowany arcybiskupem diecezji Auch 4 grudnia
1839. Biskup Louis Rossat mianowany dla Gap w 1840; w 1844 zast¹pi³ go bp Jean
Irénée Depéry, przyjaciel bpa de La Croix.
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12 stycznia: Msza dla Stowarzyszenia M³odzie¿y13 z okazji ich
wiêta patronalnego. Wróci³em pospiesznie, by byæ obecnym w katedrze na sumie.
List do biskupa diecezji Limoges; przesy³am mu informacje
odnosz¹ce siê do pana Ludovica de Panisse’a.
Wizyta wys³annika papieskiego Paccy, który podró¿uje w towarzystwie s³awnego ks. De Luki. Udaje siê on do Pary¿a, aby
wrêczyæ kapelusz kardynalski kard. de La Tour d’Auvergne14. Wyrusza jutro, ¿a³ujê wiêc, i¿ nie mog³em go ugociæ, chocia¿ pragn¹³em przys³u¿yæ siê kard. Pacce w osobie jego kuzyna. Ten wspania³y kardyna³ przes³a³ mi przez niego bardzo mi³y list razem ze
swoim najnowszym dzie³em De’ grandi meriti verso la Chiesa cattolica del clero, itd. Di Colonia, a tak¿e dwa piêkne medale, jeden
z br¹zu przedstawia wnêtrze Bazyliki wiêtego Paw³a, na drugim
srebrnym widnieje jego portret. Przy tej samej okazji przes³a³a mi
list madame Mellingen.
13 stycznia: Patriarcha Mazloum przys³a³ w koñcu list i zawiadamia mnie, ¿e bezskutecznie szuka³ kap³ana swego obrz¹dku, by
go mi przys³aæ, i ¿e uda mu siê go znaleæ itd. Ju¿ go nie potrzebujê, wybór zosta³ dokonany, proboszcza zamianowa³em i wprowadzi³em na urz¹d. Oto odpis listu do kan. Caire’a:
„Mój drogi kanoniku, przykro mi, ¿e tak póno odpisujê na
twój list, co nie jest brakiem wra¿liwoci na oznaki twego do mnie
przywi¹zania, bo jeszcze jest pora, by podziêkowaæ ci za twój list
i ¿yczenia, które z³o¿y³e mi z okazji Nowego Roku, zw³aszcza ¿yczenia zdrowia i ³ask Bo¿ych.
Ja tak¿e sk³adam ci, mój drogi kanoniku, moje najlepsze ¿yczenia noworoczne. Niedawno mia³em okazjê widzieæ twego brata
laika. Z twego polecenia przekaza³ mi on tê smutn¹ nowinê. Ju¿ od
dawna straci³em wszelk¹ nadziejê, ¿e pozostanie wród nas ten
zacny biskup. Znalimy siê od lat i ¿a³ujê go bardzo. Proszê Boga,
aby da³ Kocio³owi Pary¿a godnego nastêpcê tak zacnego arcybiskupa. W ca³ej Francji Koció³ ¿yje mocno spraw¹ nastêpstwa, bo
Stowarzyszenie M³odzie¿y, które za³o¿y³ ks. Allemand.
Charles de La Tour d’Auvergne (1768-1851), biskup diecezji Arras od 1802 do
1851, kreowany kardyna³em 23 grudnia 1839.
13
14
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pierwszy pasterz stolicy trwa na posterunku najbardziej wysuniêtym w stronê wroga. Tam bowiem jest siedlisko bezbo¿noci
i wylêgarnia wszelkiej fa³szywej nauki. Uznanie znajduje tam ka¿dy b³¹d itd.
Jaki biskup bêdzie zdolny st³umiæ lub chocia¿ os³abiæ ten
ogromny zamêt w umys³ach? Mój Bo¿e! Nawet wiêty Ambro¿y
czy wiêty Jan Chryzostom przeraziliby siê na ten widok. A gazety
urz¹dzaj¹ sobie niez³¹ zabawê, wskazuj¹c na tego czy tamtego kandydata. Jeli chodzi o mnie, nie potrafiê wyjaniæ, sk¹d siê wzi¹³
ten grad padaj¹cych na mnie g³osów, dziwnych i zarazem niespodziewanych15. Gdybym chcia³ traktowaæ je powa¿nie, nie mia³bym
innego wyboru jak tylko ratowaæ siê ucieczk¹. Caire, drogi przyjacielu, nie wspominaj ju¿ o tej ewentualnej nominacji i oby mi
¿yczy³ raczej mierci ni¿ biskupstwa w Pary¿u.
¯egnaj, drogi kanoniku, powierzam siê nieustannie twej gor¹cej modlitwie jak te¿ modlitwie sióstr zakonnych16 i ciskam ciê
gor¹co”.
Jak wspomnia³em, nie umiem wyjaniæ, sk¹d siê wzi¹³ ten grad
padaj¹cych na mnie g³osów, bo trudno sobie wyobraziæ, i¿ wszystkie gazety bez wzglêdu na orientacjê wymieniaj¹ moj¹ kandydaturê, jakby by³y zainteresowane tym, bym zosta³ arcybiskupem Pary¿a. Sw¹ opiniê o tej sprawie wyrazi³em w licie, którego odpis tu
zamieszczam. Musia³bym byæ nierozumny, gdybym s¹dzi³ inaczej.
14 stycznia: Adresatem mego listu jest o. Mille; przypominam,
by mia³ siê na bacznoci przed M.B.17, który macza³ rêce w ohyd15
Ojciec Rey pisze na ten temat: Kandydatura biskupa Marsylii na stolicê arcybiskupi¹ Pary¿a by³a bardziej realna, ni¿ on s¹dzi³ w chwili, gdy pisa³ te s³owa. Upewnia
go o tym list, jaki napisa³ Menjaud, biskup pomocniczy diecezji Nancy pod dat¹ 4 marca: «Pewnego dnia widzia³em, mówi³ do niego ten biskup, twoje nazwisko na licie kandydatów na arcybiskupstwo Pary¿a; da³by Bóg! By³oby to wielkim szczêciem dla Pary¿a, dla Kocio³a we Francji i dla tego, który zawsze bêdzie ci oddany». Rey II, s. 82,
przypis 1.
16
W Pary¿u kan. Caire by³ kapelanem sióstr Notre-Dame, a tak¿e kapelanem
wspólnoty Dames de Saint-Joseph.
17
Za³o¿yciel pisze M.B. Mo¿na s¹dziæ, i¿ ma na myli oblata, przyjaciela duchowieñstwa z Gap, lecz znani s¹ tylko oo. Gignoux i Pelissier, którzy wtedy opucili Zgromadzenie.
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nym spisku uknutym przez spelunkê z Gap i Embrun. Jest on te¿
zdolny do zdrady i wiaro³omstwa.
15 stycznia: Proponujê, aby o. Courtès zaanga¿owa³ o. Deveronico do g³oszenia misji w Lafare18. Proboszczowi z La Ciotat
polecam pewnego m³odego cz³owieka, by kierowa³ jego ¿yciem
duchowym; wród Greków k³ótnie; s¹ mniej zwi¹zani z ich kocio³em19 ni¿ s¹dz¹. List do patriarchy z podziêkowaniem; proszê, by
nie szuka³ kandydata na proboszcza. Zatroszczy³em siê o to.
16 stycznia: Powiêcenie organów w kociele Saint-Victor.
By³o mnóstwo wiernych. Potem nabo¿eñstwo i b³ogos³awieñstwo
Najwiêtszym Sakramentem.
17 stycznia: Misje parafialne w Lamanon, które g³osi³ o. Bernard cieszy³y siê powodzeniem. Przes³a³em mu gratulacje i szczególnie mu poleci³em markiza de P., by siê nim opiekowa³, skoro za
³ask¹ Boga skorzysta³ z tych misji.
18 stycznia: W licie do kard. Castracane’a20 proszê o zezwolenie, by o. Zogheb móg³ oczyciæ siê z zarzutów. List do biskupa
diecezji Nancy, który przebywa aktualnie w Nowym Yorku w Stanach Zjednoczonych21. List od ministra wyznañ, który jest bardzo
przychylny sprawie budowy katedry. List do nuncjusza Garibaldiego, w którym polecam mu o. Zogheba udaj¹cego siê do Pary¿a.
Wyjaniam, dlaczego s³usznie dochodzi on swych praw.
19 stycznia: Pan Canaple prosi o spowied i chce mieæ tylko
mnie jako spowiednika; z wielkim zadowoleniem uda³em siê tam.
Zawiadomi³em te¿ ks. Bicherona w parafii Saint-Charles, by by³
gotów jutro przynieæ choremu wiêty wiatyk, gdy tylko dowie siê
o mym przybyciu.
List do o. Courtèsa.
Lafare w departamencie Vaucluse.
Koció³ Saint-Nicolas de Myre.
20
Wielki Penitencjarz. Biskup de Mazenod pozna³ go w 1832, gdy Castracane by³
sekretarzem Kongregacji Propagandy Wiary.
21
Biskup Charles de Forbin-Janson odbywa³ podró¿ od padziernika 1839 do wrzenia 1840 do Stanów Zjednoczonych i do Kanady, g³osz¹c misje parafialne.
18
19
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20 stycznia: W kaplicy udzieli³em sakramentu bierzmowania
kobiecie nawróconej z protestantyzmu. Znowu uda³em siê do pana
Canaple’a, by przygotowaæ go do sakramentów. Przyniesiono mu je
w mojej obecnoci. Po dziêkczynieniu po komunii udzieli³em mu
sakramentu bierzmowania. Przyj¹³ go z pobo¿noci¹ i wdziêcznoci¹. Wróci³em do domu na obiad, po którym o. Mie zaproponowa³, bym udzieli³ sakramentu bierzmowania z³o¿onemu chorob¹
dziecku, które przyjê³o Pierwsz¹ Komuniê wiêt¹. Us³ucha³em
przekonany, ¿e jest moim obowi¹zkiem to spe³niæ. Tak biskup spêdza dzieñ w takim miecie jak Marsylia.
Ojciec Pierre Aubert napisa³ probê, bym go zabra³ z domu
w Aix. Powody, jakie przedstawi³, kaza³y uczyniæ mi to bezzw³ocznie. Odpisa³em, a mój list zawiezie mu o. Telmon jutro rano, który
zast¹pi go w Aix bez wzglêdu na powsta³¹ tu pustkê.
21 stycznia: Zebranie proboszczów w sprawie dochodów parafialnych22.
Na obiedzie by³ u mnie biskup de Wykerslooth23 de Schalkwyk, ordynariusz diecezji Curium w asycie jednego ze swoich
kuzynów i swego sekretarza. Przekaza³ mi bardzo pocieszaj¹ce
wiadomoci o Holandii, gdzie urzêduje jako jedyny biskup katolicki. W tym królestwie ¿yje oko³o miliona katolików, co stanowi niemal po³owê poddanych króla Wilhelma. W³adca ten przyznaje, i¿
pope³ni³ b³¹d niewymierny, ryzykuj¹c wojnê z Belgi¹24. Niemniej
obsadza ludmi swej sekty wszystkie stanowiska, przez co s¹ wp³ywowi, lecz nie najbogatsi.
22 stycznia: List do prowincja³a Jezuitów25. Nie ukrywam
przed nim, i¿ b³êdem z jego strony by³ fakt, ¿e o. Deschamps zosta³ odwo³any z Marsylii. List napisany w uprzejmym tonie, lecz
co nale¿a³o, wy³o¿y³em rzeczowo.
Casuel: ca³oæ okolicznociowych honorariów danej parafii.
Inni autorzy to s³owo pisz¹ tak¿e: Wijkerslooth, Wijeckersloot.
24
Jouer: ryzykowaæ, nara¿aæ siê. Belgia zosta³a przy³¹czona do Niderlandów
w 1814 za protestanckiego króla Wilhelma Pierwszego Orañskiego, który obj¹³ tron
w 1815. Prowadzi³ on niezrêczn¹ politykê, która doprowadzi³a do powstania w Belgii
i do jej niepodleg³oci w 1830.
25
Kopiê tego listu z 21 stycznia do³¹czono do zbioru listów administracyjnych.
22
23
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Dzi wizytowa³em dom Nazaret, gdzie s¹ Damy od Najwiêtszego Sakramentu i inne. Zebranie proboszczów dla sfinalizowania sprawy omawianej ju¿ poprzednio. Posiedzenie trwa³o od godziny 14 do 19.30. Nie chcê w ¿aden sposób mieszaæ siê w te
obrady. Chodzi bowiem o dobro dotycz¹ce ich samych i reszty
duchowieñstwa, do mnie nale¿y tylko sk³oniæ ich do rewizji dochodów pochodz¹cych z ró¿nych ofiar i wiedzieæ, jak chc¹ najlepiej je
wykorzystaæ. Przyjêli sprawozdanie komisji powo³anej zesz³ego
roku. Wiemy, i¿ wród licz¹cych siê miast nie ma takiego, gdzie
dochody duchowieñstwa z ofiar nie by³yby o wiele wy¿sze.
Trzeba wiêc zadbaæ o proporcje dotycz¹ce zamo¿noci wiernych, dlatego mym pragnieniem jest, by zwiêkszone ofiary ponosili bogaci ludzie, co nastêpnie pomo¿e mi pos³aæ kilku wikarych
wiêcej do najludniejszych parafii, które naprawdê ich potrzebuj¹.
Skromnoæ ofiar utrudnia³a mi bardzo te zabiegi. Czy nie jest rzecz¹ s³uszn¹, by bogaci sk³adali ofiary, z których mo¿na by zaspokajaæ duchowe potrzeby wszystkich? W tym roku wikarzy nie zebrali 900 franków z ofiar ani proboszczowie 1000 franków, wiêc
niemo¿liwe by³o powiêkszyæ liczbê uczestnicz¹cych w podziale.
Przez tê operacjê zwiêksz¹ siê ofiary miasta o piêtnacie tysiêcy
franków, i to bez wielkiego ha³asu. Dziêki temu bêdê móg³ pos³aæ
kilku wikarych wiêcej.
Ojciec Martin napisa³ list, cytuj¹c najbardziej interesuj¹ce
szczegó³y o misjach, jakie g³osi³. Chcia³bym go przepisaæ w ca³oci, by ten list pod dat¹ 21 stycznia 184026 przechowano i wpisano
do historii Zgromadzenia. Mo¿e Pan wzbudzi w kim zrozumienie,
jak bardzo opowiadanie o wszelkich dokonaniach misjonarzy okazuje siê w przysz³oci pomoc¹ dla zbudowania i chluby naszego
Stowarzyszenia.
Ojciec Bernard przytacza w licie szczegó³y z misji, które g³osi w Lamanon; bardzo buduj¹ce. Msza w kaplicy Sierot27 na zakoñczenie rekolekcji dla dam prowadz¹cych ten dom. Wielka liczba
komunii. Tego¿ dnia przyst¹pili do bierzmowania W³osi w kocie26
Zachowa³o siê wiele listów, które o. Martin pisa³ do Za³o¿yciela; pierwszy jest
z 21 stycznia. Ojciec, który nale¿a³ do wspólnoty le Laus, mówi, i¿ oblaci wyg³osili
w latach 1839-1840 szeæ misji w diecezji Gap. Wspomina o sprawie Laus i dodaje, ¿e
król bierze pod uwagê kandydaturê bpa de Mazenoda na stolicê arcybiskupi¹ Pary¿a.
27
Kaplica dzie³a na rzecz sierot po epidemii cholery.
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le na Kalwarii; kazanie po w³osku do licznie zgromadzonych. Nastêpnie powróci³em do kaplicy Sierot, aby odpiewaæ tam nieszpory, wys³uchaæ kazania i udzieliæ b³ogos³awieñstwa Najwiêtszym
Sakramentem.
List od ksiêcia Orleanu. Brakuje mi czasu, bym móg³ go przepisaæ. List ten to wymowne wiadectwo ¿yczliwoci ksiêcia.
Otrzyma³em od niego odpis listu, jaki przys³a³ mu minister od
spraw wyznañ w odpowiedzi na jego list polecaj¹cy sprawê budowy mej katedry. Oba pisma s¹ interesuj¹ce i wiadcz¹ o dobrych
zamiarach rz¹du wobec tak drogiego memu sercu projektu. Z radoci¹ stwierdzam, ¿e ta donios³a sprawa posuwa siê naprzód.
27 stycznia: Napisa³em do króla, chc¹c go odwieæ od zamiaru mianowania na biskupstwo Gap cz³owieka, który podziela b³êdy bpa de La Croix. W tym samym celu napisa³em list do ministra
sprawiedliwoci.
28 stycznia: Posiedzenie Rady Dzie³a Rozkrzewiania Wiary.
Owoce tego roku s¹ naprawdê zadowalaj¹ce. Szczegó³y podaje
aktualne sprawozdanie. Prze³o¿ona wspólnoty Nazaret28 prosi, bym
mianowa³ innego dyrektora dla domu.
29 stycznia: Msza w pierwszym klasztorze panien Wizytek.
Ksi¹dz Coulin napisa³ probê, bym go odwo³a³ z pos³ugi w domu
Nazaret; wyjani³ powód swej decyzji, gdy z³o¿y³ mi wizytê. Po
rozmowie z nim postanowi³em, ¿e dok³adnie zbadam, jak te damy
rozumiej¹ swe roczne luby pos³uszeñstwa, ubóstwa, itd. W tej
materii chcê urobiæ sobie jasn¹ opiniê, poniewa¿ wydaje mi siê niedorzeczne i nie do przyjêcia, jeli w ci¹gu roku w imiê pos³uszeñstwa prze³o¿ona zarz¹dza dobrami cz³onków tego instytutu w taki
sposób, i¿ nara¿a je na niepewn¹ przysz³oæ w wypadku, gdy podw³adna po up³ywie roku nie odnowi swych lubów.

28
Biskup de Mazenod wymienia w swoim Dzienniku 18 grudnia 1838 Damy Nazaretu. Wydaje siê, i¿ chodzi tu o wspólnotê, która prowadzi³a ochronkê Nazaret, gdzie
umieszczano dziewczêta niewolnice wykupione przez ks. Olivieriego na targu w Aleksandrii w Egipcie (Rey II, s. 310).
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30 stycznia: Napisa³em list do ksiêcia Orleanu, dziêkuj¹c mu,
i¿ ³askawie raczy³ przys³aæ mi odpis listu, jaki napisa³ do niego
minister od spraw wyznañ, a który to odpis by³ do³¹czony do listu,
który do mnie skierowa³ przy tej okazji.
31 stycznia: Msza za naszego drogiego o. Suzanne’a. Up³ywaj¹cy czas nie os³abia wspomnienia ani ¿alu po jego stracie.
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Luty  lipiec 1840
1 lutego: Mademoiselle Daniel z³o¿y³a mi wizytê. Powiêca
siê bardzo dla ks. Coulina, st¹d jej obawy, ¿e prze³o¿ona domu Nazaret, mademoiselle Dormoi mo¿e nastawiæ mnie przeciwko niemu.
Przyzna³a, ¿e ³o¿y³a ju¿ sporo ze swych pieniêdzy na dzie³o katechizacji i ¿e gotowa jest wydaæ jeszcze wiêcej. O tym wiedzia³em,
a teraz pojmujê lepiej jej lepe przywi¹zanie do ks. Coulina i jak
bezkrytycznie zgadza siê na wszelkie jego pomys³y. Bez w¹tpienia
nale¿y do tych, które ofiarowa³y ks. Coulinowi pieni¹dze potrzebne mu na wakacyjne podró¿e, jakie sobie zafundowa³ pod pretekstem ratowania zdrowia.
1 lutego: Trzecia panienka ze wspólnoty Nazaret przysz³a
dzi rano, skar¿¹c siê na ks. Coulina; prosi te¿, bym pozwoli³ jej
spowiadaæ siê u kogo innego. Potwierdzi³a opiniê, jak niewiarygodne pretensje wysuwa ten kap³an pod adresem swych penitentek domu Nazaret, ¿¹da: 1) aby uzna³y, ¿e jest nieomylny w trybunale pokuty; 2) aby pozwoli³y mu korzystaæ z materii ich
spowiedzi, gdy uzna to za stosowne. Jej zeznanie o wszystkim
innym zgadza siê z tym, co wyzna³y mi mademoiselle Dormoi
i mademoiselle de Bonneval. Tylko tyran do tego stopnia mo¿e
nadu¿ywaæ swej w³adzy! Ksi¹dz Coulin przys³a³ oburzaj¹cy list,
w którym omiela siê robiæ mi absurdalne zarzuty. List ten wiadczy o niewdziêcznoci i z³oliwoci tego cz³owieka, któremu zawsze okazywa³em tyle serca1.
1
F. Coulin urodzony w Cassis, diecezja Marsylii. By³ nowicjuszem i klerykiem
oblatem od 1819 do 1822. Wywiêcony na kap³ana diecezjalnego w 1824 przez d³u¿szy
czas by³ wikarym w Notre-Dame du Mont, oddaj¹c siê gorliwie dzie³om charytatywnym.
Pozosta³ w dobrych relacjach z bpem de Mazenodem i utrzymywa³ z nim korespondencjê a¿ do 1861.
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W ka¿dym zdaniu ukryta jest intencja, by mnie zraniæ. Cz³owiek o chorym umyle, nad którym a¿ dot¹d litowa³em siê, znosz¹c stale jego kaprysy, lecz czas najwy¿szy, bym go traktowa³
obojêtnie, o co nies³usznie mnie oskar¿a. Zbyteczne jest wspominaæ, jak odnosi³ siê do wszystkich, którzy mieli z nim do czynienia. Jego niewdziêcznoæ wobec ks. Chaix2 daje nam wyobra¿enie,
czego moglimy siê po nim spodziewaæ, gdybymy przedtem nie
dowiadczyli, czym jest jego nieznony charakter, by nie powiedzieæ jego niegodziwoæ.
2 lutego: B³ogos³awieñstwo wiec w katedrze. Wprowadzi³em
na urz¹d kanonika honorowego, którego zamianowa³em w tych
dniach. Jest nim zacny ks. Isnardon3, zas³u¿ony w s³u¿bie kap³añskiej, cz³owiek godny zaufania.
3 lutego: Odpowied na bezczelny list, jaki napisa³ do mnie
ks. Coulin. Mimo wielu zajêæ warto by³o go przepisaæ i zachowaæ:
„Dopiero dzi wieczorem odpowiadam na obel¿ywy list, jaki,
ksiê¿e, napisa³e do mnie wczoraj. Mia³em nadziejê, ¿e ostatecznie
wycofasz go, kierowany wyrzutami sumienia. List ten jest wymownym wiadectwem uczuæ, jakie ¿ywisz w sercu, i potwierdza, i¿
myli³em siê, nie traktuj¹c ciê w sposób, w który, jak nies³usznie s¹dzisz, traktowa³em ciê dot¹d. Okazuj¹c ci sta³¹ ¿yczliwoæ, b³êdy, za
które czêsto mog³em ciê ganiæ, przypisywa³em w koñcu twej nadpobudliwoci. To ojcowskie uczucie sprawia³o, i¿ tolerowa³em niejeden wybryk, nade wszystko wykazuj¹c z upodobaniem twoje dobre
intencje. Ale przesta³em siê ³udziæ, zrozumia³em, co naprawdê kryjesz w sercu. Traktujesz swego biskupa tak, jak potraktowa³e
ks. Chaix, nie bêdê tym bardzo siê wzruszaæ. Lecz bym nie musia³
w koñcu pos³aæ ciê, ksiê¿e, na dwa tygodnie do seminarium na przyuczenie siê do obowi¹zków, które zbyt ³atwo zaniedbujesz, kiedy
omielasz siê pisaæ do mnie w z³ym nastroju, proszê, daj spokój
z pisaniem do mnie listów. Mo¿esz zwracaæ siê bezporednio do
mych wikariuszy generalnych, gdy musisz za³atwiæ jak¹ sprawê, co
2
M. Chaix, urodzony w 1767, by³ wikariuszem generalnym w Marsylii. Zmar³
11 marca 1837.
3
Jean-Baptiste Isnardon, wikariusz katedry, kanonik honorowy. Zmar³ w 1842.
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nie znaczy, ¿e w stosownych okolicznociach nie zechcê udzieliæ ci
rad, których w mym przekonaniu bardzo potrzebujesz. Pozdrawiam”.
4 lutego: List do biskupa diecezji Le Mans4. Do³¹czam ten,
który o. Vaures5 przekaza³ mi przez siostrê Geray. Ksi¹dz Bautain6
przys³a³ nadzwyczaj pochwalny list. Do³¹czy³ 200 franków na potrzeby diecezji Algieru.
5 lutego: Ksi¹dz Coulin7 oprzytomnia³. Do mego wikariusza
generalnego przys³a³ nastêpuj¹cy list: „1) Odczuwam wielki ¿al
z powodu listu, jaki napisa³em 1 lutego, przyznajê, i¿ le post¹pi³em; szczerze pragnê i obiecujê nie pope³niæ takiego b³êdu. 2) Odwo³ujê i potêpiam ka¿d¹ myl i opiniê wyra¿on¹ przy tej i innej
okazji, które s¹ przeciwne uleg³oci, przywi¹zaniu i synowskiemu
oddaniu, co zawsze wyznawa³em i nadal chcê to praktykowaæ
i tego nauczaæ. 3) B³agam ekscelencjê, by puci³ w niepamiêæ to,
¿e sprawi³em mu tyle przykroci z ró¿nych powodów, i przyrzekam
czyniæ wszystko, co w mej mocy, by wynagrodziæ mu z³o nienagannym postêpowaniem. 4) Gor¹co pragnê byæ bli¿ej serca mego
biskupa, obiecuj¹c, i¿ o wszystkim bêdê go informowa³, zawsze
szukaæ bêdê u niego rady i natchnienia do realizowania dobra.
5) Proszê ekscelencjê, by spali³ mój list z 1 lutego i uzna³ me postêpowanie, pocz¹wszy od tego dnia, zapominaj¹c, co by³o dawniej. Ufam mocno, i¿ otrzymam to, o co proszê, maj¹c w pamiêci
wielkodusznoæ biskupa okazan¹ tym kap³anom, którzy mieli nieszczêcie zlekcewa¿yæ swe obowi¹zki wzglêdem ich pierwszego
pasterza. O¿ywiony t¹ ufnoci¹, czy mam prawo, ksiê¿e wikariuszu generalny, stawiæ siê przed jego ekscelencj¹?…”.
Maj¹c na uwadze treæ tego listu, przyj¹³em z dobroci¹ ks. Coulina i puci³em w niepamiêæ jego wszelkie z³e postêpki. List od
arcybiskupa Aix, który zaprasza mnie na uroczystoæ konsekracji
Jean-Baptiste Bouvier, biskup diecezji Le Mans od 1834 do 1854.
W rêkopisie: Vore. Jest nim prawdopodobnie o. François Vaures OFM, bp de
Mazenod spotka go w Rzymie w 1845. Por. Ecrits Oblats 17, s. 181.
6
Louis Bautain (1796-1867), kap³an, profesor na wydziale humanistycznym
w Strasburgu, nastêpnie profesor teologii moralnej na wydziale teologicznym na Sorbonie. By³ jednym z g³ównych reprezentantów fideizmu.
7
Coulin, s³owo stale wydrapane na tej stronie.
4
5
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biskupa diecezji Digne. Chcia³by wykorzystaæ to spotkanie, aby ze
swymi kolegami omówiæ bie¿¹ce sprawy naszych diecezji. Rozwa¿ê tê propozycjê. Nie mam czasu, by opisaæ k³opotliw¹ sytuacjê,
któr¹ dzi zasta³em w drugim klasztorze Wizytek. Musia³em spêdziæ ponad trzy godziny w rozmównicy klasztornej, by zbadaæ ca³¹
tê wrzawê, jak¹ uczyni³y te poczciwe zakonnice z powodu pewnych
bardzo m¹drych zarz¹dzeñ ich prze³o¿onego, mojego wikariusza generalnego. By³em przynaglony przez siostry z rady domowej, bym
u¿y³ swego autorytetu, w wyniku czego z³o¿y³em z urzêdu prze³o¿on¹. Siostra Dalmas, prze³o¿ona pierwszego klasztoru, zosta³a
wezwana, by w charakterze pe³ni¹cej obowi¹zki tutejszej prze³o¿onej sprawowaæ w³adzê w klasztorze drugim zgodnie z regu³¹,
która przewiduje taki wypadek.
6 lutego: Msza i sakrament bierzmowania w kociele St-Barnabé u sióstr Szarytek. I tym razem znalaz³em napis: O sroga
wiecznoci, który poleci³em zmieniæ podczas mej ostatniej wizyty. I có¿? Upar³y siê, by utwierdzaæ te biedne dziewczêta w niewolniczym lêku, bo zbyt wiele s³odyczy zakosztowa³yby ich serca
spodziewaj¹ce siê szczêliwej wiecznoci. Zasady, jakie przekaza³
ks. Receveur8, nic nie straci³y ze swej mocy w tym stowarzyszeniu. Jego nastêpcy wcale tego nie kryj¹, utrzymuj¹, ¿e nale¿y prowadziæ ludzi metod¹ zastraszania.
Wracaj¹c z kocio³a St-Barnabé, zaszed³em do pierwszego
klasztoru Wizytek, by te zacne siostry by³y gotowe odst¹piæ mi na
pewien czas ich prze³o¿on¹, jutro bowiem polê j¹ do drugiego
klasztoru w charakterze pe³ni¹cej tam obowi¹zki prze³o¿onej, dopóki nie znajdziemy innej.
7 lutego: Na obiedzie u mnie byli biskup Babilonu9, biskup
Tripoli10 oraz pan Saint-Yves. Biskup Tripoli ma tylko piêtnastu
Antoine Receveur (1750-1804), za³o¿yciel Stowarzyszenia Chrzecijañskich Rekolekcji, które obejmowa³o kap³anów i zakonnice. Znani byli pod nazw¹ Szarych Braci
i Szarych Sióstr. Za³o¿yciel wspomina³ o tych zakonnicach w 1837, por. Ecrits oblats,
18, ss. 234-235, 237.
9
Laurent Trioche, marsylczyk, by³ faktycznie biskupem Bagdadu. Biskup de Mazenod wyda³ o nim surowy s¹d w licie do bpa Barnabo 28 stycznia 1853.
10
Tetungi, greko-katolicki arcybiskup Tripolisu w Syrii.
8
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katolików w tej wie¿o ustanowionej przez patriarchê Mazlouma
diecezji i ¿adnych rodków do ¿ycia. We Francji organizuje zbiórkê na potrzeby swej diecezji bez wiedzy Kongregacji Propagandy
Wiary11, która owiadczy³a, ¿e ma wracaæ do Azji. Biskup ten jest
jeszcze m³ody i mia³ z³ych doradców, bo jest to zbyt s³aba protekcja powo³ywaæ siê na takich popleczników. Powiadczy³em podpisy tych, którzy wydali mu certyfikat, i¿ jest biskupem bez koniecznych rodków do ¿ycia; s¹ to nasz grecki proboszcz oraz ks. Joseph
Zogheb i paru innych duchownych wschodniego obrz¹dku, którzy
go znaj¹. Biskup Babilonu zna go tak¿e, lecz nie z³o¿y³ tam podpisu, w ten sposób nie narazi siê Kongregacji Propagandy Wiary,
gdzie ju¿ przedtem musia³ sk³adaæ wyjanienia.
Laurent Trioche, biskup Babilonu, chce spêdziæ dwa miesi¹ce
w Marsylii, gdzie ma okazjê spotkaæ wielu dawnych kolegów ze
szkod¹, jak s³ysza³em, dla swej biskupiej godnoci. Pozbawieni
nale¿ytej kultury osobistej jego koledzy, widz¹c go na ulicy tylko
z pektora³em, mówi¹ mu na ty, nie okazuj¹c ¿adnego szacunku
i poszanowania dla godnoci biskupa. Co tam masz?, pyta wikary,
chwytaj¹c jego krzy¿. On za powinien okazaæ du¿o rezerwy, by
pohamowaæ te bezczelne odzywki i odpowiedzieæ bez gniewu, lecz
z godnoci¹: krzy¿ ten to oznaka dystansu, jaki istnieje w hierarchii kocielnej pomiêdzy mn¹ a tob¹.
8 lutego: Ojciec Courtès napisa³ list i podaje pocieszaj¹ce wiadomoci o misji w Lafare.
Dzi zjawi³ siê urzêdnik s¹dowy, by zawiadomiæ mnie, ¿e siostra Marie Caroline Tesseyre12 z³o¿y³a protest wobec doznanej
przemocy itd. Zdecydowa³em, ¿e nie przyjmê urzêdnika ani s¹dowego zawiadomienia, ale dowiem siê jutro, sk¹d pochodzi ten
absurdalny pomys³. Nie mog³em uwierzyæ, by siostra odwo³ana
z urzêdu posunê³a siê do tej ostatecznoci, przypuszczam, ¿e to raczej jej brat adwokat wymyli³ sobie ten dziwny tryb procedury
s¹dowej.
W tym czasie Wschodnie Kocio³y Katolickie zale¿a³y od Kongregacji Propagandy Wiary. Kongregacjê dla Kocio³ów Wschodnich ustanowi³ w 1862 Pius IX
w ³onie Kongregacji Propagandy; w 1917 Benedykt XV da³ jej autonomiê.
12
Por. wy¿ej 5 lutego.
11
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9 lutego: W kociele St-Victor pontyfikalna msza z uroczystym piewem i muzyk¹. Ogromny t³um wype³ni³ wi¹tyniê, trwaj¹c w pobo¿nym skupieniu. Odprawi³em tak¿e nieszpory pontyfikalne i udzieli³em b³ogos³awieñstwa Najwiêtszym Sakramentem;
nie by³em jednak obecny na procesji w dolnym kociele. W powrotnej drodze uda³em siê do domu poprawczego, by udzieliæ sakramentu bierzmowania umieraj¹cemu ch³opcu. W zak³adzie tym
znajduje siê 45 ch³opaków w wieku od 10 do 18 lat. Ze smutkiem
stwierdzam, i¿ w tak m³odym wieku mo¿e dojæ do moralnego
upodlenia. Jednak ufamy, i¿ wiele dobra przynios¹ starania i troskliwa opieka, któr¹ pragnê zapewniæ tym biednym ch³opakom
przez pos³ugê ks. Fissiaux i ks. Margaillana13, jego asystenta. Niektórzy z tych podopiecznych ju¿ okazuj¹ zbawienne skutki katechizacji, jak¹ otrzymuj¹.
10 lutego: Siostrê Dalmas powiadomi³em, ¿e siostra Marie
Caroline wnios³a pozew. Ojciec Guibert pisze, jak wielki podziw
ma dla swych seminarzystów, bardzo zadowolony ze wspó³braci,
tak i¿ pragnie, by ten stan rzeczy zawsze trwa³, poniewa¿ wed³ug
niego na tym polega szczêcie, jakie cz³owiek mo¿e osi¹gn¹æ na
ziemi.
11 lutego: List od mojej matki i siostry. Udzieli³em sakramentu bierzmowania staremu ¿o³nierzowi w koszarach fort Saint-Jean.
[Pocz¹tek kwietnia]14: Wracam do tego Dziennika, czuj¹c
wielk¹ niechêæ. Ostatecznie, jaki skutek bêdzie z k³opotów, jakie
przysparza mi wszystko to, co z tym jest zwi¹zane? Zanotowaæ
kilka faktów, najczêciej bez znaczenia, które rzadko mam okazjê
rozwin¹æ i nad którymi nie jestem zdolny czyniæ jakiejkolwiek refleksji. Jestem w takim stanie umys³u i serca, ¿e wszystko staje siê
dla mnie niewa¿ne i prawie ¿adnej wagi nie przywi¹zujê do spraw
Henri Joseph Margaillan (1815-1873), by³ wikarym i rektorem wielu parafii.
Biskup Fortuné de Mazenod zachorowa³ 12 lutego i zmar³ 22 lutego maj¹c
91 lat. Ojciec Rey wspomina ostatnie chwile biskupa, dodaj¹c: Za³o¿yciel zawiesi³ wtedy Dziennik, tylko raz notowa³ w pierwszych dniach kwietnia, by przepisaæ list kondolencyjny króla Ludwika-Filipa. Poprzedza tê notatkê refleksj¹, z niej wynika, i¿ „po
up³ywie miesi¹ca od mierci rana wci¹¿ krwawi (Rey II, s. 86).
13
14
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tocz¹cych siê tutaj na ziemi. Bo jak mog³oby byæ inaczej, skoro
wokó³ otaczaj¹ mnie cienie mierci, wszystko mi mówi, ¿e ¿ycie
jest tylko marzeniem sennym, a grób niemal dotyka ko³yski. Na có¿
zda siê czyniæ tyle zabiegów, by zostawiæ jedynie ziarnko piasku
jako lad twego pobytu na ziemi? Wkrótce poch³onie ciê otch³añ,
której ³upem jest ka¿de pokolenie szybko odchodz¹ce tam jedno po
drugim.
Dla mnie jest szaleñstwem zajmowaæ siê powa¿nie czymkolwiek innym ni¿ zbawieniem w³asnej duszy. Zajmujê wznios³e
i odpowiedzialne stanowisko, gdzie do moich codziennych zajêæ
dochodzi mnóstwo obowi¹zków dotycz¹cych powierzonych mi
dusz. T³um ludzi przewija siê tu co dnia, by omawiaæ rozmaite
sprawy, mêcz¹ce i k³opotliwe decyzje zwi¹zane z administracj¹,
wszystko to ka¿e mi szukaæ i têskniæ za odpoczynkiem, gdzie by³bym wolny od tylu trosk. I maj¹c na g³owie tyle spraw, jakie zaprz¹taj¹ mój umys³, jeszcze na domiar proponuj¹ mi arcybiskupstwo Pary¿a! Mój Bo¿e, jaka¿ w³adza mog³aby mnie zmusiæ, bym
zgodzi³ siê na tê ostatecznoæ, któr¹ odrzucam z ca³ych si³ mojej
duszy? Chcê tylko spokojnie ¿yæ; potrzeba odpoczynku jest tak
nagl¹ca, i¿ jedynie poczucie obowi¹zku ka¿e mi wype³niaæ wszystkie zobowi¹zania mego urzêdu.
Nie zale¿y mi, by okazaæ siê lepszym od innych w tym nie³atwym zadaniu, nawet nie czujê potrzebnego zapa³u, gdyby zmuszono mnie, bym wzi¹³ na siebie tê odpowiedzialnoæ. Powtarzam
wiêc, daleki jestem od tego, by przyj¹æ kiedykolwiek tego rodzaju
propozycjê. Zamiast zastanawiaæ siê nad przysz³oci¹, myl moja
kr¹¿y zwykle wokó³ grobu, gdzie niedawno z³o¿y³em cenne szcz¹tki mego czcigodnego stryja. Niebawem z³o¿¹ i mnie w tej samej
krypcie i spocznê obok niego; nasze prochy razem oczekiwaæ bêd¹
wielkiego dnia zmartwychwstania. Jak to wyryto na kamieniu, który przykryje nas obu: Hic jacent, etc, expectantes beatam spem et
adventum gloriae Magni Dei15. Myl o znikomoci ¿ycia i towarzysz¹cy jej coraz g³êbszy niesmak, jaki wzbudza we mnie ród ludzki,
doprowadzi³yby mnie do skrajnych decyzji, gdybym nad tym nie
panowa³.
15
Tu spoczywaj¹, itd., którzy oczekuj¹ b³ogos³awionej nadziei i objawienia siê
chwa³y wielkiego Boga (Tt 2,13).
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Nie chcia³bym rozpoczynaæ ¿adnych nowych dzie³, czy to s¹dz¹c, ¿e nie zd¹¿ê ich dokoñczyæ, czy to wmawiaj¹c sobie, i¿ nie
warto trudziæ siê dla ludzi, którzy wci¹¿ odp³acaj¹ siê niewdziêcznoci¹ i niesprawiedliwoci¹. Lecz trzeba im odp³aciæ siê dobrem,
poniewa¿ zostali odkupieni. Drogi przyjacielu, wszystko tu na ziemi to tylko marnoæ, mówi³ mi umieraj¹cy kardyna³ arcybiskup
z Reims, przy którym czuwa³em w jego ostatnich chwilach ¿ycia.
Zamykaj¹c mu oczy, na myl mi nie przysz³o, i¿ niebawem bêdê
musia³ op³akiwaæ przedwczenie zmar³ego mego drogiego stryja.
Wszystko zosta³o napisane i wydrukowane o tej b³ogos³awionej
mierci i nie mam odwagi, by dodaæ cokolwiek, lecz strata wiêtego starca mocno wyry³a siê w mym sercu. Takich przyjació³ spotyka siê tylko raz!
Oto treæ listu od króla:
Pary¿, 29 marca 1840
Ekscelencjo,
Listy, które od ciebie otrzyma³em, przeczyta³em z wielk¹ uwag¹. Op³akiwa³em wraz z tob¹ bolesn¹ stratê czcigodnego biskupa,
twego stryja, którego wybitne cnoty od dawna ceni³em. Nie mniej
ceniê sobie godne pochwa³y staranie, by zaraz podzieliæ siê ze mn¹
swymi uczuciami w tej sprawie tak godnej uwagi. Gor¹co dziêkujê
ci, ekscelencjo, zapewniam o przyjani. Oddany
Louis-Philippe.
List polecaj¹cy do bpa Garibaldiego w sprawie arcybiskupa
Tripolisu. Inny list okólny do wszystkich biskupów Francji. List
arcybiskupa Tuluzy16 wzywaj¹cego do protestu przeciw ograniczaniu wolnoci nauczania w ni¿szych seminariach. Up³ynê³y miesi¹ce: marzec, kwiecieñ, maj, czerwiec i lipiec. W tym czasie nie zdoby³em siê, by zanotowaæ cokolwiek z wydarzeñ bie¿¹cego dnia
i przelaæ na papier choæby ma³¹ uwagê o tym, co siê wokó³ mnie
dzieje. Niektórzy z mego otoczenia s¹ tym zasmuceni, lecz to jest
silniejsze ode mnie; nie potrafiê przezwyciê¿yæ uczucia niechêci,
by notowaæ codziennie to, co mnie dotyczy. By sprawiæ innym

