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1.  List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1001) 

 

Rzym, 5 stycznia 1864 [r]. 

 

Najdroższy mój Ojcze Aleksandrze
1
, 

Nie domyślam się doprawdy, w czym był brak logiki [w] moim 

liście, ale mniejsza o to. Co mnie boli to, że coś uczyniłem, co aż po-

trzebowało przebaczenia O. Aleksandra. Ale co to takiego tego jeszcze 

mniej się domyślam. Więc to przynajmniej dowodem, że nie chciałem 

obrazić. I o tym niech kochany O. Aleksander będzie mocno przeko-

nany, że w niczym, i w niczym obrazić nie chcę go i dobrowolnie nig-

dy go nie obrażę. Owszem chciałbym i chcę, aby i słowa, i uczynki 

moje były zawsze i na zewnątrz pełne szacunku i miłości, jaką noszę  

w duszy dla kochanego Ojca Aleksandra. 

 Co do Bollandystów, tedy prosiłbym o kartonowane bez ober-

zniętych brzegów. Tylko nie co miesiąc 50 fr., ale co cztery miesiące, 

bo nie dwa tomy na miesiąc, ale jeden tom na dwa miesiące wychodzić 

ma. Dziękuję i za Annuaire des Longitudes – prosiłbym jednak przy 

zdarzonej okazji przyłączyć na ten raz i Annuaire Encyclopedique za 

rok 1863. O Lataste (owej zakonnicy z Sacre Coeur), to już się sami 

postaramy, bo od pani Buturlin niepodobna. 

Mój drogi O. Aleksandrze raz jeszcze proszę wierzyć, że w du-

szy mam tylko najlepsze życzenia i uczucia dla Twojej osoby i nie 

___________ 

1
   JEŁOWICKI ALEKSANDER CR, ksiądz (1804-1877). - W końcu 1838 r. wstąpił 

do seminarium duchownego w Paryżu, następnie w Wersalu; sprzedał swą 

paryską księgarnię i drukarnię Juliuszowi Marylskiemu (1839). Święcenia 

kapłańskie otrzymał w grudniu 1841r. Do zgromadzenia wstąpił w 1842 r. 

Długoletni i zasłużony przełożony Misji Polskiej w Paryżu przy kościele Św. 

Rocha, następnie przy kościele L’Assomption. Niechętny ruchom rewolucyj-

nym, zwalczał gwałtownie towianizm, popierał moralnie powstanie stycznio-

we. Protektor Makryny Mieczysławskiej, przez którą próbował wywrzeć 

wpływ na Adama Mickiewicza i jego Legion. Kaznodzieja, tłumacz, klasycz-

nych dzieł literatury religijnej, jak O naśladowaniu Chrystusa Tomasza  

à Kempis, Ćwiczenia duchowne Ignacego Loyoli i in. Przyczynił się do bu-

dowy Kolegium Polskiego w Rzymie.  
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przypuszczać żadnego kwasu lub cienia do naszych stosunków. Bar-

dzo mi o to przed Panem Bogiem chodzi, a szczególniej teraz, kiedy 

obaj zbliżamy się do końca i mamy się powitać na wieki w krainie 

wiecznej zgody i miłości. Na dowód tego będę się modlił ze szcze-

gólną intencją za Twego brata Eustachego. Proszę się modlić za mną  

i za całą moją biedą i nędzą. 

Najoddańszy w Panu Jezusie brat i sługa  

ks. Piotr 

 

 

2. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1002) 

 

Rzym, 19 stycz.[nia] 1864 [r]. 

 

Najdroższy mój Ojcze Aleksandrze, 

O Kamockim
2
 podjął się Ojciec Przełożony

3
 sam odpisać, więc 

nie mam co pisać, zwłaszcza że ten lepiej wie o rzeczy i tą razą lako-

___________ 

2
  MARIAN KAMOCKI, ksiądz (1804-1888) - powstaniec 1831 r., kapłan Towa-

rzystwa św. Wincentego á Paulo, działacz społeczno-religijny, założyciel sto-

warzyszeń charytatywnych, przyjaciel ks. Aleksandra Jełowickiego CR. Dzia-

łał na emigracji w Paryżu i Wielkopolsce. 

3
  HIERONIM KAJSIEWICZ CR, ksiądz - generał Zgromadzenia. Urodził się dn. 7. 

12. 1812 r. w Giełgudyszkach Niższych na Żmudzi, zmarł w Rzymie dn. 26. 

02. 1873 r. Był najstarszym z dziewięciorga dzieci Dominika Kajsiewicza, 

ziemianina z okręgu mariampolskiego i Anny Pawłowskiej. W 1829 r. Hie-

ronim rozpoczął studia prawa i administracji na Uniwersytecie Warszawskim. 

W 1830 r. bierze udział w powstaniu listopadowym. Za swoją odwagę i akty-

wność otrzymał tytuł oficera. Po powstaniu listopadowym wyjeżdża do Fran-

cji. Pod wpływem Bogdana Jańskiego powraca do wiary i praktyk religijnych. 

Dnia 17. 02. 1836 r. Kajsiewicz decyduje się żyć i mieszkać w Domku Bo-

gdana Jańskiego, który był początkiem życia wspólnotowego. Od 15. 08. 

1836 r. kontynuuje formację duchową i religijną w College Stanislas w Pa-

ryżu. W październiku 1837 r. Bogdan Jański wysyła Hieronima Kajsiewicza 

wraz z Piotrem Semenenką na studia teologiczne do Rzymu. W dniu 5. 12. 

1841 r. otrzymuje święcenia kapłańskie. Był przełożonym generalnym Zgro-

madzenia Zmartwychwstania Pańskiego w latach 1847-1850 i 1855-1873. 

Rola ks. Hieronima Kajsiewicza CR, jako jednego ze współzałożycieli Zgro-
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nicznie nie odpisze. W ogólności zaś mówiąc przyjazd ks. Kamockie-

go do Rzymu nie może jemu być doradzany, jeśli go nie zawołają stąd 

sami. Tu tylko w Rzymie można doradzać, żeby go zawołali, boby tym 

sposobem prędzej się rzecz skończyła i mnie się zdaje, że to O. Prze-

ł.[ożony] musiał w tym sensie, jeśli nie pisać do ks. Aleksandra, to 

przynajmniej rozumieć, kiedy pisał o przyjeździe ks. Kam.[ockiego] 

do Rzymu. O jego niewinności szeroko tu mówiliśmy, szczególnie 

przed kardynałem Reisachem, który jest o niej przekonany i myślę, że 

to samo przekonanie udzielił Ojcu Świętemu
4
, który mu dawniej na 

początku tę rzecz był polecił do dania sądu sobie o niej. Ale to na bieg 

rzeczy nie wpływa. Nie wiem, jak ona idzie, bo sekrety Inkwizycji są 

tak obostrzone, że nic zgoła nie można się dowiedzieć, ani przez przy-

puszczenie. 

Dla ks. Kamockiego najlepiej by było, gdyby kazali mu samemu 

przyjechać, jak powiedziałem, a jeszcze bardziej, gdyby kazali przyje-

chać owym dwóm siostrom oskarżycielkom. Zamknięte na rekolekcje  

i pod wpływem zdrowym duchownym przyszłyby do upamiętania  

i oddały świadectwo istej prawdzie. Ale, czy to nastąpi, nie wiem. 

Przedstawiliśmy to kardynałowi Reisachowi, jako członkowi Inkwizy-

cji, ale tyleż tylko można było uczynić. Czy będzie skutek nie wiem, 

czas pokaże. Oto, co do tej rzeczy. Zdaje mi się, że i Ojciec Przeło-

żony nie będzie nic innego mógł napisać. 

 

madzenia Zmartwychwstania Pańskiego była istotna w zapoczątkowaniu 

pracy misyjnej w Ameryce Północnej i w Bułgarii i nadaniu Wspólnocie 

charakteru międzynarodowego. 

4
  PIUS IX, papież (1846-1878) – w okresie „Wiosny Ludów” w dniu 24. 11. 

1848 r. Pius IX zmuszony był opuścić Kwirynał wraz z Kardynałami i udać 

się do Gaety (wrócił do Rzymu w 1850 r.). W 1854 r. za jego pontyfikatu 

ogłoszony został dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi, a 29. 06. 1868 r. 

zwołał Sobór Watykański, na którym 18.07.1870 r ogłoszono dogmatyczną 

konstytucję o nieomylności papieskiej. Był papieżem bardzo przychylnym 

sprawie Polskiej i Polaków. Z radością powitał założenie w 1866 r. przez  

OO. Zmartwychwstańców Kolegium Polskie w Rzymie, kształcącego pol-

skich księży. Pius IX zmarł 7 lutego 1878 r. w opinii „papieża-męczennika”. 

 

 



 4 

Dziękuję bardzo za Annuaire obojga, chociaż go jeszcze nie 

otrzymałem. W tej chwili 120 fr. nie wiem skąd dostać na Bollandy-

stów, mamy jednak nadzieję, że niezadługo będę miał skądkolwiek. Je-

żeli nie, cóż robić! 

Miałem w S.[an] Andrea della Valle na Trzy Króle kazanie o mi-

łości Ojczyzny, w którym promienisty i ognisty komentarz na słowa 

Ojca Św.[iętego] w modlitwach za Polską. Myślę, że się podoba  

O. Aleksandrowi. Posyłam go do Przeglądu do druku, ale jeszcze nie 

dzisiaj, bo nie poprawiłem. Prześlę przez ręce O. Aleksandra. Nie będę 

mógł, bo jutro kurier wprost do Niemiec o 4 dni mi skróci. Więc 

potem prześlę. Najserdeczniej modlitwom się polecam. 

           Brat i sługa ks. Piotr 

Posyłam ostatnią bande imprimee, której w [Le] Mondzie potrze-

bują do odnowienia adresu. 

 

 

3. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1003) 

 

Z winnicy, 21 lutego 1864 [r]. 

 

 Drogi mój Ojcze Aleksandrze, 

 Ojciec Przełożony pozwolił mi użyć z owych 200 fr., jakie tu 

masz przysłać, jakieś 70 na potrzebne dla mnie książki. Śmiem tedy 

udać się do Twojej dobroci, abyś raczył polecić Ołajowi zakupienie ta-

kowych, i z pierwszą lepszą okazją, lub też w osobnej pace przez mes-

sażerye kazał tu wyprawić. 

 Już dawno pisałem, że mi potrzebny jest dziennik wydawany 

przez abbi Moigno pod tytułem Cosmos i to cały jego zbiór. Teraz mi 

potrzebniejszy, niż kiedy. Właśnie zacząłem obrabiać tę część filozofii 

do której mi to potrzeba. Niechaj drogi O. Aleksander nie dziwuje się 

moim studiom, ani ich nie potępia. Każdy według swego daru i powo-

łania, a tej mojej roboty i słuszności świadkiem i sędzią jest Ojciec 

Przełożony, który zna i wie o wszystkim. Rachuję tedy zawsze na ła-

skę O. Aleksandra i na opatrzne jakie znalezienie sposobności dostania 

mi owego Cosmos, a tymczasem proszę w dodatku do owych książek  
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o ów mały Manuel du Cosmos, który się wydaje przy wielkim Cos-

mos. 

Chciałem już dzisiaj posłać wypis świętych ruskich i po to przy-

jechałem do Rzymu, jak na złość zabrał mi ktoś z biblioteki Synod Za-

mojski i nie mogę dziś go znaleźć. Przepraszam tedy, ale o tej rzeczy 

nie zapomnę. Kończę ten list w Rzymie i dlatego innym atramentem  

i piórem. Modlitwom się polecam. 

       Brat i sługa ks. Piotr 

 

 

4. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1004) 

 

Rzym, 19 marca 1864 [r]. 

 

Drogi Ojcze Aleksandrze, 

Ojciec Przełożony ma kazania teraz co dzień (od wczoraj zaczą-

wszy), więc nie wiem, czy zdąży dziś napisać liścik. W każdym razie 

piszę ja dwa słowa, chociaż na via Paolina nie wiem dobrze, jakie tam 

interesa dzisiaj by iść miały od ś.[w.] Klaudiusza do Paryża. Dzięki 

Bogu, że zdrowi jesteśmy, ale bieda wielka we wszystkim. Do tego 

jeszcze i Papież zachorował i od dwóch już tygodni nie mogli się  

z nim widzieć (bo zwykłych audiencji nie było) ci co się zajmują rze-

czą Seminarium Polskiego, tym sposobem cała ta rzecz zawieszona.  

A że przyszły tydzień jest Wielki Tydzień, więc znowu nie ma 

audiencji i najprędzej czegoś spodziewać się możemy podczas oktawy 

Wielkanocnej. A może to opatrznie Pan Jezus odłożył rozwiązanie rze-

czy na swoje Zmartwychwstanie. Zobaczymy, a tymczasem módlmy 

się! 

Trzeba przyznać, że ci, co około tej rzeczy chodzą bardzo są gor-

liwi. Między nimi jest i kardynał Altieri
5
, wielki nasz przyjaciel. Ale 

___________ 
5
  LUDWIK ALTIERI, kardynał (1805-1867) – nuncjusz  w Wiedniu. Od 1845 r. 

kardynał, od 1861 r. Prefekt Kongregacji Odpustów. 
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się o tym nie mówi, bo wiele, a może wszystko na tym zależy, żeby się  

o tym przed czasem nie dowiedział kard.[ynał] Antonelli
6
. 

Ów ksiądz Holender szczęśliwie przyjechał, ale nic z sobą nie 

przywiózł. Nie wyrzucam zgoła, ale tylko żal mi dobrej okazji, mówię 

zaś szczególniej o pismach Maryi Lataste, o które bardzo nam chodzi. 

A co powiedzieć o naszych sprawach publicznych? Dopiero się 

pokaże, jak miał rację O. Przełożony w swoim liście otwartym, bog-

dajby się nie pokazało! Ale bez cudu i to wielkiego, za dwa lub trzy 

miesiące pokaże się całe szaleństwo i zbrodnia tych, co rozpoczęli po-

wstanie. 

Bez cudu za kilka miesięcy zacznie się ostatnia ruina Polski, 

szlachtę przewiozą w głąb Rosji, księży wyniszczą i tylko zostawią na 

pokazanie, a z chłopami zrobią, co zechcą, kiedy już nie będzie księży  

i szlachty. I za 5 lat, nie dłużej już o kościele katolickim w Polsce nie 

będzie mowy, chyba jak nowy stworzyć, a tym mniej o Polsce będzie 

wtedy mowa. Nie trzeba było być wielkim prorokiem, żeby to wszyst-

ko można było przewidzieć przed powstaniem i O. Przeł.[ożony] nie 

proroctwo wypowiedział, ale rzecz jasną jak na dłoni już wtedy – pro-

szę list teraz przeczytać, a pokaże się, że to była przestroga od Boga  

i prawdziwie w duchu Bożym. Będzie ten list jednym z najpiękniej-

szych tytułów w życiu Ojca Przeł.[ożonego] i w aktach Zgromadzenia, 

akt prawdziwie chrześcijański i kapłański i Boży, którego zazdrościł-

bym Ojcu Przeł.[ożonemu], gdyby nie był wspólnym Zgromadzenia 

dobrem. Jak dzisiaj stoją rzeczy nie ma dla nas po ludzku ratunku, już 

się rozpoczynają ostateczne następstwa, i po ludzku mówiąc niechyb-

nie przyjdą do skutku. Jedna tylko nadzieja, bezpośrednie wdanie się 

Boga i wyraźny cud. Ja w cud wierzę i nawet jestem pewien. Ale jako 

___________ 
6
  GIACOMO ANTONELLI, kardynał, (świecki). – W listach O. P. Semenenki CR 

występuje surowa ocena jego osoby. Późniejsi historycy potwierdzili tę ocenę 

pisząc: „Antonelli ......człowiek o luźnych zasadach moralnych, chciwy na 

pieniądze. Autorytarnymi środkami dążył do skoncentrowania całej władzy  

w swoich rękach i nie wahał się łamać tych, którzy mu się sprzeciwiali”. Por. 

„Giacomo Antonelli (1806-1876)”, The New Catholic Encyclopedia, New 

York 1962, t. 1, s. 641-642. 
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człowiek boleję nad tym, co jest i mimowolnie - drżę nad tym, co 

wkrótce musi być bez cudu! 