16

David dAstros, arcybiskup Tuluzy od 1830 do 1851.
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przyjemnoæ, usi³owa³em podj¹æ zadanie mi na³o¿one. Nie by³em
temu wierny; czy teraz bêdzie inaczej? Nie mogê tego zapewniæ.
31 lipca: Na mym biurku le¿y list, którego adresatem jest
o. Delvaux. Pisz¹c do niego, robiê mu przyjacielskie wyrzuty, i¿
odmówi³ mej probie, by mój siostrzeniec móg³ pozostaæ w Brugelette. List do Feliksa de Mazenoda, ¿yj¹cego w zamku Saint-Marcellin przez Sury-le-Comtal w departamencie Loire. Odpowiadam
na jego bardzo uprzejmy list. Jego brat, Louis de Mazenod17, mieszka w zamku de Vergnon naprzeciw Condrieu, departament Isere.
Piszê do niego i przyjmujê wyrazy ubolewania, jakie przesy³a, i¿
nie móg³ mnie odwiedziæ podczas swego pobytu w Marsylii, oraz
na pytania dotycz¹ce naszej genealogii.
W licie do madame Leblanc wyjaniam uprzejmie, ¿e nie
mogê niczego zrobiæ dla jej syna Fortuné’a.
List do o. Bellona; listy do oo. Gibellego i Semerii. List do
mademoiselle Cornélie de Mellingen. Chyba wystarczy na jeden
dzieñ! W tym ostatnim pisa³em do tej Angielki, dawnej penitentki
kard. Odescalchiego18:
„…Ucieszy³ mnie fakt, ¿e otrzyma³a pani wiadomoci odnonie do bpa Odescalchiego. Tytu³ujê go w ten sposób, poniewa¿
w moim w³asnym przekonaniu ³atwo jest zrzec siê godnoci kardyna³a, by byæ mnichem. Kto za otrzyma³ wiête i nienaruszalne
znamiê godnoci biskupa, pozostaje biskupem przed Bogiem,
w Kociele i przed ludmi na ca³¹ wiecznoæ. Dlatego nigdy nie
pozwolê, by traktowaæ biskupa jak prostego kap³ana i umniejszaæ
jego godnoæ pochodz¹c¹ wprost z prawa Bo¿ego, bo przewy¿sza
ona godnoæ kap³ana, a kto usi³uje je myliæ. Chwalê pokorê wiêtych, ale nigdy nie pochwalê zwyczaju który zganiê nawet wobec
ojców soboru, gdyby mnie tam wezwano. Chodzi o tytu³owanie po
prostu „ojcze” (co dotyczy tylko do kap³ana) biskupa, który w hierarchii Kocio³a Chrysusowego jest zawsze i wszêdzie wy¿szy godnoci¹
ni¿ kap³an i ró¿ni siê od niego. To, co mówiê tutaj, mademoiselle,
mówi³em jezuitom, których ceniê tak bardzo, i¿ zechcia³em, by
17
Mamy odpis tego listu z 24 lipca 1840. Adresatem jest Louis de Mazenod, m³odszy brat Feliksa.
18
Kardyna³ Carlo Odescalchi wst¹pi³ do jezuitów, por. Rey II, s. 88.
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osiedlili siê w Marsylii mimo wielu sprzeciwów ze strony ludzi
wp³ywowych, którzy ich nie cierpi¹.
Mówi³em to samo kardyna³om-biskupom, którzy myl¹ tak jak
ja, powiedzia³bym to samo papie¿owi, gdyby zapyta³ mnie o zdanie. Proszê zauwa¿yæ, ¿e nie ganiê biskupa, który usuwa siê do
klasztoru, jedynie nalegam, by zawsze by³ uwa¿any choæby
w skromny sposób za tego, kim jest. Cz³onkowie zakonu znajd¹
uznanie w mych oczach, okazuj¹c szacunek nale¿ny biskupowi.
Uznania nie zdobywa siê, sprowadzaj¹c do w³asnych proporcji
tego, co najbardziej wznios³e w Kociele z woli Chrystusa. Byæ
mo¿e bêdziesz, mademoiselle, zasmucona, i¿ mówiê o tym bez
ogródek, takim jednak powinien byæ biskup w Kociele Bo¿ym
i ¿adne ludzkie wzglêdy nie mog¹ go odwieæ od wyznawania tego,
co uznaje on za s³uszne”.
Jak zaznaczy³em w licie, o. Semeria ma o. Gibellego jako
pierwszego radnego, admonitora i ojca duchownego. Pisa³em, ¿e
pozycja, jak¹ zajmuje o. Guibert w diecezji, wymaga, by uznawano go w domu misyjnym Vico zwykle za wizytatora, poniewa¿ nie
mamy prowincja³ów w Zgromadzeniu.
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Sierpieñ  grudzieñ 1840
1 sierpnia: Jeszcze jeden rok wiêcej do 58 prze¿ytych lat.
Wiêc dzisiaj rozpoczynam 59 rok ¿ycia, z czego 25 lat spêdzonych
w wiecie, 25 lat w stanie duchownym, pocz¹wszy od tonsury a¿
do kap³añstwa i wkrótce osiem lat biskupstwa. Kap³anem zosta³em,
gdy skoñczy³em 28 lat od piêæ miesiêcy, biskupem, gdy skoñczy³em 49 lat od trzech miesiêcy. Te liczby mówi¹ najpierw, ¿e od
dawna ju¿ nie jestem m³ody, i wystarczaj¹co wskazuj¹, dlaczego
odczuwam niesmak wobec wszystkich ziemskich rzeczy. Przypominaj¹ mi równie¿ dobrodziejstwa Boga, a za ³ask¹ niebios niech
nie gani¹ mnie, i¿ tak ma³o odpowiada³em na dar mego potrójnego
powo³ania.
2 sierpnia: Rocznica mojego chrztu. Msza w klasztorze Kapucynek. Te wiête niewiasty s¹ tak mi oddane, i¿ z radoci¹ dajê
im sposobnoæ, aby swe mod³y ³¹czy³y z moimi w sposób bardziej
osobisty. Dla mnie jest to potê¿na pomoc duchowa. Jestem pewien,
¿e w innych klasztorach nie zapomniano dzisiaj o mnie, lecz
w dzieñ odpustu zwanym Porcjunkula1 nale¿y daæ pierwszeñstwo
córkom wiêtego Franciszka.
Obiad ze wspólnot¹ na Kalwarii. W tamtejszym kociele by³em na nieszporach, a kaznodzieja, o. Mille, wyg³osi³ pochwaln¹
mowê na czeæ wiêtego Alfonsa Liguoriego. Ten ojciec postanowi³ nie g³osiæ kazania, jakie przygotowa³ przed kilku laty. Wed³ug
swego zwyczaju dokona³ rzeczy zaskakuj¹cej. Zaraz po obiedzie
przedwczoraj napisa³ zupe³nie nowe kazanie, nauczy³ siê go wczoraj i bez zaj¹knienia wyg³osi³ je dzisiaj.
1
Odpust zupe³ny udzielony przez papie¿a Honoriusza III wszystkim wiernym, którzy nawiedz¹ 2 sierpnia 1221 sanktuarium porcjunkuli, pierwszy dom zakonu wiêtego
Franciszka, obok Asy¿u. Nastêpnie sta³ siê on odpustem wieczystym.
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Przydarzy³a mi siê zabawna historia. Po odczytaniu listu pasterskiego, jaki wyda³em z okazji przeniesienia relikwii wiêtego
Sérénusa2, przemówi³em do wiernych, by wyjaniæ lepiej mój
punkt widzenia. Miêdzy innymi podkrela³em zas³ugi wyznaczonych przeze mnie kaznodziejów; wskaza³em na kaznodziejskie
walory, jakie posiada o. Ferrand, jezuita, który ma g³osiæ w sobotê
w kociele wiêtej Trójcy. By s³ysz¹c te pochwa³y, wierni darzyli
go zaufaniem, nazwa³em go wybitnym mówc¹ itd. Wychwala³em
w koñcu o. Guyona, który ma g³osiæ S³owo Bo¿e w poniedzia³ek
w katedrze. Pomin¹³em milczeniem jedynie tego, który bêdzie g³osiæ w niedzielê w kociele wiêtej Trójcy, poniewa¿ by³ wród nas.
To w³anie ten, który odczyta³ list pasterski, o. Telmon, nasz misjonarz, którego nazwiska nie wymieni³em. wietnie. Czy kto zorientowa³ siê, ¿e o. Ferrand skuli³ siê za filarem kocio³a i by³ zmuszony s³uchaæ, jak obsypujê go pochwa³ami? Kiedy powiedziano
mi o tym po b³ogos³awieñstwie, nie mog³em powstrzymaæ siê ze
miechu, co te¿ rozbawi³o obecnych.
3 sierpnia: Sakrament bierzmowania w mojej kaplicy. W pensjonacie mademoiselle Duranti powiêci³em now¹ kaplicê.
Biskup diecezji Digne przyby³ do Marsylii, by tylko widzieæ
siê ze mn¹. Wydaje siê, i¿ jest to zwyczaj przyjêty przez biskupów,
bo list z zapewnieniem duchowej ³¹cznoci nie wystarczy. Dla nich
istotne jest z³o¿yæ wizytê swym wspó³braciom, biskupom danej
prowincji zaraz po objêciu urzêdowania w diecezji. Co do mnie,
nie by³em tak uprzejmy.
Zebranie proboszczów miasta w mym domu. Przy okazji przeniesienia znacznej relikwii wiêtego Serenusa, któr¹ przywioz³em
z Biandrate, pragnê pobudziæ ich gorliwoæ. Wprawdzie ka¿dy
z nich otrzyma³ list pasterski, jaki napisa³em na tê okolicznoæ, jednak chcê, by wiernym swych parafii przekazali nale¿yty pogl¹d.
Zapowiedzia³em im te¿, ¿e wydam okólnik wzywaj¹cy ich do przeprowadzenia kwesty na rzecz hiszpañskich ksiê¿y, którzy w znacz-

2
Biskup otrzyma³ tê relikwiê w 1839; up³yn¹³ rok, zanim odby³o siê jej uroczyste
przeniesienie do Marsylii, kaza³ bowiem przygotowaæ bogaty relikwiarz. List pasterski
pochodzi z 25 lipca.
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nej liczbie przybywaj¹ do mojej diecezji3. Niekiedy ich liczba dochodzi do 80. Sam jeden nie jestem w stanie zatroszczyæ siê
o wszystkie ich potrzeby.
4 sierpnia: Obwozi³em po miecie biskupa z Digne. Zamieszka³ w naszej wiejskiej rezydencji4, gdzie czuje siê bardzo dobrze.
Wspólnie gocilimy w domu Opatrznoci Boskiej dla ubogich sierot i nawiedzilimy kilka kocio³ów.
5 sierpnia: Biskup z Digne wyjecha³ dzi wieczorem. Udaj¹c
siê na przystanek, gdzie mia³ wsi¹æ do dyli¿ansu, który przeje¿d¿a³ przez Saint-Louis, upad³ i mocno siê pot³uk³.
6 sierpnia: List od biskupa diecezji Le Mans. Przyniós³ go pan
Gavot, którego biskupowi poleci³em. Biskup donosi, ¿e ks. Bourmault, mój by³y kolega z seminarium, jeden z jego wikariuszy generalnych, le¿y sparali¿owany. Louis, mój siostrzeniec, pisze, ¿e
przyjedzie do mnie w pierwszych dniach wrzenia.
7 sierpnia: Pan Grassis de Digne przys³a³ list do kan. Jeancarda, w którym zapowiada, ¿e wybierze z mego konta 500 franków.
Prosi, abym do sumy 1000 franków, jakie otrzyma³ ode mnie dla
panien Isnardy, doda³ nadto 500 franków. Nie mogê przystaæ na tê
propozycjê.
W licie do Cesarie powiadamiam j¹, ¿e Louis postanowi³
przyjechaæ do mnie5.
8 sierpnia: Biskup diecezji Digne przys³a³ list dziêkczynny za
serdeczn¹ gocinê, jakiej dozna³, bêd¹c u mnie. Odpowiadam równie serdecznie. W kociele wiêtej Trójcy pierwsze nieszpory pontyfikalne w obecnoci cz³onków kapitu³y katedralnej i ca³ego duchowieñstwa w miecie. Ojciec Ferrand g³osi kazanie. By³em mile
zaskoczony, widz¹c, ¿e wierni wype³nili trzy nawy kocio³a, by
Królowa Maria-Krystyna, regentka Hiszpanii rozpêta³a przeladowanie kleru
(Rey II, 92). Zobacz poni¿ej, padziernik.
4
W posiad³oci wiejskiej Saint-Louis, w letniej rezydencji biskupstwa.
5
Césarie de Boisgelin, siostra Ludwika, kleryka jezuickiego.
3
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oddaæ czeæ relikwiom wiêtego Serenusa. To pierwsze nabo¿eñstwo robi³o wra¿enie. Bóg bêdzie uwielbiony w swoim wiêtym.
9 sierpnia: Msza pontyfikalna z udzia³em cz³onków kapitu³y
katedralnej w kociele wiêtej Trójcy ku uczczeniu wiêtego Serenusa; jego wspomnienie obchodzimy w dniu dzisiejszym. Od rana
wierni licznie uczestnicz¹ na ka¿dej mszy wiêtej. T³umy na mszy
pontyfikalnej. Na nieszporach pontyfikalnych pochwaln¹ mowê ku
czci wiêtego wyg³osi³ o. Telmon, s³uchalimy jej z wielkim zadowoleniem.
Uroczysta procesja z okazji przeniesienia wiêtej relikwii. Budowa³a ona licznych wiernych. Przy piêknej pogodzie ogromny
t³um wyszed³ na ulicê, by podziwiaæ ten wspania³y orszak, w którym uczestniczy³y wszystkie bractwa pokutników i stowarzyszenia
mêskie, miêdzy innymi Stowarzyszenie M³odzie¿y; swym zachowaniem budowali mieszkañców ca³ego miasta.
Weszlimy do katedry i wtedy przekaza³em relikwiê cz³onkom
kapitu³y. Z udzia³em instrumentów muzycznych odpiewalimy
hymn Iste confessor6 oraz antyfonê Sacerdos. Okadzi³em relikwiê,
potem od tronu biskupiego odmówi³em oracjê o wiêtym Serenusie. Odpiewano Ave verum i Tantum ergo i zakoñczy³em ceremoniê b³ogos³awieñstwem Najwiêtszego Sakramentu.
10 sierpnia: Najpierw msza cicha w katedrze, podczas której
rozdano wielk¹ liczbê komunii, nastêpnie suma. W uroczystych
nieszporach uczestniczy³o ca³e duchowieñstwo miasta i wielki t³um
wiernych. Podobnie jak o. Ferrand, o. Guyon w swym kazaniu potraktowa³ drugorzêdnie postaæ Serenusa. Niemniej uroczystoæ na
czeæ wiêtego wypad³a wspaniale. Na zakoñczenie udzieli³em
wiernym b³ogos³awieñstwa Najwiêtszym Sakramentem.
11 sierpnia: Wiele spraw w miecie. Dyrektor nowego domu
dla umys³owo chorych jest bardzo uprzejmy i gotów prosiæ o kapelana dla swego zak³adu.
W licie do kan. Guiena, zanim dajê mu upomnienie, ¿e nie
wzi¹³ udzia³u w naszej uroczystoci, proszê go o wyjanienie, czy
przebywa³ dziesiêæ mil od Marsylii.
6

Hymn z brewiarza rzymskiego na uroczystoæ wyznawców.
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12 sierpnia: Ojciec Delvaux przys³a³ list i zawiadamia, ¿e
maj¹c na uwadze nasz¹ przyjañ, postanowi³, aby Eugène pozosta³
w college’u. Nie przekonuj¹ go moje racje, denerwuj¹ go aluzje
w moim licie, które traktuje ogromnie na serio.
13 sierpnia: Odpowiadaj¹c na jego list, dziêkujê mu za wyrazy gniewu, mówi¹ce o delikatnoci jego uczuæ do mnie. Ganiê go
za surow¹ interpretacjê moich s³ów i dowodzê s³usznoci moich
racji. Czy mo¿e byæ wiêksza radoæ ni¿ spotkanie ca³ej naszej rodziny w moim domu z tej okazji, ¿e przyje¿d¿a Louis?
Adresaci mych listów to oo. Aubert7 i Martin. Z powodu ma³ej
liczby nowicjuszy zgadzam siê, by przyj¹æ kilku studentów, jednoczenie wyra¿am obawê, i¿ to ryzykowne i niepewne8 przedsiêwziêcie nie przyniesie spodziewanych owoców w postaci nowych
kandydatów. Trudno w mym wieku ³udziæ siê co do pozytywnych
skutków naszych wysi³ków9.
W czasie obiadu odwiedzi³ mnie biskup diecezji La Rochelle10,
który zatrzyma³ siê na kilka godzin w Marsylii. Przyj¹³em go
z wszelkimi oznakami uprzejmoci. Zjad³ tylko brzoskwiniê, oczekiwa³ go obiad u Szarych Sióstr, gdzie by³ ju¿ zapowiedziany.
14 sierpnia: Siostra Geray pod moim kierownictwem bêdzie
realizowaæ dzie³o, o którego powstaniu myla³em ju¿ od dawna
i gdy jeszcze ¿y³ nasz o. Suzanne, pragn¹³em uczyniæ go za nie odpowiedzialnym. Póniej rozmawia³em w tej sprawie z ks. Coulinem, by³y te¿ poinformowane Damy z Nazaretu. A mo¿e teraz
wreszcie to nam siê uda. Chodzi o ustanowienie domu dla s³u¿¹cych, którym koñczy siê umowa o pracê i oczekuj¹ odpowiedniego
zatrudnienia. Dom ten móg³by przyjmowaæ tak¿e m³odych ludzi
przybywaj¹cych z innych krajów w poszukiwaniu pracy, a s¹ nara¿eni na sytuacje pe³ne niebezpieczeñstw, zanim znajd¹ w³aciw¹
pracê.
Ojciec Semeria napisa³ do mnie, gdy jeszcze nie otrzyma³
mego listu. Jego list wiernie oddaje piêkno jego duszy. Mieszkañ7
8
9
10

Prwdopodobnie Casimir Aubert, mistrz nowicjuszy.
Chanceux: ryzykowny.
Mowa o pierwszej próbie junioratu w Notre-Dame de Lumières (Rey II,89).
Clément Villecourt, biskup diecezji La Rochelle od 1836 do 1855.
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cy Korsyki, jak sam pisze, g³ono wyra¿aj¹ wdziêcznoæ za dobro,
jakie nasze Zgromadzenie czyni w ich kraju, czy to w seminarium,
czy to poprzez misje parafialne i mówi¹: senza il vescovo di Marsiglia cosa avrebbe potuto fare il vescovo Casanelli?11. Jest to najwy¿sza pochwa³a, jaka mog³a spotkaæ naszych ojców.
15 sierpnia: Msza pontyfikalna. B³ogos³awieñstwo papieskie.
Procesja w miecie, w której nie uczestniczy³em.
16 sierpnia: Kardyna³ Pacca przys³a³ list, w którym jak zwykle wyra¿a ca³¹ sw¹ przyjañ. Przyniós³ go ks. Barola, jego sekretarz, którego kardyna³ mi poleca, jego i podró¿, jak¹ ten duchowny
odbywa; jak twierdzi kardyna³, to wybitny pisarz, profesor filozofii w Kongregacji Propagandy Wiary. Zaprosi³em go jutro na obiad.
Tê grzecznoæ wywiadczam ze wzglêdu na drogiego kardyna³a,
który wychodzi naprzeciw wszystkim moim ¿yczeniom. Ksi¹dz
Barola twierdzi, ¿e przyjañ, jak¹ kardyna³ mnie darzy, jest zbyt
wielka, by j¹ wyraziæ. Pragnê j¹ odwzajemniæ moim szczerym
przywi¹zaniem do niego.
17 sierpnia: Sakrament bierzmowania w mojej kaplicy, wype³nionej po brzegi, jakby jeszcze nigdy dot¹d nie by³o tu bierzmowania. Tymczasem odbywa siê ono w ka¿dy poniedzia³ek.
Na rozdanie nagród w ni¿szym seminarium przyby³ ze mn¹
ks. Barola. Chcia³em, by mia³ wyobra¿enie o naszych zwyczajach
i opowiedzia³ o nich w Italii, gdy powróci do Rzymu. Rzeczywicie, by³ zachwycony wszystkim, co widzia³, i z zainteresowaniem
ledzi³, jak m³odzi popisuj¹ siê swoj¹ znajomoci¹ literatury. Wzruszy³o go ojcowskie s³owo, które skierowa³em do uczniów. Pe³en
entuzjazmu prosi³, bym mu pozwoli³ przemówiæ do zebranych
i wyraziæ to, co czuje jego serce. Nie mog³em mu odmówiæ tej ³aski, lecz by przygotowaæ umys³y uczniów na tê niespodziankê,
przedstawi³em go zebranym. Gdy umilk³a muzyka i nasta³o milczenie, mój goæ, ku memu wielkiemu zaskoczeniu i zawstydzeniu,

11
Bez biskupa Marsylii czy móg³by cokolwiek zrobiæ biskup Casanelli?, biskup
diecezji Ajaccio.
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w nastêpuj¹cych s³owach zwraca siê do mnie z takim przejêciem,
jak to potrafi¹ w³oscy ludzie pióra w podobnych sytuacjach:
Tanta tuis inest doctrina et gratia verbis
Ut capiant animos dulcia melle magis
Felices animae quarum tibi credita cura est
Virtutis carpent, te duce, praesul, iter12.
Nastêpnie zwracaj¹c siê do uczniów, wyg³osi³ niewielki poemat po w³osku, którego s³ów nie pamiêtam. By³y to wyrazy uznania i zachêty.
Z³o¿y³em wizytê madame Rigny. Ona i jej córka by³y w miertelnym niebezpieczeñstwie, gdy ich powóz wywróci³ siê w podró¿y; towarzysz¹ca im s³u¿¹ca zmar³a.
18 sierpnia: List od arcybiskupa z Aix. Listy jego i mój minê³y siê w drodze. Jego opinie dok³adnie pokrywaj¹ siê z moimi co
do prób, które maj¹ byæ przed³o¿one na zebraniu plenarnym.
Ojciec Pastorel13 przys³a³ mi grawerowany portret tego czcigodnego o. Etienne’a, którego wynios³em na opata, daj¹c mu b³ogos³awieñstwo opackie w Aiguebelle. Zmar³ w wieku 96 lat, pe³en
zas³ug. Do ostatnich chwil wspomina³ mnie; z ufnoci¹ wzywam
jego wstawiennictwa.
19 sierpnia: Pobyt na wsi. Ksi¹¿ê de Sabran wraz z ma³¿onk¹
z³o¿y³ mi wizytê. Narada razem z hrabin¹ de Monteil. Moja dojrza³a decyzja zgadza siê z tym, co przekaza³em jej s³ownie.
20 sierpnia: Czy móg³bym zapomnieæ o rocznicy, która jednoczenie ³¹czy siê z bólem i pociech¹? Ofiarê mszy wiêtej z³o¿y³em raczej, by uczciæ w niebie naszego wiêtego o. Marcou, ni¿
ul¿yæ mu w czyæcu, który dla zbawienia dusz odda³ ¿ycie jak
mêczennik mi³oci bliniego, a którego przejcie do lepszego ¿ycia odbi³o siê takim echem.
12
Twoje s³owa odznaczaj¹ siê tak wielk¹ m¹droci¹ i wdziêkiem, ¿e s¹ s³odsze od
miodu. Szczêliwe dusze, które powierzono twemu pasterzowaniu, pod twym kierownictwem ucz¹ siê, jak d¹¿yæ do doskona³oci.
13
Gilles Pastorel, trapista, z którym o. Tempier pertraktowa³ co do przejêcia na
w³asnoæ sanktuarium Notre-Dame de Lumières (Ecrits oblats 18, s. 43-46).

Sierpieñ  grudzieñ

215

W licie do siostry Geray udzielam jej pozwolenia, by mog³a
znaleæ sobie towarzyszki dla realizacji dzie³a opiekuñczego na
rzecz s³u¿¹cych, które to dzie³o jej powierzam.
W licie do kard. Fransoniego14 podajê informacje, o jakie prosi³ w sprawie Vitagliano15 i tytu³u misjonarza apostolskiego16, jakiego ten siê domaga. Informacje s¹ pomocne, lecz nie wiem, czemu ma s³u¿yæ ten tytu³. List do o. Gillesa Pastorela, trapisty.
Dziêkujê mu, ¿e przys³a³ mi czêæ szat, które nosi³ czcigodny ojciec opat Etienne i za litografiê jego portretu. Ten wiêty opat zmar³
w wieku 96 lat w opinii wiêtoci. Ojciec Pastorel przypomina, ¿e
to ja udzieli³em mu benedykcji opackiej w Aiguebelle.
Odpisujê na cenny list, jaki przys³a³ mi kard. Pacca, polecaj¹c
mi swego sekretarza, ks. Barola.
Ojciec Aubert pisze, ¿e zatrzyma³ siê w Lumières i ¿e wspólnota ma siê tam dobrze; dotar³ ju¿ do Notre-Dame du Laus.
W ostatnim licie o. Ricard wyrazi³ probê, bym pojecha³ do
Lumières i omówi³ z panem Demarre17 sprawê domu. Dodaje, i¿ za
wstawiennictwem Najwiêtszej Maryi Panny dwie niewidome
w jednej chwili cudownie odzyska³y wzrok. Jedna by³a niewidoma
na skutek przebytej ospy, druga mia³a zaæmê, która ust¹pi³a zaraz
po modlitwie i jakby dwie ³uski spad³y jej z oczu.
Siostra Geray urz¹dzi³a zabawn¹ scenê, ¿¹daj¹c certyfikatu, i¿
jest za³o¿ycielk¹ dzie³a. By³oby rzecz¹ nierozumn¹ spe³niæ jej ¿¹danie, zanim podwaliny dzie³a zostan¹ po³o¿one. Musimy postaraæ
siê dla niej o dom i trzeba najpierw go wyposa¿yæ, dlatego ten tytu³ za³o¿ycielki jest zbyt pretensjonalny, i domagaæ siê go by³oby
rzecz¹ niesprawiedliw¹.

14

1856.

Giacomo Filippo Fransoni, prefekt Kongregacji Propagandy Wiary od 1834 do

15
Pierre Vitagliano (1801-1871). By³ fundatorem domu Sierot i zgromadzenia
Oblatek Maryi Niepokalanej, pod koniec ¿ycia, dziekanem kapitu³y katedralnej w Marsylii.
16
Tytu³ zatwierdzony przez Kongregacjê Propagandy Wiary w 1743, nadawany
misjonarzom którzy ukoñczyli Rzymskie Kolegium Pontyfikalne, oraz kap³anom specjalnie przeznaczonym do pracy na misjach. Istnieje kategoria apostolskich misjonarzy ad
honorem; to o ten tytu³ ubiega³ siê ks. Vitagliano.
17
Dawny w³aciciel sanktuarium Notre-Dame de Lumières (Ecrits oblats 18).

216

Dziennik 1840

25 sierpnia: Wizytacja duszpasterska w Allauch, gdzie wszystko uk³ada siê tak wspaniale.
Monseigneur Chatrousse, biskup elekt diecezji Valence przysy³a mi zaproszenie, bym asystowa³ przy jego konsekracji biskupiej 21 wrzenia.
26 sierpnia: Odpisujê biskupowi elektowi z Valence, dziêkuj¹c mu za zaproszenie i gratuluj¹c nominacji. Mówiê, ¿e to ja proponowa³em go ministrowi od spraw wyznañ do godnoci biskupiej.
Z chêci¹ uda³bym siê na tê konsekracjê, lecz skoro moja obecnoæ
nie jest nieodzowna, byæ mo¿e nie bêdê móg³ porzuciæ planowanych zajêæ.
Ksi¹dz Joannis, proboszcz parafii Mormoiron18, przys³a³ opis
przeladowania w 1792, jakiego dozna³y karmelitanki z Marsylii.
27 sierpnia: List, jaki napisa³ mi o. Bise, jest zasmucaj¹cy co
do treci i formy. Pod pretekstem urojonej doskona³oci okazuje
szemranie, skar¿y siê na powierzon¹ sobie pos³ugê, grozi, ¿e zwróci siê do papie¿a, by go wys³a³ na misje zagraniczne itd. Co za iluzja! Biedne dziecko, nie jest on zdolny wyg³osiæ nawet prostego
kazania, a w swych pretensjach wierzy, i¿ jego w³asne skrzyd³a
ponios¹ go w odleg³e kraje misyjne. Ile trzeba mieæ cnót, by stawiæ czo³a wszelkim niebezpieczeñstwom tych gor¹cych krajów!
Mój Bo¿e, jaki ¿a³osny obraz ducha! Czy postanowi³ on kiedykolwiek nauczyæ siê pokory i pos³uszeñstwa i trwaæ w wiêtej obojêtnoci? Kto choæby trochê posiada te cnoty, nie odwa¿y siê pisaæ,
jak napisa³ o. Bise, przeciwnie, nawet przez myl mu to nie przejdzie.
List do siostry Geray. Dostosowa³em siê do jej zamiarów, lecz
z pewnym rozs¹dkiem. Maj¹c ten upragniony dokument, zamierza
ona zwróciæ siê do sióstr zakonnych, które w³¹cz¹ w to dzie³o pos³ugê przy chorych w domach.
List, jaki piszê do biednego Gignoux19, zawiera zwolnienie go
ze lubów zakonnych. Powinnimy wydaliæ tego cz³owieka dawno

18
19

Mormoiron w departamencie Vaucluse.
S³owo wydrapane.
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temu. Ale nie mamy szans na poprawê, gdy trzeba okazaæ mi³osierdzie. Nie mam odwagi, ¿eby zrobiæ odpis mego listu.
Pisz¹c do o. Bise, jednoczenie ganiê go i zapewniam o mej
przyjani, przypominaj¹c o powierzonych mu zadaniach.
Odpisujê na list, jaki skierowa³ do mnie o. Courtès, który wielokrotnie skar¿y³ siê na o. Chauveta, prosz¹c o o. Francona20.
Piszê do mego siostrzeñca Louisa, by poda³ datê swego przyjazdu.
29 sierpnia: Madame marquise de Cordoue napisa³a do mnie
w sprawie dzie³a dobroczynnego.
Pan Wuilleret przys³a³ list zawieraj¹cy wartociowe papiery na
konto i dla sp³aty domu oblackiego w Billens; pan Badou, który
naby³ posiad³oæ, sp³aca nale¿ny d³ug.
List od mej matki. Jest zadowolona ze s³u¿by, jak¹ pe³ni u niej
Jean Marbacher; pos³a³em go, by w razie potrzeby zast¹pi³ swego
brata, któremu ze wzglêdu na podesz³y wiek nie mogê powierzyæ
normalnych obowi¹zków.
Arcybiskup diecezji Monreale21 chêtnie odpowiedzia³ na moje
pytania skierowane w imieniu markiza de Villeneuve’a w sprawie
o³tarza ku czci wiêtego Ludwika i jego relikwii, które znajduj¹ siê
w kociele metropolitalnym Monreale.
Piszê list do hrabiego de Panisse’a, pytaj¹c o adres pana de
Villeneuve’a, który w jego imieniu prosi, bym przes³a³ wiadomoæ
arcybiskupowi Palermo22.
Podczas wizytacji duszpasterskiej w Saint-Menet przysz³y
dzieci z: les Accattes, les Camoins, la Treille i Eoures23; tego¿ dnia
ludnoæ Roquevaire wype³ni³a koció³; w Auriol by³y dzieci z la
Bourine, Peypin, la Destrousse. Jad¹c z Auriol do Saint-Savournin,
zatrzyma³em siê w La Destrousse, by obejrzeæ koció³, tam oczekiwali mnie wszyscy mieszkañcy. Proboszcz parafii Gréasque sprawi³ mi mi³¹ niespodziankê, id¹c na moje spotkanie z wielk¹ liczb¹

Jean Françon (1807-1888), kap³an 16 czerwca 1832, oblat 29 czerwca 1840.
Domenico Balsamo OSB arcybiskup Monreale na Sycylii. (Za³o¿yciel pisze
Montreal).
22
Arcybiskup F.M. Pignaelli, z zakonu Teatynów.
23
W rêkopisie: Néoures.
20
21
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parafian i tak przymuszaj¹c mnie, bym wszed³ do kocio³a i przemówi³ do nich. Nieco spóniony przyby³em do Saint-Savournin,
tam oczekiwali mnie wszyscy wierni. Nazajutrz przypad³ odpust
parafialny i nikt nie poszed³ do pracy. Jako dobry i ³agodny duszpasterz wyszed³em naprzeciw ich potrzebom, by ka¿demu przypomnieæ obowi¹zki stanu. ¯egnaj¹c mnie, t³um towarzyszy³ mi a¿ do
po³owy drogi.
Powiedziano mi, ¿e mieszkañcy Belcodène oczekuj¹ mnie
w swej kaplicy, uda³em siê wiêc na ich spotkanie. Nie s¹dzê, aby
kiedykolwiek biskup wizytowa³ to miejsce. Wieczorem by³em
w Gemenos, nazajutrz udzieli³em dzieciom bierzmowania. Droga
powrotna do Aubagne przemierza³a posiad³oci pana Gaudina,
gdzie zatrzyma³em siê, by powiêciæ kaplicê zbudowan¹ dla kard.
de Latila, jego wuja, z której ju¿ nie skorzysta³. Pomieszczenie,
w którym kardyna³ umiera³ i gdzie by³em obecny przy jego mierci, za kilka dni bêdzie pokojem sypialnym m³odej pary zalubionych; oprócz osób, które tam zamieszkaj¹, wszystko pozostanie bez
zmian. Taka refleksja nasunê³a mi siê w czasie krótkiego pobytu.
W Aubagne jak zwykle trudnoci personalne pomiêdzy proboszczem i wikarymi.
Z Aubagne uda³em siê do La Ciotat. Ludzie t³umnie cisnêli siê
naoko³o mojej karety, tak ¿e musia³em wysi¹æ z powozu i ca³y
t³um poprowadzi³em do kocio³a, gdzie udzieli³em im b³ogos³awieñstwa Najwiêtszym Sakramentem w nagrodê za ich entuzjazm.
W parafii Ceyreste sakramentu bierzmowania udzieli³em najpierw
dzieciom, a tak¿e wspólnocie klasztornej, która kwitnie duchowo.
Potem ruszy³em do Cassis i dotar³em tam dosyæ póno, ale wierni
przyjêli mnie mnie z entuzjazmem. Podobnie jak w La Ciotat,
udzieli³em im b³ogos³awieñstwa Najwiêtszym Sakramentem.
Z Cassis przez Gineste uda³em siê do Marsylii.
13 wrzenia: W Marsylii z³o¿y³ mi wizytê pan de Liancourt,
prezes24 ratownictwa morskiego, który bardzo pragn¹³ widzieæ siê
ze mn¹.

24

Moteur: kieruj¹cy za³og¹. Sauvetage: tutaj, ratownictwo morskie.
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14 wrzenia: W swej prywatnej kaplicy udzieli³em sakramentu bierzmowania nie pamiêtam ilu kandydatom. Panie z Przytu³ku
przysz³y radziæ siê mnie w sprawie zakupionego domu. Proboszcz
parafii Saint-Lazare zirytowa³ mnie zamiarem umieszczenia swej
rodziny na plebanii, któr¹, jak siê okazuje, budowalimy wielkim
kosztem po to, aby ta rodzina mog³a tam ¿yæ wygodnie, podczas
gdy wikarzy s¹ zmuszeni zaj¹æ drugie drugie piêtro, nie maj¹c tego,
co konieczne, by mieszkanie by³o czyste i schludne. By³em mocno
niezadowolony z tej propozycji proboszcza, mimo ¿e powody, jakie przytacza³, uznawa³ za wa¿ne. Nie chcia³em daæ mu zaraz ostatecznej odpowiedzi, ca³a ta sprawa wyda³a mi siê tak niestosowna,
¿e nie mam w ogóle zamiaru wyraziæ zgody na jego probê.
Pan Martin, osobisty sekretarz pana Thiersa25 gor¹co poleca mi
w swym licie ks. Vidala, proboszcza parafii Cassis, który têskni
za parafi¹ w miecie.
Ojciec Bise napisa³ list, w którym jak zwykle w osobliwy sposób wyra¿a swe ¿yczenia.
Ojciec Honorat opisa³ szczegó³owo nap³ywaj¹ce pielgrzymki26
do Notre-Dame de Lumières w wiêto Narodzenia Najwiêtszej
Maryi Panny.
Ksi¹dz Leblanc przys³a³ probê, bym zwróci³ siê listownie
w jego sprawie do arcybiskupa Pary¿a27, który, jak mówi, otacza
mnie czci¹ i mi³oci¹. Nie potrzebujê zachêty, by oddaæ przys³ugê
ks. Leblancowi, który sk¹din¹d stale podkrela, i¿ jest moim
przyjacielem. Niestety ten zacny kap³an jest ¿ywym przyk³adem
tego, i¿ rodzice mog¹ staæ na przeszkodzie, by kap³an realizowa³
w pe³ni misjê, do jakiej zosta³ powo³any. Najpierw nie pozwolili,
by syn poszed³ za g³osem powo³ania, wstêpuj¹c do Zgromadzenia,
teraz z ich powodu nigdy nie jest zadowolony ze swego losu, poniewa¿ nie doæ zarabia.

Thiers (1797-1877), polityk z Marsylii, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej.
Le concours (zbiegowisko): chodzi o nap³yw pielgrzymów.
27
Ksi¹dz Leblanc by³ cz³onkiem Stowarzyszenia M³odzie¿y w Aix; w Pary¿u arcybiskupem by³ od niedawna Denis Auguste Affre, który zosta³ zabity podczas rewolucji 1848. Studiowa³ on w seminarium Saint-Sulpice w tym samym czasie co Eugeniusz
de Mazenod. Mianowany na arcybiskupstwo Pary¿a 26 maja 1840, otrzyma³ sakrê biskupi¹ 6 sierpnia.
25
26
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Posada wikarego parafii Saint-Eustache nie zadowala go, bo
nie zaspokaja oczekiwañ matki, brata i siostry; a przecie¿ wikariat
ten zapewnia dochód w wysokoci od 3000 do 4000 franków. Ich
mo¿e zadowoliæ tylko wikariat parafii Saint-Sulpice lub Saint-Roch28. Leblanc oczekuje tego, zdaje siê, ¿e rodzina pragnie, by
prze³o¿eni uznali, ¿e dla niego ca³kiem odpowiednie jest probostwo. Choæ jest cz³owiekiem ma³o zdolnym, w dodatku niedba³ym,
to przywi¹zanie do rodziny jest dla niego pierwsze: Si mei non
fuerint dominati tunc immaculatus ero29.
Biskup diecezji Valence przys³a³ list, dziêkuj¹c, ¿e bêdê obecny
na jego biskupiej konsekracji. Myl o tej podró¿y jest dla mnie ciê¿arem, powinieniem jednak udaæ siê tam dla dobra Zgromadzenia30.
16 wrzenia: Panu Martinowi odpowiadam na jego list w sprawie ks. Vidala.
Piszê do biskupa diecezji Digne, prosz¹c o ks. Maurela, proboszcza parafii Les Dourbes, który pragnie wst¹piæ do Zgromadzenia32.
Wprowadzi³em w domu zwyczaj lektury religijnej, w której maj¹
uczestniczyæ wszyscy domownicy, bo to g³ównie dla nich ustanowi³em tê praktykê. Nigdy nie uda³o mi siê, jak pocz¹tkowo planowa³em,
zorganizowaæ dla nich katechezy niedzielnej, bo by³em zbyt zajêty
nabo¿eñstwami w kociele, gdzie zwykle jestem obecny. Praktyka tej
lektury ma zast¹piæ to, czego w inny sposób nie mog³em realizowaæ.
Pierwszymi lektorami byli mój siostrzeniec i moja siostrzenica32, daj¹c dobry przyk³ad tym, którzy po nich obejm¹ tê funkcjê.
Piszê list do markiza de Villeneuve-Trans zawieraj¹cy odpowied arcybiskupa diecezji Monreale na mój list z wieloma pytaniami, na które markiz de Villeneuve bardzo czeka³.
Saint-Eustache, Saint-Sulpice, Saint-Roch s¹ to parafie Pary¿a.
Ps 18, 14: Jeli moi bliscy nie zapanuj¹ nade mn¹, wtedy bêdê nieskalany.
30
Za³o¿yciel chcia³, aby oblaci g³osili misje w tej diecezji, pierwszym celem by³a
ewangelizacja, lecz tak¿e by byli znani w regionie i zyskiwali nowe powo³ania dla Zgromadzenia.
31
Les Dourbes w departamencie Alpes de Haute-Provence. Ksi¹dz Maurel nie
wst¹pi³ do nowicjatu.
32
Louis de Boisgelin, jezuita przyby³ do Marsylii. Biskup de Mazenod z tej okazji
zebra³ ca³¹ sw¹ rodzinê na kikudniowy pobyt na pocz¹tku wrzenia w letniej rezydencji
Saint-Louis. Nieobecny by³ tylko Eugène de Boisgelin, student u Jezuitów w Brugelette.
Por. Listy biskupa de Mazenod do swej matki, 11 sierpnia i 5 wrzenia 1840.
28
29
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[Padziernik]33: Wróci³em z Vienne, gdzie asystowa³em przy
konsekracji biskupiej biskupa diecezji Valence. Wizytacja duszpasterska w Saint-Loup, Saint-Charles i Mazargues. Wszêdzie to
samo nabo¿ne skupienie dzieci i ogó³u wiernych, jak równie¿ pe³ne zrozumienia odpowiedzi na moje pytania. Tylko to powinno
wystarczyæ na dowód, ¿e metoda, któr¹ pos³ugujê siê, jest jedyn¹
s³uszn¹, a mianowicie przemawiaæ do ludu jego w³asnym jêzykiem34. Mocniejszym argumentem jest jednak pewien rodzaj zachwytu, jak mówi³ jeden z kap³anów, który na widok tego, co siê
wokó³ niego dzia³o, sam dozna³ zachwycenia. Da³by Bóg, aby ten
kraj wyda³ moich nastêpców przekonanych o koniecznoci zastosowania mojej metody.
Królowa Krystyna35 przyby³a do Marsylii. By³oby rzecz¹ stosown¹, aby publicznoæ okaza³a nale¿yt¹ pogardê tej kobiecie, nie
wychodz¹c na jej powitanie. Ciekawoæ okaza³a siê silniejsza od
wyczucia przyzwoitoci i tego, co s³uszne, bo t³um ciekawskich
cinie siê wokó³ niej, nie okazuj¹c jednak jakiejkolwiek dla niej
sympatii. Nie s³ychaæ ani jednego radosnego okrzyku, ani jednego
wiwatu. Zebrany t³um ze spokojem patrzy na przeje¿d¿aj¹c¹ królow¹.
25 pa¿dziernika: Królowa uda³a siê na mszê do kocio³a Saint-Charles. Proboszcz parafii nie zd¹¿y³ porozumieæ siê ze mn¹
i postanowi³ sam oddaæ nale¿ne jej honory, na co byæ mo¿e nie wyrazi³bym zgody. Razem z wikarymi powita³ j¹ w drzwiach kocio³a, ofiaruj¹c jej wodê wiêcon¹ (czego w³anie nie powinien robiæ,
co najwy¿ej móg³ j¹ pokropiæ sam), towarzyszy³ jej a¿ do prezbiterium, gdzie by³ przygotowany wycie³any dywanem i poduszkami
klêcznik. Lecz co jest ca³kiem naganne, poda³ jej przed komuni¹
patenê do uca³owania, gdy siê znajdowa³a przed celebruj¹cym kaBiskup de Mazenod uczestniczy³ w pielgrzymce do Notre-Dame de Lumières na
uroczystoæ Narodzenia Matki Bo¿ej 8 wrzenia i by³ tam do 13 wrzenia. Po powrocie
do Marsylii 14 wrzenia po kilku dniach wyruszy³ do Vienne w departamencie Isere, by
21 wrzenia byæ na wiêceniach biskupich bpa Chartroussea. Od 23 do 28 wrzenia
przebywa³ w Notre-Dame de lOsier. Towarzyszyli mu o. Tempier i ks. Dupuy. Por.
Rey II, s. 89-90.
34
Zwróæ uwagê tutaj na wyra¿enie w ich w³asnym jêzyku, tak dobitnie ukazuj¹ce jego przekonania i praktykê duszpastersk¹.
35
Por. wy¿ej 3 sierpnia.
33
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p³anem. O tym wszystkim zosta³em poinformowany i swe uwagi
mia³em przes³aæ proboszczowi, gdy przyszed³ z wizyt¹ prefekt policji. Chce omówiæ ze mn¹ dwie sprawy: 1) w imieniu królowej
Krystyny prosi o pozwolenie odprawiania mszy wiêtej w salonie
jej hotelu, poniewa¿ Jej Królewska Moæ pragnie uczestniczyæ
w niej codziennie; 2) chce wybadaæ moje nastawienie i gdy zajdzie
koniecznoæ, sk³oniæ mnie, bym z³o¿y³ królowej wizytê.
Na pierwsz¹ probê odpowiedzia³em pozytywnie i jutro wydam stosowne polecenia. Co do punktu drugiego, otwarcie da³em
do zrozumienia prefektowi, ¿e wizyta ta jest niemo¿liwa z powodu
mej wra¿liwoci, jak te¿ nie pozwala mi na to moje sumienie. Ta
kobieta bowiem budzi we mnie grozê, gdy¿ jej niemoralne prowadzenie siê nabra³o zbyt wielkigo rozg³osu36. Bardziej jednak,
gdy¿ przez swe decyzje w ¿yciu publicznym, sta³a siê przyczyn¹
tylu nieszczêæ Hiszpanii. Czyniê j¹ odpowiedzialn¹ za wszelk¹
niesprawiedliwoæ i anarchiê do jakiej doprowadzi³a jej chora ambicja. U¿y³a przemocy wobec Ferdynanda, by ustanowi³ prawo salickie37 w swym pañstwie, podpisa³a dekrety skazuj¹ce niektórych
na wygnanie, zezwoli³a na rozgrabienie maj¹tków duchowieñstwa,
na okrutne przeladowanie, jakiemu zostali poddani kap³ani itd.
W koñcu to g³ównie za jej przyczyn¹ dosz³o do schizmy38 siej¹cej
spustoszenie w Hiszpanii; niemo¿liwe wiêc, bym z³o¿y³ wizytê
kobiecie tego pokroju, i s¹dzê, i¿ biskup, który by siê zdecydowa³
tam pójæ, narazi³by na szwank w³asny honor, a nawet swoje sumienie.

36
Historia mówi o jej mi³osnych zwi¹zkach z jednym z cz³onków jej gwardii przybocznej, z którym mia³a dziesiêcioro dzieci.
37
Prawo salickie. Zwyczaj utrwalony przez rody Frankoñskie (przez Franków
z dynastii salickiej) pozbawiaj¹cy kobiety prawa sukcesji w królewskim rodzie, wielokrotnie stosowane w Królestwie Francji. Wojny za panowania Don Carlosa wybuch³y,
gdy to prawo stosowano lub nie w Hiszpanii, gdzie rodzina królewska by³a z dynastii
Burbonów, a wiêc pochodzenia francuskiego.
38
10 kwietnia 1842 bp de Mazenod w licie pasterskim zaleca publiczne mod³y za
Koció³ w Hiszpanii. Na stronie 5 pisze: Nie mo¿na patrzeæ obojêtnie i bez wielkiego
smutku, jak niegdy kwitn¹ce Chrystusowe dziedzictwo na si³ê jest odrywane od swych
staro¿ytnych duchowych korzeni i w ten sposób od³¹cza siê od Kocio³a Bo¿ego. Przera¿enie nas ogarnia na widok rozdarcia, jakie dokonuje siê z winy w³adzy wieckiej,
która uzurpuje sobie prawo stawiania bariery oddzielaj¹cej biskupów od Wikariusza Jezusa Chrystusa…”.
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To, ¿e sw¹ opiniê przedstawi³em szczerze, bez ogródek, wprawi³o prefekta w zdumienie, jednak nalega³, t³umacz¹c, ¿e sprawiê
ogromn¹ radoæ królowej, a nawet królowi, który im poleci³ przekonaæ ksiê¿niczkê, by zerwa³a z t¹ haniebn¹ przesz³oci¹. Widzia³em, i¿ mój upór i stanowcza odmowa mocno rozczarowa³y prefekta, na pewno rozczaruj¹ tych, którzy go nak³onili, by wstawi³ siê
u mnie w tej sprawie. Uwa¿am za po¿yteczne sytuacje, które
wszystkim tym panom dopomog¹ zrozumieæ, jak wielka jest godnoæ biskupa. Pragnê tu przytoczyæ zdanie z listu, jaki napisa³ do
mnie ks. Boyer39, rektor seminarium Saint-Sulpice: „Mój siostrzeniec jest wyrazicielem uczuæ przyjani i szacunku, jakie ¿ywiê dla
ciebie, ekscelencjo. Nale¿¹ siê one tobie, naszemu przyjacielowi
i by³emu wychowankowi, który z woli Boga i Kocio³a sta³ siê naszym ojcem”.
Nie chcia³bym ju¿ wiêcej wci¹gaæ do rejestru nastêpnej apostazji. Tacy apostaci, jak Gignoux i Pélissier nios¹ na sobie swoje
w³asne piêtno. Jest to co przera¿aj¹cego. I oto nastêpna, nieoczekiwana i niezrozumia³a apostazja. Jak s¹dzê, piêædziesiêcioletni ju¿
cz³owiek, Ancel40 dwa lata temu po rocznym nowicjacie z³o¿y³ luby i zosta³ skierowany, ku swemu wielkiemu zadowoleniu, do seminarium duchownego na Korsyce. Oto, co pisze z Montgenèvre41,
gdzie bez jednego s³owa zgodzi³ siê przyj¹æ funkcjê królewskiego
kapelana. Jakby to by³o co najzwyklejszego w wiecie, informuje
mnie o tym nierozwa¿nym kroku i pomijaj¹c wszelkie wymagane
formalnoci, prosi o zwolnienie ze lubów. Jakie racje przemawiaj¹ za tym? To, ¿e jest dla niego nie do zniesienia, aby kto m³odszy
od niego mia³ przed nim pierwszeñstwo, jakby ten punkt regu³y
zakonnej by³ dla niego czym obcym. Jak mia³em reagowaæ na takie ob³¹kanie?
¯al mi go by³o i dlatego napisa³em mu s³owa pe³ne ojcowskiej
troski, aby go nak³oniæ do powrotu do swych obowi¹zków. (Zobacz
ten list w zbiorze mojej korspondencji). Mój list wywar³ na nim
pewne wra¿enie, jeli s¹dziæ po danej odpowiedzi, jednak trwa on
nadal przy swoim postanowieniu, licz¹c siê nawet z mo¿liwoci¹,
39
Denis Pierre Boyer, sulpicjanin (1766-1842). Eugeniusz de Mazenod zna³ go
z czasów seminarium Saint-Sulpice. Boyer by³ stryjem arcybpa Affrea.
40
Nazwisko to oraz dwa poprzednie s¹ wydrapane w rêkopisie.
41
Departament Hautes-Alpes.
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¿e zostanie wydalony, jak to mu da³em do zrozumienia, ¿e jest to
jedyny sposób zwolnienia od lubów; a¿ przykro o tym pisaæ. Napisa³em do niego ponownie z propozycj¹, ¿e dam mu pozwolenie
na przebywanie poza domami Zgromadzenia pod pewnymi warunkami, jakie mu przedstawi³em (zobacz ten list w zbiorze mojej korespondencji)42.
Listy, jakie otrzymujê z Aix43, napawaj¹ smutkiem, a¿ nadto
przekonuj¹ mnie, jak wiele z³a temu domowi wyrz¹dzi³y nieszczêliwe rz¹dy tamtego superiora44. Wszyscy oblaci, jacy przebywali
w tym domu, skar¿¹ siê wielkim g³osem i nie bez powodu. Ostatni
tam pos³any ojciec P45 skar¿y siê, wyliczaj¹c ¿a³osne zdarzenia, co
dowodzi jego dobrej woli i m¹droci; porównaj jego listy z… wrzenia i z 10 listopada 1840. W pierwszym licie donosi o tym, co jest
z³e, nie znaj¹c jeszcze jego ród³a, w drugim wskazuje jasno, gdzie
ono jest ukryte.
16 listopada: Do czego zmierza arcybiskup Pary¿a? Wydany
przez niego dekret dotycz¹cy stroju duchownych46 przynosi ujmê
naszej czcigodnej praktyce kocielnej. Niew¹tpliwie sk³oni³o go do
tego najbli¿sze otoczenie z³o¿one z kap³anów o nowych ideach,
z czego jest tak dumny. Biskup diecezji La Rochelle s³usznie zaprotestowa³ przy pewnej okazji przeciw tej zgubnej nowatorskiej
idei. Dziennik „L’Ami dela Religion” na zarz¹dzenie biskupa dieTen list opublikowano w Ecrits oblats 9, s. 135-137.
S³owo wydrapane.
44
Wiêkszoæ ojców mieszkaj¹cych w Aix skar¿y siê z powodu o. Courtèsa, który
by³ superiorem domu od 1823 do swej mierci w 1863.
45
Nie mamy pewnoci, kim mo¿e byæ ten ojciec P. Ostatni, którzy przybyli do Aix,
to ojciec Telmon, maj¹cy zaj¹æ miejsce o. Pierre’a Auberta, i zdaje siê tak¿e o. Françon,
o którego prosi³ o. Courtès, jak te¿ o. Perron. Byæ mo¿e to jego Za³o¿yciel ma na myli,
pisz¹c ojciec P.
46
Od czasu rewolucji lipcowej 1830 ksiê¿a czêsto przywdziewali wiecki strój. Od
pocz¹tku swojego episkopatu bp Affre chcia³ przywróciæ zwyczaj noszenia stroju duchownego, stosuj¹c ten przepis bardzo szeroko. Rozporz¹dzenie z 22 padziernika 1840
bra³o pod uwagê, i¿ przepisy Kocio³a, szczególnie soboru trydenckiego wyznaczaj¹
jako obowi¹zuj¹cy jedynie strój skromny, odró¿niaj¹cy siê od stroju wieckiego i gdy
strój d³ugi jest raczej powszechnie zalecany, mo¿na jednak, bêd¹c zgodnym z myl¹
Kocio³a, zamieniæ go na szatê bardziej wygodn¹. Dlatego wydaje siê przepis, i¿ ka¿dy
duchowny, który przyj¹³ wiêcenia, ma odt¹d obowi¹zkowo nosiæ sutannê, krótk¹ sutannê
lub surdut. Por. Limouzin-Lamothe i J. Leflon, Mgr D.A. Affre…, Paris, 1971, s. 86-87.
42
43
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cezji la Rochelle zareagowa³ w bezczelny sposób. St¹d jasne jest,
¿e pan Picot ju¿ nie jest redaktorem tego pisma. Jest prawd¹, i¿ dla
takich ksiê¿y, jak de Genoude i Combalot47 oraz im podobnych,
noszenie sutanny nie jest ¿adnym przywilejem, lecz ta klika inn¹
drog¹ mog³a zdobyæ autorytet. Konsekwencje tej nowej praktyki,
któr¹ chcieliby oni narzuciæ, powo³uj¹c siê na autorytet arcybiskupa Pary¿a, zda³y mi siê na tyle powa¿ne, i¿ postanowi³em o tym
pomówiæ z kilkoma biskupami.
Napisa³em do arcybiskupa diecezji Besancon i do arcybiskupa
Tuluzy48, aby przekazaæ im sw¹ opiniê o tej sprawie i wybadaæ ich
w³asne zapatrywania. Moj¹ pierwsz¹ myl¹ by³o napisaæ bezporednio do biskupa diecezji La Rochelle, by dodaæ mu otuchy
w doznanej obeldze i zapewniæ o moim poparciu. Niewykluczone, i¿
to uczyniê, tymczasem oczekujê odpowiedzi dwóch arcybiskupów.
19 listopada: Niemo¿liwe, by duchowieñstwo Marsylii pozosta³o objêtne na klêskê ¿ywio³ow¹, jaka dotknê³a tylu mieszkañców
kraju49. Czuj¹c siê w obowi¹zku pobudziæ ich do okazania bratniej
pomocy, zaprosi³em na biskupstwo proboszczów, by zakomunikowaæ im swój plan dzia³ania, który zebrani kap³ani przyjêli z wielkim zrozumieniem. Postanowili, ¿e ka¿dy z nich przeznaczy na ten
cel 50 franków; co do wikarych, uznali, ¿e mogliby oni daæ ka¿dy
po 15 franków. Natomiast ksiê¿a z diecezji ofiarowali: proboszczowie po 50 franków, rektorzy po 25 i wikarzy po 10 franków. Oceniono, ¿e cz³onkowie kapitu³y katedralnej mogliby ofiarowaæ ogó³em 500 franków, a kapelani po 10 franków ka¿dy. Co do mnie,
s¹dzi³em, ¿e pomimo tylu wydatków muszê daæ przynajmniej 500
franków, jakkolwiek dowiedzielimy siê z gazet, ¿e arcybiskup
Lyonu bêd¹cego w centrum klêski ofiarowa³ tylko tysi¹c franków.
Bez w¹tpienia staæ go na wiêcej.
47
Joseph Picot (1770-1841), historyk, dziennikarz, d³ugoletni naczelny redaktor
pisma LAmi de la religion et du roi, journal ecclesiastique et litteraire. A.E. de Genoude, por. przypis 17, 13 grudnia 1839. Théodore Combalot (1797-1837), profesor, pisarz, zw³aszcza kaznodzieja wielokrotnie zapraszany do Marsylii do g³oszenia kazañ.
Duch wojowniczy, mia³ zatargi z niejednym biskupem.
48
Jacques Mathieu, arcybiskup Besançon od 1834 do 1875 i D. d’Astros, arcybiskup Tuluzy. Odpisy tych dwóch listów pod dat¹ 16 listopada znajduj¹ siê w Zbiorze
listów administracyjnych biskupa Marsylii.
49
Rzeka Rodan wysz³a z brzegów, co doprowadzi³o do powodzi.
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20 listopada: Opat trapistów w Aiguebelle przys³a³ probê
o odprawienie 200 mszy w intencjach mu powierzonych. By przyjæ
z pomoc¹ zacnym ojcom, rozdzielilimy je miêdzy siebie. Napisa³em mu, ¿e chc¹c go odci¹¿yæ, mo¿emy odprawiæ jeszcze sto mszy.
List do o Semerii.
Zwo³a³em kapitu³ê katedraln¹, której cz³onkowie kanonicy
zgodzili siê wp³aciæ 500 franków, by pomóc poszkodowanym.
Chcia³bym wys³aæ ustalon¹ sumê do dyspozycji arcybiskupów
Aix, Lyonu i Awinionu oraz biskupa diecezji Valence.
Trudno mi wyraziæ to, co prze¿y³em, udzielaj¹c sakramentu
bierzmowania m³odzieñcowi w wieku 25 lat, kóremu jutro maj¹
amputowaæ nogê a¿ do uda. Dwa tygodnie temu wróci³ na ³ono Kocio³a i mogê mia³o powiedzieæ, ¿e osi¹gn¹³ ju¿ szczyt doskona³oci. Trudno to po ludzku wyt³umaczyæ, ³aska dokona³a widzialnego,
niemal dotykalnego cudu. Jego ojciec pozostaje protestantem tylko
z nazwy, poniewa¿ widz¹c tê cudown¹ przemianê syna, nawróci³
siê i obieca³, ¿e zamanifestuje to w póniejszym czasie.
22 listopada: Konsekracja kocio³a Karmelitów pod wezwaniem wiêtego Józefa, wiêtej Teresy i wiêtego Jana od Krzy¿a.
By³ to bardzo piêkny obrzêd liturgiczny. Dzieñ pocz¹tkowo deszczowy, póniej rozjani³ siê. Rozpoczêlimy ceremoniê o 8.00, skoro jednak ofiarê mszy wiêtej sprawowa³em po konsekracji kocio³a, skoñczylimy wszystko dopiero o 13.30.
Zmar³ nagle ks. Blanc50, proboszcz parafii Sainte-Trinite. Poczu³ siê le o pó³nocy, rano o 8.00 ju¿ nie ¿y³. ¯al mi go, ten zacny
kap³an to prawdziwy Izraelita in quo dolus non est51.
Na zakoñczenie misji wyg³oszonej przez naszych ojców w parafii Saint-Marcel ustawiono krzy¿ misyjny. Pobo¿noæ, jak¹ okazywali wierni, którym udziela³em komunii wiêtej, by³a dowodem,
z jak wielkim po¿ytkiem korzystali oni z nauk misyjnych. Pogoda
by³a wspania³a, a wierni t³umnie uczestniczyli w nabo¿eñstwach.
Okoliczne parafie, z wyj¹tkiem tej Saint-Loup dawa³y dowód wytrwa³oci, ich wierni licznie uczestnicz¹c w naukach misyjnych,
wykorzystali okazjê, jak¹ s¹ misje parafialne, by pojednaæ siê
50
51