 Drogi mój Ojcze Aleksandrze wynurzyłem się w tej rzeczy, bo 

dusza pełna, a potem trzeba szukać, coraz bardziej przyjść do porozu-

mienia się między nami. Działanie podług jednych zasad i na jednej 

drodze dodaje sił i jest zbawienne nie tylko dla nas i naszego powoła-

nia, ale dla tych których Bóg naszej pieczy powierzył. 

Zresztą niech Pan Bóg reszty dokona i doprowadzi nas do dos-

konałego jednego rozumienia i jednego działania. A mam nadzieję, że 

wkrótce, to jest po owym wielkim cudzie otworzy się nam pole do da-

leko obszerniejszego działania, niż kiedykolwiek dotąd, wtedy to 

trzeba będzie tej jedności w działaniu opartej na prawdziwości zasad  

i na prawdziwości sądu o rzeczach i o wypadkach, wtedy może jeszcze 

więcej potrzeba będzie, żeby cudu nie zmarnować, żeby Polski cudem 

nie korzystali Mierosławscy i Żydzi, i ich [w]spólnicy Czartorysz-

czycy (jeżeli jeszcze będą), którzy jedni (mówię o Żydach i Miero-

sławszczykach) dotychczas z tego skorzystali może więcej, niż Moska-

le. 

Proszę się nie dziwić, że wmieszałem Czartoryszczyków, nie 

mogę w liście pisać wszystkiego. Wiemy dokładnie, że Wład.[ysław] 

Czart.[oryski] oddał się rewolucji, ale powiadam, że nie mogę pisać 

wszystkiego. Przestrzegamy tylko, że jest takim jak i Mierosławski
7
, 

jak i Garibaldi
8
 i proszę o tym nic nie mówić, ani go się pytać, bo 

oczywista, że tego nie powie. A proszę nam wierzyć i jeszcze raz nic  

o tym nie mówić, żeby nie skompromitować nikogo, a naprzód nas. 

Boże, Boże, zlituj się nad nami! Najoddańszy w Chrystusie Panu, brat 

i sługa. 

           ks. Piotr 

___________ 
7
  LUDWIK MIEROSŁAWSKI (1814-1878) – generał, pisarz wojskowy, działacz 

polityczny, publicysta, uczestnik powstań w 1830 r., 1848 r., 1863 r. Emigrant 

i członek Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. 

8
  GIUSEPPE GARIBALDI (1807-1882) – włoski demokrata i bojownik o zjedno-

czenie Włoch, przeciwnik papiestwa. Przywódca walk wyzwoleńczych 1848-

1949. W 1860 r. zdobył Sycylię i Neapol jednocząc Włochy północne z po-

łudniowymi. Usiłował zdobyć Rzym w 1862 r. i  w 1867 r. 
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5. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1005) 

 

Rzym, 10 kwiet.[nia] 1864 [r]. 

 

Mój drogi Ojcze Aleksandrze, 

Za list do mnie pisany pięknie dziękuję. Prawda, że mi chodzi  

o jedność w zasadach między nami, ale mi równie chodzi i nad wszyst-

ko o jedność w miłości. Kochany O. Aleks.[ander] chwali miłość 

moją, jak się okazywała w liście, chciałbym lepiej zasłużyć pod tym 

względem na pochwały O. Aleksandra i dlatego będę się starał o to 

sumiennie i z całego serca. 

Na zapytanie, czy mamy tu Biblię Alliolego odpowiadam, że nie 

mamy ani z komentarzami, ani bez komentarzy. W dalszym ciągu 

kwestii zasad może posłuży do lepszego objaśnienia rzeczy to, co pi-

szę w liście do ks. Jana o sekcie i o jej odwagach [w]śród nas. Chcia-

łem to osobno do O. Aleksandra napisać, ale ponieważ chciałem także 

i do ks. Jana, ponieważ z drugiej strony list do ks. Jana może czytać  

O. Aleksander nie zaś przeciwnie, więc już wszystko napisałem w li-

ście do tamtego i tylko proszę O. Aleksandra, aby to przeczytał. Do-

dam tylko, że ja rządu austriackiego nie usprawiedliwiam i powiadam, 

że nie tylko źle, ale głupio robi nie biorąc w swoje ręce sprawy pol-

skiej i nie zapewniając jej, co tak łatwo mógłby uczynić, zwycięstwa  

i tryumfu. Ślepy! Owszem gorzej powiem ci, co rządzą w Austrii sami 

siedzą w sidłach tej samej sekty i nie są chrześcijanami, i godzą się na 

zgładzenie chrześcijaństwa.  

Niestety, niestety! Podali sobie wszyscy ręce i nieprzyjaciele 

Polski, i mniemani przyjaciele, a nawet bracia, aby zgładzić chrześci-

jaństwo, a tym samym i Polskę! W tym jest słowo zagadki i rozja-

śnienie wszystkich tajemnic dzisiejszego stanu społecznego! 

[List nie jest podpisany przez O. Piotra Semenenkę CR.] 
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6. List do ks. Jana Koźmiana (ACRR 1531) 

 

Rzym, 10 kwiet.[nia] 1864 [r]. 

 

Mój drogi księże Janie
9
, 

Odpisuję na list z 22 marca. Artykuł o Indeksie dosyć dobry. 

Pisać coś więcej nie potrzeba. Wogóle lepiej tej kwestii nie poruszać 

zanadto secundum jus, bo wielu jest w dobrej wierze i nie grzeszy czy-

tając, a inaczej by grzeszyło, z drugiej strony okazje zanadto wielkie  

i często sumienia mogłyby być zanadto zamącone. To jest prawidło 

postępowania samegoż Rzymu. Wszelkie wyzywania od osób prywat-

nych lub nawet biskupów do większego rygoru ze strony Rzymu, były 

dotąd i będą zapewne coraz bardziej w tym kierunku rozstrzygane. 

Jużci kiedy będzie chodziło o ogólne zatwierdzenie prawa i obowiąz-

ku, będzie zawsze w całym rygorze zatwierdzone, ale w szczegóło-

wych zastosowaniach pewien rodzaj tolerancji już przemaga; pozwole-

nia bardzo łatwo się udzielają i jak powiedziałem na szczegółowe 

zapytania unika się surowych i ściśle prawnych odpowiedzi. 

Pojedyńczy ludzie i spowiednicy z pojedyńczymi ludźmi, kiedy 

wytoczy się kwestia powinni rzecz według prawa rozstrzygać i stoso-

wać się do prawa w raz danej i zakwestionowanej sprawie, ale sami 

___________ 
9
  JAN KOŹMIAN, ksiądz (1814-1877) – reformator społeczny, publicysta, wy-

dawca, ksiądz. Brał udział w powstaniu listopadowym w 1831 r. W 1832 r. 

wyemigrował do Francji. W 1838 r. ukończył studia prawnicze. Z czasem stał 

się jednym z najważniejszych współpracowników Bogdana Jańskiego. Pozo-

stawał także w ścisłych relacjach z Adamem Mickiewiczem i J. B. Zaleskim. 

Był dyrektorem szkoły z internatem dla uczniów polskich w Domku Bogdana 

Jańskiego (1840). W 1846 r. ożenił się z Zofią Chłapowską, która popełniła 

samobójstwo w 1853 r. Podczas pobytu w Prusach zaczął wydawać „Prze-

gląd Poznański” (1845). Po śmierci żony przygotowywał się do kapłaństwa  

i otrzymał je w 1860 r., proboszcz parafii w Krzywinie, kapelan Sióstr Sacre 

Coeur w Poznaniu. W czasie „Kulturkampfu” więziony przez 9 miesięcy 

(1874-1875). Był oddanym współpracownikiem abpa Mieczysława Ledó-

chowskiego i wiernym przyjacielem Zgromadzenia. Zmarł w Wenecji 20. 09. 

1877 r. 
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lepiej, żeby jej nie poruszali, chyba kiedy stąd dla jakiej duszy 

wyraźny byłby pożytek, a nie byłoby niebezpieczeństwa. Rozumie się, 

że w pierwszym razie, to jest, kiedy rzecz będzie zakwestionowana  

i na niebezpieczeństwo zważać nie można, bo prawo musi być zawsze 

prawem. 

Co do obrazu dla ks. Arcybiskupa przepraszam, że przez te kilka 

dni jeszcze się tym nie zająłem, ale natychmiast się zajmę. Proszę mi 

powiedzieć, ile mniej więcej na to przeznaczasz? Ponieważ mówisz  

o Postępskim, więc muszę Ci w zaufaniu powiedzieć, że mam bardzo 

mocne powody do myślenia, iż on należy do sekty. Wiem, iż jego dog-

matem jest, iż księży trzeba się pozbyć i reszta według tego. Żyje jed-

nak z nami po przyjacielsku, ile razy pieniędzy potrzebuje przychodzi 

do nas i bardzo łagodnie i po koleżeńsku rozmawia, ani cienia czegoś 

podobnego, jak to o czym mówię nie pokazując. A jednak mam fakty. 

Jakie jest dzisiaj rozdzielenie ludzi! 

Pisałem Ci już zdaje mi się, że przed kilkoma miesiącami, Wła-

dysław Czart.[oryski] już zupełnie oddał się sekcie i przysięgę wy-

konał. Ksaw.[ery] Branicki jest jedną z głównych figur samego Cen-

trum, mimo swej wierności (nb. i to szczegół do dodania, że jest pro-

tektorem Postępskiego i daje mu często i wiele do malowania), ale 

pewno jest tam, dlatego że ma pieniądze, i że jest na ślepo i całą duszą 

zaprzedany i zaprzysiężony temu mysterium iniquitatis. Piszę o tym, 

bo wiedzieć potrzeba.  

Napisz, czy ten list otrzymałeś, a jeżeli uważasz za stosowne, to 

go zniszcz. Więc jeszcze dodam, że rząd włoski jest teraz źle z sektą 

(bo ona chciała na jego miejscu panować) i co na partię rewolucji rzą-

dowe dzienniki piszą jest szczere, jako też owo świadczenie rządu, że 

na teraz nie chce wojny z Austrią. Nawet dodam, że według tego, cze-

go mamy prawo domyślać się wyjazd Garibaldego z Caprera (nb. 

Garibaldi jest prawdziwy naczelnik sekty nie Mazzini
10

) był po prostu 

ucieczką przed rządem włoskim. 

___________ 
10

  JÓZEF MAZZINI (1808-1872) - patriota włoski, duże zasługi wniósł w zjedno-

czenie i wyzwolenie Włoch. 
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 Sekta w Anglii chciała wyratować ze skompromitowanego sta-

nowiska jednego z pierwszych naczelników sekty na całym świecie. 

Te szczegóły są dokładne, a myślę, że potrzeba, abyśmy o nich 

wzajemnie wiedzieli. Dodam, że Mierosławski jest porucznikiem Gari-

baldiego, od niego był przeznaczony, jako też i od owego Centrum, na 

mistrza dla Polski i jest nim, o ile i jak daleko mógł zasięgnąć. Czarto-

ryski musiał się pokłonić i dlatego owe dwa akta, warunki pierwsze  

i zrękowiny jego z sektą, to jest wyrzeczenie się publiczne ultramon-

tanizmu i przyznanie słuszności charakterowi Mierosławskiego w li-

ście publicznym. W Galicji wszyscy menerowie należą do sekty, wielu 

bezpośrednio, inni pośrednio; tam rząd cały uorganizowany - i niestety 

byliby Galicję do takiej samej ruiny i jeszcze większej niż Królestwo 

przywiedli, gdyby Pan Bóg nie czuwał. Zdaje się, że rząd austriacki 

wszystko dokładnie i do gruntu odkrył, więc się nie trzeba dziwować 

temu, co czyni. 

Ilu tu u nas biednych, biednych, nie wie co czyni! Poświęcają się 

najszlachetniej, a prawdziwe Szatany z przepaści żyją ich krwią i po-

święceniem. 

O celu ostatnim sekty nie mam co Ci mówić. Jest nim nie Rze-

czypospolita, nie demokracja, nawet nie socjalizm bezpośrednio, ale 

zniszczenie chrześcijaństwa. Ten cel pierwszy i można powiedzieć je-

dyny. Rozpisałem się. Na tym dziś przestanę. Jeszcze nie otrzymałem 

Przeglądu ani z Kazaniem, ani nawet z drugim artykułem Historio-

sofii. 

Miałem na Wielkanoc, na zakończenie drugie kazanie o miłości 

Ojczyzny, przepisuje się - wnet przyślę. Zygmunt Skórzewski ofiaro-

wał koszt na oddrukowanie, 30 talarów, proszę tedy na te pieniądze  

u mnie rachować (jak skoro mi je da) i jak najwięcej będzie można obu 

kazań w jednej broszurce, egzemplarzy odbić, rozprzedać i rozrzucić. 

Będziesz mógł te pieniądze asygnować dla malarza. Pan Jezus z nami. 

      Najoddańszy ks. Piotr 

Posyłam list od pani Robaczowskiej i polecam go. Parę słów do-

dałem dla objaśnienia sensu. 
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7. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1006) 

 

Rzym, 16 kwiet.[nia] 1864 [r.] 

 

Drogi mój Ojcze Aleksandrze, 

Uważam, że od czasu do czasu trzeba oś w kołach tłustością wy-

smarować, i tak samo w starych przyjaźniach oś porozumienia się  

i zgody serdecznej trzeba odświeżać głębszym wynurzeniem się i oso-

bistą rozmową od czasu do czasu. Ponieważ ten czas pożądany już jest 

bliskim, więc na niego będę czekał spodziewając się, że w pół godziny 

więcej porozumiemy się i lepiej, aniżeli przez listy w pół roku. Teraz 

tylko oświadczam drogiemu Ojcu Aleksandrowi, że mi ta zgoda we 

spólnym porozumieniu się i wspólnej miłości nadzwyczaj pożądana.  

Z drugiej strony mam nadzieję, że będzie łatwa i zupełna. Pamiętam, 

jak w Ostendzie i gdzie indziej łatwo przyszliśmy z sobą do zupełnej 

jedności myśli i serca. Rozumiem, że teraz Pan Bóg wszystkiemu 

jeszcze obficiej pobłogosławi, i że kiedy przyjdzie rozstać się, będzie 

to bez żadnej już obawy na przyszłość. Z tą nadzieją i z tą pewnością 

wyglądam drogiego Ojca Aleksandra i już z daleka na jego przyjazd 

ręce wyciągam. 

Jeżelibym miał o co prosić, to uczynię za tydzień, jeśli da Pan 

Bóg. Ten tydzień przepędzę na rekolekcjach, proszę więc podwójnie 

modlić się za mną. 

Brat i sługa ks. Piotr 

 

 

8. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1007) 

 

Rzym, 30 kwiet.[nia] 1864 [r]. 

 

Mój drogi Ojcze Aleksandrze, 

Ponieważ zbliża się chwila zobaczenia się, więc nie mam co wie-

le pisać, jak to już oświadczyłem w ostatnim liście. 

Prosiłbym tylko o jedną łaskę, to jest o przywiezienie z sobą dla 

mnie Brewiarza, bo teraz żadnego nie mam i z pożyczonych odma-
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wiam, bo nie rachuję jednego ogromnego bibliotecznego, który mnie 

najczęściej służy. Prosiłbym o Totum, małe in 12°/ albo 18°/ owe 

paryskie, najmniejsze, czerwone i czarne niedawno wyszłe. Miałbym 

przynajmniej na Brewiarz! Co o Wład.[ysławie] Czartor.[yskim] pisa-

łem jest najpewniejsze, ale się o tym rozmówimy. 

Jeszcze o jedno proszę, nie będzie wiele kosztowało, a przyda się 

wielu i jest bardzo potrzebne, La Science du Monde, Politesse etc. par 

la Csse de Bassanville, Chez Lecoffre - fr. 2,50. Jeśli można dwa eg-

zemplarze. Najczulej pozdrawiam i do widzenia się. 

       Brat i sługa ks. Piotr 

 

 

9. List do „pani” (ACRR 3647) 

 

Rzym, 30 kw.[ietnia] 1864 [r]. 

 

Moje drogie w Panu Dziecko, 

 Odsyłam Ci list, który przyszedł z Warszawy już temu ze dni 

dziesięć, ale czekał, bo ja byłem na rekolekcjach. 

 Przychodził tu jakiś złotnik z 6 pozłacanymi lichtarzami, które 

powiada, kazałaś zrobić i pytał, gdzie jesteś. Żąda zapłaty. Już nie 

wiem ile, ale jeśli doprawdy zgodziłaś się pamiętać musisz po czemu. 

Proszę napisać, co uczynić? Czekam na list, jak go odbiorę obszerniej 

odpiszę, a tymczasem polecam łasce Bożej. Pani Gruszeckiej pięknie 

kłaniam [się]. 