Mathieu Blanc (1769-1840).
J 1, 47 „To prawdziwy Izraelita w którym nie ma podstêpu”, Jezus o Natanaelu.
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z Bogiem, i dzisiaj rano gremialnie przystêpowali do komunii. Czy
mo¿na sobie wyobraziæ doskonalszy porz¹dek i spokój tam panuj¹cy, gdy stawiano krzy¿ misyjny? Na placu, gdzie dokonywa³em
uroczystego powiêcenia krzy¿a, nasta³a tak g³êboka cisza, ¿e
wszêdzie mo¿na by³o us³yszeæ ka¿de s³owo formu³y powiêcenia.
Po¿egnanie wiernych z misjonarzami to prawdziwie wzruszaj¹cy
moment.
8 grudnia: Msza w kaplicy Przytu³ku; damy prowadz¹ce to
dzie³o stawi³y siê w licznym gronie; krótko objani³em sens dzisiejszej uroczystoci i uczci³em pamiêæ ks. Blanca, ich dyrektora,
daj¹c im jako jego nastêpcê o. Tempiera.
9 grudnia: Przyby³a liczna delegacja rady parafialnej z Saint-Charles, prosz¹c, bym pozostawi³ jako proboszcza ks. Bicherona.
Bardzo siê obawiaj¹, by nie znaleæ siê pod przemo¿nym panowaniem ks. Delastrade’a52. Powiedzia³em, by przestali siê lêkaæ i byli
spokojni. Ogarnia mnie wstrêt, by prowadziæ ten Dziennik, i tylko
gdy zadam sobie gwa³t, zaczynam go kontynuowaæ. Potrzebujê
czasu, by dodaæ kilka refleksji do codziennych wydarzeñ, lecz tego
czasu mi brakuje. By³oby dobrze przestudiowaæ moje listy, równie¿
te, które otrzymujê, do tego jednak potrzebny jest sekretarz, a takiego nie posiadam.
12 grudnia: Arcybiskupi Aix i Awinionu napisali do mnie,
dziêkuj¹c za to, co uczynilimy dla powodzian z ich diecezji. Biskup diecezji Valence uprzedzi³ mój list, gdy tylko z prasy dowiedzia³ siê o naszej pomocy. Jestem przekonany, i¿ my w Marsylii
zrobilimy wiêcej dla tej sprawy ni¿ gdziekolwiek indziej. W pozosta³ych diecezjach biskupi zarz¹dzili kolektê na pomoc powodzianom, my za sami zobowi¹zalimy siê, ¿e damy z naszych
oszczêdnoci. Id¹c za przyk³adem moich kap³anów, wszystkie diecezje mog³yby dostarczyæ oko³o miliona franków tym, których dotknê³a Bo¿a rêka.
Piszê do o. Bermonda i polecam, by oszczêdza³ swe si³y,
w tym celu zwalniam go od postu. Otwieraj¹c jego przemi³y list,
52

Placide Bicheron (1796-1868), d³ugoletni superior ni¿szego seminarium.
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najpierw wybuchn¹³em miechem, ale kiedy przeczyta³em, i¿ znowu dokuczaj¹ mu bóle w klatce piersiowej, zacz¹³em siê niepokoiæ.
W swym licie o. Guibert odrzuca stanowczo oskar¿enia, które kieruje przeciw jego wspólnocie ks. Ancel53. Ten szaleniec niekiedy miewa dzikie, heretyckie pomys³y, których niepodobna zaakceptowaæ. S¹dzi, i¿ ch³odny klimat w Montgenèvre dobrze mu
zrobi.
Ojciec Mille pisze, ¿e misje w Malijai nie by³y tak udane jak
te w Brusquet54. Wspó³bracia s¹ zniechêceni, wierni nie przychodzili na nauki rekolekcyjne, nie chc¹c absolutnie poddaæ siê dzia³aniu Bo¿ej ³aski. Bóg dopuszcza te trudne dowiadczenia, aby szafarzy swego mi³osierdzia utwierdziæ w pokorze. Ma to tak¿e
pozytywn¹ stronê, zreszt¹ sprawiedliwoæ Bo¿a da siê odczuæ opornemu ludowi. Bo jeli uparcie trwaj¹ w zatwardzia³oci, to obecnoæ wród nich misjonarzy, wys³anników Boga, jest dla opornego
ludu niczym innym jak wydaniem wyroku mierci, jaki On sam
og³asza przeciw nim. Tak to wyrazi³em, pisz¹c do o. Mille’a.
Arcybiskup Lyonu w podziêkowaniu przys³a³ mi krótki list,
którego nie mogê odczytaæ moim kap³anom, poniewa¿ nie wspomina tam o nich. Biskup de Belley prosi mnie o pomoc. Chce powstrzymaæ akcjê, jak¹ prowadz¹ w Rzymie bracia Allignol55.
Wyda³em okólnik, w którym zapowiadam powo³anie stowarzyszenia kobiet s³u¿¹cych, co od dawna zamierza³em, oraz stowarzyszenia sióstr zakonnych pos³uguj¹cych chorym56, których bardzo
potrzebujemy w Marsylii. Jestem przekonany, ¿e te dwa instytuty
zostan¹ ¿yczliwie przyjête.
17 grudnia: Chrzest, wyrzeczenie siê herezji, pierwsza komunia i sakrament bierzmowania, przyjê³a je w mej kaplicy madame

Nazwiska Guibert i Ancel wydrapane w rêkopisie.
Malijai i Le Brusquet (departament Alpes de Hautes-Provence).
55
Bracia Allignol: dwaj kap³ani diecezji Viviers, autorzy broszury: De l’état actuel du clergé de France. Uwa¿ali, ¿e s¹ ofiarami uprzedzeñ ze strony administracji biskupa. Biskup Guibert, ordynariusz diecezji Viviers w 1841, doszed³ z nimi do porozumienia w 1844-1845.
56
Okólnik ukaza³ siê 16 grudnia. Te dwa instytuty powierzono zgromadzeniu Sióstr
Nadziei z Bordeaux, ga³¹ wiêtej Rodziny z Bordeaux, instytutu za³o¿onego przez
ks. Noaillesa. Por. list do madame Latouche, prze³o¿onej generalnej, 30 grudnia 1840.
53
54
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Pastre. Wzruszy³a mnie g³êboka pobo¿noæ tej nowo ochrzczonej
kobiety, by³o to dla mnie nagrod¹ za ponad dwie godziny trwaj¹c¹
ceremoniê i zmêczenie, o ile mo¿na mówiæ o zmêczeniu podczas
wspania³ych obrzêdów, jakie sprawowa³em z wielk¹ radoci¹.
List od kard. Paccy.
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Fortuné de Mazenod,
biskup Marsylii od 1823 do 1840. Ur. w 1749,
zmar³ 22 lutego 1840 (Por. Dziennik 27 kwietnia 1839 (91 lat);
21 i 22 maja 1839 (choroba); kwiecieñ 1840 (mieræ)

Biskupstwo Marsylii, gdzie zmar³ Fortuné de Mazenod
(Por. Dziennik 30 marca 1839; remont budynku)
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18411
12 maja 18412: Ju¿ przedtem udzieli³em pozwolenia, aby dodaæ jeszcze jedno piêtro do budynku, gdzie mieszka wspólnota
Notre-Dame de Lumières. To by³o potrzebne tak¿e ze wzglêdu na
studentów; postanowilimy ich przyj¹æ, by w ten sposób zdobyæ
kandydatów do naszego nowicjatu, który ca³kowicie siê wyludni³.
Próba, jak¹ w tym roku podjêlimy, daje nadziejê, poniewa¿ wszyscy m³odzi zamieszkuj¹cy dom studencki odznaczaj¹ siê dobrym
duchem i gor¹co pragn¹, by uznano ich za godnych do przyjêcia
do nowicjatu, gdy ukoñcz¹ naukê.
By zapewniæ im wykszta³cenie, pos³alimy do tego domu naszych m³odych oblatów3, zarówno, którzy ju¿ ukoñczyli teologiê,
jak i tych, którzy kontynuuj¹ studia. Zdobywaj¹c sami wiedzê, bêd¹
mogli pomagaæ w nauce innym i w³asnym przyk³adem utwierdzaæ
ich w powo³aniu4. Ci nasi ojcowie, którzy odwiedzili ten dom, byli
zachwyceni panuj¹c¹ tam atmosfer¹. Promy Boga, aby domowi
temu udziela³ coraz to wiêcej ³ask z nieba.
13 czerwca5: [Ojciec Mille, superior Notre-Dame du Laus,
przys³a³ list]. Zanim dam mu odpowied, oczekujê na jego spra-

1
Jak to zosta³o powiedziane we wstêpie do tego tomu, zeszyty z rêkopisem Dziennika z 1841 roku nie zachowa³y siê. Mamy tylko kilka stron przepisanych w komentarzu do Regu³y o. Yenveux i w biografiach Za³o¿yciela, które napisali oo. Rambert i Rey.
2
Yenveux VIII, s. 115.
3
Seminarzystów.
4
By³o to wówczas praktykowane w seminariach: studenci teologii nauczali w ni¿szych seminariach. Scholastycy, poza kilkoma wyj¹tkami, nie przebywali w Lumières;
juniorat, otwarty w 1839-1840, zamkniêto w 1847, gdy po akcji powo³aniowej, któr¹
prowadzi³ o. Léonard Baveux w seminariach, nowicjat w Osier zape³ni³ siê do tego stopnia, ¿e trzeba by³o otworzyæ drugi nowicjat w Nancy.
5
Yenveux, VI, s. 46.
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wozdanie z wizyty biskupa6. By³oby chwalebne, gdyby biskup widzia³ nap³ywaj¹cych pielgrzymów do Laus i mia³ wyobra¿enie
o ich przywi¹zaniu do tego sanktuarium; martwi mnie jednak, ¿e
mój list nie dojdzie na czas, bo chcia³bym poradziæ, aby o. Mille
chc¹c ugociæ biskupa, nie pozwala³ sobie na zbyt wystawny
obiad7.
Lipiec8: Dobrze zdajê sobie sprawê, jak przykr¹ rzecz¹ jest,
gdy nikt nie prowadzi dziennika, by notowaæ przynajmniej g³ówne
wydarzenia w Zgromadzeniu; trzeba, by kto inny ni¿ ja wzi¹³ na
siebie to zadanie. Jestem zbyt zajêty, poch³oniêty nagl¹cymi sprawami, bym móg³ powiêciæ siê regularnie ka¿dego dnia temu dzie³u, które wielokrotnie musia³em porzucaæ. Nie s¹dzê, by w przysz³oci mia³o siê to zmieniæ; tymczasem najbli¿si z mego otoczenia
domagaj¹ siê ode mnie i prosz¹ nieustannie o Dziennik; nie odmówiê wiêc, okazuj¹c dobr¹ wolê.
15 i 16 lipca: Biskup Montrealu w Kanadzie zatrzyma³ siê
przed kilkoma miesi¹cami w Marsylii10, bêd¹c w drodze do Rzymu, i w rozmowie przedstawi³ mi potrzeby swej diecezji. Nalega³,
bym pos³a³ mu co najmniej czterech misjonarzy z naszego Zgromadzenia. Ich zadaniem by³oby ewangelizowaæ mieszkañców kraju i gdyby mieli na tyle zapa³u, mogliby udaæ siê do pogan ¿yj¹cych w tym regionie. Niew¹tpliwie by³a to kusz¹ca propozycja,
lecz ja, który z dowiadczenia znam (dajmy spokój temu rozwa¿aniu) No có¿! Nie odwa¿y³em siê daæ biskupowi pozytywnej odpowiedzi, ale obieca³em, ¿e rozwa¿ê jego probê, i gdy bêdzie wra6
Louis Rossat, biskup diecezji Gap od 1841 do 1844. To on w 1841 zastosowa³
drastyczne rodki przeciwko oblatom, zmuszaj¹c ich do opuszczenia Laus.
7
Nie pozwala³ sobie na wystawny obiad: aby obfitoæ potraw i rozrzutnoæ nie
sugerowa³y, ¿e wspólnota bogaci siê z datków pielgrzymów.
8
Yenveux VII, s. 265.
9
Yenveux I, s. 47-50. Fragmenty pierwszej czêci tego tekstu znajduj¹ siê
w Rambert II, 94-95 (lipiec); druga czêæ w sprawie oo. Dalyego i Naughtena znajduje
siê w Rey II, 105-106 (z kilkoma dodatkami) i w Rambert II, 97.
10
Ignace Bourget (1799-1885), biskup Montrealu od 1840 do 1876. Do Francji
przyby³ 1 czerwca 1841. 20 czerwca, bêd¹c w drodze do Rzymu, zatrzyma³ siê
w Marsylii. Wracaj¹c z Rzymu, znowu zjawi³ siê w Marsylii 5 i 6 sierpnia. Znamy szczegó³y podró¿y bpa Bourgeta z jego osobistego sprawozdania.
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ca³, przedstawiê mu, co konkretnie mog³em zrobiæ, by zadoæuczyniæ jego ¿yczeniu.
Moim zamiarem by³o poznaæ opiniê wszystkich cz³onków
Zgromadzenia i dopiero maj¹c ich przyzwolenie, daæ odpowied
biskupowi Montrealu. Sz³o bowiem o misje w dalekich krajach
wymagaj¹cych zupe³nego powiêcenia. Mog³em je powierzyæ tylko ludziom dobrej woli gotowych do ofiary; musia³em mieæ ich
ca³kowit¹ zgodê. I to uczyni³em. Najpierw wezwa³em kilku superiorów naszych wspólnot lokalnych, ci od razu poparli me plany.
Powiadomieni o tym wszystkim niektórzy ojcowie zaraz wyrazili
gotowoæ do wyjazdu, jak o. Reinaud, o. Aubert11, o. Pont12. Wszyscy mówili, i¿ wobec tak piêknej propozycji nikt nie zg³osi sprzeciwu. Maj¹c to zapewnienie, szybko napisa³em do biskupa Montrealu,
nim nadesz³a odpowied od pozosta³ych domów za porednictwem
ich superiorów. Obawia³em siê bowiem, ¿e biskup w oczekiwaniu
na m¹ zgodê zwróci siê do innego zgromadzenia, które maj¹c takiego protektora, na pewno wykorzysta okazjê, by rozpocz¹æ tak
interesuj¹c¹ misjê.
Dzi wiêc napisa³em do biskupa, ¿e przyjmujê propozycjê, jak¹
mi przedstawi³, bêd¹c w Marsylii, i czekam na jego powrót, by
ostatecznie uzgodniæ plan dzia³ania. Chcia³ co najmniej czterech
misjonarzy, obieca³, i¿ pokryje koszty podró¿y i da im parafiê
w diecezji, by zaspokoiæ potrzeby wspólnoty. Z up³ywem czasu
mo¿e ona siê powiêkszyæ nie tylko o nowych misjonarzy, których
zechcê, lecz i miejscowych, którzy chêtnie przy³¹cz¹ siê do nich.
Nasi misjonarze bêd¹ g³osiæ misje w wielu parafiach diecezji
i mog¹ ewangelizowaæ pogan, gdy kto z nich nauczy siê ich jêzyka. Otwiera siê przed nami wspania³a misja i z radoci¹, i¿ oblaci,
którym przedstawi³em tê, przyjêli j¹ z entuzjazmem, spodziewam
siê te¿, ¿e wszyscy pozostali dziel¹ ich przekonania.
Przy okazji wspomnê, ¿e realizujemy jeszcze inny podobny
plan na etapie próby, poniewa¿ Opatrznoæ nam go wskaza³a, pos³uguj¹c siê wydarzeniami w pe³ni zas³uguj¹cymi na nasz¹ uwagê.
Jak wiadomo, mamy w Zgromadzeniu wspania³ego ojca, rodowiteW tekcie kopisty: o. Robert.
J.A. Valentin Reinaud i Jérôme Pont (1807-1869) byli wtedy profesorami w seminarium duchownym w Marsylii; o. Casimir Aubert by³ superiorem domu Kalwarii,
jednoczenie zakoñczy³ pos³ugê mistrza nowicjatu.
11

12
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go Irlandczyka13, który jakby nam spad³ z nieba. Jako oblat bez
zarzutu, i jest dla nas wzorem ¿ycia zakonnego i doskona³oci.
Poród zalet, jakie posiada, podziwiamy nade wszystko jego
skromnoæ i ³agodnoæ. Nikt by nie przypuszcza³, i¿ ten tak drogi
nam syn ¿ywi w swym sercu gor¹c¹ mi³oæ bliniego oraz wypróbowan¹ gorliwoæ z myl¹ o nawracaniu swoich rodaków, heretyckich Anglików14 w Anglii i wielu innych krajach. Bêd¹c zaledwie
diakonem, szuka³ jakiego domu, by u³atwiæ Zgromadzeniu rozpoczêcie wielkiego dzie³a misyjnego. Zaproponowa³, ¿e napisze do
Irlandii, by szukaæ tam kandydatów, którzy byliby odpowiedni do
naszej misyjnej pos³ugi. Odpowiedzi, jakie otrzyma³, pozwalaj¹ mu
ufaæ, ¿e wszystko jest na dobrej drodze. W³anie wtedy zjawi³ siê
na Kalwarii, nie wiem, w jakim celu, m³odzieniec, z którego twarzy promieniowa³a niewinnoæ jego duszy i mia³ zarezewowane
miejsce na statku, by nazajutrz wyruszyæ do Rzymu15.
Ojciec Aubert przypadkiem by³ w zakrystii, gdy ten m³odzieniec przemówi³ do niego po ³acinie. Ojciec Aubert, domylaj¹c siê
po akcencie, ¿e jest Anglikiem, odpowiedzia³ na jego pytanie po
angielsku; m³ody Anglik, zachwycony, i¿ znalaz³ kogo, kto móg³by go zrozumieæ, przedstawi³ swoj¹ probê. I tak po kolei wyjania,
¿e opuci³ Irlandiê, by zostaæ misjonarzem. Tym szczêliwym zbiegiem okolicznoci jego pragnienie mog³o siê spe³niæ, bo znalaz³ siê
w domu misjonarzy, i nie domylaj¹c siê, za rozmówcê mia³ superiora domu.
Nie czekaj¹c, m³odzieniec prosi o przyjêcie; zaraz anulowano
jego rezerwacjê na podró¿ do Rzymu i zosta³ cz³onkiem naszej
wspólnoty. Brat Daly, który przyby³, by lepiej mu wszystko wyjaniæ, dojrza³ w tym nowy znak Bo¿ej woli, ¿e ma realizowaæ misyjne dzie³o. Okazuje siê, ¿e ten m³odzieniec to anio³, odby³ ju¿
po³owê swego nowicjatu ku zbudowaniu otoczenia i ³¹czymy z nim
wiele nadziei. Nazywa siê Naugten i pochodzi ze s³awnego regio13
Ojciec Guillaume M. Daly (1814-1894,) ur. w Newtownbarry, oblat 17 lutego
1838, kap³an 2 maja 1841.
14
rodaków, heretyckich anglików, to wyra¿enie jest zaskakuj¹ce; o. Daly by³
Irlandczykiem.
15
John Naughten, urodzony 1 listopada 1824 w Emis, w diecezji Clary, rozpocz¹³
nowicjat 31 padziernika 1840, luby zakonne 1 listopada1841, wiêcenia kap³añskie
w 1847, opuci³ Zgromadzenie w 1859.
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nu OConnell. Nie koniec na tym, brat Daly zwykle nieszukaj¹cy
kontaktów z innymi, w wyj¹tkowej okolicznoci pozna³ angielskiego protestanta, który w³anie zamierza ze swoj¹ rodzin¹ podró¿owaæ do Anglii. Wkrótce potem Anglik proponuje by brat Daly towarzyszy³ mu, i chce op³aciæ jego podró¿ a¿ do Liverpoolu. Jeszcze
teraz zdumiewa mnie ten niespodziewany znak Bo¿ej Opatrznoci
i a¿ do chwili wyjazdu nie mog³em w to zupe³nie uwierzyæ.
Jednak widz¹c takie zaufanie drogiego Daly, i¿ po jednej tylko
rozmowie zdecydowa³ siê na podró¿, piesznie udzieli³em mu wiêceñ (2 maja 1841), chcia³em bowiem, aby wyruszy³ nazajutrz, czuj¹c nad sob¹ Bo¿¹ opiekê. Bóg w tak cudowny sposób objawi³ sw¹
potêgê i dobroæ wobec wiernego s³ugi, który bez reszty odda³ siê
do Jego dyspozycji. Warto dodaæ, i¿ aby ta nadzwyczajna podró¿
dosz³a do skutku, jak chcia³ tego o. Daly, teciowa Anglika koniecznie musia³a odwo³aæ nagle swój wyjazd. Byæ mo¿e to Pan
natchn¹³ j¹ tak¹ myl¹, aby wolne miejsce w powozie zaj¹³ o. Daly.
Celem podró¿y by³o zbadaæ miejscowy teren i za³o¿yæ dom misjonarzy naszego Zgromadzenia, których zadaniem by³oby powiêciæ
siê nawracaniu heretyckich Anglików. Jeli za zajdzie potrzeba
i pozwoli na to liczba misjonarzy, wyrusz¹ do krajów kolonialnych
lub nowo zdobytych regionów Ameryki czy nawet do jakiejkolwiek
czêci wiata.
17 lipca: Ojciec Vincens, do którego piszê list, otrzyma³ nowe
zadanie mistrza nowicjatu. Chcê dodaæ mu odwagi, bo jest nieco
zatrwo¿ony16. Przypominam mu, ¿e gocie maj¹ mieæ oddzielny
refektarz, nic bowiem nie mo¿e stan¹æ na przeszkodzie, by nasi
nowicjusze, a nawet nasi ojcowie zachowywali nasze zwyczaje
dotycz¹ce umartwienia i czynów pokutnych. Zalecam jednakowoæ
co do stroju duchownego17. List do o. Dassy’ego18. Dziêkujê mu,
¿e korzysta z ka¿dej okazji, by do mnie napisaæ, i dajê mu kilka
dobrych rad. Zachêcam, aby nastêpne wydanie jego opracowania

16
Yenveux VII, s. 12-13 przy koñcu tomu. Nowicjat Notre-Dame de lOsier otwarto 17 lutego 1841, zob. Rey II, s. 105. Ten list z 17 lipca do o. Vincensa jest zamieszczony w Ecrits oblats 9, s. 156-157.
17
Yenveux VI, s. 48.
18
Ten list z 17 lipca jest zamieszczony w Ecrits oblats 9, s. 154-156.
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Pelerinage a Notre-Dame de l’Osier”19 zawiera³o widok domu
pielgrzyma, jakim ma byæ pewnego dnia, i klasztoru, wed³ug planu
budowy, przeze mnie zatwierdzonej20.
20 lipca21: Nie potrafiê tego wyt³umaczyæ22, ¿e dot¹d nikt nie
zwróci³ mi uwagi, i¿ o. Guibert, który tyle uczyni³ dla biskupa
i diecezji Ajaccio, pozosta³ w cieniu bez nale¿nej czci i wdziêcznoci. Rozumiem lepiej g³os Boskiej Opatrznoci, bo mo¿e to mi
wyjaniæ tak¿e list, jaki otrzyma³em od biskupa diecezji Ajaccio.
To ten list ukazuje dobitnie, jak bardzo biskup ceni o. Guiberta
i jak wielk¹ wdziêcznoæ czuje, i¿ odda³ ogromne us³ugi diecezji
i jemu samemu. Rz¹d chce nominacji o. Guiberta na biskupa i wcale siê temu nie dziwiê. Do tej godnoci ja sam wskaza³em jego kandydaturê, s¹dz¹c, ¿e jego nominacja na stolicê biskupi¹ Gap przys³u¿y siê nie tylko Kocio³owi, lecz równie¿ bêdzie po¿yteczna dla
Zgromadzenia i w tym siê nie myli³em.
Skoro nie uda³o siê, aby móg³ zostaæ biskupem Gap, zrezygnowa³em z dalszych zabiegów. Sumienie nie wskazywa³o mi ¿adnego pilnego powodu, jakim powinienem siê kierowaæ, maj¹c na
wzglêdzie dobro Zgromadzenia, gdy chodzi o jednego z tych cz³onków, którzy bêd¹ najbardziej odpowiedni i godni. Pozwoli³em wiêc
dzia³aæ Opatrznoci, zamierzaj¹c rozwa¿yæ póniej, co bêdzie mo¿na zrobiæ, gdy sam bieg wydarzeñ bêdzie wymagaæ podjêcia konkretnej decyzji. Otó¿ niedaleki by³ odpowiedni moment, by zaj¹æ
stanowisko, do czego sk³oni³ mnie list biskupa diecezji Ajaccio.
Przepiszê go póniej, poniewa¿ wiadectwo tam zawarte ma s³u¿yæ zbudowaniu zgromadzenia.