          Najoddańszy w Panu ks. Piotr 

 

 

10. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1008) 

 

Rzym, 16 lip.[ca] 1864 [r]. 

 

Drogi mój Ojcze Aleksandrze, 

Jestem zmordowany, bo daję rekolekcje owemu Francuzowi  

i oprócz wszystkich innych zatrudnień cztery razy na dzień daję mu 
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nauki zamiast medytacji, bo uważałem, że daleko może być skute-

czniej i że osoba, i rzecz warta zachodu. (Utinam!) 

Podanie owo do Penitencjarii już napisałem, ale mea maksima 

culpa jeszcze nie podałem. Jednakże natychmiast podaję, bo jak po-

wiadam już napisane. Przyłączam list od Ojca Przełoż.[onego] i roz-

maite listy od niego nawet te, które moją ręką zaadresowane. W przy-

szły wtorek spodziewam się obszerniej napisać. Kochajmy się i módl-

my się jeden za drugiego. 

      W Jezusie i Maryi najoddańszy  

       brat i sługa ks. Piotr 

 

 

11. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1009) 

 

Rzym, 30 lip.[ca] 1864 [r]. 

 

Mój drogi Ojcze Aleksandrze, 

Nie wiedziałem, że ze spóźnienia się mego z oddaniem owej 

prośby do Penitencjarii miał wyniknąć jaki komu uszczerbek. Bardzo 

żałuję tego i przepraszam. To dla mnie jeszcze jedną nauką, aby być 

skrzętnym i pilnym w pełnieniu tego, co się powinno, bogdajbym tylko 

z nauki korzystał. Muszę jednak na pewne usprawiedliwienie siebie 

powiedzieć, że nie przypuszczałem szkody żadnej z kilkudniowego 

spóźnienia się. Ojciec Przełożony jest ciągle na Mentorelli. Uskarża 

się, że go tam stuki i huki robotników niepokoją jego, który tam po 

spokój pojechał. Tu w Rzymie jesteśmy dosyć w pokoju i dzięki Bogu 

przy zdrowiu. Od Matki Marcelliny
11

 mieliśmy naprzód przez siostry 

wiadomości, że ciężko zachorowała (tyfus), pozawczoraj od niej samej 

był list donoszący o wyzdrowieniu. Ale rzecz była ważna i przejście 

ciężkie. 

___________ 
11

  MARCELINA DAROWSKA (1827-1911) – współzałożycielka sióstr niepokala-

nek.  



 15 

Co do mnie siedzę, ile mogę w domu, ale w tych dniach musia-

łem biegać oglądając rozmaite domy do sprzedania na radę m[on-

si]g[no]ra Franchi
12

, który chciałby rzecz seminarium skończyć prę-

dzej wynalezieniem innego domu. Coś ich z pięć widziałem, po po-

równaniu z domem Kapucynów taka jest przewyżka tego ostatniego, 

że o innych ani co myśleć. Radził mi tedy ostatecznie samemu sztur-

mować do kardynała Barnabó. Jeśli da Pan Bóg pójdę do tego osta-

tniego jutro z rana. Mam jakoś nadzieję, że tym sposobem rzecz się 

ułoży.  

Notatkę moją co do desyderatów literackich jeszcze nie ułoży-

łem (szczególniej co do owego kolońskiego antykwariusza), bo czasu 

nie miałem, ale tymczasem możnaby wziąć od Migna - albo raczej nie, 

lepiej będzie według notatki, bo i od Migna oprócz Encyklopedii trze-

ba będzie (skoro wypłata mszami) wziąć jeszcze innych parę dzieł. 

Prosiłbym Ołaja, aby był łaskaw przysłać mi najnowsze katalogi pa-

ryskie, szczególniej antykwariuszów (De Michelis) itd. Pozdrawiam 

go tymczasem serdecznie.  

Sercu i modlitwom się polecam. 

        Brat i sługa ks. Piotr 

 

Posyłam pod kopertą ks. Franciszka Rarsaerts
13

 towarzysza na-

szych Funckenów, autentyki na relikwie, jeżeli jeszcze są w Paryżu.  

List od Ojca do pani Gruszeckiej trzeba będzie przesłać na ręce 

pani Poniatowskiej. Drugi do pani Łoś nie wiem gdzie posłać, ale  

w ostanim razie na ręce ks. Koźmiana. 

 

 

 

 

___________ 
12

  FRANCHI, arcybiskup – członek Kurii rzymskiej, sekretarz Degli Affari Ec-

clesiastici. Jeden z członków Komisji powołanej przez papieża Piusa IX 

nadzorujacej założenie Kolegium Polskiego w Rzymie. 

13
  FRANCISZEK RARSAERTZ, ks. – brat zewnętrzny Zgromadzenia wyjechał do 

Kanady razem z ks. Ludwikiem Funckenem w 1864 r. 
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12. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1010) 

 

Rzym, 6 sierp.[nia] 1864 [r]. 

 

Mój drogi Ojcze Aleksandrze, 

Sprawa seminarium idzie swoim krokiem. Papież chętnie zezwo-

lił na owo wspólnictwo nasze w tym kupnie, o którym ostatnią razą pi-

sałem tak, że teraz idzie tylko o dobicie targu z samymi kapucynami. 

Nazajutrz po Franchim był z audiencją u Papieża kardynał Barnabó, 

powiedział mu tedy sam Papież, żeby dopilnował egzekucji. Dziś by-

łem u kardynała, który zaręczył, że na publiczną aukcję domu nie pu-

szczą, że się polubownie z nami ułożą i odesłał mnie do prefekta misji 

kapucyńskich, przełożonego owego domu, żeby za zgodą obopólną 

ułożyć warunki. Jutro będę da Pan Bóg u tego ostatniego. Proszę tedy 

przygotować sumę potrzebną do zapłacenia na pierwszy raz, to jest 

7.000 skudów, bo to będzie od Papieża. Co do zapłacenia reszty będą 

wszelkie łatwości, a nasza suma 6.000 skudów mniej więcej, będzie 

mogła zostać na procencie, to jest, że dość będzie procent płacić. Przy-

łączam tu kilka listów, a między tymi odpowiedź z Penitencjarii. 

Ow list do O. Przełożonego, o którego autora pytałeś się na 

okładce, jest od Mira Czackiego
14

. Odsyłam go Ojcu, który zawsze na 

Mentorelli. Dopiero około 20-[go] ma być w Rzymie. 

 Od Matki Marcelliny mieliśmy wiadomości i list od niej samej 

pisany, że już zdrowa dzięki Bogu, choć słaba. 

Ks. Wołtawski tylko co nie miał tyfusu, ale dzięki Bogu home-

opatia pomogła od razu. Było to wskutek wycieczki na Mentorellę, 

która go bardzo zmęczyła. Ks. Kobrzyński
15

 zdrów. Dziecko, ale do-

bre, czasem przepraszam, że nie dokończę. Mam nadzieję, że z czasem 

wyrośnie. 

___________ 
14

  WŁODZIMIERZ CZACKI (pseud. MIR), kardynał (1835-1888). – Dyplomata 

papieski, osobisty sekretarz Piusa IX, Nuncjusz w Paryżu, doradca papieża 

Leona XIII, autor poezji religijnej. Przyjaciel oo. zmartwychwstańców. 

15
  KAROL KOBRZYŃSKI CR, ksiądz – 26.10.1834 r. – 05.01.1905 r. 
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 Chaulland wstąpił przeszłej niedzieli zdaje się, że pisałem. Przy-

jechał prócz tego z Turynu, czyli raczej przez Turyn z Kamieńca ks. 

Zenon Kozłowski, z mniejszymi święceniami z kamienieckiego Semi-

narium. Odbywa rekolekcje, żeby wstąpić. Dobrej nadziei młodzie-

niec. O ks. Bakanowskim Adolfie
16

 z tamtejże diecezji już doniosłem. 

 Cały dom na via Paolina już niemal pełny, a jeszcze 3 na Men-

torelli. Deus benedicat! Polecam to wszystko i siebie samego modli-

twom drogiego Ojca Aleksandra. 

       Brat i sługa ks. Piotr 

 

 

13. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1011) 

 

Rzym, 16 sierp.[nia] 1864 [r]. 

 

Najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

 Jeszcze nie ma odpowiedzi Ojca Św.[iętego] co do mojego wy-

jazdu, bo dopiero jutro audiencja m[onsi]g[no]ra Franchi, ale rzecz co-

raz wyraźniejsza, że pojadę. Tak więc mimo mego spodziewania się 

zobaczymy się w Paryżu około 1 września. Zapewne wyjadę stąd  

w niedzielę 28 sierpnia. 

 Tu z Kongresu Malińskiego
17

 nie są ni zadowoleni, ni przeciwni 

jeszcze. Być na nim nie będzie źle widzianym, ale między nami mó-

___________ 
16

  ADOLF BAKANOWSKI CR, ksiądz – (1840 – 1916). 

17
  JÓZEF MALIŃSKI (?1801-1871) – malarz, uczeń Jańskiego i przyjaciel.  

W 1832 r. był  wymieniany jako uczeń Antoine'a Grosa. W tym okresie 

Maliński przyjaźnił się z Jańskim, którego poznał w 1828 r. i który wywarł na 

jego życie i twórczość znaczący wpływ. Dzielił z nim w 1830 r. mieszkanie 

przy rue Vivienne. Wraz z nim należał do saintsimonistów III stopnia 

(czerwiec 1831). Również z nim przeszedł w 1835 r. na katolicyzm. Uczestni-

czył w życiu emigracji polskiej w Paryżu. Od 20 lutego 1836 zamieszkał  

w „Domku” Jańskiego przy rue Notre-Dame-des-Champs, ale w obawie przed 

represjami policji francuskiej już 24 maja tego roku opuścił go i wyprawił się 

do Anglii. W Londynie przebywał do 1839 r., uczestnicząc w próbie założenia 

tam domu wspólnoty religijnej. Powrócił do Francji, a następnie, w 1841 r., 

zamieszkał już na stałe w Rzymie, utrzymując bliskie więzy ze zmartwych-
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wiąc nie widzę żadnej wyraźnej korzyści - i miałbym to za rzecz mniej 

potrzebną. Tu jednej rzeczy lękają się, wystąpienia takiego jak prze-

szłoroczne partii liberalnej katolickiej. Wszystko inne może nawet 

przychylnym okiem widziane będzie. Skoro tedy da Pan Bóg zobaczy-

my się, więc inne interesy zostawiam do osobistego spotkania się. Pro-

szę się za mnie modlić, aby podróż szczęśliwie z łaski Bożej poszła. 

I z domem także na audiencję czekać trzeba. W sobotę doniosę  

o tym, co zajdzie. Ks. Wołłowski fermentuje się. Już kilka razy chciał 

wychodzić od nas. Nie trzymam go, tylko przedstawiam, ażeby głup-

stwa nie zrobił. Dotychczas słuchał. Strasznie to niedowarzone, a oso-

bistość, osobistość! Módlmy się. Polecam się bardzo. 

         Brat i sługa ks. Piotr 

 

 

14. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1012) 

 

20 sierp.[nia] 1864 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

Przyłączam tu liścik do siostry Wielhorskiej, karmelitki w Car-

cassone, w którym jest 100 franków. Nie wiem, czy dla większego 

bezpieczeństwa nie trzeba tego listu, jak tam mówią Charger. W takim 

razie prosiłbym o uczynienie tego. Jest tam oprócz tego w tym liście 

timbres postes na 95 sous, a z tym co na wierzchu 100 sous (5 fr.). Za-

pewne en chargeant trzeba odpieczętować, więc może lepiej puścić tak 

na pocztę, tylko zapewnić się, czy timbre poste dostateczny. 

Ojciec Święty zadecydował, żebym jechał więc pojadę i za-

pewne w przyszłą niedzielę (28 sierp.[nia]) jak powiedziałem. A zatem 

da Pan Bóg wkrótce się zobaczymy. Będę musiał w Marsylii z dzień 

lub dwa zabawić, a może i w Lyonie w interesie seminarium. Po-
 

wstańcami. Maliński tworzył głównie obrazy olejne, rzadziej akwarele, o te-

matyce religijnej, patriotycznej (sceny historyczne), w których można dos-

trzec ideowy wpływ Jańskiego i jego najbliższych kontynuatorów. Malował 

portrety, a także kopiował znane dzieła malarstwa włoskiego. 
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nieważ tedy jadę przypominam drogiemu O. Aleksandrowi, że mi 

przyrzekł kilka koszul, więc już tu nowych nie każę robić, te zaś, co 

mam ledwie się trzymają i nie mógłbym w nich podróży odbywać. 

Rachuję tedy na łaskę O. Aleksandra. 

Co do owych 7.000 skudów do zapłacenia zaraz kapucynom, te 

są koniecznie potrzebne, chyba że chcemy całą tę rzecz seminarium 

zarzucić. Ojciec Święty od samego początku na to rachował, że sumę 

potrzebną na opłacenie ze swej strony domu weźmie z tych 100.000 

ofiarowanych przez Ojca Aleksandra. O tym od samego początku mó-

wiliśmy i O.[jciec] Święty mówił i tak się traktowało. Jeżeli dziś nie 

można mieć owych 7.000 skud[ów], czyli 40.000 fr. mniej więcej, to 

trzeba będzie pożyczyć, zastawić, nie wiem co zrobić, a te pieniądze 

mieć na termin. Mam nadzieję, że Pan Bóg pomoże, i że dlatego stra-

chu nie można w drodze się zatrzymywać. Donoszę tylko, że rzecz na-

gli, ale będzie jeszcze czas w Paryżu o tym pomówić. Wołłowski wy-

chodzi od nas, czyli raczej już wyszedł, a jutro się wyniesie. Imagi-

nacja i niepodległość, oto dwa skrzydła na których odlatuje, które go 

unoszą - ale zresztą dobrym sercem, przyjaźnią, wdzięcznością zostają 

z nami. Zakon, Zakon! Non omnes capiunt hoc verbun, sed quibus da-

tum est. Za to mamy z innych pociechę. Ks. Bakanowski, to z łaski 

Bożej doprawdy człowiek fundamentalny i należący do przyszłości 

Zgromadzenia.  

Najczulej modlitwom się polecam, a z weselem oczekuję chwili 

powitania. Ręce całuję. 

       brat i sługa ks. Piotr 

 

 

15. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1013) 

(Dopisek do listu O. Karola Kaczanowskiego CR) 

 

23 sierp.[nia] 1864 [r]. 

 

Drogi Ojcze Aleksandrze, 

Najlepiej zrobię, jeżeli zaraz odeślę ów reskrypt Ojca Św.[ię-

tego] co do Oratorium privatum dla O. Aleksandra. Nie jest on za-
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pewne tak obszernym jakby sobie O. Aleks.[ander] życzył, ale trzeba 

przyjąć, co dane ja znajduję, że to niemało. Zabieram się już do po-

dróży i chodzę koło potrzebnych ku temu przyborów. Zdaje się tedy, 

że niezawodnie w przyszłą niedzielę wyjadę. Tak się jednak układa, że 

do Paryża zaraz nie przyjadę, bo będę musiał jechać przez Carcassone 

dla widzenia się z biskupem i ułożenia z nim przyjmowania do jego 

diecezji. A wtedy będę już musiał jechać przez Bordoux i po tamtej 

drodze widzieć się z biskupami.  

Pan Jezus z nami. Do prędkiego zobaczenia się.  

          Brat i sługa ks. Piotr 

 

 

16. Z listu do pani Dionizy Poniatowskiej (ACRR 3648) 

 Kilka słów o magii (jej stosunku do innych systematów filozofii).  

 

Wiedeń, 8 wrześ.[nia] 1864 [r]. 

 

Co do owej magii i szczególnego w niej punktu hierarchii, tę ona 

przypuszcza koniecznie z natury swojej. Zrobić rzeczpospolitą du-

chów, to jest przypuścić ją marzeniem, to inny już system, radykalnie 

magii przeciwny. Może to wymyśleć jaki nowy pan Constant, ale ani 

on nie będzie magiem, ani jego nauka magią. Zresztą ta nauka właśnie 

tam jest niebezpieczna, że trzyma się bliziutko prawdy w pojedyń-

czych dogmatach. Do prawdy należy, że wszędzie jest hierarchia, na-

wet w piekle; i magia wszędzie hierarchię wprowadza i utrzymuje. Nie 

można też nazwać magii właściwie panteizmem, ani też materiali-

zmem; przy czym uważam, że droga Pani zdaje się mieszać materia-

lizm z panteizmem. 