19
Dopiero w 1845 ukaza³o siê to drugie wydanie (Grenoble, 166 stron) broszury
Pélerinage a Notre-Dame de lOsier.
20
Yenveux II, s. 46. W 1839 oblaci wybudowali schronisko dla pielgrzymów;
w lipcu 1841 Za³o¿yciel wyda³ polecenie, aby podniesiono o jedno piêtro domy w Notre-Dame de lOsier i w Notre-Dame de Lumières, por. Rey II, 105.
21
Yenveux IX, s. 107-109. Kilka zdañ drugiej czêci s¹ w Rambert II, s. 85.
22
Por. poni¿ej 7 sierpnia.
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Klasztor Vico, 12 lipca 1841
Ekscelencjo,
Pragnê otworzyæ przed tob¹ swe serce i powierzyæ ci sprawê
tak bardzo cenn¹, gdy chodzi o dobro mej diecezji, a co do której
nie mo¿esz ty równie¿, Ekscelencjo, pozostaæ objêtny. Nie w¹tpiê,
¿e ze zrozumieniem przyjmiesz do wiadomoci, z jakim niepokojem mylê o przysz³oci Kocio³a w mojej diecezji, omielê siê
nawet twierdziæ, ¿e potrafisz przywróciæ mi pokój serca, o ile to
bêdzie zale¿a³o od ciebie. Obawiam siê, ¿e bêdê pozbawiony
o. Guiberta, który jest moj¹ praw¹ rêk¹ i g³ówn¹ sprê¿yn¹ wszystkich moich poczynañ. Nie ukrywam, Ekscelencjo, ¿e ja pierwszy
spowodowa³em ten nag³y zbieg wypadków, którego siê lêkam.
By³em i jestem przekonany ¿e o. Guibert odznacza siê wybitnymi
zaletami, doceniam te¿ jego powiêcenie dla dobra mojej diecezji,
dlatego z poczucia sprawiedliwoci i wdziêcznoci napisa³em do
rz¹du, ¿e jest kandydatem pod ka¿dym wzglêdem odpowiednim, by
sprawowaæ funkcjê biskupa.
W 1837 po raz pierwszy przedstawi³em jego kandydaturê ministrowi do spraw wyznañ. Póniej, w 1839, przekazane ustnie informacje potwierdzi³em oficjalnym listem. Otrzyma³em teraz list
poufny, gdzie zawarta jest stanowcza proba o informacje dotycz¹ce jego osoby i o moj¹ osobist¹ opiniê o nim. Nie muszê powtarzaæ ci, Ekscelencjo, jak pozytywn¹ opiniê wyda³em w sprawie
o. Guiberta, odpowiadaj¹c listownie ministrowi do spraw wyznañ.
Pragnê ciê jednak powiadomiæ, ¿e chwal¹c jego wybór na urz¹d
biskupa, prosi³em usilnie, aby pozostawiono go w mojej diecezji
jeszcze na dwa lata. Nie zadowala mnie jednak, ¿e o tê ³askê prosi³em pana ministra, oczekujê jej przede wszystkim od ciebie, Eksclencjo, i o ni¹ usilnie proszê.
Aby uwieñczyæ to piêkne dzie³o, jakie rozpocz¹³e, posy³aj¹c
mi godnego wspó³pracownika, b³agam ciê, nie pozwól, by mi zosta³ zabrany w tym momencie. Zw³oka, jakiej siê domagam, przyczyni siê tylko do powiêkszenia zas³ug o. Guiberta, który opuci
Korsykê, maj¹c w swym dorobku tym chwalebniejsze dzie³a, ¿e
doprowadzi je do koñca, co jest nasz¹ wspóln¹ trosk¹. W obecnej
sytuacji nikt inny nie jest w stanie go zast¹piæ. Ufam, Ekscelencjo,
¿e zrozumiesz, z jakimi trudnociami bêdziemy siê borykaæ, gdyby
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o. Guibert mia³ wkrótce nas opuciæ; wiêcej ni¿ pochwa³y wiadcz¹ one, jak bardzo ceniê tego wybitnego kap³ana i jak¹ wagê przywi¹zujê do tego, i¿ odda³e mi ogromn¹ przys³ugê, przekazuj¹c go
do mej dyspozycji. Proszê, przyjmij, Ekscelencjo, wyrazy mej
wdziêcznoci z zapewnieniem o pe³nym czci i g³êbokim przywi¹zaniu, jakie sk³ada twój pokorny i oddany s³uga.
A.T. Raphael [Casanelli d’Istria], biskup Ajaccio.
24 lipca23: Nasze domy przysy³aj¹ odpowiedzi po rozwa¿eniu
sprawy, któr¹ im przedstawi³em. Nale¿y wszystkie wpisaæ do naszych ksi¹g, tak bardzo s¹ buduj¹ce. Na ten temat odpowiedzieli
mi nie tylko superiorowie domów Le Laus, Lumières, LOsier (superior Aix uczyni³ to wczeniej), ale wielu cz³onków ich wspólnot
postanowi³o mi przes³aæ bezporednio swoje opinie. Jest to piêkna
karta w historii naszego Zgromadzenia, dziêki temu wiat pozna,
jak wspania³y duch o¿ywia to jeszcze ma³o znane Zgromadzenie
i do jakiej ofiary s¹ gotowi jego cz³onkowie. Wiem, ¿e ono wytrzyma konkurencjê najbardziej szacownych i zas³u¿onych zakonów
w Kociele, które niech poka¿¹ teraz piêkniejszy przyk³ad powiêcenia. A dowodem niech bêd¹ listy, jakie napisali oo. Mille, Guigues,
Honorat, Courtes, a nadto oo. Vincens, Baudrand, Lagier, Aubert24,
Dassy, Bermond, Magnan, Hermitte i Bise. Czytaj¹c je, mo¿na ³atwo siê przekonaæ, ¿e duch Bo¿y o¿ywia tych ludzi, którzy rozumiej¹ obowi¹zki swego wiêtego stanu, a szczególn¹ w³asnoci¹
naszej drogiej rodziny zakonnej s¹ gorliwoæ o zbawienie blinich,
wierna s³u¿ba Kocio³owi i mi³oæ Zgromadzenia.
28 lipca25: Rocznica rewolucji lipcowej 28 tego¿ miesi¹ca.
Uroczyste mod³y za zmar³ych w katedrze. Pan Cunin-Gridaine,
minister handlu przebywaj¹cy w Marsylii wzi¹³ udzia³ w nabo¿eñstwie, ja tak¿e by³em obecny. Doskonale wszyscy wiedz¹, ¿e na
tym koñczy siê moja funkcja w tych obchodach, bo nawet nie zapraszaj¹ mnie ju¿ na obiad, który tego dnia wydaje prefekt. Z pew23
Yenveux I, s. 51 w zakoñczeniu. Rey (II,108) i Rambert (II, 95-96) cytuj¹ kilka
fragmentów tego tekstu, lecz opuszczaj¹ nazwiska.
24
Kopista napisa³: Haiser, prawdopodobnie chodzi o o. Pierre’a Auberta.
25
Rambert II, s.82. Rocznica rewolucji lipcowej 1830 (28-30 lipca).
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noci¹ minister zauwa¿y, ¿e nie zjawi³em siê na przyjêciu, i gospodarze wyjani¹ mu powód mej nieobecnoci. Nigdy nie ukrywa³em,
¿e nie mogê pochwalaæ czynów, których zgubne skutki odczuwamy do dzi, i z ich powodu trudno nie ubolewaæ. Koció³ mo¿e
i powinien modliæ siê za dusze swych poleg³ych synów, którzy pojednali siê z Bogiem i trwaj¹ w komunii z Nim; lecz skoro na tym
koñczy siê ma misja, nigdy nie chcia³em czyniæ czego wiêcej.
29 lipca26: Prefekt nie omieszka³ powiadomiæ mnie o pobycie
ksiêcia Henri dAumale27, wiêc tym razem przyj¹³em zaproszenie
na obiad. Uchylanie siê od spotkania z ksiêciem by³oby niestosowne, tym bardziej ¿e pomin¹³em okazjê, by z³o¿yæ wyrazy uszanowania jego bratu, ksiêciu de Nemours28. Zreszt¹, bez niechêci i ¿alu
spotkam siê z tymi ksi¹¿êtami, tylko coraz bardziej stajê siê przeciwnikiem dworskiej etykiety i skrêpowania, mam czyniæ sw¹ powinnoæ i nic poza tym. Od w³adców tego wiata nie oczekujê niczego przynajmniej dla siebie i jestem przekonany, ¿e mog¹ bez
¿enady obejæ siê beze mnie, równie jak ja mogê obejæ siê bez nich.
Dlatego z upodobaniem pozostajê w swym domowym zaciszu i pozostawiam ca³kowit¹ swobodê tym, którzy myl¹ inaczej, nie pragn¹c kiedykolwiek spotkania siê z nimi.
I oto o. Tempier zjawia siê z ciekawym listem w rêku. List od
ksiêcia dAumale’a, który zaprasza mnie na obiad jutro, w sobotê.
Ksi¹¿ê uczyni³ jeszcze wiêkszy gest, zada³ sobie trud, aby pieszo
przybyæ na biskupstwo i bez w¹tpienia odwzajemniæ wizytê za tê,
któr¹ z³o¿y³em mu wczoraj. Dotychczas ksi¹¿êta nie okazywali a¿
takich gestów uprzejmoci i zapamiêta³em, ¿e przed dwoma laty
Ferdinand-Philippe, ksi¹¿ê Orleanu, umia³ zdobyæ sobie popularnoæ, nawiedzaj¹c mojego wuja maj¹cego wówczas dziewiêædziesi¹t lat. W ka¿dym razie ksi¹¿ê dAumale nie zasta³ mnie w domu
poniewa¿ mieszkam na wsi, a o. Tempier przywita³ go na dziedziñcu biskupstwa. Wobec tylu dowodów uprzejmoci czy mo¿na okazaæ siê gburem? Do tego jednak dojdzie, poniewa¿ postanowi³em nie skorzystaæ z zaproszenia i jutro nie zjawiæ siê na obiedzie.
26
27
28

Rambert, s. 82-83.
Henri d’Orléans, ksi¹¿ê dAumale, czwarty syn króla Ludwika Filipa.
Louis Charles Philippe, ksi¹¿ê de Nemours, drugi syn króla Ludwika Filipa.
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Nie mogê absolutnie byæ uczestnikiem posi³ku, gdzie serwuje siê
miêsne potrawy w dzieñ sobotni. Pomijaj¹c, ¿e tego rodzaju spotkania s¹ dla mnie ciê¿arem, nie mogê byæ wiadkiem, jak w sposób
publiczny i uroczysty narusza siê wiêty nakaz wstrzemiêliwoci od
pokarmów miêsnych. Wystarczy, ¿e ju¿ raz zaprotestowa³em podczas
obiadu, jaki wyda³ ksi¹¿ê Orleanu; mo¿na siê by³o spodziewaæ, jak
wielkie zdziwienie spowoduje moje zachowanie. W³anie dlatego, ¿e
to siê ju¿ raz zdarzy³o, mam mieæ siê na bacznoci i siebie nie nara¿aæ, bêd¹c zmuszony do dawania innym surowej nauczki. O ile
pierwsza lekcja wywar³a zbawienny skutek, to ta druga bêdzie czym
nienaturalnym. Mój wikariusz generalny da odpowied prefektowi
Jaminowi, ¿e biskup Marsylii, bêd¹c nieobecny, nie skorzysta z zaproszenia jego królewskiej moci. Ksi¹¿ê i jego wita niech myl¹
o tym, co chc¹, nie bêdê siê tym przejmowa³.
1 sierpnia29: Nic szczególnego w tym dniu, poza tym ¿e koñczê dzisiaj 59 lat. W ten sposób zbli¿amy siê do kresu ¿ycia, niemal nie zdaj¹c sobie z tego sprawy. Rozpoczynaj¹cy siê dzieñ niezmiennie przybli¿a nas do staroci, nadchodz¹ce urodziny
przypominaj¹ nam, ¿e jestemy starsi o jeden rok i z ka¿dym rokiem liczba lat ronie. Zaskakuje nas to, bo choæ up³ywa szybko
¿ycie, nic nie wydaje siê zmienione na gorsze ani co do zdrowia
cia³a, ani co do w³adz umys³u. Lustro mog³oby przyci¹gn¹æ moj¹
uwagê i ukazaæ niszcz¹ce dzia³anie czasu, lecz tym sprzêtem pos³ugujê siê tylko po to, by szybko pozbyæ siê natrêtnej brody.
Zreszt¹, lustro pokazuje, jakim by³em wczoraj czy przedwczoraj,
i pomaga mi zastanowiæ siê na urod¹ i wie¿oci¹ mego oblicza.
Krótko mówi¹c, mam ju¿ szeædziesi¹tkê na karku. Mo¿e lepiej
by³oby, gdybym o tym nie wiedzia³, bo to uwiadamia mi, ¿e zbli¿am siê do kresu ¿ycia, sk¹d wiêc mam czerpaæ odwagê, by rozpocz¹æ jakie dzie³o? Mo¿e to prze³amaæ tylko si³a woli wspomagana
potê¿n¹ ³ask¹ Boga.
2 sierpnia30: Mam spotkaæ siê z nim [ksiêciem d’Aumale’em]
jutro u prefekta, gdzie zosta³em zaproszony na obiad, aby odpoku29
30

Yenveux IV, s. 192.
Rey II, s. 104.
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towaæ za swoje grzechy. Tym gestem uprzejmoci chcê wynagrodziæ ksiêciu fakt, ¿e nie przyj¹³em jego zaproszenia na obiad. Nie
zasta³em go w jego domu.
3 sierpnia31: Ksi¹¿ê dAumale jeszcze zachowa³ w sobie m³odzieñcz¹ prostotê i niewinnoæ, bo w rozmowie odznacza siê naturaln¹ skromnoci¹. Przypomnia³em mu jego dziadka32, króla Neapolu, na co zareagowa³ z prawdziwie synowskim zaufaniem, ¿e
by³em tym oczarowany. Ten w³adca, rzek³em, takie przydomki
nada³ trzem ksiê¿niczkom, swym córkom, to znaczy królowej Francji33, królowej Sardynii34 i królowej Hiszpanii35: la bella, la buona,
la santa. Ksi¹¿ê dAumale odpowiedzia³ natychmiast z umiechem
i lekkim rumieñcem na twarzy: la santa to by³a bez w¹tpienia
moja matka. By³em urzeczony tym, i¿ zareagowa³ on tak spontanicznie, daj¹c dowód swej mi³oci oraz synowskiego przywi¹zania.
Wspaniale potrafi³ wyraziæ g³êboki smutek i beznadziejnoæ pewnych ¿o³nierzy, których wymieni³ z nazwiska, gdy przysz³o im
umieraæ w Afryce bez ostatniej pos³ugi sakramentalnej. Przekona³em siê, ¿e ksi¹¿ê ma wiarê.
6 sierpnia36: Ojciec Courtès strapiony; napisa³em wiêc do niego parê s³ów. Duchowieñstwo Aix jest pod wra¿eniem kazañ g³oszonych czêsto przez jezuitów, podczas gdy oblaci rzadko mog¹
wystêpowaæ na ambonie w tym miecie; powodem jest ma³a liczba
misjonarzy i ich m³ody wiek. Kiedy bêdziemy ju¿ mieæ za sob¹
czterysta lat istnienia, ufam, ¿e bêdziemy gotowi stan¹æ w zapasy
z jezuitami, dorównuj¹c im nie tylko co do gorliwoci, ale te¿ co
do moralnej si³y i sposobów, jak osi¹gn¹æ sukces. Pragn¹æ tego teraz, gdy jestemy w pocz¹tkach, by³oby niezdrow¹ ambicj¹37.
Rey II, s. 104.
Ferdynand Pierwszy (1751-1825), król Neapolu.
33
Marie-Amélie (1782-1866), ma³¿onka Ludwika Filipa i matka duc dAumale.
34
Marie-Christine, królowa Sardynii, zmar³a w 1849.
35
Marie-Antoinette, zalubiona w 1802 z Ferdynandem VIII, zmar³a w 1806.
36
Tekst ten mo¿e by³ napisany w styczniu, poniewa¿ list, którego adresatem by³
o. Courtès, wspomniany tutaj przez Za³o¿yciela, nosi datê 8 stycznia. Por. Ecrits oblats
9, s. 143-145. Lecz data 6 sierpnia jest do przyjêcia, poniewa¿ w tym dniu jad³ on obiad
z kilkoma jezuitami, których zaprosi³ z okazji pobytu w Marsylii bpa Bourgeta.
37
Yenveux, w druku, t. 1, s. 29.
31

32
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Dziêkujê Bogu, ¿e jezuci czyni¹ tyle dobra, i godzê siê z faktem, i¿ czyniê o wiele mniej ni¿ oni w wielkich miastach, gdzie
maj¹ znakomitych kaznodziei. Umiejmy doceniæ tê cz¹stkê, jak¹
wyznaczy³ nam Pan. Czy nasze misje parafialne nie przynosz¹ stokroæ wiêcej zbawiennych owoców ni¿ ich dzia³alnoæ? I nie ma
¿adnej przesady w tym stwierdzeniu; dowodem s¹ najbardziej
oczywiste fakty, choæby te najwie¿sze. Tam, gdzie jezuici niczego
nie dokonali, nasi misjonarze czuj¹ siê panami sytuacji. I tak
w Caderousse38, zniechêceni tym, ¿e ich wysi³ki nie przynosz¹ spodziewanych skutków, jezuici byli zmuszeni wycofaæ siê; natomiast
nasi misjonarze, którzy zajêli ich miejsce, g³osz¹c misje parafialne, odnieli pe³ny sukces do tego stopnia, ¿e musieli powtarzaæ
nauki rekolekcyjne, czyli gromadziæ wiernych w kociele dwa razy
dziennie w odzdzielnych grupach dla mê¿czyzn i dla kobiet39.
6 sierpnia40: Zacny biskup Montrealu nie posiada³ siê z radoci , i¿ osi¹gn¹³ to, czego tak bardzo pragn¹³. Ju¿ teraz gor¹c¹
sympati¹ i mi³oci¹ darzy ojców przeznaczonych do jego dyspozycji42. Jak tylko pozna³em tego wiêtego biskupa, zaraz nabra³em
przekonania, ¿e niezawodnie otoczy sw¹ ¿yczliwoci¹ tych z naszej wspólnoty, których powierzam jego ojcowskiej pieczy. Do
oblatów za nale¿y zas³ugiwaæ na ni¹ coraz bardziej dziêki ich
powiêceniu i duszpasterskiej gorliwoci oraz przez umi³owanie
regu³y i praktykê cnót zakonnych. W tym samym czasie co oni
wyrusza do Montrealu grupa jezuitów, pe³nych ducha Bo¿ego;
z wielkim zapa³em pragn¹ kontynuowaæ dzie³o swych poprzedników. Ojciec prowincja³, bêd¹c dzi u mnie na obiedzie wraz z biskupem Montrealu, przedstawi³ nam opiniê wszystkich ojców Towarzystwa co do tej misji.
Nie ma ani jednego, który nie pragn¹³by byæ wybranym do
tego dzie³a, a rektor ich domu w Marsylii asystuj¹cy prowincja³o41

W departamencie le Vaucluse.
Yenveux I, s. 37.
40
Rambert II, s. 98.
41
Biskup Bourget przyby³ do Marsylii 5 sierpnia, w drodze powrotnej z Rzymu.
42
Wydaje siê i¿ Za³o¿yciel wyznaczy³ ju¿ kilku ojców maj¹cych wyruszyæ do
Kanady w koñcu wrzenia. Lecz Rey (II, 109) pisze, ¿e o. Honorat zosta³ wyznaczony
dopiero 13 sierpnia.
38

39
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wi odznacza³ siê sporód nich najwiêkszym entuzjazmem. Mam
nadziejê, i¿ oblaci nie pozostan¹ w cieniu tego janiej¹cego wiat³a, jakie Opatrznoæ zapala przed nimi, by owiecaæ im drogê
i pobudzaæ do wiêtego wspó³zawodnictwa. Bêd¹ chlub¹ naszego
skromnego i pokornego Zgromadzenia, które po raz pierwszy rozwija swe sztandary poza granicami swego kraju. Ufam, i¿ dziêki
osobistej wiêtoci i gotowoci do powiêcenia wys³u¿¹ b³ogos³awieñstwo Bo¿e nie tylko dla dzie³a, jakie podejmuj¹, lecz równie¿
dla ca³ego Zgromadzenia, w imiê którego maj¹ rozpocz¹æ zwyciêski bój.
7 sierpnia43: Ojciec Guibert napisa³ cudowny pe³en taktu list
wiadcz¹cy o jego wielkodusznoci. Ten list daje mi klucz do rozwi¹zania zagadki z listu o. Moreau44. I chocia¿ wniosek nasuwa siê
sam, jednak odrzucam go jako zbyt szokuj¹cy. Jak¿e wielka jest
niewdziêcznoæ ludzka. „Nie od dzisiaj, pisze o. Guibert, wszyscy
wiemy, ¿e cokolwiek dobrego mo¿emy uczyniæ, to tylko za tak¹
cenê. Podczas tych spotkañ, by zachowaæ pokój duszy, wystarczy,
¿e pamiêtam, i¿ jestem uczniem Jezusa Chrystusa, jak te¿ twoim,
ojcze, uczniem”.
10 sierpnia:45 Biorê do rêki dzisiejsz¹ gazetê i czytam nastêpuj¹ce s³owa: „Rz¹d ma zaszczyt podaæ do wiadomoci, ¿e dokona³
wielkiego wyboru. Ksi¹dz Guibert, wikariusz generalny biskupa
Ajaccio, Casanelli d’Istria i rektor tamtego seminarium duchownego zosta³ powo³any na nastêpcê biskupa diecezji Viviers, ks. Bonnela, który poda³ siê do dymisji46. Ten duchowny przyczyni³ siê
bardzo do rozwoju diecezji Ajaccio, a bp Casanelli z wielkim ¿aYenveux IX, s. 103.
Jestemy w posiadaniu tego listu o. Moreau z lipca i innego z 11 sierpnia.
On mówi, jak¹ postawê przyjêli niektórzy wobec o. Guiberta, ¿e jest to postawa
zazdroci i niewdziêcznoci. Dodaje, ¿e jeli jest sprzeciw wobec nominacji o. Guiberta
na biskupstwo, to pochodzi on od bpa Casanellego. W odpowiedzi na list z lipca Za³o¿yciel pisze: Zagadka, któr¹ wyjania has³o biskup. A 11 sierpnia o. Moreau zaczyna
swój list w ten sposób: Rozwi¹zanie zagadki
rozporz¹dzenie królewskie
z 30 lipca”, którego moc¹ o. Guibert zostaje mianowany na biskupstwo diecezji Viviers.
45
Yenveux IX, s. 103 i Rey II, s. 111.
46
Bonnel de la Brageresse, biskup diecezji Viviers od 1826, poda³ siê do dymisji
w 1841 w wieku 84 lat.
43

44
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lem rozstaje siê z tak cennym wspó³pracownikiem. Ale dziêki swej
gorliwoci ks. Guibert przyczyni siê znacznie do rozwoju diecezji
Viviers. Ufamy, ¿e znany ze swojej skromnoci ks. Guibert nie
uchyli siê od odpowiedzialnoci biskupiej, bo jej ciê¿aru nie udwignie jakikolwiek kap³an, który by³by tak godny jak on”.
Zgadzam siê ca³kowicie z t¹ nominacj¹, lecz nie mam nikogo,
kto móg³by go zast¹piæ, w tej sytuacji jestem w wielkim k³opocie.
Zgromadzenia jeszcze nie staæ na tak wielkie ofiary, jednak nie
omielê siê przeciwstawiæ planom Boskiej Opatrznoci. Dwa lata
zw³oki, o które prosi³ biskup Ajaccio, by³y mi tak bardzo na rêkê.
Decyzjê muszê podj¹æ natychmiast, undique angustias47!
10 sierpnia48: Ojciec Courtès zapytuje mnie w licie, jak ma
siê sprawa misji w Kanadzie. Pisze tak: „Realizacja mojego planu
przyniesie wiele wspania³ych owoców i niech bêdzie impulsem dla
ciebie, ojcze, do podjêcia ostatecznych decyzji
Sprawisz mi
prawdziw¹ radoæ, gdy powiadomisz mnie, jaka jest twoja aktualna opinia w tej sprawie, bo wiesz, ojcze, jak ¿ywo interesuje mnie
ta misja”. Mówi¹c to, nawi¹zuje on do ¿yczenia, jakie wyrazi³, bym
go wybra³ do tej misji. Mogê mu tylko byæ wdziêczny za jego dobr¹ wolê, poniewa¿ dwudziestoomiostopniowy mróz kanadyjski
mo¿e odstraszyæ cz³owieka, który tak bardzo boi siê zimna.
W licie do o. Courtèsa przesy³am mu sprawozdanie z tego, co
zosta³o ustalone z biskupem Montrealu. Mówiê mu, jaki k³opot
sprawi³a mi nominacja o. Guiberta; odpowiadaj¹c na jego kanadyjskie zapêdy, wyjaniam, ¿e wiêksz¹ trudnoæ sprawia mi, kogo
mam pos³aæ w miejsce o. Guiberta, ni¿ znalezienie misjonarzy do
Ameryki.
12 sierpnia49: Mia³bym wyrzuty sumienia, gdybym wiernie nie
zachowa³ w pamiêci s³ów z listu o. Guiberta z 14 lipca, które wyjawiaj¹ przywi¹zanie tego szlachetnego serca i duszy do koñca
wiernej. To by³oby zbyt ma³o tylko wspomnieæ o tym, jak to uczyni³em pod dat¹, gdy nadszed³ jego list:
47
48
49

Zewsz¹d udrêki (Daniel 13, 22).
Yenveux I, s. 53.
Yenveux IX, s. 113.
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Mia³em napisaæ do ciebie, ojcze, na zakoñczenie studiów
w naszym seminarium, aby daæ ci sprawozdanie ze stanu naszego
domu, lecz przeszkodzi³y mi obowi¹zki zwi¹zane z wyjazdem
alumnów. Dzi chcia³bym napisaæ w zupe³nie innej sprawie. Powtarza siê historia z Gap. Minister do spraw wyznañ napisa³ do prefekta Korsyki, prosz¹c o informacje co do mojej osoby, domylasz
siê, ojcze, w jakim celu. Jednoczenie podobny list zosta³ przes³any do biskupa. Ufam, ¿e te informacje zostan¹ w aktach i bêd¹
wykorzystane dopiero w dalszej przysz³oci. Chyba nie bêdzie zuchwa³oci¹ z mej strony s¹dziæ, ¿e ta interwencja pochodzi od ciebie. W ka¿dym razie, skoro moje obawy nie s¹ bezpodstawne,
chcia³bym, aby mi, ojcze, wskaza³, co w danej sytuacji powinienem uczyniæ. Pe³ni³em zawsze tylko twoj¹ wolê i chcê ni¹ siê kierowaæ jako moj¹ najwy¿sz¹ regu³¹ do koñca mego ¿ycia; lecz
moim pragnieniem jest, aby podejmuj¹c, ojcze, tak wa¿n¹ decyzjê, kierowa³ siê wy³¹cznie dobrem naszego Zgromadzenia. To dla
niego powiêca³em siê a¿ dot¹d i dla niego resztê mego ¿ycia powiêcam. Nie chcia³bym dzisiaj zajmowaæ ci wiêcej czasu.
Cytuj¹c te s³owa, z wielk¹ przyjemnoci¹ przytoczê jeszcze to
zdanie, które chwyta mnie za serce: „Nie wiem, jak mam dziêkowaæ ci, ojcze, za wszelkie wyrazy czu³ej i ojcowskiej dobroci; jednak s¹dzê, ¿e do pewnego stopnia zas³ugujê na ni¹ z powodu mi³oci i przywi¹zania do ciebie, które przewy¿szaj¹ wszystko to, co
z samej natury kryje siê w synowskim sercu.
15 sierpnia: [List o. Guiberta]. W koñcu otrzyma³ on dekret
królewski, który zawiera jego nominacjê na biskupa diecezji Viviers. Dekret ten ma datê 30 lipca. Biedny Guibert czuje siê tym
przyt³oczony: Za tydzieñ, pisze, przybêdê do ciebie, ojcze, by rzuciæ siê do twoich stóp i odebraæ rozkazy, które nie s¹ mi jeszcze
dostatecznie znane. Czy móg³bym sprzeciwiæ siê planom Opatrznoci Boskiej? Chocia¿ po tym drogim synu pozostanie ¿al wród
wiernych Korsyki, a w Zgromadzeniu powstanie luka, post¹pi³bym
wbrew swemu sumieniu, gdybym nie zaakceptowa³, ¿e chce on
dwigaæ ciê¿ar, jaki Pan wk³ada na jego barki. Ofiara, jak¹ sk³adam na rzecz Kocio³a, da Zgromadzeniu nowe b³ogos³awieñstwo.
Jak¿e nie widzieæ, i¿ tym wydarzeniem kierowa³a rêka Boga? Wokó³ ministrów kr¹¿¹ intryganci, by zdobyæ podstêpnie jakie wa-
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kuj¹ce biskupstwo, i nikt nie pamiêta, ¿e Guibert ma prawo ubiegaæ siê o godnoæ biskupa, czy to z tytu³u osobistych zalet, czy
z tytu³u ofiarnej s³u¿by Bo¿ej na Korsyce.
I oto nie bacz¹c na t³um uganiaj¹cych siê za zaszczytami, rz¹d
zwraca siê do skromnego kap³ana, który bez reszty odda³ siê powierzonemu mu dzie³u na tej dalekiej wyspie. Co wiêcej, biskup
zasmucony t¹ strat¹ ¿¹da usilnie odroczenia nominacji na okres
dwu lat, a nuncjusz gani go, ¿e przedk³ada dobro swej diecezji nad
dobro Kocio³a powszechnego. Jego s³owa wiadcz¹ce, i¿ g³êboko
ceni on biskupa nominata, s¹ pe³ne uznania i tak trafne, ¿e skromny nominat, a w konsekwencji i ja, uleglimy, okazuj¹c pos³uszeñstwo. Nie mogê ich tu nie prztoczyæ50. Dobro partykularne niech
ust¹pi przed dobrem ogólnym, dla którego powiniene, Ekscelencjo, powiêciæ ks. Guiberta. O ile wiêc mogê, proszê, aby w ¿aden sposób nie da³ mu do zrozumienia, by uchyli³ siê od tej decyzji, ale raczej gdyby siê opiera³, gor¹co zachêcaj, by wyrazi³ zgodê,
gdy tylko nadejdzie królewska nominacja. Ufam, ¿e nie bêdzie siê
ona opóniaæ, bo zosta³a definitywnie zatwierdzona. S¹dzê, ¿e dobrze siê rozumiemy w tej sprawie i ¿e post¹pisz, Ekscelencjo, tak
jak tego wymaga najwy¿sze dobro Kocio³a51”.
Maj¹c ten list pochodz¹cy od przedstawiciela papie¿a, czy mo¿na post¹piæ inaczej jak tylko zdaæ siê na wolê Bo¿¹? Nie chcê choæby w najmnieszy sposób jej siê sprzciwiæ. Czy mo¿na pomin¹æ milczeniem to, co wydarzy³o siê na Korsyce na wieæ o nominacji
o. Guiberta? Jest to zbyt wzruszaj¹ce i godne uwagi, by nie utrwaliæ
tego w tym Dzienniku. Oto, co pisze mi o. Semeria, nie mam przed
sob¹ jego listu. Na wieæ o tej nominacji nast¹pi³o ogólne poruszenie wród mieszkañców Vico i Nesa, którzy pierwsi dowiedzieli siê
o niej. Rozdzwoni³y siê dzwony we wszystkich kocio³ach, spontanicznie owietlono wszystkie domy, mieszkañcy uzbrojeni w strzelby i pistolety szli t³umnie w stronê klasztoru z p³on¹cymi pochodniami w rêku i ci¹gle by³o s³ychaæ wystrza³y wród okrzyków
radoci. Biskup Ajaccio przyby³ równie¿ i witany przez cisn¹cy siê
t³um wraz z biskupem nominatem uda³ siê do kocio³a w Vico, by
Yenveux IX, s. 114; Rey II, s. 112.
Rey II, 112. Rey na pocz¹tku cytatu dodaje: Cytujemy tylko ten fragment listu
bpa Garibaldiego, z dnia 28 lipca”.
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zaintonowaæ uroczyste Te Deum. Potem przemówi³ proboszcz, wychwalaj¹c zas³ugi m³odego biskupa, ten za j¹kaj¹c siê, z wielkim
wzruszeniem wypowiedzia³ kilka s³ów podziêkowania, mocno zmieszany tym nieoczekiwanym entuzjazmem. Jego s³owa wiadcz¹ce
o jego g³êbokiej pokorze wycisnê³y ³zy z oczu obecnych. Widok
niespotykany i porywaj¹cy. Z pewnoci¹ tak samo spontanicznie zareaguj¹ wierni ca³ej wyspy, gdy tylko dowiedz¹ siê, ¿e nasz drogi
Guibert zosta³ zamianowany biskupem52.
19 sierpnia53: Pisz¹c bardzo serdeczny list do bpa Casanellego, sk³adam mu gratulacje, a jednoczenie wyrazy wspó³czucia;
chcê mu oznajmiæ, i¿ wybra³em go jako pierwszego biskupa asystuj¹cego podczas ceremonii sakry, której z Bo¿¹ pomoc¹ pragnê
dokonaæ.
Marsylia, 19 sierpnia 1841.
Ekscelencjo,
Ojciec Bellon o duszy anielskiej zamkn¹³ oczy swej pe³nej zas³ug siostrze i gotuje siê do powrotu na sw¹ placówkê w twojej
diecezji. Korzystaj¹c z okazji, chcê wrêczyæ mu list z wyrazami
gratulacji i zarazem wspó³czucia. Bez w¹tpienia przynosi to tobie,
Ekscelencjo, zaszczyt, ¿e sporód twych najbli¿szych wspó³pracowników wybrano pasterza Kocio³a. Jest to dowód, ¿e w twojej
szkole formuj¹ siê wybitni ludzie, zdolni wype³niæ zadanie biskupiej pos³ugi. Nuncjusz, przywo³uj¹c autorytet Kocio³a, z góry
wykluczy³ jak¹kolwiek mo¿liwoæ odmowy i nie liczy³ siê z osobistymi wzglêdami miejscowego biskupa. Nie wystarczy³a okazana uleg³oæ, nale¿a³o nadto wykazaæ siê inicjatyw¹. Twierdzi³, ¿e
trzeba by³o zachêcaæ nominata do stanowczej decyzji, do której
przywi¹zywa³ w imieniu Stolicy Apostolskiej nadzwyczajn¹ wagê
i bardzo powa¿ne konsekwencje.
To naprawdê zaskakuj¹ce. Bez zastrze¿eñ zgodzi³em siê na
dwa lata zw³oki, o co mnie, Ekscelencjo, prosi³e i z ca³ej duszy
pochwala³em to mezzo termine54, co dawa³o nam pewn¹ swobodê
dzia³ania, ale wyobra sobie moje zdziwienie, gdy przeczyta³em
52
53
54