Trzy są główne, radykalne i z sobą nie związane systematy. 

po środku Dualizm 

z prawej strony        z lewej strony 

   Panteizm          Materializm 
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 Dualizm przypuszcza dwa początki nie mieszające się z sobą, 

przeciwne sobie: z jednej strony Idea, z drugiej Materia. Idea jest świa-

tłością, Materia ciemnością; Idea dobrem, Materia złem. 

Panteizm przypuszcza samą Ideę i przeczy Materię. Materializm 

przypuszcza samą Materię, a przeczy Ideę. Panteizm stara się wytłu-

maczyć materialne zjawiska jako sny Idei. Materializm tłumaczy zja-

wiska idealne jako wyziewy Materii. 

Do każdego z tych systematów wchodzi całość tego świata, 

wszystko (π α ν); ale nie przeto każdy jest Panteizmem. Albowiem Du-

alizm rozdziela wszystko na dwoje i robi dwóch bogów; Materializm 

rozdziela wszystko na wiele i robi wielu bogów (wielobóstwo), tylko 

Panteizm ze wszystkiego robi jedno (εν. χaί πάν, jedno i wszystko, 

formuła dawnych Panteistów) i robi jednego Boga, i tak staje się praw-

dziwym Panteizmem (wszechbóstwem). W tych postaciach wszelki 

błąd się zamyka, do jednej z nich każdy się odnosi więcej ich nie ma, 

ale też ani mniej trzeba je starannie jedne od drugich odróżnić. 

Magia je w sobie wszystkie zamyka i niejako godzi i dlatego jest 

ostatnim najwyższym, ale i najniebezpieczniejszym błędem. Stawi ona 

jedną substancję (istność) jak Panteizm; rozdziela ją na dwa bieguny 

równie rzeczywiste i ciągle z sobą w opozycji jak Dualizm, a puszcza-

jąc tę siłę (póki ją nie owładnie wszechmocna wola) na fatalne działa-

nie przypuszcza kruszenie się tej substancji na ułamki, przez to wpro-

wadza mnogość i wielość materii, tak jak Materializm. Wszystkiemu 

zaś ma zaradzić wszechmocna wola (wyrobiona przez jakąś osobi-

stość) i zaprowadzić najwyższy porządek. Ten ostatni żywioł jest jed-

nej magii właściwym i przezeń nie jest ona ani Panteizmem, ani Du-

alizmem, ani Materializmem, chociaż żywioły ich wszystkie w sobie 

zamyka i jest zupełnie osobnym sin generis systematem, jest najwyż-

szą pokusą rzuconą duchowi ludzkiemu i chrześcijańskiemu, który ze 

wszystkimi innymi już się rozprawiwszy na końcu dopiero z tą ostatnią 

się spotka i tylko archanielskim gromem Mi - Ka - El potrafi ją zwy-

ciężyć. 

[Brak podpisu O. Piotra Semenenki CR.] 
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17. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1014) 

 

Modling pod Wiedniem, 10 września 1864 [r]. 

 

Mój drogi Ojcze Aleksandrze, 

Przyjechałem do Wiednia we czwartek 8 września, i miałem 

szczęście móc jeszcze zmówić Mszę świętą w ten dzień uroczysty. Za-

jechałem wprost z rzeczami do zakrystii kościoła polskiego (ś[w.] Ru-

perta). Po Mszy świętej z tejże zakrystii ruszyłem wprost na wieś do 

pani Nowowiejskiej i tu bawię wczoraj i dzisiaj. Odpocząłem i przy-

gotowuję podanie, jakie tu chcę podać komu będzie najkorzystniej -

podanie co do sprawy, dla której tu przyjechałem. 

Jutro pani Nowowiejska wyjeżdża do Krakowa i Lwowa, a ja do 

Wiednia i tam z łaską Bożą rozpoczynam mój interes. 

Dzisiaj daję znać naprędce o tym, co się ze mną dzieje. Nie piszę 

osobno do Rzymu, bo chcę tam za parę dni napisać coś stanowczego  

o tym, co tu zajdzie. Proszę więc tymczasem posłać ten liścik do Rzy-

mu dla dania o mnie wiadomości. Proszę się wiele za mną modlić.  

O to samo proszę i braci w Rzymie. Jak tylko powrócę do Wiednia do-

wiem się, czy już przyjechał Twój brat Eustachy i będę u niego czę-

stym gościem. Podróż miałem najszczęśliwszą. Zdrowie moje coraz 

lepiej. Deo gratias!  

   W Jezusie i Maryi najoddańszy brat i sługa ks. Piotr 

 

 

18. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1015) 

 

Jazłowiec, 28 wrz.[eśnia] 1864 [r]. 

 

Mój najdroższy O. Aleksandrze, 

W ciągłych podróżach i ustawicznym od rana do wieczora zaję-

ciu, albo raczej zajęciach nie miałem czasu dokonać tłumaczenia,  

o które prosiłeś. Nawet byłem o nim przez chwilę zapomniał, ale prze-

rzucając papiery przypomniałem. Te pierwsze dni cztery, które tu 

przepędziłem byłem zajęty od rana do wieczora i nie w moim pokoju, 
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który trochę jest na stronie, więc się nie zabrałem do tego, ale to jak 

najprędzej mam zamiar uczynić. Proszę tedy o krztę cierpliwości. 

Posyłam znowu mój drogi O. Aleksandrze na Twoje ręce list  

O. Przełożonego o moim pobycie lwowskim. Za powrotem do Lwowa 

da Pan Bóg dokończyć, co zacząłem, proszę się modlić.  

Sercu i modlitwom się polecam. 

       brat i sługa ks. Piotr 

 

 

19. Kopia listu do Matki Marceliny Darowskiej (ACRR 3846) 

 

Lwów, 22 listop.[ada] 1864 [r]. 

 

Najdroższa, najlepsza, jedyna Siostro w Panu, 

List Twój ostatni z 18 listop.[ada] otrzymałem 20-go, t. j. przed-

wczoraj w wi[gi]lię ofiarowania Matki Boskiej. Niech Ci Sam Pan 

Jezus nasz za niego zapłaci, czyli raczej Jemu samemu zań dziękuję, 

bo Ty byłaś rychło narzędziem Jego. Wszystko prawda, co w nim 

piszesz, a prawda i najzabawniejsza, i najmiłośniejsza. Ale tu już nie  

o to idzie; rychło, a skutek jaki ta prawda w mojej duszy sprawi? Po-

wiem Ci Siostro moja, że On, Który Ci dał łaskę powiedzenia tego 

wszystkiego, dał mi łaskę przyjęcia, ale szczególniej dotknął mnie do 

żywego tymi słowami, które z ust Jego wzięłaś: „Gdyby był pokorny, 

wypróżniłby się z siebie i ja bym w nim mieszkał, w nim żył i czynił”, 

bo mnie powiadam, dotknęło do żywego, bo to i wyrzut, i wezwanie - 

wymaganie i danie nadziei, pewności, że będzie inaczej, skoro się 

zmienię. 

Zarazem objaśnienie, że mogę się zmienić i powinienem był już 

się zmienić, że w tym moja wina, a więc, jeśli się wezmę doprawdy do 

rzeczy w tych warunkach z tymi łaskami, jakie mi dał i daje wszystko 

się zrobi, czego chce. 

Zdało mi się, że wymaga aktu stanowczego, że moja wina, iż go 

nie zrobiłem, ale że zarazem mam od niego możebność od razu go zro-

bić, i że On tego chce. A ponieważ to wczora[j] było święto Matki Bo-

żej, więc z tym większą ufnością uczyniłem akt podobny i jakoś zdaje 
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mi się, że lepiej te dwa dni przepędziłem, że jestem z Nim w lepszym 

porozumieniu.  

Doprawdy Siostro jedyna módl się za mną. Ach ja wiem, że Ty 

się modlisz, ale Ty nie uwierzysz, co to jest za istota taka jak moja. 

Bez tego działania Bożego, które mnie przymusza do stworzenia 

razem z Nim w sobie woli, a tym samym czynu i życia (to jest całej 

prawdy istnienia) bez tego mówię wiesz, czym bym był? Machiną 

rozumową dosyć może sztuczną, ale którą by kręciły wszystkie wiatry 

od wschodu i zachodu, północy i południa! Już nic nie mówię, że 

gdybym był wpadł w posiadanie szatana, stałbym się okropnym 

narzędziem w jego ręku. O Boże! Strach pomyśleć! Ale wracając do 

pierwszego powiadam Ci, że trzeba szczególnej łaski i działania Bo-

żego, aby stworzyć we mnie wolę i całą prawdę życia. Tej władzy, że 

tak powiem nie było we mnie z natury, i co gdzie indziej łaska znaj-

dując podnosi i przemienia, to we mnie potrzebuje wprzódy stworzyć  

z nowego. Ale rzecz jest możebna; ach! I bardzo możebna dla Pana 

naszego, to Mu nic nie kosztuje, chyba że Mu nie pomagamy. Ja Ci 

powiem Siostro droga, że ja pod tym względem widzę wyraźnie 

zmianę w sobie i chociaż w porównaniu z tym, co ma być jestem, jak 

widziałaś niziutko przy ziemi (ach! ja sam to najlepiej czuję), jednakże 

coś już jest i w porównaniu do tego, jak było, jest jak jest do nie ma.  

A to malutkie coś było zupełnym niepodobieństwem dla mojej natury, 

chociaż i dzisiaj czuję, że za moim niedbalstwem mogę zupełnie 

odpaść w moje pierwsze nicestwo. Za to coś wdzięczny jestem Panu 

naszemu, ale się wstydzę i upokarzam, i żałuję, że ono tak małe z mo-

jej winy. 

To wszystko mówię dla wyznania przed Tobą prawdy i potwier-

dzenia tego wszystkiego, co mi w Twym liście piszesz i dla stanięcia  

w tej prawdzie z Tobą razem przed Panem Jezusem, On się nade mną 

zlituje. Lecz On się nade mną dawno i litował, i lituje, tylko ten Twój 

list dodaje litości do litości. Proszę Go, żeby tą razą już się więcej nie 

marnowała i Pan Jezus daje mi jakąś otuchę, że będzie lepiej. Ach co 

ze mnie za nędza i przebrzydła istota. I jeżeli Ty czujesz tak żywo 

Twoją nędzę, jakże żywo ja moją czuć bym powinien! 
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 Dodaję tę uwagę, że gdybym był wierny łaskom Bożym od sa-

mego początku mego nawrócenia, ten brak mojej natury, woli mówię 

byłby się dawno zapełnił, ale że byłem niewierny, więc ten brak cięż-

szym się czynił, spotężniał i potem większych wysiłków potrzeba, 

większej pracy, aby stratę powetować! O Panie Jezu pomagaj! Tyś taki 

dobry! To Ci o sobie pokrótce powiedziałem w odpowiedzi na list 

Twój.  

 Co do Ciebie zaś mam Ci także słowo do powiedzenia. Powia-

dasz, że jakby Ci się ziemia spod nóg usunęła widząc, że nie masz się 

na niczym oprzeć, żeś jest tak ogołoconą ze wszelkiej ludzkiej pomocy 

itd. Pan Jezus Ci na to odpowiedział tym słodkim wyrzutem i przy-

pomnieniem, że przecie On jest z Tobą. I ja Ci nic innego nie mogę 

powiedzieć dla Twego uspokojenia. Nie lękaj się, masz wszelką pod-

porę i wszelką rękojmię bezpieczeństwa. Tylko trzeba, żebyś zrozu-

miała w jaki sposób. Ta podpora jest podwójna i wewnętrzna, i zew-

nętrzna. Tą zewnętrzną podporą zawsze my jesteśmy, to jest O. Prze-

ł.[ożony], a przez miłosne zrządzenie Pana naszego i ja w dodatku 

razem z Nim. Ta zewnętrzna podpora daje Ci rękojmię, że to co w To-

bie się dzieje jest od Pana, że to On czyni w Tobie. On ta podpora jest 

ryczałtowa na wszystkie przypadki, Ty nam każdy przedstawiasz  

w szczególności, a my sądzimy o nich, że one są zawsze w tym samym 

porządku, z tego samego źródła: od Pana. Nawet wtedy, kiedy  

w szczegółach Ci nie odpowiadamy, nie potwierdzamy ma się rozu-

mieć jednakże, że wszystko jest w porządku. Ale kiedy idzie o we-

wnętrzne prowadzenie i radzenie z góry, że tak powiem, to my Ci mało 

albo i nic dzisiaj pomóc nie możemy, co owszem dla Ciebie jest naj-

szczęśliwszą rzeczą, bo Cię Sam Jezus wziął w Swoje prowadzenie 

szczególne, prowadzi Cię Sam, radzi, pokazuje, rozkazuje, tłumaczy, 

objaśnia, utwierdza, zabezpiecza. Po cóż Ci ludzkiej pomocy, ludzkich 

rad, rozkazów, tłumaczeń, przewodnictwa?  

Owszem my jesteśmy w takim położeniu, że musimy sami zwa-

żać na to, co Pan Jezus w Tobie czyni i uznawszy, że to od Niego, nie 

tylko Ciebie w tej wierze utwierdzić, ale i sami z tą wiarą rzecz 

przyjmować i podług tego postępować. W takim stanie rzeczy wiesz,  

o co idzie? Idzie o to, aby Pan Jezus był łaskaw z nami i w nas tak 

działać, jak czyni z Tobą i w Tobie. Wtenczas moglibyśmy Ci dać radę 
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i tłumaczenie, i wskazówkę stanowczą na każdy raz szczególny, a wte-

dy nie my byśmy to dawali jedno [tylko] On, czyli raczej nie byłoby 

przewodnictwa, ale wspólne iście [podążanie] w jednym świetle, du-

chu i sile. I wtedy by dopiero nie zewnętrznie, jak teraz się dzieje mię-

dzy nami, ale wewnętrznie z samego gruntu wspólnego w nas Jezuso-

wego działania i prowadzenia (nie tylko co do ogółu rzeczy, ale co do 

każdego szczegółu) wynikałoby w dziwny sposób wspólne potwier-

dzenie jednego przez drugie i tym samym podpora cudowna. Niechże 

to Pan Jezus sprawi, Siostro moja jedyna. A warunek do tego ten, któ-

ry powiedziałaś, aby się wypróżnić z siebie, a wtedy Pan Jezus za-

mieszka i będzie żył, i czynił. 

Wchodząc w szczegóły coś było takiego w Twych listach po-

przednich, co potrzebowało, jakiegoś oświecenia i uspokojenia? Mnie 

szczególnie jedna rzecz dotknęła, to owo przejście z powodu Karolci, 

kiedy ją upośledzono co do jej wychowania, a Ty to tak uczułaś żywo. 

Cóż Ci powiem? Wziąłem w tym udział zdaje mi się bardzo serdeczny 

i zdawało mi się, że w sobie czuję to Twoje uczucie, kiedyś się rzuciła 

do stóp Pana Jezusa i ofiarowałaś się Mu dla Jego miłości zostać nawet 

zbrodniarką. To uczucie odbiło się mi w duszy z pewnym rodzajem 

szczęścia, że Pan Jezus tak igra miłośnie z Tobą i wymaga od Ciebie 

najgłębszych, najżywszych, najdelikatniejszych aktów miłości. Za to 

Mu niezmiernie wdzięczny byłem, ale cóż miałem Tobie z tego po-

wodu powiedzieć? Sam Pan Jezus Cię oświecił i uspokoił. Więc Jemu 

podziękowałem, a Tobie z tego powodu nic nie miałem do powiedze-

nia, do dodania.  

Chyba bym to jedno był dodał: wierz! Ale o tym już wiesz z gó-

ry. Całe moje z Tobą postępowanie od samego początku, od kiedy nas 

Pan Jezus zbliżył i połączył było zawsze w tym słowie zamknięte: 

Wierz!  Może w tym uchybiłem, że Ci tego i tą razą nie powtórzyłem. 

Jeżeli tak, niech mi wtedy Pan Jezus przebaczy i Ty. To samo miałbym 

Ci powiedzieć i co do tego ostatniego listu, na który odpisuję. Widząc 

mnie tak nisko, tak przy ziemi itd. zwątpiłaś, to jest pokuta zwątpienia 

zakołatała do duszy i co do dawniejszych zapewnień i przyrzeczeń Je-

go. Małej wiary, dlaczego wątpisz? Powinnaś wtedy tym większą mieć 

wiarę i tym silniej dopominać się o ziszczenie Jego obietnic i Jego 

zapewnień. I im silniej Jemu wierzyć będziesz, tym prędzej otrzymasz 
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skutek Jego obietnic, który wtenczas będzie zarazem i skutkiem Two-

jej wiary. Pan Jezus chce tego przyczynienia się Twego, tego współ-

działania, jeżeli nie czynem, którym nie możesz, tedy wiarą i nadzieją 

połączoną z pragnieniem, modlitwą, dopominaniem się, naleganiem 

opartym znowu na owej wierze i nadziei, na owych obietnicach i za-

pewnieniach. W takim Cię Pan Jezus postawił z sobą stosunku  

i wszystkie rzeczy tak obraca, Swoje komunikacje tak miarkuje, aby 

ten stosunek ciągle żył i ciągle był w czynie, ciągle zyskiwał, ciągle 

rósł i pomnażał się. Zrozumiejmy to oboje, Siostro jedyna. Ty Mu 

bądź wierną i odpowiadaj ciągle Twoją wiarą i nadzieją w całym 

stosunku Jego miłości z Tobą, a ja Cię, da On sam, nie przestanę, jeśli 

już o to idzie pobudzać do tej wiary i nadziei, aby Twoja miłość stała 

się doskonałą, i abym razem z Tobą w Nim mógł się nią cieszyć na 

wieki. 

Piszesz mi znowu z powodu owego przysyłania Ci ludzi na re-

kolekcje, że Cię nie znam itd. I istotnie może w tym przypadku nie 

zważałem dosyć na Twoje zależności we wszystkim od Niego. Ale ja 

jestem najzupełniej o niej przekonany. Wiem, że bez Niego nie jesteś  

w stanie nic uczynić, i żebyś się wcale nieświetnie sprawiła biorąc się 

do jakiejś rzeczy do której by On Cię tam nie posyłał i z Tobą się do 

niej nie brał. Dlatego też droga Siostro, mam nadzieję, że owe reko-

lekcje albo nie przyjdą do skutku, tak jak nie przyszły z panią Komar  

i zapewne dlatego powodu, albo jeśli przyjdą będą od Niego i z Nim  

i najlepiej się udadzą.  

Pani Ledóchowska myślę, że nie tak prędko z Wami się spotkała. 

Pojechała do siebie, ma swoje kółko i pewno w nim zostanie, ma dość 

znaczny majątek (dożywocie) wiele ludzi od niej zawisło, stanowi ich 

pociechę i szczęście, robi to jakoś po chrześcijańsku i dla Pana Boga, 

ma więc swoje w tym duszne nawet zadowolenie i zapewne tego nie 

porzuci. Jest to coś podobnego do położenia, jakie byś Ty sama była 

miała, gdybyś była została w Żerdziu. Dla Ciebie, to było pokutą, bo 

Bóg Cię wyraźnie do czego innego wołał i chciał Cię wyprowadzić  

z tego [Ur] Chaldejskiego jak Abrahama, z tego koła półnaturalnego  

i półsamolubnego, żeby Cię zaprowadzić do ziemi obiecanej w której 

dziś podróżujesz; dla niej to zapewne nie jest pokusą, bo zapewne nie 

ma tego powołania. Zresztą ja widzę, że się zgadzamy co do tej duszy, 
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tylko nie wiem skąd ją znasz? Czyś ją kiedy widziała? Czy wprost od 

Pana Jezusa? Tak tedy, co do pani Badeniowej razem z jej spowiedni-

kiem i co do pani Ledóch.[owskiej] zupełnie się zgadzamy. Co do 

pierwszej ja się ze zdaniem pospieszyłem, bo ją sądziłem po ludzku, 

ludzkim sądem, według pierwszych wrażeń, jakie odebrałem, ale po-

dług następnych byłbym sam zdanie odmienił. Wszystkie inne moje 

sądy, jakie sprostowujesz nie były wcale absolutne i Twoim sprosto-

waniom wcale się nie dziwię. Na panią Komar nie rachowałem, tylko 

chciałem pomóc w jej dobrych popędach - bardzo się lękając, czy pój-

dzie odważnie i stanowczo. Z panien także nie rachowałem na żadną  

i nie rachuję, chyba tylko coś na pannę Modestę (starszą Krasnopol-

ską), ale i tej potrzeba by wielkiej pomocy, ona mi się wydała jednak 

głębszą i duchowniejszą. Nie wiem, czy się na tym spostrzegłaś, że ja 

czasem moje życzenia, pragnienia względem jakiej osoby biorę za na-

dzieje, zarody dobrego chciałbym, żeby już były czym rzeczywistym  

i tak się wyrażam, chociaż w gruncie mam moje obawy przeciwne, ale 

o których zamilczam. Ale to rzecz małej wagi; napisałem te kilka 

słów, dlatego żeby się przyznać do pewnego rodzaju niedokładności, 

bo nie chciałbym tego nazwać nieprawdą, a z której trzeba się jednak 

poprawić, bo żaden cień nieprawdy nie powinien być w duszy naszej. 

Teraz Ci powiem, że po poznaniu bliższym pani Głowackiej wy-

daje mi się ta dusza zdolna najpiękniejszego rozwinięcia. Młoda to 

jeszcze bardzo istota myślałem, że ma lat 20, ale ona pewno, że jesz-

cze ich nie ma. Poznałem ją z Podoskimi, żeby weszła w nasze towa-

rzystwo: rade są temu obie strony i bardzo, bardzo bym pragnął, żeby 

odbyła u Was rekolekcje. Co do tej zdaje mi się, że ją Pan Jezus Sam 

przyśle. Będzie się to mogło stać tego lata, jeżeli jej mąż (który jest 

doktorem u pp. Alfredów Potockich) pojedzie z tymi na Wołyń. Ona 

wtedy tu zostanie przy rodzicach. 

Druga osoba, o której pisałem jest panna Maria Tychowska. I tę 

kilka razy już spowiadałem i zdaje mi się, że najpiękniej by do Was 

przystała. Pisałem, że była wychowana u [ss.] Sakramentek (i teraz 

jeszcze bierze lekcje, żeby czasu nie tracić, muzyki zdaje mi się), i że 

tam nawet chciała wstąpić, ale po kilku tygodniach rodzice ją stamtąd  

z jej zgodą odebrali. Teraz nie chcą słyszeć o wstąpieniu jej do klasz-

toru jakiegokolwiek. Spowiada się ona zwykle u O. Tomasza Za-
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krzewskiego (który nb. wszystkie swoje penitentki do mnie przysłał po 

radę), więc ten ją w jej postanowieniu wstąpienia do Was utrzyma, 

resztę przeciwności Pan Jezus pokona. Powiedziałem jej, że nim bę-

dzie do Was przyjęta będzie musiała wprzódy u Was rekolekcje odbyć 

dla wzajemnego poznania się. Jest ona córką ogrodnika jakiegoś, jeśli 

dobrze zrozumiałem, ale bardzo koło niej porządnie i co do wzięcia 

się, i układu również, i wyraźnie otrzymała tak dobre wychowanie, 

jakie tylko we Lwowie otrzymać można było. Chcą ją żenić, ale ona 

rozumie się nie chce. Jeśli będzie mogła z panią Głowacką do Was 

udać się na rekolekcje, tedy się uda. 

Trzecią osobą, czyli raczej drugą, która się do Was zgłasza jest 

panna Sabina Maciejowska, siostra przyrodnia pani Głowackiej z jed-

nego ojca z innej matki; ma lat 24 czy 25, otrzymała także podobneż 

wychowanie i o ile sądzić mogę ze spowiedzi,  a szczególniej z tego, 

co mi o niej pani Głow.[acka] mówiła na moje zapytania - jest osoba 

wcale do rzeczy i także z dobrym powołaniem. I ta by w takim razie na 

rekolekcje przyjechała. 

Masz tedy najmilsza moja Siostro dwie dobre zdaje się wokacje 

na zakonnice do chóru, trzecia Emilia. Co do wokacji na pomocnice, 

trzeba już nie myśleć o owej Karolinie. (Rzeczywiście omyłka moja 

była, że wziąłem do Emilii to, co pisałaś o Karolinie, ale objaśniona 

rzecz). Ta Karol.[ina] utrzymuje jeszcze związki listowne z jakimś 

niby narzeczonym w Rzeszowie, który o niej nie myśli i zdaje się, że 

rychło na przypadek nie udania się tamtej rzeczy chce pójść do klasz-

toru. O tych stosunkach piśmiennych i o jej lamentach na tego czło-

wieka w tym samym czasie, kiedy tu do mnie chodziła dała mi wia-

domość dokładną jej pani, owa właśnie pani Głowacka. 

Ale jest tu inne dziecko do wzięcia, mówię dziecko bo ma lat 19. 

Nazywa się Teresa Chudoba, z Nowego Sącza, odbyła tam 4 klasy  

z bardzo dobrym świadectwem, więc mało co jej brakowało, żeby nie 

odbyła całego urzędowego tutejszego wychowania i nie otrzymała pa-

tentu. Chciała wejść do sióstr miłosierdzia, ale nie może znieść widoku 

krwi. Przysłał ją do mnie O. Czyżowski, jezuita, z którym jesteśmy  

w dobrych stosunkach. Jest on tu spowiednikiem zakonnic. Bardzo mi 

ją polecał. Była dziś u mnie u spowiedzi. Powiedziałem jej, że może 
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być przyjętą tylko na siostrę pomocnicę: gotowa. Wystawiłem jej 

przedtem obowiązki i powołanie zakonne i sióstr pomocnic. Ma za co 

przyjechać; zapewne i odjechać. Jeżeli chcesz ją przyjąć (a ja radzę), 

to napisz do O. Czyżowskiego, jezuity, a on Ci ją zaraz wyprawi. Ale 

mnie tu już nie będzie. Pojutrze da P.[an] Bóg w sobotę wyjeżdżam do 

Przemyśla. Proszę tam do mnie adresować do ks. Kobosa. Spieszę. 

Jeżeli co zapomniałem, wyślę przed wyjazdem drugi list, a czy mam 

przysłać one 250 flor. Poślę Wam trochę książek bez pieniędzy i owe 

90 flor. pani Led.[óchowskiej] przy owych 250. Pan Jezus z nami. 

Siostrom kłaniam [się] i błogosławię.   

ks. Piotr 

 

 

20. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1018) 

 

Lwów, 27 listop.[ada] 1864 [r]. 

 

Drogi mój Ojcze Aleksandrze, 

W tej chwili odbieram Twój list z 23 listopada z liścikiem od  

O. Przełożonego. Co do mego dalszego pobytu we Lwowie już się sta-

ło, pożegnałem się i dziś miałem wyjeżdżać, ale nie mogłem skończyć 

jednej noty, którą mam tu skończyć i podać, więc zostaję do jutra. 

Jutro jednak, a najdalej pojutrze da Pan Bóg z pewnością wyjeżdżam. 

Rzeczywiście, że po ludzku mówiąc szkoda, że tu dłużej nie zostaję, 

bo tak wybornej pozycji wobec rządu i publiczności niełatwo będzie 

mieć po raz drugi, ale Pan Jezus zapewne inaczej to osądził i wyjeż-

dżam stąd bez żalu, oddając wszystko w Jego ręce. 

Jutro albo pojutrze poślę do Rzymu nieco pieniędzy 2.500 albo 

3.000 franków, z których 1.600 będzie dla domu. Zapewne w bilecie 

na Paryż na ręce Twoje mój drogi Ojcze Aleksandrze, a Ty to zmie-

niwszy na bilety bankowe odeślesz in natura do Rzymu. Za bilet 100 

frankowy płacą tam 19 skudów, to jest 40 bajoków więcej, a zatem 

zyskuje się 2/o. Dzięki Bogu zdrów jestem zupełnie. 3 grudnia imie-

niny arcybiskupa, zapraszają mnie na ten dzień, a potem z kazaniem 

przynajmniej na Niepokalane Poczęcie, ale się wymówiłem. Proszę do 
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mnie teraz listy adresować do Krakowa, u ks. biskupa Łętowskiego na 

ulicy Kanonialnej. Sercu i modlitwom się polecam. 

       Brat i sługa ks. Piotr 

Wszakże mój list z 20, czy 21 listop.[ada] do Rzymu, gdzie 

opisywałem całe moje tu stanowisko doszedł? 

Proszę już nie kupować i nie posyłać lekarstwo kusso dla Matki 

Marce[l]iny do Jazłowca, bo tu jest we Lwowie w jednej (najlepszej) 

aptece prosto z Paryża sprowadzone i świeże. Więc nie trzeba myśleć  

o transporcie. Gdyby już było kupione myślę, że apteka je na powrót 

przyjmie. W tym się stało nieporozumienie, że Matka M.[arcelina] 

prosiła wprost O. Aleksandra o sprowadzenie. 

 

 

21. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1019) 

 

Przemyśl, 20 grud.[dnia] 1864 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

Jutro z rana odjeżdżam stąd dalej. W piątek, 23 grud.[nia] mam 

być w Krakowie i zostać tam przez święta, przepędziwszy wprzódy 

dwa dni w Tarnowie u biskupa, to jest jutro i pojutrze. 

Kiedy na święto ks. arcybiskupa (3 grud.[nia]) przyszedł tele-

gram z Rzymu, abym wyjeżdżał jużem był przyrzekł bernardynom 

kazać w ich kościele (jednym z najpiękniejszych i największych we 

Lwowie) cały Adwent, a ks[iędz]u arcybiskupowi kazanie na Boże 

Narodzenie w katedrze. Starałem się, jak najłagodniej i najprzyzwoi-

ciej wycofać się z moich zobowiązań. Choć z początku arcyb.[iskup] 

opierał się, ale na końcu bardzo się dobrze rzecz skończyła, a bernar-

dynom mogłem tak dogodzić, że jeszcze tydzień zostawałem we Lwo-

wie (co było tylko dwa dni dłużej niż mi Ojciec w telegramie termin 

napomykał) i przez ten tydzień mieć trzy kazania, to jest w 2-gą 

niedzielę Adwentu, w Niepok.[alane] Poczęcie i w trzecią niedzielę 

Adwentu. Więc tylko na 4-ą niedzielę kazanie na nich się zwalało. 
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Tak się tedy rzeczy dobrze obróciły. Miałem więc owe kazania. 

Na pierwszym było mało co większe audytorium niż zwykle, bo mało 

było uprzedzonych, na drugim już był kościół pełen, a na trzecim prze-

pełniony, a niemal wszystka młodzież akademicka. Pan Bóg dziwnie 

pobłogosławił, za co Jemu dzięki. Można tedy powiedzieć, że te kaza-

nia obóciły się na chwałę Bożą - i nic się nie straciło, tylko się zyskało. 

Nazajutrz (poniedziałek, 12 grud.[nia]) miałem wyjeżdżać. Ale 

się wtrącił ważny interes. Przyjechał był właśnie mało co przedtem 

pan Paumgartten, namiestnik nowy. Poradziłem się - i wypadło (arcy-

b.[iskup] był także tego zdania), że wypada, abym był u niego. Pro-

siłem tedy pana Maurycego Dz.[ieduszyckiego]
18

, aby mi wyrobił au-

diencję. On we środę oprowadził namiestnika po ratuszu itd., więc naj-

lepsza okoliczność. Zaraz po powrocie z ratusza miałem audiencję 

(środa, 14 grud.[nia]) bardzo jak się należało, jak sobie życzyć można 

było. Głównym moim celem było podziękowanie władzy za dobre 

obejście się i tylko wtrętnie [wtrącone] było o seminarium. Namiestnik 

bardzo się o tym należycie wyrażał. Ja zaś o tym mówiłem, jako o rze-

czy obcej - i jako trzecia osoba, a co do siebie samego ograniczyłem 

się na podziękowaniu. Rozumiem jednak, że to dobry wpływ wywarło. 

Zresztą myśli o tym Pan Jezus. Nazajutrz we czwartek musiałem jesz-

cze jedną i drugą rzecz uczynić. Z rana musiałem mieć naukę do pań 

Towarzystwa ś.[w.] Wincentego a Paulo, na ich rocznym posiedzeniu. 

Proszę wiedzieć, że w dzień Niepok.[alanego] Poczęcia miałem 

wieczorem do Stowarzyszenia męskiego zebranego pod przywódz-

twem ks. arcybiskupa, podobną naukę. Moralnie tedy nie mogłem 

___________ 
18

  MAURYCY IGNACY ALEKSANDER DZIEDUSZYCKI (1813-1877) – ziemianin,  

historyk i publicysta. W 1844 r. sekretarz w guberni lwowskiej. W 1851 r. po-

wierzono mu kierownictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. W 1857 r. 