Yenveux IX, s. 117 i Rey (II, s. 112), który podaje kopiê pocz¹tku tego tekstu.
Yenveux IX, s. 116, 118 i 119.
Ten poredni termin.
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w gazecie piêkne, lecz pora¿aj¹ce s³owa: Rz¹d ma zaszczyt podaæ
do wiadomoci, i¿ dokona³ wspania³ego wyboru itd.”. O tej nominacji dowiedziano siê zaraz w Viviers, bo natychmiast wikariusze
generalni, rektorzy seminariów itd. pisz¹ do dawnych kierowników
duchownych nominata w Aix, aby w imiê Boga przynaglali go do
przyjêcia nominacji. Zastanawiaj¹ce, ¿e duchowni ci obawiaj¹ siê
w razie odmowy tych samych trudnoci, o jakich wspomnia³ nuncjusz. Mam te listy, które mi dostarczono. Wspominam o nich, by
doda³y ci one, Ekscelencjo, odwagi, jak doda³y odwagi i mnie.
Podobnie bowiem jak ty, ja tak¿e muszê zdaæ siê na wolê Bo¿¹
z powodu wy¿szych pobudek dla dobra Kocio³a powszechnego
i zgodziæ siê na utratê naszego drogiego wspó³pracownika.
Skoro wiêc rozumiemy, jaka jest wola Bo¿a, trzymajmy siê
dzielnie. W tym wszystkim Bóg bêdzie uwielbiony, poniewa¿ damy
Kocio³owi pasterza wed³ug Jego serca. Sk³adaj¹c tê ofiarê, jest
rzecz¹ s³uszn¹, bymy dali mu nowe ¿ycie wraz z darem Ducha
wiêtego i pe³niê kap³añstwa przez w³o¿enie naszych r¹k. Jeli Bóg
pozwoli, udzielê mu sakry biskupiej w Marsylii, a ty, Ekscelencjo,
bêd¹c jego i moim przyjacielem, zostaniesz pierwszym wspó³konsekratorem, drugiego za zechcê wybraæ m³odszego wiekiem od
ciebie. Bêdziesz siê cieszy³, ¿e mo¿esz oddaæ go jako cenny dar
Kocio³owi za cenê tylu naszych wyrzeczeñ. Szczegó³y ustalimy,
gdy porozmawiam z biskupem nominatem, którego przyjazdu oczekujê w najbli¿szych dniach. Chcia³bym, abymy wszyscy trzej jak
najprêdzej spotkali siê i powiêcili czas na poufn¹ rozmowê. Tymczasem proszê przyj¹æ zapewnienie o mej nieodwo³alnej przyjani, bo skoro ofiarowa³em ci, Ekscelencjo, to, co mia³em najdro¿szego, jestemy we wspólnocie duchowej, maj¹c tylko jedno serce.
21 sierpnia55: Do odwa¿nej opinii o. Moreau zawartej w jego
listach w zwi¹zku z nominacj¹ o. Guiberta na biskupstwo Viviers
z radoci¹ do³¹czam opiniê o. Courtèsa56, jak¹ mam przed sob¹:
Wzruszy³em siê bardzo, ojcze, lektur¹ twego listu. Niech Bóg
bêdzie b³ogos³awiony! Bylimy przekonani, i¿ ¿ywotnoæ, jaka jest
w nas, wró¿y rozkwit i przetrwanie Zgromadzenia. Wiadomoæ ta
55
56

Yenveux IX, s. 120.
Kopista tekstu Yenveux umieci³ tu s³owo: Constant.
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dotrze wszêdzie, co w konsekwencji przyniesie nam korzyæ.
Szczerze dzielê z tob¹ radoæ z powodu tej decyzji, da ona Kocio³owi biskupa z grupy wybitnych, i to z naszego Zgromadzenia.
Opatrznoæ pamiêta³a o nim i szuka³a go wielokrotnie, aby sprawowa³ najwy¿szy urz¹d, do którego zosta³ przeznaczony, a jego
opór i skromnoæ tym lepiej wiadcz¹ o jego zas³ugach i ¿e od tej
odpowiedzialnoci siê nie wymówi, bo by³oby to niepos³uszeñstwo
wobec Boga. I nie obawiam siê konsekwencji tej nominacji, która
dla nas jest raczej powodem do radoci i ufnoci ni¿… Za jednego
wziêtego z naszych szeregów Bóg da nam innych dziesiêciu.
1 wrzenia57: List do o. Dassy’ego. Nie bez racji usprawiedliwia siê on z faktu, ¿e dopiero z gazet dowiadujê siê, i¿ podj¹³
wspó³pracê z komitetem historycznym sztuk i rzemios³. Mia³ dostarczyæ dane archeologiczne, zw³aszcza monografiê opactwa
i s³ynnego kocio³a St-Antoine58. Nie mam ¿adnych uwag na ten temat, zastanowiê siê, jak¹ daæ odpowied. Jest faktem, i¿ o. Dassy to
cz³owiek utalentowany, któremu nie wystarcz¹ zwyk³e zajêcia. Nadzwyczajna pojêtnoæ, z jak¹ zabiera siê do pracy, sprawia, ¿e namiêtnie szuka nowych zajêæ, potrafi podo³aæ wszystkiemu, bo nie rezerwuje si³, by oddaæ siê kaznodziejstwu, studiowaniu teologii i dzie³om
dobroczynnym. Jego wad¹ jest to, ¿e z ca³¹ energi¹ rozpoczyna jakie zajêcie, zanim zwróci siê o radê do swego prze³o¿onego i nawet
nie pomyli o tym, ¿e mo¿e dzia³aæ wbrew jego woli.
14 wrzenia59: Jakiego doznajê szczêcia, kiedy rozdajê Cia³o
Chrystusa cz³onkom ca³ej mojej rodziny. Jest w tym co boskiego,
nadprzyrodzonego i tylko z trudem usi³ujê powstrzymaæ ³zy, tak
mocno czuje to moje serce.
Yenveux III, s. 118.
To dzie³o o. Dassy’ego ukaza³o siê pod tytu³em: L’abbaye de Saint-Antoine, en
Dauphine. Essai historique et descriptif, orne de huit dessins lithographies, par un pretre de Notre-Dame de l’Osier, correspondant du ministere de l’instruction publique pour
les travaux historiques. Grenoble, Baratier, 1844, 514 s.
59
Rey II, s. 119. Louis de Boisgelin, seminarzysta w zakonie jezuitów by³ chory
i przyjecha³ do Marsylii 20 sierpnia na kilkutygodniowy odpoczynek. Odwiedzi³ swoj¹
rodzinê w zamku Saint-Martin-de-Pallieres (departament Var). Biskup de Mazenod uda³
siê tam równie¿ w dniach od 7 do 16 wrzenia. To przy tej okazji skreli³ tych kilka s³ów
14 i 16 wrzenia.
57
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16 wrzenia60: W zamku prowadzilimy ¿ycie wspólnotowe.
Dla mnie by³ to buduj¹cy widok, gdy tyle chrzecijañskich dusz
zebranych wokó³ mnie poci¹ga³y czarem swoich cnót i najbardziej
cennymi zaletami. Nasza zacna mama w wieku osiemdziesiêciu lat
to wzór tradycyjnych obyczajów rodzinnych, wiernie wype³niaj¹ca
wszystkie swoje obowi¹zki religijne. Ona i moja siostra codziennie recytuj¹ oficjum brewiarzowe z godnym podziwu skupieniem
i nabo¿eñstwem. Moja siostra to prawdziwy anio³ pobo¿noci. Kobieta, która mê¿nie, z heroiczn¹ odwag¹ znios³a srogie dowiadczenia losu, okrutn¹ stratê swych dzieci, op³akiwanych przez nas
wszystkich; jej mêstwo nie wyklucza³o jej kobiecej wra¿liwoci.
Mój szwagier to najbardziej szlachetny cz³owiek, jakiego znam.
Brakowa³o mu tylko tego, czego na proby jego dzielnej i m¹drej
¿ony i nas wszystkich Pan raczy³ udzieliæ, to znaczy aby by³ praktykuj¹cym katolikiem, bo do spraw religii odnosi³ siê zawsze
z najwiêkszym szacunkiem.
A co mam powiedzieæ o moim siostrzeñcu Louisie, którego
wi¹tobliwe ¿ycie jest pe³ne idea³ów? Eugène, jego brat, zachwyca
nas wszystkich i przekonalimy siê, ¿e zas³u¿y³ na pochwa³ê, jak¹
pod jego adresem skierowa³ o. Pillon, rektor kolegium w Brugelette. Co do Césarie, wszyscy, którzy j¹ znaj¹, zgodz¹ siê ze mn¹, ¿e
wyró¿nia siê zarówno sw¹ uprzejmoci¹, jak i dobroci¹, i ¿e jest
uosobieniem doskona³oci, gdy chodzi o jej umys³, jej serce i cechy charakteru. To szczêcie mieæ wokó³ siebie tak mi drogie osoby jest zam¹cone i zmieszanie z gorycz¹, gdy patrzê, jak cierpi nasz
biedny Louis…
23 wrzenia61: [Zgon kard. Odescalchiego62]. To przez na³o¿enie jego r¹k dana mi jest pe³nia kap³añstwa; dary, jakie otrzyma³em wraz z moj¹ biskupi¹ sakr¹, to poniek¹d owoc tej ³aski, jaka
zamieszka³a w jego duszy. Dlatego zawsze mam w pamiêci przyjañ, która zawi¹za³a siê miêdzy nami z powodu tej duchowej ³¹czRey II, s. 119.
Rey II, s. 118.
62
2 wrzenia bp de Mazenod otrzyma³ wiadomoæ o mierci kard. Odescalchiego,
który zmar³ w swej celi, bêd¹c jezuit¹. 23 wrzenia podczas rekolekcji dla duszpasterzy
biskup prosi³, by jego duchowieñstwo wziê³o udzia³ razem z nim we mszy pontyfikalnej
za spokój duszy zmar³ego.
60
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noci. Zawsze bêdê siê chlubi³, ¿e to z jego r¹k otrzyma³em biskupie wiêcenia jak równie¿ z r¹k dwóch innych tak dostojnych kardyna³ów: Frezzy i Falconieriego. Nigdy jeszcze ceremonia mszy
¿a³obnej nie by³a tak wspania³a. Z wyrazami mojej wdziêcznoci
³¹czy³o siê ca³e duchowieñstwo, bior¹c udzia³ w b³agalnej modlitwie za zmar³ego.
26 wrzenia63: Chêtnie zamieszczam tu fragment listu, jaki
o. Ricard skierowa³ do o. Tempiera: „Chocia¿ nie prosi³em o pozwolenie na wyjazd do Kanady, wiesz dobrze, ojcze, ¿e pozostajê
w wiêtej obojêtnoci, to znaczy, ¿e jestem gotów iæ tam, gdzie
pol¹ mnie prze³o¿eni i wyruszyæ, nie czyni¹c ¿adnych uwag, jeli
uznaj¹ oni to za s³uszne. Wyra¿am ¿al, ¿e zasmuci³em serce naszego czcigodnego i ukochanego ojca genera³a przy innej okazji64.
Dlatego, by naprawiæ swój b³¹d, jestem gotów uczyniæ cokolwiek
w przysz³oci prze³o¿eni zadecyduj¹. Ufam, i¿ Bóg udzieli mi si³y,
by pe³niæ we wszystkim Jego wiêt¹ wolê, która mi zostanie oznajmiona decyzj¹ moich prze³o¿onych. Jestem teraz bardziej ni¿ kiedykolwiek zwi¹zany ze Zgromadzeniem, a je¿eli Bóg uwolni³ mnie
od moich niepokojów, to dlatego, ¿e ka¿dego dnia prosi³em go
o ³askê, bym móg³ umrzeæ na ³onie tego wiêtego Instytutu, do którego mam szczêcie nale¿eæ. Prosi³em, aby o. Honorat zechcia³
przedstawiæ ci moj¹ opiniê oraz nakreli³ ci mój prawdziwy obraz.
28 wrzenia65: Tego wieczoru po¿egnalimy naszych drogich
misjonarzy, którzy jutro wyrusz¹ do Kanady66. Czy¿ mo¿e byæ co
bardziej buduj¹cego ni¿ ich nastawienie, gdy wyruszaj¹ pe³ni zapa³u, gotowi do ca³kowitego powiêcenia. Wspania³omylnie sk³adaj¹ ofiarê z najbardziej naturalnych uczuæ i nawet im na myl nie
przyjdzie, by ktokolwiek okazywa³, jak bardzo ich ceni. Trzeba to
Yenveux III, s. 85.
W 1830 po zdobyciu Algieru o. Ricard pragn¹³ wyruszyæ do Algierii, Za³o¿yciel
poleci³ mu, by zachowa³ spokój a¿ objawi siê Bo¿y plan. Por. Ecrits oblats 7, s. 204,
nota 14.
65
Por. Rey II, s. 109, i Yenveux I, s. 53 przy koñcu.
66
Wyruszyli wówczas do Kanady: superior, ojciec J.B. Honorat oraz oo. J.F. Baudrand, P.A. Telmon, L. Lagier i bracia L. Roux i Basile Fastray, którego Za³o¿yciel nazywa i zawsze pisze jako Bazile. Por. Ecrits oblats, I, s. 11.
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powiedzieæ, bo tak jest rzeczywicie: ka¿dy z nich jest doskona³y,
maj¹ uznanie u Boga.
1 padziernika67: Msza w kociele Misji68, podobnie jak wczoraj. Dzisiaj jednak by³a bardziej uroczysta z powodu pierwszego
pi¹tku miesi¹ca, co w kociele Misji jest obchodzone wiernie,
z wielk¹ pobo¿noci¹.
2 padziernika69: Od kilku dni przebywam w Aix. Celebrowa³em mszê w kociele Misji w godnym pamiêci dniu ku czci wiêtych Anio³ów. To z ich pomoc¹ utworzylimy to stowarzyszenie.
8 padziernika70: W licie do o. Guiberta skar¿ê siê na jego
tak d³ugie milczenie, co mnie zaczyna martwiæ. Polecam, aby przypomnia³ naszym drogim Kanadyjczykom, ¿e nie powinni marnowaæ czasu na zwiedzanie Pary¿a71 i nie traciæ z oczu swej wielkiej
i szczytnej misji i niech patrz¹ na rzeczywistoæ innymi oczami ni¿
ci, którzy szukaj¹ wiatowych wra¿eñ.
17 padziernika72: Tak¿e wszystkie gazety zamieci³y pochwalne artyku³y na czeæ o. Guiberta; cytowa³em ju¿ kilka fragmentów. Oto artyku³ nieco starszy, lecz tak trafnie oceniaj¹cy sytuacjê, ¿e postanowi³em go przepisaæ.
„Univers, 2 wrzenia 1841. Donosz¹ nam z Ajaccio: ks. Guibert, biskup nominat diecezji Viviers, opuci³ nasze miasto 19 tego
miesi¹ca73, udaj¹c siê do Pary¿a. Niech nam bêdzie wolno wyraziæ
uznanie zacnemu superiorowi naszego seminarium duchownego,
po którym ca³a Korsyka pozostaje w ¿alu, widz¹c dobro, jakie
Yenveux IV, s. 122.
W kociele domu oblackiego w Aix.
69
Yenveux IV, s. 157.
70
Yenveux VI, s. 84.
71
Ojciec Guibert przyby³ do Marsylii 20 sierpnia, opuci³ Marsyliê i wyruszy³ do
Pary¿a 7 wrzenia, gdzie pozosta³ a¿ do koñca stycznia 1842 w oczekiwaniu na konsystorz zatwierdzaj¹cy jego biskupi¹ nominacjê; w Pary¿u spotka³ koloniê kanadyjsk¹
(oblatów maj¹cych wyruszyæ do Kanady) i przez ca³y tydzieñ oprowadza³ ich po stolicy. Por. Rey II, s. 112.
72
Yenveux IX, s. 105-106.
73
19 sierpnia.
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dokona³o siê za jego spraw¹. Od pó³ wieku nasza wyspa by³a pozbawiona instytucji kszta³cenia kleru; dyscyplina kocielna dozna³a wielu uszczerbków, wspania³e cnoty, jakie niegdy by³y ozdob¹
korsykañskiego kleru, znik³y na skutek z³ych czasów, wtedy Bóg,
lituj¹c siê, przys³a³ nam biskupa Casanellego d’Istria, który mia³
³askê podnieæ, itd. Lecz aby wype³niæ tak trudn¹ misjê, by³o nieodzowne powierzyæ wychowanie naszych kleryków temu, kto by³by zdolny pokierowaæ ich powo³aniem przez objanianie tajemnic
naszej wiary, sprawy tak zaniedbanej, oraz przez urabianie w nich
cnót ewangelicznych. Zbyteczn¹ rzecz¹ jest mówiæ, z jakim powodzeniem ks. Guibert realizowa³ zamiary biskupa «Odnowiciela».
Nie zawiód³ pok³adanej w nim nadziei, udowodni³ to ponad
wszelkie oczekiwania gorliwoci¹, swym talentem i stanowczoci¹
charakteru, która na Korsyce jest konieczna w realizowaniu dobra.
Wiemy, ¿e nasi seminarzyci uczynili postêpy w zakresie wiedzy
i cnoty pod energicznym i ojcowskim kierownictwem tego przewodnika. Wyniki osi¹gniête w ci¹gu szeciu lat s¹ niezmierne
i wkrótce nasi kap³ani bêd¹ mogli dorównaæ duchownym najwspanialszych diecezji Francji. Ale ks. Guibert wyró¿ni³ siê wród nas
gorliwoci¹ i talentem nie tylko jako rektor seminarium duchownego. Jego powa¿ny, mêski g³os zdolny przekonaæ s³uchacza, gdy
przemawia³, i s³owo pe³ne namaszczenia zostawi³y w duszach b³ogos³awiony owoc. Jego bieg³oæ w prowadzeniu ró¿nych spraw
oraz g³êboka znajomoæ ludzi i rzeczy sprawi³y, i¿ biskup powierza³ mu wznios³e i trudne misje, czy to w Pary¿u wobec rz¹du, czy
w Rzymie u Stolicy Apostolskiej.
Bêd¹c wypróbowanym w wa¿nych misjach, zosta³ mianowany
wikariuszem generalnym diecezji przez bpa Casanellego dIstriê,
trafnie oceniaj¹cego swych duszpasterzy. Wkrótce potem biskup
wskaza³ go, i to kilkakrotnie, jako kandydata odpowiedniego, który bêdzie godnie sprawowa³ wiêty urz¹d biskupi. Jestemy szczêliwi i dumni, i¿ rz¹d raczy³ znaleæ kandydata na biskupa na naszej wyspie. W naszej ocenie to wielki dowód uznania dla diecezji
Korsyki, dla czcigodnego biskupa, który tak szczêliwie ni¹ zarz¹dza, oraz dla jego zas³u¿onego wspó³pracownika. Ksi¹dz Guibert
zostawia lukê, jest to jeden z tych, których trudno zast¹piæ, skoro
umia³ uto¿samiaæ siê z tym wszystkim, co drogie naszemu sercu.
Ufamy, ¿e nie zabraknie nam nigdy jego ojcowskiej troski i ¿e na-

254

Dziennik 1841

wet z daleka bêdzie wci¹¿ okazywa³ nam wielk¹ ¿yczliwoæ, któr¹
podczas pobytu na Korsyce siê odznacza³, co by³o tak po¿yteczne
dla nas, a jemu przynios³o powszechne uznanie”.
Przys³ali mi z Korsyki dziennik zawieraj¹cy nastêpuj¹cy artyku³74:
„Ksi¹dz Guibert wie¿o wyniesiony do godnoci biskupa diecezji Viviers wyruszy³ w czwartek, by obj¹æ tê stolicê biskupi¹.
Nigdy nie zapomnimy, jak wiele dobra dokona³ ten zacny kap³an
w naszej diecezji. Jako rektor wy¿szego seminarium duchownego
w Ajaccio zaprowadzi³ dyscyplinê kocieln¹ i zorganizowa³ studia,
osi¹gaj¹c wspania³e wyniki. Nade wszystko wieci³ przyk³adem,
i to dziêki jego cnotom i nauce nasi seminarzyci odznaczaj¹ siê
solidn¹ wiedz¹ teologiczn¹ i ¿arliw¹ pobo¿noci¹. Jako wikariusz
generalny ks. Guibert wywiera³ zbawienny wp³yw na sprawy tutejszego Kocio³a: nie mog³y byæ niezauwa¿one jego wybitne zalety
i rozleg³a wiedza, którym towarzyszy³a tak rzadko spotykana
skromnoæ, duch wyrzeczenia siê i pokora jak u pierwszych chrzecijan. Musia³y one zrodziæ swe owoce i uprawnia³y do zdobycia
jednej z najwy¿szych godnoci w Kociele.
Dzisiaj, bardziej ni¿ kiedykolwiek, w tym naszym dziewiêtnastym stuleciu, zw³aszcza we Francji, nale¿y ten czcigodny urz¹d
biskupi powierzaæ ludziom o sercu prawdziwie ewangelicznym,
odznaczaj¹cym siê szlachetnym i wiat³ym umys³em. Cz³owiek
ubogiej wiedzy o pospolitym charakterze i ograniczonych horyzontach umys³owych mo¿e byæ dobrym ksiêdzem i doskona³ym wiejskim proboszczem, nie bêdzie jednak dobrym bskupem. Ksi¹dz
Guibert nale¿y do tej elity francuskiego kleru, sk¹d wysz³o tylu
znakomitych kap³anów, którzy wyró¿nili siê w dziedzinie naukowej i w wiecie chrzecijañskim; w tym jego zacisznym miejscu
znalaz³ go kto i uzna³ za godnego tak zaszczytnego urzêdu.
W diecezji Viviers bêdzie od pierwszej chwili kochany, jak kochano go na Korsyce, gdzie nasze wdziêczne serca bêd¹ zawsze mile
wspominaæ jego wybitne zalety i cnoty”.
74
Za³o¿yciel pisa³ na pocz¹tku tekstu z 17 padziernika: wszystkie gazety tak¿e
mówi¹ (o nominacji) naszego o. Guiberta, cytowa³em ju¿ kilka fragmentów. Poni¿szy
tekst zamieszczony w Yenveux IX, s. 127-128, bez daty i komentarza móg³ byæ przepisany tego samego dnia 17 padziernika. Zamieszczamy go tutaj.
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Chêtnie zbieram i przechowujê opinie, które wyra¿aj¹ tak¹
aprobatê jak ta. One opieraj¹ siê tylko na prawdzie i na tym, co
s³uszne i, co rzadko jest spotykane, oddaj¹ sprawiedliwoæ zas³ugom nominata bez domieszki zazdroci czy pe³nych jadu namiêtnoci. W licie skierowanym do biskupa diecezji Ajaccio odnonie
do nominacji ks. Guiberta minister wyra¿a siê tak: Król jest wiadomy szczególnej sytuacji twej diecezji, Eminencjo, i zwa¿ywszy
na nades³ane przez Eminencjê uwagi w swej m¹droci dokona³
wyboru, wskazuj¹c na osobê ks. Guiberta. Diecezja Viviers znajduje siê w szczególnych okolicznociach, dlatego te¿ prosi³a o biskupa, który posiada³by w³anie te wybitne cechy, dziêki którym
ten zas³u¿ony kap³an umia³ zdobyæ twoje, Eminencjo, zaufanie i go
nie zawiód³, itd.
20 padziernika75: Jestem pogr¹¿ony w wielkim smutku, dla
nas bowiem ta mieræ to wielka strata76. Z pewnoci¹ by³ to jeden
z najbardziej zas³u¿onych i czcigodnych kap³anów mojej diecezji.
Umiera³ jak wiêty. Jestem szczêliwy, ¿e do koñca jego ¿ycia mog³em mu wywiadczyæ przys³ugê w tym wszystkim, co mu by³o
mi³e. W dzieñ przed mierci¹ prosi³ mnie, i wyrazi³em zgodê, by
zawieziono jego cia³o do jego dawnego kocio³a parafialnego Saint-Laurent. W ten sposób najpierw wierni, których prowadzi³ przez
50 lat, bêd¹ mieli okazjê uczestniczyæ w nabo¿eñstwie pogrzebowym. Jutro przed witem cia³o zostanie przewiezione do katedry,
tak by uroczystoci pogrzebowe odby³y siê zgodnie z rytua³em kapitu³y.
10 listopada: [List do o. Semerii] Wyjaniam parê zasad, jakie ma zachowaæ jako rozjemca, g³osz¹c misje na Korsyce, by spe³niono postulaty tamtych ludzi77. I niech troskliwie gromadzi, cokolwiek odnosi siê do naszego o. Albiniego78.
Rey II, s. 118.
10 padziernika odszed³ z tego wiata Jean Jacques Bonnafoux (1777-1841),
kanonik tytularny, dawny proboszcz parafii Saint-Laurent, jeden z inicjatorów misji
1820, za jego spraw¹ oblaci osiedlili siê w Marsylii.
77
Yenveux I, s. 186. Co do nabo¿eñstw przywrócenia pokoju i pojednania podczas
misji parafialnych, por. J. Leflon, Mgr de Mazenod… II, s. 159-160.
78
Yenveux IX, s. 12.
75

76
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21 listopada79: Uwielbiam i poddajê siê wyrokom Boga, gdy
powo³uje On do siebie duszê m³odzieñca, który dojrza³ ju¿ do nieba80; jednak mo¿liwe jest cieszyæ siê, gdy posiada siê takie serce,
jakim Bóg obdarza tych, którzy maj¹ szczêcie wnikn¹æ w serce
Jezusa Chrystusa. Wiêc poddajê siê Boskim wyrokom, lecz strata
tak nieod¿a³owanej istoty pozostaje zawsze najwiêksz¹ ofiar¹, na
jak¹ mo¿na siê zdobyæ dla Boga i Jego najwiêtszej, godnej uwielbienia woli.
22 listopada: Nie pochwalam sytuacji, kiedy mistrz nowicjatu
sporz¹dza miesiêczne sprawozdanie dla superiora generalnego,
a wpierw zasiêga rady swego superiora domu. ¯yczê sobie, aby
ka¿dy z tych ojców przesy³a³ mi oddzielnie sw¹ w³asn¹ opiniê. Ta
metoda jest pewniejsza, aby dojæ do poznania prawdy81. Do nich
nale¿y wprowadziæ do domu kandydatów do Zgromadzenia, lecz
dopuszcz¹ ich do nowicjatu dopiero, gdy superior generalny wyrazi swoj¹ zgodê. Jemu maj¹ przes³aæ swoje uwagi odnonie do kandydatów, którym maj¹ towarzyszyæ i uwa¿nie siê im przygl¹daæ
przez pewien czas, itd.82.
24 listopada83: Z³o¿y³ mi wizytê wizytator £azarzystów
w Ameryce, w towarzystwie kilku swoich wspó³braci. Jak zwykle
prosili mnie o upowa¿nienia zwi¹zane z podró¿¹ morsk¹, miêdzy
innymi o upowa¿nienie do odprawiania mszy na statku, kiedy czas
na to pozwoli. Najpierw odmówi³em, nie wiedz¹c, czy biskupi
Francji udzielaj¹ takiego przywileju. Misjonarze zapewnili mnie, ¿e
dotychczas zawsze arcybiskupi Bordeaux, Rouen tudzie¿ inni biskupi udzielali takich pozwoleñ. Wobec tych zapewnieñ przychyli³em siê do ich proby.