Krakowskie Towarzystwo Naukowe obdarzyło go godnością członka-kores-

pondenta. W 1865 r. otrzymał komandorię orderu Grzegorza Wielkiego na-

dana przez Papieża Piusa IX. Pisał artykuły do Przyjaciela Ludu, Czasu, Ga-

zety Lwowskiej, Dziennika Literackiego, Unii, Biblioteki Warszawskiej, Prze-

wodnika Naukowego i Literackiego. Bojownik i apologeta katolicyzmu. Dzia-

łalność pisarska wielokierunkowa m. in. – Pieśń o dziejach polskich, Piotr 

Skarga i jego wiek, Rzut oka na stan obyczajowo-religijny w XVIII w., Kościół 

katedralny lwowski ob. łac., Mapa Palestyny, Historia Galicji. 
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odmówić, bo tylko o jeden dzień chodziło. Było to w kościele ś.[w.] 

Mikołaja - i choć tylko same panie być miały kościół jednak był 

niemal pełen.  

Wieczorem zaś musiałem przyjąć zaprosiny pana Dzieduszyc-

kiego Maur.[ycego], któremu świeżo byłem się zadłużył. Tym sposo-

bem dopiero w piątek (16 grud.[nia]) wyjechałem. Tu mnie biskup  

z początku zimno przyjął. Ale powoli Pan Jezus usposobienie przemie-

nił - usilnie chciał mnie zatrzymać na święta, ale się wymówiłem i ob-

warowałem jałmużną na własne potrzeby, a przy tym wszyscy księża 

(ze 12) koło niego będący, szczególnie wszyscy profesorowie semi-

narium od rana do wieczora ze mną czas przepędzali i mogę powie-

dzieć, że tu w innym niż we Lwowie rodzaju Pan Jezus pobłogosławił. 

(Tam się w seminarium nie mogłem rozgościć i w bliższe wejść sto-

sunki, bo ks. Puszet, rektor nieco ograniczony i nieco zazdrosny, i trze-

ba było być ostrożnym). 

 Nb. Ojciec mi telegrafował o rekolekcjach. Nie można było. 

Rzecz potem opowiem. We Lwowie to się zrobiło, że są cztery miejsca 

pewne (rozumie się po ludzku mówiąc), a piąte w nadziei z Drohoby-

czy. Ale prócz tego szlachta ma się złożyć na fundusz i pan hrabia 

Rusocki, jeden z najznakomitszych obywateli Galicji podjął się pleni-

potencji do tego. Jest nadzieja, że będą mieli więcej pieniędzy na wio-

snę. To dla seminarium. A co do zgromadzenia myślę, że istotne ko-

rzyści się zdobyły, ale tę rzecz trzeba wszechstronnie, a więc ustnie 

opowiedzieć. 

Donoszę także, że w tej chwili mam z 1.500 fr. na dom i co Ojca 

niezawodnie w jego kłopotach pocieszy. Prześlę da Pan Bóg z Kra-

kowa. Nie wiem, co mi Ojciec pisze w owym liście posłanym do Wie-

dnia. Pisałem do ks. Maniewskiego, żeby mi go przysłał do Krakowa. 

Zastosuję się do wszystkiego i spodziewam się, że się we wszystkim 

spełni wola Boża. 

Z Wildem we Lwowie ułożyłem się o książki. Trzeba mu posłać 

katalogi i warunki. Wymówiłem się z początku przed nim, że Ber nas 

obdziera, że mu dajemy 50 procent. Trzeba będzie zapewne i jemu to 

uczynić. W małym miejscu, jak Przemyśl korzystniej jest przez pry-

watną osobę (jak to właśnie czynisz przez ks. Harmatę, kanclerza), ale 
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we Lwowie trudno, bo publiczność jest rozmaita i nie znajdzie łatwo 

prywatnego pośrednika. Wild jest pierwszy księgarz we Lwowie i ka-

tolik (z urodzenia, bo z księgarstwa nie, ma u siebie wszystko), a Mi-

likowski jest protestant. O Kanonię w dzisiejszych czasach nie ma co  

i odzywać się. Breve co do Anioł Pański najlepiej w Tygodniku Po-

znańskim ogłosić. Proszę ten list posłać do Ojca Przełożonego, które-

mu ręce całuję. Polecam się modlitwom.  

        Brat i sługa ks. Piotr 

 

 

22. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (1020 ACRR) 

 

Kraków, 20 stycz.[nia] 1865 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

 Tak w ostatnich czasach miałem wszystkie chwile zajęte, że nie 

miałem czasu znaleźć na list do Ojca. Spodziewam się, że go jutro  

w Krzeszowicach będę mógł napisać. 

 Tymczasem donoszę, że Walery wyprawi dzisiaj na Twoje imię 

trzy tysiące franków. Wyprawia w złocie jako przesyłkę, bo tym spo-

sobem przynajmniej ze sto franków się oszczędzi. Ma doświadczenie 

sam to wszystko wyprawia. Będzie tedy na poczcie w Paryżu te 3.000 

fr. pod Twoim adresem spółcześnie z tym listem. Proszę je wszystkie 

przesłać do Ojca Przełożonego do Rzymu (najlepiej w biletach banko-

wych) z tych 2.000 jest dla domu, a 1.000 na seminarium, tak że cała 

suma na Seminarium przeze mnie przesłana wynosić ma dotąd 2.250 

fr., bo w pierwszej przesyłce ze Lwowa było 1.250 fr. 

 Jeżeli w przeszłym liście niewyraźnie wymieniłem przezna-

czenie pieniędzy tu tłumaczę, że było tam 106 fr. dla  ks. Migne na 

rachunek ks. Crivoulin zakrystiana ś[w]. Ludwika, na które dobrze by 

wziąć kwit na moje imię jako oddawcy, a Criwoulina jako płacącego. 

 Donoszę także, że ze Lwowa wyprawiłem pakę książek przezna-

czonych do Rzymu, a tu z Krakowa wyprawi się także, choć mniejsza 

paczka książek, które się potem razem z Paryża do Rzymu prześlą. Są 

to po większej części darmo zebrane książki. 
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Wyjeżdżam dziś po południu da Pan Bóg z Krakowa na noc do 

Krzeszowic, gdzie na mnie czekają, w poniedziałek, a może jeszcze  

w niedzielę (22-go) będę w Wiedniu i podobno tam zabawię do końca 

tygodnia. Więc tam będę jeszcze mógł list od O. Aleksandra otrzymać. 

Bardzo bym życzył dowiedzieć [się], czy obie przesyłki i dzisiejsza,  

i z pierwszych dni stycznia szczęśliwie doszły. Upraszam o to. Tamta 

przesyłka wynosiła 1.606 fr. 

 Tu dzięki Bogu zrobiło się coś - zdaje mi się dobrego na przy-

szłość, ale to wszystko osobnym da Bóg listem opiszę. Polecam najser-

deczniej Panu Jezusowi, a siebie modlitwom kochanego Ojca Aleksan-

dra. 

      Najoddańszy brat i sługa ks. Piotr 

 Proszę ten list przesłać Ojcu Przełożonemu do Rzymu dla wiado-

mości. 

 

23. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1021) 

 

Rzym, 14 marca 1865 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

 Nie myślałem już dziś listu do Ojca Aleksandra pisać po wypra-

wieniu przez kuriera ambasady listu do O. Przełożonego, kiedy tym-

czasem zmuszony jestem. Nie pamiętałem w tamtym liście o korektach 

Reguły. 

 Przeczytałem całą i teraz już omyłki nie znalazłem, jest bardzo 

poprawna. Kilka szczegółów, które tu na odwrotnej karcie przyłączam 

służą tylko do absolutnej doskonałości. 

 Znalazłem na marginesie wątpliwości o stylu, czyli raczej 

wzmiankę o oschłościach i twardościach języka. Na to odpowiadam, 

że mnie zupełnie przeciwnie się zdaje, ale na to mógłbyś powiedzieć, 

że po jakiemu dawniej pisałem, po takiemu dziś sądzę. Niechaj posłu-

ży na uspokojenie zdanie, jakie nam w swym czasie z Kongregacji 

Biskupów  i Regularnych dali ani proszeni, ani pytani. Była to po-

chwała niewątpliwa i samej Reguły, i sposobu w jaki napisana. Dzisiaj 

ją czytałem, jak zupełnie coś obcego i przyznam się, że się nie mogłem 
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odjąć od jej czytania. Jednym tchem od początku do końca przeczy-

tałem i byłem przejęty, zbudowany, a w wielu miejscach, jakoby 

porwany. Stosuję to nawet do samego sposobu wyrażenia. A proszę 

wierzyć, że to było zupełnie objective. Reguły samej nie odsyłam, 

tylko te maleńkie poprawki na drugiej karcie. Ojca uwagę zwracam, że 

w Ameryce nie ma jeszcze żadnego brat Seniora. Że takowych tylko 

Rada Zgromadzenia mianować może, niechby się Ojciec dobrze roz-

patrzył kogo z tamtych, czy Breitkopfa
19

, czy Głowackiego
20

 miano-

wać, bo mi się nie zdaje aby obu, i niech się z Ojcem Eugeniuszem
21

 

naradzi, aby przyjechawszy mógł nam proponować. 

 Proszę kochanego pana Franciszka, aby zaszedł do biura Le 

Monda i odmienił mój adres, niech odtąd adresują via Paolina, 30.  

W tym celu przyłączam bandę, która zawsze jest potrzebna do takich 

reklamacji. Ów ks. Grzywaczewski, o którego się tak kłopotał  

O. Aleksander (i niezawodnie, że słusznie) już jest przyjęty do Trinita 

dei Pellegrini przez kardynała Reisacha. 

 Bardzo się polecam sercu i modlitwom drogiego O. Aleksandra, 

proszę się pokłonić najserdeczniej siostrze swojej i wszystkim siostrze-

nicom, o których przed Panem Bogiem pamiętam. Co się dzieje z ks. 

Jażdżewskim i czemu by nie przyjechał do Rzymu. Pan Jezus z nami.  

        brat i sługa ks. Piotr 

W Regule: 

Str. 16 wiersz 1 - brakuje na końcu exte - (riorum) 

       33      -   11 - źle przeniesiono: Frat - rum 

                      powinno być:      Fra  - trum 

       52        -     7 - po opiniones brakuje średnika [;] 

W Konstytucjach: 

___________ 
19

  FRANCISZEK BREITKOPF CR, ksiądz  (1828-1904). 

20
  EDWARD GŁOWACKI CR, ksiądz (1830-1919). 

21
  EUGENIUSZ FUNCKEN CR, ksiądz (1831-1888). 
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 15, od końca w 5, 6, - zmienić porządeki położyć  

naprzód: Rectores Alumnat 

a potem: Magistri Novitiorum 

tamże   ........        - to samo 

str. 18. w ...         - to samo 

16 od końca w. 6        - eam corrige cum 

34 id             5        - Domininostri, corrige Domini Nostri 

 

 

24. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1022) 

 

Rzym, 18 marca 1865 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

 Proszę wierzyć, że mi samemu bardzo przykro było tak się wy-

rywać z Paryża, ale widziałem i byłem przekonany, że jak nie wyjadę 

we wtorek, a we środę przyjedzie ks. Jażdżewski, tedy muszę drugi ty-

dzień pozostać w Paryżu, tydzień cały. Otóż na cały tydzień zwłoki  

w sumieniu nie czułem się wolnym po tylu naleganiach Ojca Przełożo-

nego, tylu przyrzeczeniach z mojej strony i potem mając ów interes  

w kieszeni, ów poznański, zwłaszcza że już tydzień jeden zwlokłem 

był przedtem. Że się inaczej stało, że ja na drodze zachorowałem, że 

arcybiskup umarł, to inna rzecz, tego nie można było przewidzieć,  

a więc ani do rachunku wciągać. Raz jeszcze proszę mi wierzyć, że 

wiele mnie kosztowało wyrzec się nadziei poznania ks. Jeżdżewskiego 

(mówię nadziei, bo pewności nie było, że przyjedzie) - ale czego nie 

dostałem w owej chwili, mam dalszą nadzieję, że mnie kiedyś nie 

minie, i że kiedyś niezadługo może nawet ks. Jażdżewskiego poznam. 

Najlepiej by zrobił, gdyby do Rzymu przyjechał. 

 Z Seminarium rzeczy zdają się stać dosyć dobrze. M[onsi]g[no]r 

Franchi zdał już Ojcu Św.[iętemu] relację z mojej podróży i Ojciec 

Św.[ięty] czeka mnie z audiencją, pokazał nawet pewien pośpiech, 

żeby rzecz już się skończyła, jednym słowem jest bliska nadzieja. Ka-
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pucyni z owego domu wynieśli się, zdaje się, że jeszcze nie spłacili hi-

potek, więc się nie zgłaszają, ale w każdym razie dom zająć można 

płacąc tymczasowo procenty, a sumę trzymając w pogotowiu na 

pierwsze zawołanie. Ale o tej rzeczy dokładnie w tych dniach się do-

wiem. Bardzo jest ważną rzeczą, aby na pierwsze zawołanie mieć 

40.000 przynajmniej z tym, zdaje mi się rozpoczęcie zakładu jest nie-

zawodne. A mam nadzieję, że w bardzo krótkim czasie trzeba wszakże 

modlić się i o to proszę. Ks. Barzyński
22

 bardzo się tu wszystkim po-

doba i zdaje się, że będziemy z niego przy łasce Bożej mieli dobrego 

współpracownika. 

 Teraz i ja muszę list mój skończyć dowcipkiem. Wet za wet, 

dowcipek za dowcipek. Mówi mi O. Aleks.[ander], że tą razą przeba-

cza mi po raz ostatni, bo już niezawodnie i najmniej ma to być raz sie-

d[e]mdziesiąty i siódmy. Niechby sobie był sied[e]mdziesiąty i siódmy 

raz, ale ja nie wierzę temu, żeby to był raz ostatni, chociaż szczerze 

mówię z mojej strony chcę wszystko uczynić, aby to był raz ostatni, to 

jest nie zasłużyć więcej na potrzebę przebaczenia. Ale w żadnym razie 

nie może to być raz ostatni. Drogi O. Aleks.[ander] źle się porachował  

i likwidacja nieczysta. Pan Jezus nie powiedział, żeby przebaczyć sie-

d[e]mdziesiąt i sied[e]m razy, ale sied[e]mdziesiąt razy sied[e]m razy 

„linon dico Tibi usque septies, sed usque septuagies septies”. Mat. 

XVIII, 21, 22,. Otóż sied[e]mdziesiąt razy sied[e]m razy, czyli 70 ks 7 

= 490 jest równe czterystu dziewięćdziesięciu razy, od czego odcią-

gnąwszy 77 razy zostaje w czystym rachunku jeszcze 413 razy, które 

mnie się należą. Nie myślę z nich korzystać, ale na wszelki przypadek 

uprzedzam. 

 Polecam się najserdeczniej miłości i modlitwom drogiego  

O. Aleksandra i z ufającym we wszelkie przebaczenie sercem zostaję 

najoddańszym w Chrystusie Panu bratem i sługą. 

          ks. Piotr 

 

 

 

___________ 
22

  WINCENTY BARZYŃSKI CR, ksiądz (1838-1899). 
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25. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1023) 

 

Rzym, 25 marca 1865 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

 Byłem u Ojca Św.[iętego] w poniedziałek przeszły. Przyjął mnie 

najłaskawiej. Opowiedziałem mu całą moją podróż: wyrachowałem 

obietnice obecne i dalsze. Przedstawiłem z drugiej strony, że dom tutaj 

jest zaraz do wzięcia, a ponieważ drogi Ojciec Aleks.[ander] uprzedził 

nas telegrafem, że może być na zawołanie owa suma, więc powiedzia-

łem, że i pieniądze są do opłacenia pierwszej raty. Dodałem, że biskupi 

galicyjscy czekają tylko na wezwanie Ojca Ś.[więtego], aby przysyłali 

moich alumnów, a z drugiej strony wezwanie Ojca Św.[iętego] ułatwi 

im stosunek z rządem, bo na tym wezwaniu się opierając będą tylko 

potrzebowali dać znać o nim rządowi dodając, że według tego postę-

pują, a nie prosić pozwolenia. 