Yenveux IV, s. 118.
Louis de Boisgelin i jego choroba. Przebywa³ u swej rodziny, potem jesieni¹
1841 wys³ano go do Pary¿a, gdzie mia³ byæ przebadany przez s³awnych lekarzy.
81
Yenveux VII, s. 30 przy koñcu. 23 listopada i 3 grudnia bp de Mazenod pisze do
o. Vincensa, od niedawna mianowanego mistrzem nowicjatu w Notre-Dame de l’Osier.
Por. Ecrits oblats 9, s. 174-177.
82
Yenveux VIII, s. 83.
83
Rey II, s. 120.
79
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26 listopada84: Ojciec Vincens pisze mi w licie o tym, co nazywa swoj¹ bied¹. Jest jasne, ¿e szuka pociechy, opowiadaj¹c
o swych k³opotach. Jest s³uszn¹ rzecz¹, bym dzieli³ jego troski,
i dodam mu zachêty, odpowiadaj¹c na to wszystko.
28 listopada85: Trzeba jednak dzia³aæ roztropnie i wpierw uformowaæ ludzi, nim Zgromadzenie rozpocznie misje w tym dalekim
kraju. Up³ynê³o bowiem kilka lat, nim ojciec Daly sta³ siê tym, kim
jest teraz, i trudno po roku nowicjatu liczyæ na m³odych, którzy nie
znaj¹ naszego jêzyka86, a w konsekwencji nie s¹ w stanie przez
d³u¿szy czas korzystaæ z formacji, jaka jest przewidziana. Czy
mamy ich odes³aæ do Irlandii po tak krótkiej próbie, zanim dobrze
poznaj¹ i doceni¹ nasze Zgromadzenie i bêd¹ mogli zwi¹zaæ siê
z nim? Niemo¿liwe.
3 grudnia87: Koniecznie trzeba zaj¹æ siê zbieraniem dokumentów, aby przynajmniej w skrócie przedstawiæ ¿ycie i pos³ugê
o. Albiniego88. Czcimy na o³tarzach wiêtych, którzy przecie¿ nie
byli obdarzeni wiêkszymi darami ni¿ ten s³uga Bo¿y. Ka¿dy z nas
dobrze wie, jak heroiczne by³y jego cnoty, i mo¿emy zawiadczyæ,
¿e pewne zdarzenia z jego ¿ycia s¹ cudowne, jak by³y cudowne
w ¿yciu ka¿dego innego wiêtego. W powszechnej opinii duchowieñstwa Marsylii jest on uznawany za b³ogos³awionego. Wszyscy
wierni Korsyki od dawna uwa¿aj¹ go za wiêtego. Czyny przemawiaj¹ jeszcze mocniej ni¿ s³owa do tych, którzy go znali lub którzy tylko s³yszeli o nim. Wierni gromadz¹ siê przy jego grobie,
prosz¹c go o wstawiennictwo, wielu przypisuje mu otrzymane ³aski i zdzia³ane cuda.
Biskupi diecezji Digne, Ajaccio i ja pragniemy wiadczyæ, ¿e
ta powszechna opinia jest prawdziwa i do³¹czyæ nasze w³asne refleksje. Pierwszym jest bp Casanelli, którego owieczki korzysta³y
Yenveux VII, s. 231.
Yenveux VIII, s. 62.
86
W licie z 23 listopada do o. Vincensa bp de Mazenod pisa³, ¿e do lOsier jad¹
trzej m³odzi Irlandczycy: Fr. McDonagh, John Noble i Th. Meehan.
87
Yenveux IX, s. 2.
88
W licie z 10 listopada adresowanym do o. Semerii w Vico biskup de Mazenod
prosi go o zebranie tych dokumentów, por. Ecrits oblats 9. s. 170-171.
84
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z tak wielkich dobrodziejstw pos³ugi tego wiêtego kap³ana. Biskup
ten w ca³ej swej diecezji zarz¹dzi³ publiczne mod³y, aby Bóg raczy³ zachowaæ tak drogiego mê¿a itd. Promotor od spraw beatyfikacji, któremu czêciowo przedstawi³em89 fakty, zapewni³ mnie, ¿e
s¹ wystarczaj¹ce powody, by rozpocz¹æ proces beatyfikacyjny. Czy
nie poczuwamy siê do winy wobec naszego b³ogos³awionego
wspó³brata jak te¿ wobec Zgromadzenia, je¿eli okazuj¹c lekcewa¿enie, nie wype³niamy tego obowi¹zku?
14 grudnia90: Ojciec Lagier91, któremu w licie wyrzucam, ¿e
do sprawy brata Reya92 podszed³ z pewn¹ namiêtnoci¹, u¿y³ zwrotu nie do przyjêcia i pos³u¿y³ siê nim, wyobra¿aj¹c sobie, ¿e nie
sprzeciwiê siê temu, czego on chce. Piszê wiêc: Informowaæ mnie
o tym, o czym, mój drogi ojcze, wiesz, przedstawiæ mi twój punkt
widzenia to rzecz s³uszna, to nawet twój obowi¹zek. Trzeba by³o
jednak pozostawiæ mi swobodê w os¹dzaniu sprawy, a do ciebie
nale¿a³o jedynie przekazanie mi stosownych informacji. To, ¿e
wyda³e wyrok, nie pytaj¹c mnie o zdanie i nie troszcz¹c siê o to,
jak¹ decyzjê podejmê, jest rzecz¹ dalece nagann¹ i nigdy bym nie
przypuszcza³, ¿e jest to mo¿liwe. Do czego dojdziemy, je¿eli ka¿dy po kolei zechce narzuciæ superiorowi swój punkt widzenia?
Jaka ludzka spo³ecznoæ toleruje, by ktokolwiek odzywa³ siê
do swojego prze³o¿onego w takich s³owach: Jeli nie spe³nisz,
ojcze, czego broniê, bêdê zmuszony odejæ ze swymi wspó³braæmi
i przed tob¹ zrezygnowaæ z urzêdu, itd.?”. Drogi ojcze, cytujê twe
w³asne s³owa, by sam dokona³ ich oceny. Chcesz zrezygnowaæ
z urzêdu, na który ciê powo³ano na mocy pos³uszeñstwa! I zgodzi³by siê mieæ za towarzyszy tych, których masz pouczaæ o obowi¹zku tego pos³uszeñstwa, którego wiêzy zosta³y zerwane, zmieszane z b³otem, unicestwione przez to jedno niegodziwe zdanie
89
Obroñca wiary w Kongregacji Obrzêdów w Rzymie. Nie wiemy, kiedy bp de
Mazenod spotka³ go, aby rozmawiaæ z nim o o. Albinim.
90
Yenveux III, s. 121.
91
Orygina³ tego listu zagin¹³; zachowa³ siê tylko ten fragment przepisany w Dzienniku i zamieszczony w Ecrits oblats 9, s. 177-178. Ojciec Lagier by³ wówczas profesorem i rektorem seminarium duchownego w Marsylii.
92
Nie chodzi tu o o. Achille’a Reya (1828-1911), autora biografii Za³o¿yciela, lecz
o J.J. Denisa Reya (1813-1869), oblata 26 grudnia 1840 i wówczas kleryka.
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wyra¿aj¹ce chêæ wywrócenia wszelkiego ³adu! Jak móg³bym przypuszczaæ, ¿e ty, ojcze, zrealizujesz tego rodzaju grobê; wyrwa³a
siê z serca pe³nego trwogi i bez w¹tpienia zaprzeczy³by jej,
zw³aszcza gdyby us³yszeli j¹ ci, którzy oczekuj¹, ¿e pokierujesz
nimi s³uszn¹ drog¹, daj¹c wzór wszystkiego, co jest idea³em osoby
zakonnej. Patrzcie, co za wspania³y kierownik chc¹cy nauczaæ
innych obowi¹zku wiêtego pos³uszeñstwa!
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Ignace Bourget
biskup Montrealu od 1840 do 1876. Prosi³ o oblatów
w czasie swej wizyty w Marsylii w 1841
(Por. Dziennik 15, 16, 24 lipca, 6 sierpnia 1841)

Ojciec Jean-Baptiste Honorat
pierwszy superior oblatów w Kanadzie
(Por. Dziennik 28 wrzenia 1841)

Wrzesieñ  grudzieñ

Hippolyte Guibert (1802-1886)
biskup diecezji Viviers w 1841
(Por. Dziennik 20 lipca; 6, 10, 12, 15, 19 i 21 sierpnia 1841)

Dzwonnica w Notre-Dame du Laus
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Notre-Dame du Laus, sanktuarium,
którego gospodarzami byli oblaci od 1819 do 1841.
Dzwonnicê wybudowa³ o. Guibert, superior od 1829 do 1834
(Por. Dziennik 21-28 listopada, 10 i 21 grudnia 1839;
10, 14, 17 stycznia 1840; 13 czerwca 1841)
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ANEKS

Wyj¹tki z listów administracyjnych
biskupa Marsylii
1. List biskupa de Mazenod do cz³onków komitetu organizacyjnego Spó³ki dla kolonizacji Afryki Pó³nocnej. Marsylia, 4 lutego 1839. Autentyczna kopia: AAM, Zbiór listów administracyjnych, t. 4, n. 20, s. 18-20.
Biskup de Mazenod obawia siê, ¿e Spó³ka katolicka dla kolonizacji Afryki Pó³nocnej z czasem utraci swój charakter chrzecijañski i ograniczy siê tylko do operacji finansowych. Przyznaje,
¿e mo¿na przyjmowaæ do Spó³ki protestantów i muzu³manów pod
warunkiem jednak, ¿e ich kult i ich orodki nie bêd¹ popierane.
Marsylia, 4 lutego 1839.
Szanowni Panowie,
Od pocz¹tku czu³em siê w obowi¹zku wypowiedzieæ siê na
przedstawion¹ mi propozycjê poparcia Spó³ki dla kolonizacji Afryki Pó³nocnej. Stowarzyszenie to uznane za katolickie mia³o za
g³ówny cel cywilizowanie Afryki przez szerzenie religii katolickiej
i by³o nade wszystko dzie³em chrzecijañskiego mi³osierdzia. Mog³em jedynie przyklasn¹æ tej piêknej inicjatywie, która natchnê³a
za³o¿ycieli Spó³ki. Potem z nakazu roztropnoci postanowiono, ¿e
dla dobra samej katolickiej religii dzie³o bêdzie zwaæ siê Spó³ka
chrzecijañska w miejsce Spó³ka katolicka, s¹dz¹c, ¿e nie ucierpi
na tym istota dzie³a. Wskutek tego ustêpstwa odbiegaj¹cego od
pierwotnego planu mia³em obawy, ¿e to spowoduje niebezpieczne
zmiany i, jak mniemam, stanie siê powa¿nym problemem. Wszela-
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ko wyda³o mi siê, i¿ charakter katolicki Spó³ki bêdzie zachowany
dziêki kilku wyra¿eniom, które na moj¹ probê zosta³y umieszczone w przedmowie do statutów, a tak¿e dziêki kilku poprawkom
proponowanym przeze mnie i przyjêtych przy redakcji artyku³ów
odnosz¹cych siê do religii, by unikn¹æ jakiejkolwiek dwuznacznoci i ustaliæ jasne warunki.
Wyrazi³em wiêc zgodê i popar³em Spó³kê, mimo i¿ irytuj¹ce
przemilczenie pierwotnej nazwy zdradza³o w mej ocenie bojaliwoæ i brak odwagi; tymczasem jako biskupa zaproszono mnie,
bym uwierzytelni³ religijny charakter katolickiego dzie³a, które nie
mo¿e siê zdobyæ na to, by otwarcie uznaæ siê za takie, jakim jest.
A teraz, szanowni panowie, przedstawiacie mi nowy projekt statutów, który, zredagowany z du¿¹ znajomoci¹ interesów kapitalistycznych i tego, co je zabezpiecza, starannie chroni te interesy
i absolutnie usuwa to, co nie zgadza siê z ogólnym ich rozumieniem.
Lecz je¿eli w tym wzglêdzie nie brak³o ludzkiej roztropnoci przy
redakcji nowych statutów, to jednoczenie da³a siê ca³kowicie poch³on¹æ przez problem operacji finansowych, do tego stopnia, i¿ nie
powiêci³a nawet ma³ego artyku³u sprawie religii katolickiej. cilej
bior¹c, z wszelkich uprzednich ustaleñ wykluczy³a wszystko, co pierwotna redakcja stanowi³a, by „na tej samej ziemi afrykañskiej znów
zakwit³a ta wiêta religia, która niegdy jania³a niezmiernym blaskiem” (przedmowa do pierwotnych statutów).
W mojej ocenie sprawa ta zosta³a zaprzepaszczona. Bolejê
z tego powodu, panowie, tym bardziej ¿e dobro duchowe, jakie
obiecywa³a Spó³ka, nie zostanie zrealizowane. A nadto ¿e dzie³o
to pierwotnie pomylane w sensie wybitnie katolickim ostatecznie
przyczyni siê do bezporedniego szerzenia protestantyzmu na wybrze¿u afrykañskim. Dlatego te¿ z nakazu sumienia postanawiam
zawiesiæ swoj¹ wspó³pracê z tym dzie³em, jeli nie na zawsze, to
przynajmniej do czasu, a¿ otrzymam konieczne zapewnienia bêd¹ce gwarancj¹ mych religijnych przekonañ. Koció³ nie wzbrania siê
okazywaæ za ka¿dym razem mi³osierdzia ka¿demu cz³owiekowi
bez wzglêdu na to, jak¹ wyznaje religiê, i mi³uje wszystkich ludzi,
którzy zostali stworzeni na obraz Boga, a tym samym wezwani do
poznania prawdy. Wywiadcza im wszelkie mo¿liwe dobro zarówno materialne, jak i duchowe, nawet za cenê najwiêkszych ofiar
ponoszonych przez jego s³ugi.
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Wszelako kierowany duchem bezinteresownej s³u¿by i mi³osierdzia wobec ludzi i jako duchowa wspólnota stosuje niekiedy
surowe rodki dla zachowania karnoci, rodki zbawienne wyp³ywaj¹ce z mi³oci do swych cz³onków; co do zasad za pozostaje
nieugiêty, a nawet nietolerancyjny, jeli tak mo¿na siê wyraziæ.
Koció³ nigdy nie odstêpuje od swoich zasad i nigdy nie zgodzi siê
na ustêpstwa z jakichkolwiek ludzkich wzglêdów. Bo tak jak nigdy
nie uzna, ¿e mo¿na czyniæ z³o, by wynik³o dobro, nie mo¿e iæ na
najmniejsze ustêpstwo wobec b³êdu, choæby mia³a wynikn¹æ z tego
korzyæ na rzecz prawdy. Jego wiara jest niezmienna, jak niezmienna jest prawda. Jego wiara jest prawd¹ i przesta³aby byæ prawd¹,
gdyby pozostawa³a w jakim zwi¹zku z b³êdem lub sz³a z nim na
kompromis. „Tak” i „nie” postawione w jednym punkcie nie mog¹
siê pogodziæ, tak¿e prawda udowodniona nawet w stosunkach ludzkich z koniecznoci nie toleruje jawnego b³êdu.
Koció³ katolicki, bêd¹c niewzruszon¹ kolumn¹ prawdy, przechowuje niezmiennie, z absolutn¹ pewnoci¹ depozyt wiary, jaki
Bóg mu powierzy³ na zawsze, do koñca czasów. Dlatego nie mo¿e
on wprost wspó³pracowaæ w szerzeniu herezji protestanckiej,
w przeciwnym razie przeczy³by sobie i wypar³by siê siebie;
sprzeciwia siê temu zarówno jego mi³oæ bliniego, jak i jego wiara. Nie mo¿e zgodziæ siê, aby ci, którzy s¹ lub maj¹ byæ jego dzieæmi, ¿yli lub popadli w b³êdy sprowadzaj¹ce utratê zbawienia oraz
anatemê (wyklêcie), jak¹ bez wytchnienia nak³ada on na wszystko,
co sprzeciwia siê g³oszonej przez niego nieomylnej nauce, której
zasad¹ i ród³em jest jednoczenie prawda i mi³oæ bliniego. Nie
bêdziecie wiêc, panowie, protestowaæ, i¿ przestrzegam sumiennie
tej zasady i trzymam siê jej wiernie, jak to czyni sam Koció³.
Rozumiecie, i¿ jest to mym najwiêtszym obowi¹zkiem jako biskupa-stró¿a wiary. Spodziewam siê waszej aprobaty, gdy bez wahania zwrócê siê do was, katolików, wskazuj¹c, i¿ ten wiêty obowi¹zek ci¹¿y zarówno na was, jak i na mnie, chocia¿ co do was, to
w nie tak wybitnym stopniu.
Nie mo¿ecie zatem od niego siê uchyliæ bez zdrady wiary
wiêtej, jak¹ wyznajecie. Niema³e zgorszenie wród waszych braci
spowodowa³aby karygodna obojêtnoæ z waszej strony traktuj¹ca
na równi wszystkie religie, nie czyni¹c ¿adnej ró¿nicy miêdzy Kocio³em Jezusa Chrystusa i rozmaitymi sektami, z pogard¹ odrzu-
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caj¹cymi jego autorytet, pomiêdzy prawd¹ objawion¹ a b³êdem,
który zosta³ napiêtnowany. To prawda, ¿e doktryna, jak¹ przedstawiam, szokuje bardzo wspó³czesnych filozofów, zawsze wrogo nastawionych do Kocio³a. Ta filozofia, tak ¿yczliwa herezji, której
jest córk¹, w jakim sensie okazuje siê bardziej nietolerancyjna
wobec prawdy ni¿ prawda wobec b³êdu i zuchwale wysuwa has³o
„nietolerancja” jako pora¿aj¹ce oskar¿enie przeciw religii katolickiej. Chêtnie organizuje przeciw nam przeladowanie, nawet a¿ do
rozlewu krwi, gdy wie, ¿e z ni¹ jest rz¹d. Lecz w swej mi³oci do
cz³owieka gorszy siê tym, i¿ mamy dogmaty wykluczaj¹ce jakikolwiek b³¹d, które nie pozwalaj¹ nam mówiæ jednoczenie „tak”
i „nie” w materii prawd wiary i sprzyjaæ jednakowo tym, którzy
wyznaj¹, ¿e papie¿ jest zastêpc¹ Jezusa Chrystusa, jak i tym, którzy g³osz¹, ¿e jest antychrystem.
Zreszt¹, niezale¿nie od tego, co myli wspó³czesna filozofia,
musimy okazaæ zdecydowanie, gdy nakazy p³yn¹ce z wiary wi¹¿¹
nasze sumienie. Wtedy mamy okazaæ zdecydowanie, cokolwiek by
nas to kosztowa³o, gdyby nawet trzeba by³o wykazaæ siê t¹ sam¹
nieugiêt¹ nietolerancj¹, jak¹ widzimy u mêczenników: poniewa¿
nie chcieli pob³a¿aæ ¿adnym b³êdom, umierali wród katuszy. Szanowni panowie, z tego, co powiedzia³em, nie wynika, ¿e musimy
wykluczaæ protestantów, rzucaj¹c anatemê na ich w³asne b³êdy.
¯yj¹c wród nich, powinnimy zawsze okazywaæ im mi³oæ bliniego, utrzymywaæ wzajemne dobre relacje w sprawach doczesnych, szanuj¹c godnoæ osoby, ka¿dego z nich traktowaæ ich jak
braci. Mo¿emy zatem przyjmowaæ ich do naszej Spó³ki w charakterze akcjonariuszy, uznawaæ za kolonistów, tych, którzy mog¹ byæ
u¿yteczni naszym instytucjom i wszystkim, zarówno kolonistom,
jak i akcjonariuszom przyznaæ prawo do korzyci materialnych p³yn¹cych z naszych operacji finansowych.
Ale w ¿adnym razie nie mo¿emy przyczyniaæ siê bezporednio do budowy ich wi¹tyñ, p³aciæ na utrzymanie duchownych czy
popieraæ to, co dotyczy zachowania, wyznawania i praktykowania
ich herezji. Podobna zasada moralna odnosi siê do ka¿dej religii
innej ni¿ religia katolicka, apostolska i rzymska. Muzu³manie niech
bêd¹ traktowani przez Spó³kê ze sprawiedliwoci¹ i mi³oci¹ bliniego, lecz dla swej niewiary nie mog¹ byæ faworyzowani wiêcej
ni¿ heretycy z powodu ich w³asnych b³êdów. Czemu mielibymy
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podtrzymywaæ tych nieszczêliwych ludzi w ich zgubnym zalepieniu? Znaczy³oby to dzia³aæ na szkodê ich najcenniejszych korzyci
duchowych i odpowiadaæ przed Bogiem za stan ich dusz. Jak widzicie, panowie, nie ¿¹dam, aby Spó³ka odznacza³a siê nadmiern¹
surowoci¹, tyranizuj¹c innych. Niew¹tpliwie, nie mo¿e zapraszaæ
do swych instytucji zbyt wielu protestantów, ich obecnoæ bowiem
z powodu ró¿nic wyznaniowych nie da³aby obrazu jednolitej ludnoci europejskiej.
W oczach Arabów nasza religia by³aby religi¹ rozdart¹ przez
sektê uznaj¹c¹ siê za chrzecijañsk¹, w rzeczy samej sprzeczn¹
z prawdziwym chrzecijañstwem, to znaczy z religi¹ katolick¹, skutkiem czego zamierzone dzie³o cywilizacji Afryki zosta³oby zahamowane. Biedni tubylcy wyrobiliby sobie negatywn¹ ocenê wiary,
dziêki której maj¹ otrz¹sn¹æ siê z barbarzyñstwa. Lecz nie lekcewa¿¹c g³ównych zasad naszej, mo¿emy odnosiæ siê z szacunkiem
do herezji niektórych kolonistów, jak to czynimy wobec innych
grzechów, które mog¹ pope³niæ. Jak wiemy, prawdziwa religia wyklucza wspó³dzia³anie i zgodê na b³¹d, który potêpia, podobnie jak
teologia moralna wyklucza zgodê na wystêpek i niesprawiedliwoæ,
które potêpia. To nie znaczy, ¿e Spó³ce zabrania siê, by rozdziela³a
swe dobrodziejstwa pomiêdzy katolików oraz tych, którzy nimi nie
s¹, na wzór Boga, który sprawia, ¿e s³oñce Jego wschodzi zarówno
nad z³ymi, jak i nad dobrymi. Jedynie, co konieczne powtarzam, to
by nie wspó³dzia³a³a ona w zak³adaniu placówek i szerzeniu herezji w Afryce, buduj¹c wi¹tynie, op³acaj¹c duchownych czy popieraj¹c jej b³êdy.
Obowi¹zkiem Spó³ki jest popieraæ religiê katolick¹, dostarczaæ
wszelkich rodków finansowych i innych, koniecznych do funkcjonowania jej instytucji i rozwoju, by mog³a nieæ wiat³o wiary
i obyczajów oraz cywilizowaæ kraj. Lecz jeli chcemy, by protestantyzm jako religia korzysta³ z tych samych dobrodziejstw, biskup nie mo¿e pozostaæ w Spó³ce, jego obowi¹zkiem bêdzie wycofaæ siê i podaæ to do publicznej wiadomoci. Musi te¿ ostrzec
wiernych o ich zobowi¹zaniach wzglêdem wyznawanej wiary, to
znaczy, ¿e maj¹ równie¿ wycofaæ siê ze Spó³ki. Mam nadziejê, ¿e
nic podobnego siê nie zdarzy; dlatego pragnê wyraziæ zgodê na
ofiarowan¹ mi propozycjê, bym stan¹³ na czele rady g³ównej tej
Spó³ki. Najpierw jednak oczekujê wystarczaj¹cych gwarancji, ¿e
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bezpodstawne s¹ moje obawy, i¿ protestantyzm bêdzie uznany jako
religia przez Spó³kê i i jej instytucje. Potrzebne gwarancje spodziewam siê otrzymaæ drog¹, któr¹ uznacie za najbardziej stosown¹,
oczekuj¹c odpowiedzi. W przeciwnym razie poprzestanê na tym,
by przes³aæ wam ¿yczenia dobra.
Przyjmijcie, proszê, itd.
† C.J. Eugeniusz
Biskup Marsylii.

2. List bpa de Mazenoda do czcigodnej matki ksieni klasztoru
wiêtej Klary, 23 listopada 1839. Oryg. klasztor Klarysek
w Marsylii.
Biskup de Mazenod prosi³ czêsto zakonnice klasztorów kontemplacyjnych o modlitwê w potrzebach jego Zgromadzenia oraz
diecezji. Oto przyk³ad proby tego rodzaju. Wspomina o tym
licie w swoim Dzienniku 23 listopada.
Marsylia, 23 listopada 1839.
Dziêkujê Ci, moja droga Matko, za twoj¹ wielk¹ ¿yczliwoæ.
Korzystam z nadarzaj¹cej siê okazji i proszê zarz¹dziæ, by wspólnota sióstr poleca³a specjalnie Bogu Zgromadzenie naszych misjonarzy, które w diecezji Gap cierpi okrutne przeladowanie. Powody przeladowania mogê zdradziæ tylko Tobie, Matko; proszê
nie przekazywaæ tej wiadomoci siostrom. Z powodu ma³ej liczby misjonarzy niemo¿liwe jest zrealizowaæ wszystkie prace powierzone naszemu Zgromadzeniu. mieræ wi¹tobliwego o. Albiniego zupe³nie pokrzy¿owa³a nasze szyki i misyjne plany na
Korsyce. Jestemy zmuszeni zrezygnowaæ z wielu misji w ró¿nych diecezjach, w których Zgromadzenie ewangelizuje parafie.
Krótko, jest to dla nas czas próby; trzeba, abycie wspar³y nas
wasz¹ modlitw¹, b³agaj¹c, by Bóg odtr¹ci³ szatana, któremu pozostawi³ pewne pole do dzia³ania, by zasia³ k¹kol w polu i pustoszy³ dziedzictwo ojca rodziny.
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Wszystkie te sprawy przedstawiam tobie, Matko, prosz¹c, bycie z ufnoci¹ przedstawia³y je Bogu. Do³¹czam siê do waszych
mod³ów i udzielam b³ogos³awieñstwa Tobie, jak równie¿ ca³ej twej
wspólnocie.
† C.J. Eugeniusz
Biskup Marsylii