 Rezultat ten, żeby tu natychmiast otworzyć seminarium, a otwo-

rzywszy dopiero napisać owo wezwanie do biskupów. Ojciec Św.[ięty] 

wszystko to przyjął i kazał, żebym m[onsi]g[no]rowi Franchi przypo-

mniał, by mu to na swej audiencji przedstawił. Rzecz więc dobrze 

idzie. Od Franchiego teraz zależeć będzie dalszy jej ciąg, to jest samo 

otwarcie seminarium, bo to naturalnie już do mnie nie należało wnosić. 

 Jeszcze nie wiem, co się stało - ale mam nadzieję, że się wszyst-

ko niebawem ułoży. Proszę się modlić i polecić innym się modlić. 

 Korzystając z tego listu prosiłbym Ojca Aleks.[andra] o kilka 

książek, które zapomniałem kupić, a których tytuły przyłączam na dru-

giej stronicy. To nie będzie wielki wydatek, a można będzie korzystać  

z wysyłającej się paki, której z niecierpliwością oczekuję. 

 Ks. Barzyński bardzo się tu nam podoba i da Bóg będzie z niego 

pociecha. I wszyscy dobrze dzięki Bogu trzymają się. Ks. Bakanowski, 

który już kończy nowicjat (widział go O. Aleksander) coraz lepiej. Jest 

tu jeszcze jeden kapłan ks. Grzywaczewski, dobrych intencji już blisko 

lat 40. Może się zda na misjonarza. Przybył wprost z Wiednia do Rzy-

mu. 
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 Książek, o które proszę potrzeba mi koniecznie dla ułożenia pla-

nu wychowania. Polecam się najserdeczniej drogiemu Ojcu Aleksan-

drowi. Siostrze i całemu jej domowi pięknie kłaniam [się]. 

             Brat i sługa ks.Piotr 

 

 

26. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1025) 

 

Rzym, 1 kwiet.[nia] 1865 [r]. 

 

Drogi mój i najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

 Dziś cały ranek chodziłem po wizytach koniecznych i nagłych  

i nie mogłem zdążyć z moim listem na kuriera. Szczęściem, że pisze-

my z ks. Felińskim
23

 do pani Poniatowskiej list dosyć gruby, więc ten 

cieniutki różnicy nie zrobi i dlatego go wkładam do tamtego. 

 Ojciec Św.[ięty] kazał dom kupić, to jest żebyśmy kupili, więc 

wyraźnie implicitement upoważnia nas kupić na nasze imię. Propagan-

da i kardynał Barnabo powiadają, żeby się spieszyć, kapucyni przy-

stają, więc już wszystko gotowe. Jutro ma mi ostatecznie Ojciec Pre-

fekt (kapucyn) powiedzieć, kiedy się instrument sprzedaży ma sporzą-

dzić. Tak więc może jeszcze w przyszłym tygodniu trzeba będzie już 

kupna dokonać. Zaraz po kupnie (wymówiłem jednak parę tygodni 

czasu) trzeba będzie zapłacić 40.000 franków i to zapewne w Paryżu, 

jakiemuś m[onsi]g[no]rowi Chiaissi, który jest głównym wierzycielem 

hipotetycznym domu i chce być zaraz spłacony. 

 Ten m[onsi]g[no]r.[e] mieszka w Nice i albo tam, albo w Paryżu 

(zapewne w Paryżu) trzeba mu będzie wypłacić, co rzecz ułatwia, bo 

nie trzeba będzie pieniędzy przesyłać. W takim razie my tu wystawimy 

asygnatę na kochanego Ojca Aleksandra, którą tam w Paryżu każesz 

___________ 
23

  JULIAN FELIŃSKI CR, ksiądz (1826-1885) – odbył studia w Collegium Roma-

num w Rzymie ukończone doktoratem w 1862 r. Pomagał O. Piotrowi Seme-

nence CR w Kolegium Polskim w Rzymie. W 1872 r mianowany asystentem 

generalnym, a w 1873 r. mistrzem nowicjatu. Opuścił zgromadzenie w 1881 r. 
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wypłacić. Ach daj Boże, żebyśmy już dom mieli w ręku, byłaby to 

wielka wygrana, bo już po tym fait accompli odmiana na co innego by-

łaby niepodobna. Ale we wszystkim wola Boża i ona tylko. 

Księdzu Jażdżewskiemu najuprzejmiej kłaniam [się] i jak brata 

pozdrawiam. Niechby tu przyjechał, choćby po Wielkiejnocy, jeżeli 

nie może przedtem. 

 Owa książka (Chiromancie nouvelle), o którą tyle kłopotałem 

kochanego pana Ołaja znajduje się tylko w jednym miejscu, u autora 

pana Desbarolles, rue d'Eufer, 27. Czy to umyślnie na takiej ulicy mie-

szka? Proszę o nią, ma kosztować tylko 4 franki. Polecam się najserde-

czniej sercu i modlitwom. 

        Brat i sługa  ks. Piotr 

 

 

27. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1026) 

 

Rzym, 8 kwiet.[nia] 1865 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

 Jeszcze nic nowego nie ma co do domu. Ojciec Kapucyn zajmu-

jący się tą sprawą był chory i nie mógł za interesem chodzić. Tym-

czasem u Ojca Świętego cały interes jest najlepiej postawiony - idzie 

tylko o kupno domu. Mam nadzieję, że niezadługo rzecz się skończy. 

Ta dobra pozycja całej tej rzeczy u Ojca Św.[iętego] odkryła się na 

audiencji, jaką miała księżna u niego, podczas której najkorzystniej  

o tym mówił. 

 Dopiero w tym tygodniu zabrać się mogłem do uporządkowania 

papierów, jakie się w moich tekach podczas podróży nagromadziły. 

Znalazłem pamiąteczkę, jaką mi w Wiedniu bratowa Twoja do oddania 

wręczyła, o której pamiętałem w Paryżu, ale na próżno po tekach szu-

kałem. Są to dwa kwiateczki z grobu Twojego ś. p. brata Edwarda. 
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 W tym przeglądaniu znalazłem asygnację do Walerego Wielo-

głowskiego
24

, którą albo otrzymałem po moim wyjeździe z Krakowa, 

albo też zapomniałem o niej będąc w Krakowie. Odsyłam teraz,  

a w ostatnim razie z przeproszeniem. 

 Przypominam Wilda we Lwowie i co Ci o nim w Paryżu mówi-

łem. On najchętniej wchodzi z nami w stosunki księgarskie i podejmie 

się po owej prowincji składu i sprzedaży. Trzeba, żebyś mu posłał 

katalog, ceny i warunki. Ja mu mówiłem (niechcący), że Behrowi da-

jemy 48%. Żebyś o tym wiedział. Dodaję, że na konto przyszłych inte-

resów księgarskich zrobiłem u niego mały dług, który tu w jego ory-

ginalnej notatce przesyłam nie wiem, czy jeszcze małej jakiej rzeczy 

wzwyż nadto nie wziąłem. Pisząc do niego i przysyłając Twoje kata-

logi i warunki, proszę Cię mój najdroższy Ojcze Aleksandrze zażądać  

u niego, żeby Ci przysłał wykaz mojego długu. Wtedy sprawdzisz. 

 Za francuską elukubracyę jakiegoś pana Fr. Bourgeois nie wiem, 

czy mam podziękować, czy poprosić, abyś nie zadawał sobie pracy  

w przesyłaniu dalszym płodów tego geniusza, bo mi tym sposobem 

oszczędzisz pracy i czasu w zażywaniu tej tabaki. A wiesz, że tabaki 

nie zażywam. Chyba że kiedy dla kichnięcia. 

___________ 

24
  WALERY WIELOGŁOWSKI (1805-1865) – uczestnik powstania listopadowego,  

a po jego upadku powrócił do Galicji i po konfiskacie rodzinnego majątku 

pracował jako dzierżawca. Członek tajnej konspiracji Stowarzyszenia Ludu 

Polskiego; zagrożony aresztowaniem, wyjechał w 1836 r. do Francji. Zamie-

szkał w Wersalu i odtąd był w bliskim kontakcie z Bogdanem Jańskim 

(1838). W 1840 r. ukończył w Paryżu Szkołę Górniczą. Po swym nawróceniu 

członek Domku Jańskiego, Brat Zewnętrzny. Wydatnie wspierał Bogdana  

i jego dzieło; świadek złożenia przez pierwszych braci ślubów zakonnych  

w katakumbach św. Sebastiana w Rzymie (1842). Działacz charytatywny  

w Paryżu; od 1849 w Krakowie: założyciel Towarzystwa Sztuk Pięknych, 

Księgarni i Wydawnictwa Dzieł Katolickich w Krakowie i szkoły rolniczej  

w Czernichowie. Zwolennik pracy organicznej; poseł na sejm galicyjski; autor 

emigracyjnych pism publicystycznych (Emigracja polska wobec Boga i nar-

odu, Wrocław 1838; Polska wobec Boga, Paryż 1846), a także pism mo-

ralistycznych, powieści społecznych i ludowych. 
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 Przyłączam masę listów od ks. Barzyńskiego i od drugiego na-

szego nowicjusza także kapłana, który tu wprost z Wiednia przybył - 

ks. Grzybaczowskiego pisanych do Morawii. List od pierwszego do ks. 

Tańskiego umyślnie nie zapieczętowałem. 

 Daję teraz rekolekcje. Mam aż 7 słuchaczy, między tymi 3 no-

wych postulantów o których potem da Pan Bóg obszerniej napiszę. 

Pan Jezus z nami. Kochajmy się i módlmy się za siebie nawzajem. 

              Najoddańszy brat i sługa  ks. Piotr 

 

 

28. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1027) 

 

Rzym, 14 kwiet.[nia] 1865 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

 Stało się, jak sobie życzyłeś co do kupna seminarium. Jeżeli ja 

szczególniej chwyciłem się owej myśli, żeby seminarium było własno-

ścią Zgromadzenia, to tylko w tym przypuszczeniu, że tak Ojciec 

Święty postanowi, co już zdawało się przez połowę być pewnym. 

Jednak zapytany ostatecznie co do sposobu kupna powiedział, że rzecz 

prosta, połowa domu na seminarium ma być przez Komisję kupiona na 

jego imię, a druga połowa przez nas na rzecz naszego Zgromadzenia.  

A więc rzecz rozstrzygnięta i bardzo korzystnie, bo przyznaję, to co 

mówi kochany Ojciec Aleksander, że tak się zamykają usta tych, co by 

na taki obrót rzeczy mogli byli wymyślać. Chociaż z drugiej strony i to 

powiadam, dla usprawiedliwienia nieco mojej myśli, że gdyby Ojciec 

Święty sam był postanowił, byśmy na nasze imię kupili, nikt słusznie 

nie mógłby na nas gadać, a z drugiej strony mnóstwo korzyści byłoby 

stąd dla samego seminarium i łatwości jego zarządzaniem i prowadze-

niem. Jednak wracam do pierwszego i powiadam, że się bardzo dobrze 

stało, i że taki obrót rzeczy zapewnia znowu inne korzyści, których by 

seminarium w przeciwnym położeniu nie miało. Najlepiej spuścić się 

na Pana Boga i Jemu prowadzenie rzeczy zostawić, On najlepiej 

rzeczy ułoży, jak właśnie w tym przypadku uczynił. 
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 Teraz podniosły się trudności przeciwko nam osobiście, przyszła 

nie bardzo dobra depesza z Wiednia od Nuncjusza, że tam Minister-

yum [Ministerstwo] Wyznań oświadczyło mu, że jesteśmy Rewolucjo-

nistami albo Resurekcjonistami, co wszystko ma być jedno. Ze Lwowa 

znowu do nas osobno wiadomość, że rząd arcybiskupowi oświadczył, 

aby do Rzymu kleryków nie posyłać. Diabeł robi swoje i byłoby dziw-

nym, żeby nie robił. To zdaje mi się na tym lepsze wyjdzie i powin-

niśmy mieć tym mocniejszą nadzieję. 

 W tej chwili wstąpiło do nas trzech młodzieńców bonae spei. Je-

den już nie jest w pierwszej młodości, bo ma lat 38, Walerian Prze-

włocki
25

. Był dawniej kapitanem w wojsku tureckiem, odkomendero-

wany  do Sztabu Głównego Armii Francuskiej, odbył w tym stopniu 

przy boku marszałków francuskich całą kampanię krymską, potem pod 

inżynierem rządowym w Konstantynopolu przy zdejmowaniu kada-

stru, nareszcie Organizatorem Narodowym i takim go w poznańskiem 

zastał koniec naszego nieszczęśliwego powstania, w domu Cezarego. 

Cezary wielce mi go wychwalał, jak byłem u niego, on zaś wtedy już 

od kilku tygodni był w Rzymie. Sam Cezary do nas go wyprawił i na-

wet łoży na jego utrzymanie. Jest to porządny człowiek w całym zna-

czeniu tego wyrazu i łaska powołania widoczna. 

 Drudzy dwaj są młodzieńcy po lat dwadzieścia parę, jeden z Se-

minarium wołyńskiego, a drugiego ze szkół białostockich, Podlasiak,  

a potem z powstania. I o tych trzeba powiedzieć, że są porządni mło-

dzieńcy: Jan Kabeski i Feliks Zwiardowski
26

. 

 Ponieważ teraz rozpoczyna się nowy rok nowicjatu dawałem 

rekolekcje dla nich wszystkich, a oprócz tego dla kilku innych, to jest 

czterech jeszcze (wszystkiego tedy było siedmiu). Do tych czterech na-

leżeli ów ks. Wincenty Barzyński, który spółcześnie ze mną przyje-

chał, a który pokazuje się coraz lepszym nabytkiem dla Zgromadzenia 

i ks. Grzywaczewski, o którym już pisałem, który tu wprost z Wiednia 

przybył. I ci dwaj rozpoczynają nowicjat. Dwaj zaś ostatni byli 

dawniejsi nowicjusze, którzy już za parę miesięcy nowicjat kończą, on 

___________ 
25

  WALERIAN PRZEWŁOCKI CR, ksiądz (1828 – 1895). 

26
  FELIKS ZWIARDOWSKI CR, ksiądz (1840 – 1895). 
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syn pani Milliot (Konstanty Chaulland), który także coraz więcej daje  

o sobie dobrej nadziei i ks. Adolf Bakanowski, który kiedyś spo-

dziewam się będzie perełką w Zgromadzeniu. Tę nadzieję mam o księ-

dzu Barzyńskim. 

 Te są wiadomości z via Paolina, którymi się dzielę z kochanym 

O. Aleksandrem. Prócz tych siedmiu jest tu jeszcze 3 studentów daw-

nych, tak że wszystkiego jest 10. Dodawszy mnie i O. Juliana prócz 

tego trzech braciszków jest nas tu wszystkiego 15-u, a mały Walenty, 

brat brata Andrzeja (kucharza) 16-ty. Wszystkie kąty zajęte. Deus be-

nedicat! 

 Jeśli jeszcze paka nie wyprawiona prosiłbym naprzód o cierpli-

wość, a potem o niewielką rzecz: o tom jeden Migna, ostatni kończący 

wszystko, to jest tom Indeksów (22 Indeksów). Przyłączam do pana 

Franciszka karteczkę. Może by to można za Msze [święte]. 

 List do ks. biskupa Angoulemskiego, dziękujący za dimissoria 

dla brata Władysława, proszę łaskawie zafrankowawszy odesłać. Ręce 

całuję. 

        Brat i sługa ks. Piotr 

 

 

29. Odpis listu do pani Marii Oraczewskiej (ACRR 3649) 

 

Rzym, 14 kwietnia 1865 [r]. 

 

 Twój list ostatni sprawił mi i przyjemność i smutne uczucie. 

Przyjemność, bo dobrze mój list ostatni przyjęłaś i powiadasz, że go 

Pan Jezus obrócił na Twój pożytek. Smutne uczucie, bo z Twego zoba-

czyłem, żeś ciągle w pokusach, w owych gwałtownych stanach, któ-

rych tak chciałbym, żeby nie było. Ale nie można chwil uprzedzać, nie 

można ściągnąć do obecnej chwili to, co dopiero później Bóg nam dać 

przeznaczył. Trzeba zresztą, aby się stała wszelka sprawiedliwość „ut 

fiat omnilis justitia”. Kiedyśmy zawinili trzeba, żebyśmy przeszli 

przez wszystkie następstwa winy, w nich się oczyścili i dopiero wy-

czerpawszy je wszystkie, wypiwszy ten kielich aż do dna, powrócili 
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lub też znaleźli po raz pierwszy ów stan czystości ducha, wolności  

i swobody, od którego bogdaj byśmy byli zaczęli!  