3. List bpa de Mazenoda do pana Martina du Nord, ministra
sprawiedliwoci i wyznañ, 23 marca 1841. Oryg: Archiwum
Pañstwowe w Pary¿u.
Od lat katolicy ubiegali siê o prawo prowadzenia szkó³ rednich.
Villemain, minister edukacji, przygotowa³ kilka projektów ustawy, stale odrzucanych. Trzeci projekt, przedstawiony pos³om
10 marca 1841, zawiera³ bardzo pozytywne punkty reform. Usuwa³ dwa wiadectwa szkolne stwierdzaj¹ce, ¿e przysz³y maturzysta uczêszcza³ w szkole pañstwowej na wyk³ady retoryki
i filozofii na poziomie uniwersyteckim. Odwo³ywa³ zakaz nauczania wydany na mocy dekretu z 1828, itd. Lecz bp de Mazenod ¿¹da³, by te pozytywne rozporz¹dzenia, jak prawo do otwarcia college, nie wesz³y w ¿ycie kosztem niezale¿noci ni¿szych
seminariów; te bowiem, zgodnie z projektem ustawy, maj¹ odt¹d podlegaæ uniwersytetowi, gdy dotychczas podlega³y wy³¹cznie w³adzy biskupiej; ten d³ugi list ma datê 23 marca i zosta³
opublikowany w dziennikach LAmi de la Religion” oraz
„L’Univers”. Wobec silnej opozycji Villemain wycofa³ projekt
ustawy. Por. J. Leflon, Mgr de Mazenod III, p. 192-199.
Marsylia, 23 marca 1841.
Szanowny Panie Ministrze,
Kiedy Królewska Rada Uniwersytetów zarz¹dzi³a, ¿e uczniowie ni¿szych seminariów nie maj¹ prawa otrzymaæ wiadectwa
maturalnego o kierunku humanistycznym, w licie z 21 listopada
1838 do pañskiego poprzednika skierowa³em nagl¹ce ¿¹danie, aby
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odwo³a³ tê godn¹ po¿a³owania ustawê. Królewska Rada powo³ywa³a siê na artyku³ 5 rozporz¹dzenia z 15 czerwca 1828 w sprawie
ni¿szych seminariów, domagaj¹c siê stosowania go bardziej bezwzglêdnie, ni¿ czyni³a to do tej pory. Podkreli³em, i¿ rozporz¹dzenie to wzbudzi³o niewyra¿alne oburzenie. S¹dzê, ¿e warto pokrótce przypomnieæ ekscelencji, o czym wtedy pisa³em, poniewa¿
je¿eli ustawa, któr¹ dzisiaj nam proponuj¹, jest nie do zaakceptowania, trzeba te¿ jasno stwierdziæ, i¿ obecne ustawodawstwo musi
utraciæ sw¹ moc prawn¹.
Wskaza³em tam, ¿e wspomniany ju¿ artyku³ 5 po jego og³oszeniu w oczach katolików zosta³ uznany za narzêdzie przeladowania, do czego rz¹d by³ jakby zmuszony w krytycznym okresie
s³aboci w³adzy; po up³ywie za omiu lat wprowadzaæ go w ¿ycie
to nic innego jak tylko wznieciæ grone niepokoje. Przypomnia³em
te¿, ¿e ten artyku³ traktowa³ szko³y potrzebne Kocio³owi jako instytucje wrogie, przed którymi nale¿y siê broniæ, zamiast je chroniæ, do czego maj¹ prawo. Uznanie za, ¿e uczniowie tych seminariów s¹ pozbawieni praw do zdobywania wolnych zawodów
(wszystkie one wymagaj¹ uprzedniego wykszta³cenia ze wiadectwem maturalnym) uniemo¿liwia³o uczniowi zdobycie zawodu
i wyrokowa³o, ¿e bêdzie albo niczym, albo ksiêdzem, co jest zniewag¹ wyrz¹dzon¹ Kocio³owi!
Zmusza³ kandydatów do kap³añstwa, aby decydowali nieodwo³alnie i ostatecznie o swojej przysz³oci, nim rozpoczn¹ pierwsz¹
klasê licealn¹ (retorykê), to znaczy w szesnastym lub siedemnastym roku ¿ycia.
W ten sposób artyku³ ten stan¹³ w opozycji do prawa cywilnego, które bêd¹c zgodne z prawem kocielnym, nie pozwala³o kandydatowi przyjmowaæ wiêceñ przed ukoñczeniem 21 roku ¿ycia.
Okaza³ siê on surowszy od regu³ panuj¹cych w armii, gdzie seminarzysta rzucony przez los do s³u¿by wojskowej ma mo¿noæ wyboru do 24 roku ¿ycia miêdzy s³u¿b¹ w armii i stanem duchownym.
Tyranizuje bulwersuj¹co nieszczêsnego m³odego cz³owieka; ten
ledwie wyrós³ z wieku dzieciêcego, wpada w sid³a stanowionego
prawa, które mo¿e pewnego dnia doprowadziæ go do stanu, gdzie
jego sumienie zostanie st³umione aby daæ miejsce goryczy i nieutulonym ¿alom. Przecie¿ bêd¹c wolnym przed Bogiem, winien
mieæ mo¿noæ powrotu do ¿ycia wieckiego. Artyku³ wynalaz³
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nowy rodzaj zbrodni, bo powo³any do stanu zas³uguj¹cego na wielki szacunek wychowuje siê w zbo¿nym zaciszu i praktykuje tam
najcenniejsze cnoty; i za tê niezwyk³¹ zbrodniê wymierza tak¹
karê: winny nie ma dostêpu do wszystkich szacownych zawodów,
jest napiêtnowany, by kontaktuj¹c siê, nie skazi³ pewnych grup
z wy¿szych sfer. Artyku³ uniemo¿liwi³ nieodzowne rozpoznawanie powo³añ w seminariach; narazi³ duchowieñstwo na przyjmowanie w swoje szeregi kandydatów, którzy nie powinni siê tam
znaleæ; samej instytucji ni¿szych seminariów zada³ miertelny cios:
w oczach rodziców sta³y siê one sid³em zastawionym na pobo¿n¹
m³odzie¿ i wkrótce zosta³y opuszczone, rodziny nie chcia³y bowiem nara¿aæ swoich synów na niepewn¹ przysz³oæ; i tak pozbawi³ instytucjê Kocio³a mo¿liwoci werbowania przysz³ych duchownych, nara¿aj¹c na niebezpieczeñstwo bliskiego upadku;
w koñcu wyrz¹dzi³ Kocio³owi niewiarygodn¹ zniewagê, daj¹c do
zrozumienia, i¿ nie przez brak kompetencji, lecz z zasady jest niegodny, by formowaæ przysz³ych obywateli. Uczniowie, którzy
chlubnie zdobyli wiadectwo maturalne w zakresie nauk humanistycznych i posiedli solidn¹ wiedzê humanistyczn¹, z punktu widzenia obowi¹zuj¹cej ustawy nie mogli zdobywaæ dyplomów,
dziêki którym mieliby dostêp do wielu zawodów, do jakich byli powo³ani.
Jak mówi³em, Koció³ czyni³ zabiegi, by seminarzyci, których
otacza troskliw¹ opiek¹, nie byli w ten sposób oderwani od s³u¿by
o³tarza i przekazani w³adzy Uniwersytetu, zazdrosnego, by narzuciæ im swe prawo. Przez to Koció³ nie ¿¹da przywilejów, tylko
koniecznego wyjêcia spod monopolu uniwersytetów i ich nieograniczonych wprost przywilejów. Dla spo³eczeñstwa to sprawa najwy¿szej wagi, poniewa¿ od istnienia i rozwoju ni¿szych seminariów zale¿y we Francji przysz³oæ stanu kap³añskiego, a w konsekwencji
religii katolickiej, bez której spo³eczeñstwu grozi nieunikniona zag³ada. Doda³em, ¿e artyku³ 5 wzbudzi³ oburzenie, bo w swej niegodziwoci chcia³ nas upokorzyæ; okaza³ siê mimo wszystko nieu¿yteczny co do celowoci zamierzonej przez ustawodawcê. Jego
celem bowiem by³o zmusiæ ni¿sze seminaria, by ograniczy³y siê do
swego specjalnego przeznaczenia, a warunek narzucony to nie
przekroczyæ z góry ustalonej liczby uczniów, co stanowi³o w rzeczy samej gwarancjê tym mocniejsz¹, ¿e ustalona liczba kandyda-
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tów do kap³añstwa by³a niewspó³mierna do potrzeb naszych diecezji.
Pan minister ³askawie mi odpowiedzia³ 13 stycznia 1839, i¿
z uwag¹ czyta³ moje spostrze¿enia i, podsumowuj¹c, doda³: ¿e
jak najbardziej uznaje donios³oæ tych uwag, lecz przedmiot sprawy jest zbyt delikatny, dlatego wymaga dog³êbnego przestudiowania i zapewnia, ¿e zajmie siê tym gorliwie. S¹dzi, i¿ trzeba by znaleæ dobry sposób i sprzyjaj¹ce warunki, by do ustaw wprowadziæ
zmiany korzystne dla ni¿szych seminariów, które nie bêd¹
w sprzecznoci z obowi¹zuj¹cym prawem uniwersyteckim. S¹dzi³em wiêc, i¿ bez wiêkszego trudu znajdzie siê sposób i odpowiednie warunki, by zmieniæ te nie do zniesienia ustawy i uzdrowiæ sytuacjê powsta³¹ na skutek politycznych zmian, a której winnimy
po³o¿yæ kres, gdy ¿ycie polityczne wróci do normy. Ufa³em, ¿e
w koñcu bêdzie ustanowione od dawna obiecane prawo o wolnoci
nauczania. Obecnie jest ono gotowe, ale jakie jest moje zdziwienie
i mój ból, gdy stwierdzam, ¿e to, co by³o powodem skargi episkopatu francuskiego, okazuje siê jeszcze bardziej oburzaj¹ce!
Tu nie chodzi tylko o z³oliwe restrykcje wobec biskupów
uprawnionych, by prowadziæ specjalne szko³y dla m³odych kandydatów do kap³añstwa; odmawia siê im teraz samego prawa i za tak¹
cenê uchyla siê wszystkie dotychczasowe ograniczenia! Jeli zbadamy dog³êbnie obecny projekt ustawy, musimy stwierdziæ, i¿ kocielne szko³y rednie nie s¹ ju¿ szko³ami kocielnymi, wychowanie do stanu duchownego jest tylko wychowaniem uniwersyteckim,
a uczniowie seminarium duchownego s¹ uczniami uniwersytetu; to
od uniwersytetu zale¿y teraz wszystko. To on przyznaje konieczne
stopnie naukowe superiorowi, profesorom, a nawet wychowawcom
podleg³ym tak¿e tej jurysdykcji. Tylko od jego dobrej woli zale¿y,
czy superior uzyska dyplom nadaj¹cy mu konieczne uprawnienia.
Przyznawany jest on przez jury, które tworzy dziewiêciu cz³onków:
jednego z nich wyznacza biskup, szeciu za minister szkolnictwa,
maj¹c ogromn¹ przewagê w mianowaniu jeszcze dwóch pozosta³ych, którzy s¹ cz³onkami odwo³alnymi.
Jedynie Uniwersytetowi przys³uguje potrójne prawo: 1) poprawiaæ lub zmieniaæ regulamin seminarium oraz program nauczania
i nale¿y mu je przesy³aæ ka¿dego roku; 2) zarz¹dzaæ wizytacjê
i kontrolê seminarium tak czêsto, jak zechce, by rozpoznaæ, czy ra-
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czej staraæ siê wlaæ tam swego ducha i nawet wobec uczniów pouczaæ superiora i profesorów, kontrolowaæ, reformowaæ kierunek
nadany przez pasterza diecezji nawet w tym, co nale¿y do æwiczeñ
duchownych; 3) decyzj¹ rady uniwersyteckiej, a w razie apelacji
decyzj¹ rady królewskiej os¹dzaæ superiora i profesorów, chêtnie
przypisuj¹c im b³êdy, aby móc ich przyk³adnie i publicznie karciæ,
na drodze dyscyplinarnej zawiesiæ ich w urzêdowaniu, nawet wydaæ nakaz zamkniêcia seminarium. Czy to nie przyk³ady mówi¹ce
o uniwersyteckim monopolu, a od tej chwili o monopolu niedopuszczaj¹cym wyj¹tków wobec Kocio³a? Jak daleko jeszcze sprawy mog¹ zajæ, gdy ¿yjemy w takiej rzeczywistoci?
Szko³y kocielne ponios¹ zgubne konsekwencje wszystkich
ustaw i praw, które stopniowo bêd¹ narzucane w³adzom administracyjnym, te za wchodz¹c w uprawnienia biskupów, zechc¹ roztoczyæ nad nimi pe³n¹ w³adzê. Mo¿e w³adze te bêd¹ dzia³aæ w duchu
katolickim, ale kto nas zapewni, czy potem nie oka¿¹ niezdecydowania? Mo¿liwe, ¿e nawet znaczna czêæ ich cz³onków przejmie
siê duchem naszej epoki, z typow¹ dla niej niesta³oci¹, z ideowym
zamêtem, a nawet z pe³n¹ uprzedzeñ obojêtnoci¹ w sprawach religii. Czy w tej sytuacji zawsze nauczanie bêdzie zgodne z wiar¹, do
której Koció³ zobowi¹zuje swe dzieci, aby umys³ uzna³ boskie
prawo? Chyba nie bêdzie ¿adn¹ obraz¹ mniemaæ, i¿ na katedrach
uniwersyteckich s¹ prezentowane wszelkie systemy, opinie oraz
ró¿ne wierzenia religijne.
Zasiadaj¹cy na nich niekoniecznie s¹ katolikami. Niezale¿nie
od tego, jak¹ zasadê religijn¹ przyjmuje dekret powo³uj¹cy do ¿ycia Uniwersytet, w istocie nie uznaje on katolicyzmu za niezmienn¹
regu³ê. Jest on instytucj¹, która ze swej natury jako zasadê przyjmuje obojêtnoæ wobec wszystkich religii. Jest on szko³¹-stra¿niczk¹
nauczania oficjalnego, którego gwarantem jest Pañstwo, a zatem
nie mo¿e wyznawaæ innej religii poza oficjaln¹ religi¹ Pañstwa,
które nie wyznaje ¿adnej, choæ uznaje jednakowo wszystkie. Jest
uniwersytetem Francji, lecz nie jest uniwersytetem katolickim. Powo³any, by kszta³ciæ wszystkie dzieci Francji, ka¿de z nich traktuje
odpowiednio do religii wyniesionej z rodzinnego domu. Posy³a jednego do kaplicy katolickiej, drugiego do wi¹tyni protestanckiej,
trzeciego do synagogi i uwa¿a to za zgodne z logik¹, ale to nie jest
zgodne z prawdziwymi przekonaniami katolickimi. Biskup bowiem
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winien z ca³ym przekonaniem g³osiæ, ¿e w istocie nic bardziej nie
burzy w m³odych umys³ach mi³oci do prawdy.
Skoro wiêc taki jest Uniwersytet, to czy mo¿na podporz¹dkowaæ mu nauczanie, a nawet tryb ¿ycia szkó³ katolickich? Czy mo¿emy bez wahania przyj¹æ jego rozporz¹dzenia? Czy mo¿emy na
przyk³ad zaakceptowaæ ksi¹¿ki, które on proponuje swym
uczniom? Wskazano, ¿e na niektóre z nich zosta³a na³o¿ona kocielna cenzura, a inne powsta³y w duchu antychrzecijañskim.
A nawet gdyby by³y bez zarzutu, nikt nie zagwarantuje prawowiernoci tych, które bêd¹ zatwierdzone w póniejszym czasie, skoro
nie jest konieczny autorytet Kocio³a w tym, co siê odnosi do
prawd wiary. I czy mo¿emy przyj¹æ nauczanie filozofii uniwersytetu, podczas gdy z tych samych powodów mo¿e ono byæ splamione najgroniejszymi teoriami? Czy mo¿na zaakceptowaæ ogólny
kierunek, jaki on chcia³by nadaæ, gdy sam miotany ka¿dym powiewem nowych opinii przebiega ca³y kr¹g ludzkich b³êdów w tym
wieku pozbawionym trwa³ych zasad. Mo¿e okazaæ siê, ¿e pewnego dnia, ulegaj¹c z³ej idei, stanie siê zarzewiem nienawici do stanu kap³añskiego.
Jest wiêc s³uszn¹ rzecz¹, aby uniwersytet nie miesza³ siê
w sprawy naszych szkó³. Nie powinien wcale wysy³aæ inspektorów,
których mowa sprzeczna z nasz¹ mog³aby powodowaæ konflikt.
Nie mo¿e te¿ sam lub przez jury bêd¹ce prawie w ca³oci z jego
mianowania poddawaæ badaniu duchownych wyznaczonych przez
biskupów do nauczania w naszych ni¿szych seminariach. Ka¿dy
wie, jak trudno wtedy zadowoliæ jego ambicje, zw³aszcza gdy jaki kap³an nieugiêtej wiary zbije argumenty egzaminatora w zakresie historii czy filozofii. Czy w tej sytuacji egzaminator oka¿e
przychylnoæ i przyzna s³usznoæ kap³anowi, czy nie zechce przy³apaæ na b³êdzie szefa konkurencyjnej szko³y, wprawiæ go w zak³opotanie i upokorzyæ, odsy³aj¹c z niczym? Ponadto, czy nie jest to
w najwy¿szym stopniu niestosowne, ¿e mianowany przez biskupa
kap³an lub sam biskup, gdy zechce byæ superiorem swego ni¿szego seminarium, musz¹ stan¹æ przed podobn¹ komisj¹ egzaminacyjn¹ i od jej decyzji zale¿y, czy bêd¹ mogli pe³niæ swój urz¹d?
Niech uniwersytet odpowiedzialny za szko³y pañstwowe kieruje nimi wed³ug dyrektyw Pañstwa i pozwoli biskupom kierowaæ
ich szko³ami, a Kocio³owi dzia³aæ w duchu Kocio³a. Jak¿e d³uga
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jest lista przypadków, gdy biskupi nie s¹ w stanie sprostaæ wymaganiom prawa. Niejeden z mych czcigodnych kolegów da³ do zrozumienia, i¿ rozliczne przeszkody uniemo¿liwiaj¹ mu utrzymaæ
ni¿sze seminarium czy choæby tylko znaleæ stosowny personel odpowiedzialny za jego prowadzenie. Tylko za cenê wielu trudów
i ofiar uda mu siê je pokonaæ, bo spe³nione s¹ warunki, jakie odpowiedni kap³ani chc¹ przyj¹æ, na tyle odwa¿ni, ¿e nie dadz¹ siê pokonaæ, i na tyle liczni, ¿e wystarcz¹ w ka¿dej sytuacji. Chocia¿
przeznaczeniu i u¿ytecznoci szko³y poddanej rygorowi Uniwersytetu i nara¿onej na niesta³oæ administracji nie zagrozi upadek, niemniej jest prawd¹, i¿ ta szko³a niebêd¹ca ju¿ wy³¹cznie pod w³adz¹ biskupa straci swój w³asny charakter szko³y kocielnej.
Minister szkolnictwa nie mia³ zamiaru likwidowaæ szkó³ tak
koniecznych, jakimi s¹ ni¿sze seminaria. Lecz jeli wbrew intencji
prawodawcy taki ma byæ skutek ustawy, to czy episkopat mo¿e
uznaæ tak¹ ustawê? Czy móg³by bez s³owa sprzeciwu wyzbyæ siê
prawa nieod³¹cznego od swej misji wychowania i kszta³cenia m³odych kandydatów do kap³añstwa? Takie jest prawo biskupów, bo
jest to jeden z ich obowi¹zków, bo to wyp³ywa z ich urzêdu.
Z powodu tej ustawy mo¿e siê zdarzyæ, ¿e biskup bêdzie móg³ korzystaæ ze swych praw i pe³niæ sw¹ misjê pastersk¹ tylko w zale¿noci i pod kontrol¹ osób wieckich z Uniwersytetu, i to osób wrogo nastawionych do katolików! Jak to mo¿liwe! Czy¿ biskupi nie
s¹ wolni i niezale¿ni w swym urzêdowaniu! I dlaczego w³anie
Uniwersytetowi ma podlegaæ episkopat, któremu z Bo¿ego autorytetu jest powierzony urz¹d nauczycielski i do którego w najwy¿szym stopniu nale¿y formowanie przysz³ych s³ug o³tarza przez odpowiednie wykszta³cenie i wychowanie!
W takim razie dlaczegó¿ by nie poddaæ pod kontrolê Uniwersytetu tak¿e nauczania religii na ambonie w naszych kocio³ach
oraz katechizacji dzieci, bo w koñcu wszystko to jest teologi¹
i nale¿y do jednego z fakultetów uniwersyteckich, jest ga³êzi¹ wykszta³cenia podleg³ego temu potê¿nemu monopolowi, który ogarnia wszelk¹ ludzk¹ wiedzê? Jest pewne, i¿ by³oby nadu¿yciem uderzanie w wolnoæ religijn¹ zagwarantowan¹ przez konstytucjê. Ale
nawet bez kontroli nauczania teologii w wy¿szych seminariach
i kocio³ach Uniwersytet wdar³by siê w prawa biskupów, gdyby
proponowana ustawa wesz³a kiedykolwiek w ¿ycie. By³by to gwa³t
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zadany konstytucji, a zagwarantowana tam wolnoæ nauczania jest
nadto nieuznana przez tê ustawê, która w tym celu narusza aktualne przepisy, aby sam Koció³ poddaæ pod jarzmo uniwersytetu pod
pozorem powszechnego prawa. A jak mam rozumieæ wszystko, co
dotyczy biskupa lub jego delegata, którzy by móc pe³niæ swe funkcje, s¹ obowi¹zani uzyskaæ wiadectwo moralnoci na merostwie?
Dziwi niepomiernie to podporz¹dkowanie biskupa autorytetowi Uniwersytetu. Czy to ma byæ zachowanie bez zarzutu, tam,
gdzie szanuje siê towarzyskie formy? A gdy mer nie zechce przyznaæ swemu biskupowi i swemu proboszczowi wiadectwa moralnoci, to z kolei s¹dy maj¹ rozpatrzyæ sprawê. Biskup w razie potrzeby
dostarczy dowód przemawiaj¹cy na jego korzyæ, a sêdziowie, po
zbadaniu sprawy i po wys³uchaniu mowy obroñcy królewskiego,
zawyrokuj¹, czy pod wzglêdem obyczajów i sprawowania biskup
jest rzeczywicie godzien tego, by móg³ powiêciæ siê nauczaniu.
I bez ¿adnej podstawy, ot tak sobie, mer mo¿e przekazaæ sprawê
sêdziom, a s¹ tacy, którzy szukaj¹ tego typu sensacji. Nie wdajê siê
w szczegó³y, aby wykazaæ wszystkie b³êdy planowanej ustawy.
Panuj¹ca tam wszechw³adnie zasada monopolu uniwersytetu zawiera tyle zgubnych i absurdalnych konsekwencji, ¿e chêæ wprowadzenia jej w ¿ycie pod pozorem wolnoci tylko powiêkszy aktualne sprzecznoci z rzeczywistymi potrzebami Kocio³a.
Tak, panie ministrze, ta nieszczêsna ustawa stanie siê powodem jeszcze wiêkszego niezadowolenia, ni¿ to by³o z powodu rozporz¹dzeñ z 16 czerwca i nie tylko ze wzglêdu na moc prawn¹ artyku³u 5, bardziej jeszcze, ¿e bêdzie stosowany w sposób tak godny
op³akania. Jak mi siê wydaje, bêdzie to gorsze dla ni¿szych seminariów, ni¿ by³o w najsmutniejszym okresie Cesarstwa. To prawda, ¿e wtedy uczniowie byli zobowi¹zani uczêszczaæ na zajêcia
szkolne do pañstwowych lub gminnych gimnazjów, lecz przynajmniej nasze szko³y istnia³y jeszcze jako szko³y katolickie i by³y
pod zarz¹dem biskupa. Przykroci, jakie je spotyka³y, dotyczy³y
tylko studiów klasycznych, wewnêtrzne sprawy domu, w praktyce
nienaruszone, zostawa³y w rêkach biskupich, natomiast obecnie
konkurencyjnej w³adzy Uniwersytetu podlega dos³ownie wszystko,
nawet to, czy szko³y te bêd¹ mog³y istnieæ.
Owiadczam wiêc, panie ministrze, ¿e je¿eli wbrew mym oczekiwaniom parlament zatwierdzi proponowan¹ ustawê i nie zosta-
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nie ona zupe³nie zmieniona w tym, co dotyczy Kocio³a oraz
ochrony jego praw i interesów, jestem pewien, i¿ ca³y episkopat nie
zawaha siê protestowaæ i publicznie domagaæ siê jej odwo³ania.
Pragnie on ustawy, która szczerze gwarantowa³aby wolnoæ nauczania, dlatego nie mo¿e milczeæ, gdy w imiê wolnoci usi³uje siê
odebraæ mu swobodê spe³niania swej najbardziej istotnej misji.
By³oby to bardzo niebezpieczne dla trwa³oci kap³añstwa i dla
przysz³oci religii katolickiej we Francji. Oto s¹, panie ministrze,
uwagi, jakie mam zaszczyt przes³aæ panu w sprawie, której jest pan
rzecznikiem w Radzie Ministrów jako maj¹cemu kompetentn¹ w³adzê i jako obroñcy praw. Ufam, ¿e uzna je pan za godne zastanowienia i ¿e znajdzie pan rozwi¹zanie, które uspokoi wszystkich
tych, którzy bij¹ na trwogê.
Proszê przekazaæ, ¿e duchowieñstwo, a zw³aszcza episkopat
zas³uguj¹ na to, by przynajmniej Pañstwo, jak te¿ Uniwersytet darzyli ich zaufaniem. A je¿eli nie zechc¹ obdarzyæ nas takim zaufaniem, jakie by³oby s³uszne i konieczne, to niech nam przynajmniej
oszczêdz¹ bólu w sprawie naszych szkó³ z powodu aktualnego ustawodawstwa, które zw³aszcza z artyku³em z dekretów z 16 czerwca
absolutnie nie zaspokaja nagl¹cych potrzeb Kocio³a i nie wychodzi naprzeciw jego najbardziej s³usznych ¿¹dañ. Pozwoli pan, ¿e
pos³u¿ê siê metod¹, jakiej u¿y³o kilku mych czcigodnych kolegów,
którzy by zawiadomiæ innych o swych listach pisanych do pana
w tej¿e sprawie, oddali je do druku.
Proszê przyj¹æ, panie ministrze, zapewnienie o moim wielkim
szacunku.
† C. J. Eugeniusz
Biskup Marsylii
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Lescases, de 184
Les Crottes 97
Liancourt, de 218
Liverpool 235
Loewenbruck, kap³an 112
Louis-Charles-Philippe, ksi¹¿ê de Nemours 239
Louis-Philippe, król 113, 205
Lubières, de, markiz 39

L

M

La Ciotat 73, 81, 178, 193, 218
Lacoste, misje parafialne 23
La Coste, C.A., prefekt departamentu les Bouches-du-Rhone 53
La Croix d’Azolette, biskup diecezji
Gap 153, 155, 190
La Destrousse 217
La Fanteria, de, opat 26-27
Lafare, misje parafialne 193
Laforét, sêdzia ledczy 69

Magnan, J.J., OMI 23, 40, 46, 69, 80,
96, 132, 134, 238
Mai, Angelo, kardyna³ 67
Maillard, s.j., prowincja³ 187
Maksoud. Michel, proboszcz 108
Malemort, misje parafialne 177
Malijai, misje parafialne 124, 228
Malvilan 53
Marbacher, bracia, s³u¿¹cy 43, 167
Marcou, J.J., OMI 59, 214

Icosie 9, 66
Irlandia 234, 257
Isnardon, J.B., kanonik 199
Isnardy, medemoiselles 42, 210
Isoard, J.J. Xavier, kardyna³ 10, 22, 59
Istres, misje parafialne 21, 52, 61
J
Jacquemet, wikariusz generalny Aix
131
Jauffret 33
Jauffret, Joseph, biskup diecezji Metz
83
Jauvat 128
Jeancard J., kanonik 11, 98, 155
Jezus Chrystus 41, 82
Joannis, proboszcz Mormoiron 216
Jonjon, kap³an 16, 24, 52-53, 92, 104,
118
Jonquier, J.R., kap³an 34
Jordany, wikariusz generalny diecezji
Digne 111, 171
K
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Margaillan, H.J., kap³an 203
Marie-Amélie de Bourbon 241
Marie-Antoinette, królowa 148
Marie-Caroline, królowa 149-150
Marie-Christine, królowa 8-9, 52-55,
241
Marie-Christine, regentka Hiszpanii
210, 221-224
Marsylia, biskupstwo 79-80, 230
Marsylia, Dames de Nazareth 166-167,
188, 195-196, 199, 212
Marsylia, Dames du Saint-Sacrement
195
Marsylia, diecezja 16-17
Marsylia, dom de la Providence 22,
54-55
Marsylia, dom Nazaretu 139-140
Marsylia, dom Ubogich Panien (Filles pauvres) 29, 33
Marsylia, Dzie³o Dobroczynne (oeuvre
de la Bienfaisance) 172
Marsylia, Dzie³o Opatrznoci (oeuvre
de la Providence) 167
Marsylia, Dzie³o Pomocy S³u¿¹cym
(oeuvre des Domestiques) 89
Marsylia, Dzie³o Pomocy M³odocianym w zak³adzie karnym 133-134,
170-171
Marsylia, Dzie³o Pomocy Sierotom
22, 96, 189,195
Marsylia, Dzie³o Pomocy Kominiarczykom (Petits Savoyards) 89
Marsylia, Dzie³o Saint-François Régis
35-36, 153-154, 190-191
Marsylia, fort Saint-Jean 203
Marsylia, hospicjum Saint-Joseph 188
Marsylia, jezuici zaanga¿owani w Mission de France 97-98, 100-102,
113-115, 118-119, 126-127, 164,
177, 242-243
Marsylia, Kalwaria 19, 71-72, 77, 153-154, 195-196, 208
Marsylia, kaplica biskupstwa 102-103
Marsylia, Karmelitanki 215-217, 225-226

Marsylia, Klaryski 130-131, 154-155,
268-269
Marsylia, katedra 53-54, 73-74, 76-77,
157-158, 171-172, 175-176, 178-179, 183, 187-188, 193, 196
Marsylia, klasztory, por. siostry
Marsylia, koció³ Saint-Ferréol 61-62
Marsylia, koció³ Saint-Joseph 10-11,
34, 73-74, 90
Marsylia, koció³ Saint-Lazare 10-11,
70-71, 73-74, 90, 178-179, 219
Marsylia, koció³ Saint-Nicolas de Myre 193
Marsylia, koció³ Saint-Théodore 14-15, 65, 71-72
Marsylia, koció³ Saint-Victor 39, 193,
202-203
Marsylia, mer 33-34, 87-88, 108-109,
143-144
Marsylia, parafie 40-45
Marsylia, proboszczowie 225
Marsylia, Przytu³ek 187-189
Marsylia, rezydencja Saint-Louis 105-108, 180, 210
Marsylia, Siostry Kapucynki 208
Marsylia, soeurs Grises (Szarytki) 200,
212
Marsylia, Stowarzyszenie M³odzie¿y
Chrzecijañskiej 133-134, 190-191
Marsylia, Stowarzyszenie Panien Notre-Dame du Mont 167
Marsylia, wy¿sze seminarium duchowne 19-20
Marsylia, Wizytki 35-36, 106-107,
173-174, 195-196, 200-203
Martel, wikariusz generalny diecezji
Gap 155
Martin, Joseph, A., OMI 69-70, 161,
212, 219-220, 269
Martin 219-220
Martin du Nord, minister wyznañ 268-277
Martin, madame 69
Martin, lekarz 160-162
Martin, wizjoner 69-71
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Martinet, biskup diecezji Chambery
128
Martynika, trzêsienie ziemi 75-76,
130-131
Mathieu 11, 22, 76
Mathieu, M.A., arcybiskup diecezji
Besançon 225
Maurel, kap³an 220
Mazargues 221
Mazenod, rodzina 16-17
Mazenod, Fortuné, biskup 7-8, 109-110, 112, 134, 188, 206, 220
Mazenod, Louis de 205-206
Mazenod, de, madame 52, 96, 105-106, 169-170, 178, 203-204, 216-217
Mazloum, Michel, patriarcha 169
Mc Donagh, F., OMI 257
Mecklembourg, Helene de 139
Meehan, Th., OMI 257
Meinier, mademoiselle 184
Mella, de, hrabia 136
Mellingen, madame i mademoiselle
191, 206
Menjaud, A. B., de, biskup diecezji
Nancy 38, 44, 66, 76, 98, 132
Menpenti 92, 118
Menut 74
Merindol 52
Michel, J.B., biskup diecezji Frejus
40
Mie, Pierre N., OMI 56, 58, 194
Milanta 79
Mille, Vincent, OMI 20, 78, 92, 95,
102, 132, 155, 166, 171-172, 192,
208, 228, 231, 238
Miollis, biskup diecezji Digne 168,
178
Mir, de, ksi¹¿ê 32
Missiessy, Gaston, de 9, 63
Moïta, misje parafialne 56
Monteil, de, hrabina 214
Montolieu, de 61-63
Morandini, kleryk, OMI 49, 131
Moreau, Noël, OMI 243, 248

Mottet 190
Mouchel, F.P., OMI 117
Mourgues, prefekt departamentu
Hautes-Alpes 156
N
Nancy, nowicjat 231
Naples 101
Naughten, John, OMI 232
Neapol, w³adze kocielne 101
Némé, Flavianos, proboszcz 166
Nemours, de, ksi¹¿ê 26
Nesa 246-247
Nîmes, dom oblacki 76
Noble, John, OMI 257-258
Notre-Dame de Bon Secours, juniorat 212
Notre-Dame de l’Osier 8, 18, 22,
134, 249, 256
Notre-Dame de Lumières 23, 127,
212, 214-215, 219, 231
Notre-Dame du Laus 8, 95, 134, 169,
231
Nourrit, Adolphe, actor 100
O
Odescalchi, Carlo, kardyna³ 206, 250
Opoix de Mazenod, rodzina 156
P
Pacca, kardyna³ 28, 44, 79, 190-191,
213, 215, 229
Pacca, biskup, legat papieski 190-191
Pacheco e Sousa, biskup diecezji la
Guarda 142
Paganini, N., skrzypek 131
Panisse, de, hrabia 217
Panisse, L., de 191
Paranque 134
Pary¿, wy¿sze seminarium duchowne
82
Pascal, s³u¿¹cy, por. Testamire
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Pascal, mademoiselle 111-112
Pastorel, Gilles, trapista 214-215
Pastre, madame 228-229
Pataille 144
Patis, monsieur i madame 126
Paul de la Croix 129
Pavy 190
Pawitowski, A., kap³an 16, 89, 108
Peix, kap³an 168-169
Pelin 72
Pélissane 44
Pélissier, Andre, OMI 95, 102, 132,
192, 223
Pelletan, kap³an 91
Perrault, kap³an 66
Perron, J.J. Frederic, OMI 130, 175,
183
Picot, Joseph 225
Picot, Michel 48
Pignatelli, F.M., arcybiskup Palermo
217
Pillon, s.j. 250
Pison 123
Pitron, s.j. 177
Polignac, de, ksi¹¿ê 66
Pont, Jerome, OMI 233
Pontier, kap³an 22
Poussel 44
Pressigny, G.C., biskup diecezji Saint-Malo 120-121
 Q-R 
Quélen, L. de, arcybiskup Pary¿a 67,
110, 184
Receveur, Antoine 201
Reinaud V., OMI 9, 33, 55, 233
Remuzat 100
Renault, s.j. 73, 113
Retz, de, biskup 75
Rey, J.J. Denis, OMI 7, 18, 51, 70, 76,
97, 134, 203, 206, 212, 243, 249-250, 256, 258
Rey, Joseph, kap³an 51, 59
Reynard, pose³ 171

Ribiers, misje parafialne 20
Ricard, Pascal, OMI 52, 90
Richard, T., s.j. 96, 101, 110, 113
Richard, Xavier 32
Rigny, madame 214
Rivet, F.V., biskup diecezji Dijon 76
Robert, mademoiselle 28
Rognes, rekolekcje 59
Roquevaire 217
Rosmini 112
Rossat, Louis, biskup diecezji Gap
190, 232
Rossi, Joseph, OMI 183, 189
Roulet 103
Rousset, J. Isidore 23
Roussillon, misje parafialne 23
Rouviére, Pierre, OMI 129
Roux, J.M., OMI 175, 183
Roux, L., OMI 251
Roux de Beaucouse 126
Ruivet, kap³an 91
Rumigny, genera³ 25-26
Rzym, Kongregacja Propagandy Wiary 213
S
Sabran, de, ksi¹¿ê 214
Saint-André 79
Saint-Charles 221
Saint-Henry 189
Saint-Julien 189
Saint-Loup 221, 226
Saint-Marcel, misje parafialne 226
Saint-Martin-de-Pallieres 249
Saint-Menet 77, 217
Saint-Mitre, misje parafialne 49, 59,
78, 90
Saint-Savournin 218
Saint-Yves 201
Sainte-Baume 61
Saintes-Maries, misje parafialne 152,
157, 170
Sausin, P.F., de, biskup diecezji Blois
173
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Sebastiani, T., genera³ 146
Semeria, Etienne, OMI 207
Sérénus, Saint 138, 211
Sibour, biskup diecezji Digne 51, 188
Simiane, misje parafialne 45, 69
Suarez 60
Surian, pose³ 171, 179
Suzanne, Marius, OMI 56, 197, 212
Szwajcaria 75-76
T
Tallard, misje parafialne 20, 78
Tamié, opactwo 112, 128, 134
Tassy 169
Tavernier, adwokat 110, 114
Telmon, Adrien, OMI 9, 21, 39, 55,
130, 170-171, 194, 209, 224
Tempier, H., OMI 22, 29, 55, 61, 70,
89, 116, 118, 123, 130, 135, 140,
227, 251
Tesseyre, adwokat 111
Tesseyre, Marie Caroline, siostra 202
Testamire, Pascal, s³u¿¹cy 29
Tetungi, arcybiskup Tripolisu 201
Thibault, Thomas, biskup diecezji
Montpellier 94
Thiers 219
Tournefort, Pr., biskup diecezji Limoges 188
Tresvaux, wikariusz generalny Pary¿a 111
Trinquier 52
Trioche, Laurent, biskup Babilonu
201-202

Trucy, madame 72
Turyn 50, 127, 133, 134-135, 183
Turnbull 109
V
Vachon, B., OMI 69
Vaures, F., OFM 200
Verceil 127, 136
Viala, Jean, OMI 19, 157
Vialar, Emilie, de 180
Vico 187, 237
Vidal, kap³an 16, 118
Vienne (Francja) 8
Villecourt, Clément, biskup diecezji
La Rochelle 212
Villemain, minister szkolnictwa 269
Villeneuve, de, markiz 217
Vincens, J.A., OMI 11, 118, 235, 238,
256
Vitagliano, Pierre, kap³an 215
Vuarin, proboszcz Genewy 100
 W-Y-Z 
Ward, penitencjarz w Rzymie 153
Wilna 89
Wuilleret 109
Wurtemberg, de, ksiê¿na 25, 52
Wykerslooth, biskup diecezji Curium
194
Yenni, P.T., biskup Lozanny 29
Zogheb, Joseph 156, 169, 193, 202
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Skorowidz rzeczowy
 A-B-C 
Apostazje 223
Bracia koadiutorzy 123
Bracia Saint-Pierre-aux-liens 129
Bierzmowanie 10, 16, 96, 126, 133,
167, 188, 209, 213, 218, 226
Chrzecijañskie Stowarzyszenie dla
kolonizacji Algierii 31-33, 40, 49-51, 60, 263-268
Chwa³a Bo¿a, dobro Kocio³a 89-90
 D-E-G 
Dames de Saint-Thomas 21
Dzie³a charytatywne diecezji Marsylii 189-190
Episkopat 272, 275
Eucharystia 40-44, 71-73
Gorliwoæ 107-108
Gocinnoæ 40
 J-K 
Ja³mu¿ny 76-77, 224-226, 227-228
Jezuici w Marsylii 18, 73-74, 96-101,
105-106, 241-242
Jêzyk prowansalski 220
Juniorat 18, 212, 231
Katechizacja w Saint-Sulpice 9, 64,
120
Kaznodzieje 16, 47-48, 60
Kaznodziejstwo 79
Konstytucje i Regu³y 100-101
Koció³ 74

Król, królowa, por. Marie Christine,
Louis-Philippe, itd.
Ksiê¿a hiszpañscy (przeladowania)
210
Ksiê¿a marsylijscy 77-78
 L-M 
£azarzyci 69, 256-257
Marsylianie 12-13, 85-86
Metropolici 38
Misje parafialne 21-23, 33-35, 39,
48-49, 68-69, 129-130, 170-171,
193, 227-228, 255-256
Modlitwa 108
Muzu³manie 60
 N-O 
Niewdziêcznoæ 90
Nowicjat 18, 235, 256
Nowicjusze w Marsylii 127
Objawienia, wizje 68-71
Oblaci 18, 131, 155, 224, 233
Opatrznoæ Boska 66-67, 81-82, 90,
107, 234-235
Oratorianie 170-171
Oszczerstwa 91
 P-R 
Pénitents du Saint-Esprit 79
Pisarze oblaci 101-102, 111-112, 122-123, 249
Pobo¿noæ 42-44
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Pos³uszeñstwo 132-133
Prawowiernoæ 32-33, 115-116, 195-196, 202
Propaganda Wiary, dzie³a 32-33, 115-116, 195-196, 201-202
Protestanci 49-50, 96, 101-103, 189-190, 194
Pró¿noæ 92
Rada Dzie³a Propagandy Wiary 32-33,
115-116, 196, 201-202
S
Serce 12-13, 85, 129, 184, 187, 245,
249, 256
Siedemnasty lutego 48
S³u¿¹cy 220
Strój duchowny 224-225
Swoboda (wolnoæ) nauczania 205-206, 268-277

mieræ 131, 158-161
wiece 114
wiêcenia kap³añskie 124, 130, 172-173
 T-V-Z 
Upokorzenia 69
Urodziny 109, 208, 240
Wdziêcznoæ 22, 76
Wizytacje duszpasterskie 216-218,
221
Zaszczyty 14, 185
Zazdroci 84-85, 87-88
Zuchwa³oæ 90-91
Zwierzenia 11, 13, 45
li kap³ani 92, 105-106, 109-111
¯ydzi 171-172
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