Tłumaczę się jaśniej. Tyś zgrzeszyła dumą umysłową, moje 

dziecko: w tym nie ma wątpliwości. Dobra wola, jaką Ci dał Bóg ku 

sobie zbawiła Cię dotąd i zbawi ostatecznie. Ale owa duma zaszcze-

piła w Twej duszy cały szereg aktów wychodzących z jej złych ko-

rzeni, które ciągle są w sprzeczności z aktami, jakie pochodzą z owej 

dobrej woli. Ty chcesz owe złe akty opanować i zwyciężyć; i co  

w nich widzisz dotykalnie, co w sposób widoczny na wierzch z nich 

wychodzi, toteż widomym i dotykalnym sposobem karcisz i poskra-

miasz: dobra wola tak Ci nakazuje. Ale gruntów złego, korzeni samych 

nie widziałaś, a przeto nie umiałaś nie mogłaś ich wyrwać i teraz 

przestrzeżona jeszcze ich nie widzisz, co zresztą nie dziw, bo oko do 

ciemnicy wprowadzone, choć otwarte przez długi czas nic widzieć nie 

może. Więc jeszcze nie widzisz, przynajmniej niedobrze widzisz. 

Jednakże dobra wola Twoja nie próżnuje, chciałaby jak najprędzej złe 

wykorzenić, więc jak najprędzej bierzże się do dzieła, to jest do 

wyniszczenia owej dumy duchowej. Lecz ta ostatnia teraz jeszcze się 

lepiej kryje, owszem przebiegła, jaką jest zawsze, skryła się z tyłu za 

dobrą wolą i jeszcze ją popędza naprzód, żeby nawet śladu jej widzieć 

nie mogła. Dobra wola zmęczona, kiedy mimo całej swej pracy wciąż 

czuje nieprzyjaciela, a dosięgnąć go nie może, wpada w pewne zwąt-

pienie i biedna dusza wpada w ten stan, rozpaczy bliski, gdzie już o sa-

mej swej dobrej woli wątpi albo też zapomina.  

Wracam do tego, co zacząłem. W duszy tedy Twojej powiedzia-

łem, jest duma duchowa, a dodam, że wielka, chociaż mimowolna, 

mogę nawet powiedzieć poniewolna, przeciwko Twej woli. Ale jest! 

Widzę to z następstw, z rezultatów, z pojawów zewnętrznych. Cała 

Twa walka dzisiejsza wszystkie pokusy, trudności, niepewności, 

chwiania się (nie w woli, ale w umyśle), stany gwałtowne, wszystkie 

się rodzą z tej jednej przyczyny. Wszelako pokazać Ci to w rzeczy-

wistych dowodach jest rzeczą trudną naprzód już, dlatego że większej 

części tych przejść Twoich nie znam jedno [tylko] ogólnie z nazwiska, 

jakie im dajesz (ciemności, wewnętrzne burze i pokus wichry!). Bar-

dzo żałuję, że nie jesteśmy razem i że nie mogę z bliska patrzyć na te 

wszystkie pojawy i sam widzieć i Tobie pokazywać ich rodzaje i na-
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turę. Może by tym sposobem przyszło się prędzej do pożądanego 

skutku i do porządku i do pokoju. Ale przyjmijmy okoliczności  

w jakich Bóg nas stawi i rachujmy zawsze na Jego pomoc. On w każ-

dym położeniu wiedzie za rękę tych, co są Jego do zamierzonego przez 

Siebie kresu. Nie wątpię tedy, że i Ciebie doprowadzi, a jeżeli zechce 

w jakiej części mojej do tego użyć pomocy, tedy ta, choć z daleka 

będzie nie mniej skuteczną. Będę więc Ci mówił, co mi się zdaje  

o Twoim stanie i o tym, co masz czynić. 

Wracam tedy raz jeszcze do tej dumy duchowej, którą widzę  

w Tobie. Cała natura Twoja, jaka Ci w urodzeniu się od Boga dostała  

w udziale jest już sama rodzaju duchowego. Przemagają władze umy-

słowe; serce i uczucia zdają się iść z tyłu i tylko przez rozumowe 

wpływy mogą przyjść do czegoś, do jakiejś istni. To by złem nie było; 

niedostatkowi jakiemuś zaradzić łatwo z tej strony rozum dobrze uro-

dzony i wychowany może sobie niejako stworzyć serce i wyrobić je, 

przeciwnie: serce nie tak łatwo może sobie dorobić rozum. Ale idzie  

o to, żeby zaprowadzić ten porządek. To jeden tylko Bóg i łaska Jego 

uczynić może. Mimo to jednak trzeba do tego i naszej współpracy, 

długiej i wytrwałej, a rozumnej i porządnej. Jak łatwo takiej naturze 

rozumowej i duchowej wpaść na drogę czysto ludzko duchową i umy-

słową, która tak odpowiada jej usposobieniom i karmi jej upodobania, 

a zaniedbać drugą stronę uczuć dobrych i świętych i całe to wycho-

wanie serca i wypielęgnowanie w nim pożądań i pragnień tego, co 

piękne, co dobre, co święte, co porządne, co obowiązkowe, a bez cze-

go znowu nie można się dostać do krainy życia i czynów, do rzeczy-

wistości takiej, jaka powinna być według Boga, to jest do owego życia 

środkowego w człowieku, do życia wolą i czynem, do życia duszą 

całą. To ostatnie życie jest prawdziwe życie, jest życie całkowite. Do 

niego przychodzi się przez owo przedwstępne kształcenie, ciągły 

postęp ale wspólny, harmonijny owych dwóch władz i żywotów: 

poznania i czucia, rozumienia i pragnienia, ducha i serca, rozumie się 

pod ciągłym wpływem i działaniem Bożym. 

 Zwykle w pojedyńczych naturach jedna z owych dwóch władz 

przemaga, ale w tym właśnie rada dobra i obowiązek, aby z łaską Bożą 

dopełnić, czego brakuje, by tak móc przyjść do życia owego ostatnie-

go, prawdziwego, do życia czynu. I Pan Bóg pomaga, nawet wzywa, 



 48 

rozkazuje, a łaskę wciąż daje. W kim czucie, w kim serce przemaga 

temu Pan Bóg daje sam poznanie, byleby je przyjmował i nie odrzucał, 

i daje tym potrzebniej, że zwykle serce rozumu zastąpić nie może.  

W kim zaś przemaga rozum i duchowa strona, ten już wie, lub 

wiedzieć powinien, że mu potrzebna owa druga strona i prosić, i starać 

się o nią powinien. Jeszcze raz powtarzam, że to o co starać się 

powinien jest strona czucia i przejęcia się tym, co święte, co dobre, co 

obowiązkowe, czyli co jest w woli Bożej dla nas, zamiłowanie tego, 

pragnienie żywe, rzeczywiste (nie wyobraźniowe) tego i dążenie przez 

ciągłą i rzeczywistą modlitwę do tegoż. A wtenczas zacznie powoli 

ustępować, czyli raczej łaska Boża zacznie go wprowadzać do samejże 

rzeczywistości. Tylko tą drogą z jednej lub z drugiej strony dochodzi 

się do owego ostatniego, a jednegoż kresu. 

 Tymczasem, jeśli się jednostronnie dusza kształci będzie konie-

cznie wystawiona na niebezpieczeństwa, może nawet na nieprzezwy-

ciężone przeszkody. I żeby w ogólnikach nie mówić dalej, zacznę Ci 

teraz mówić o tym, jak mi się zdaje, że się Twoja dusza kształciła. Bę-

dąc tedy owego umysłowego i duchowego usposobienia, o którym mó-

wiłem, dusza Twoja od samego początku, drogą prowadzącą do Boga, 

całą tę piękność i zacność jaka otacza związek duszy z Bogiem, pojęła 

jako jakiś ideał, któremu warto życie poświęcić. 

Oddała się tedy Bogu z zapałem, albo lepiej powiem, bo tu idzie 

o uczucia duchowej natury, z zachwyceniem, z pewnym upojeniem 

umysłowym. Widok, czyli przywidzenie doskonałości do jakiej dojść 

Ci będzie potrzeba stanęło Ci i stało odtąd ciągle przed wzrokiem.  

I zaczęłaś pragnąć tego, ale w duchu tylko pożądaniem półumysło-

wym, a pół lub więcej wyobraźniowym, w duchu Twym ludzkim 

mówię, a więc przymieszanym całym działaniem wyobraźni. Na dnie 

wszystkiego była czynność własna. Stąd powstała gorączka, w której 

żyłaś tak długie lata, a która byłaby Cię strawiła, gdyby Pan miłośnik 

duszy Twojej nie czuwał nad nią. Musiał leczyć gwałtownymi środka-

mi. Owo czteroletnie zawieszenie pracy wszelkiej umysłowej było 

takim. Ale choroba przez to zawieszoną została, wyleczoną nie była. 

Za usunięciem tego heroicznego środka złe przetrzymane mogło tym 

silniej wybuchnąć i tym prędszą sprowadzić katastrofę. Gdybyś była 

od początku stanęła na prawdziwej drodze, zupełnie inaczej byłoby 
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szło wszystko. Naprzód byłabyś spostrzegła dwie rzeczy: jedną, że to 

wszystko było jednostronne, umysłowe i wyobrażeniowe i tą drugą, że 

to wszystko było poruszone Twoją własną czynnością. A potem była-

byś spostrzegła brak drugiej strony; brak uczucia odpowiedniego, na-

przód uczucia pokory (Twoje upokorzenie się było tylko umysłowe  

i wyobrażeniowe) potem brak uczucia odnoszącego się wprost nie do 

ideału owego przez siebie stworzonego, ale do woli Bożej chcącej od 

Ciebie tego, co dobre, co święte itd. brak zamiłowania tego i pragnie-

nia tego dla niegoż samego, że to Boże i od Boga. I byłabyś spostrze-

gła drugi brak nie mniej ważny, brak uczucia (niezrozumienia), brak 

uczucia mówię rzeczywistego, potrzeby łaski Bożej, a stąd uczucia 

strachu i wstrętu do własnego działania, i brak pragnienia prawdzi-

wego, aby Bóg w Tobie działał i modlenia się o to. 

 Już rozumiesz moje drogie dziecko, jakim koniecznym następ-

stwem brak tej drugiej strony był nieprzełomną przeszkodą i zawadą 

na drodze Twojej, dla której nie mogłaś posunąć się do rzeczywistości, 

do prawdy żywej Bożej i do życia. Do życia mówię, to jest do tych 

aktów, które by miały wartość dodatnią przed Bogiem (bo ujemną 

jakąś mogły dobrze mieć ówczesne Twoje) aktów, które są tyląż 

krokami prowadzącymi do celu: do przemienienia naszego, do połą-

czenia się z Bogiem i do życia Bożego w nas. Teraz rozumiesz moje 

drogie dziecko, gdzie jesteś w tej chwili, i jakie jest położenie Twej 

duszy obecne przed Bogiem. Przynajmniej powiadam Ci, jak ja to 

widzę. Niech Cię ten widok nie przestrasza; owszem, niech Cię to po-

cieszy, że go przecież widzisz.  

Z łaską Bożą wszystko naprawisz, owszem Twe błędy i zbocze-

nia staną się pomocami i dźwigniami do tym prędszego dostania się do 

celu; ale i tu nie trzeba pośpiechu, jedno iść ową królewską światłą  

i równą drogą. Widzisz, że tak trzeba zaczynać od początku, od abeca-

dła, że tak powiem, albo lepiej od tego pierwszego stawiania nóg dzie-

cięcia jeszcze nie umiejącego chodzić; aleć wiesz, że jak raz chodzić 

zacznie, to już chodzić będzie. Tylko znów, niech mu się nie chce od 

razu biegać i skakać i latać, a niańki niech się raz trzyma.  

To, co Ci tu mówię pewno sama pierwsza za prawdziwą uzna-

jesz; jestem pewien, że Ci Pan Jezus oczy teraz dobrze otworzył, i że 
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dość Ci pokazać, abyś widziała. A potem Twoja dobra wola, którą jak 

drogą perłę dał Ci Pan Jezus w zadatku dalszych Swoich darów, jakie 

Ci przeznacza, ta Ci we wszystkim dopomoże i wszystkiego dokona, 

to jest da w sobie dokonać Panu Swemu. Powiem Ci na zakończenie 

jeden szczegół. Raz mi myślącemu o Tobie przed Panem Bogiem, 

przyszłaś nie wiadomo skąd (może od Niego), jakoby wyświecająca 

cały Twój stan myśl, jakoby spojrzenie na rzecz, jak jest w sobie myśl, 

jak powiadam, że pierwsze Twoje wzięcie się do Boga, czyli raczej 

wzięcie się do tego rodzaju życia, jaki odtąd prowadziłaś, że pierwszy 

powód tego kroku, że owe słowa jakiegoś kapłana (zresztą jak powia-

dasz dosyć światowego) te słowa, żeś nie do świata ale dla Boga, obu-

dziły w Twej duszy takie uczucia, taki stan, który właśnie stał się 

podstawą całej Twej następnej dumy duchowej. Z jednej strony był to 

głos prawdy, a więc ostatecznie głos Boży, ale z drugiej strony schle-

biał on całej Twojej istocie, i czynił Cię jakąś wyższą, Twoje zaś 

pojęcie zanadto było przenikliwe, żeby tego nie widziało. Wprawdzie 

tego sobie nie wypowiedziałaś wyraźnie, owszem ile umiałaś tyle 

kusiłaś się na pokorę, ale kwas wewnętrzny im bardziej ukryty, im 

bardziej z wierzchu zamazywany przemiennymi niby plastrami, tym 

bardziej wewnątrz się kwasił, aż nareszcie fermentacja całą duszę 

rozczyniła.  

Oto, jak mi się przedstawia cały charakter Twojej przeszłości. 

Musiałem Ci to powiedzieć, a Ty rozważ przed Panem Bogiem, czy 

nie jest tak jak Ci powiadam. Tu idzie o prawdę moje drogie dziecko,  

i mnie, i Tobie, a przede wszystkim Samemu Panu Bogu. Jeżeli Ci co 

nie tak się wydaje, albo czego nie rozumiesz, to mi powiedz, żebyśmy 

do zupełnej przyszli prawdy i do jej zupełnego zrozumienia. 

Niech Cię to także żadnym smutkiem nie napełnia, że tym spo-

sobem od samego początku byłabyś na fałszywej drodze. Owszem to 

Cię powinno pocieszyć pod pewnym względem, bo przecież lepiej jest 

pierwszych i słabszych zwykle łask nie poznać, choćby nawet nie użyć 

(chociaż i to wielkie nieszczęście), aniżeli późniejszych już liczniej-

szych i mocniejszych nadużyć. W pierwszym przypadku dusza więcej 

usprawiedliwiona, czyli raczej mniej winna. Z innych jeszcze powo-

dów wszelki smutek powinien nie mieć przystępu do Twego serca. 

Naprzód, że to byłoby z dumy przeszkadzającej nam do szczerego 
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upokorzenia się i potem, że w każdym razie pojawy złego i prze-

wrotnego gruntu natury musiałyby się były na wierzch wydobyć, 

jeśliby tedy nie tym sposobem, uczyniłyby innym, a kto wie, czy 

mniej złym i niewinniejszym? 

A potem dlaczego choćby najmniejszy smutek (nie mówię o ża-

lu, bo ten dobry), kiedy mamy przed sobą całą przyszłość i łaskę Bożą  

i sposobność nie tylko naprawienia owego złego, ale jeszcze użycia go 

za materiał do tym wspanialszej budowy. 

A więc pokój, pokój Pana Jezusa z Tobą moje dziecko. Już 

wiesz, jakie jego warunki: przyjęcie całej Twej przeszłości w prawdzie 

i pokorze, wzięcie się ufne i silne w Panu do Twojej przyszłości we-

dług wszystkich wymagań Bożych. A wesele Pana Jezusa będzie  

w Tobie, a Twoje wesele w Nim pełne. „Ut gaudium meum in Vobis 

sit et gaudium vestrum sit plenum.“ 

 [Brak podpisu O. Piotra Semenenki CR.] 

 

 

30. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1028) 

 

Rzym, 29 kwiet.[nia] 1865 [r]. 

 

 Drogi Ojcze Aleksandrze, 

 Piszę z ogromnymi boleściami żołądka, więc przepraszam za 

bazgraninę. Ale bardzo nagła rzecz, trzeba poprawić w Regule niektó-

re omyłki, czyli niepoprawności. 

 Str.    Wiersz 

 X 15   -       2 od końca ideoque zmazać 

 X 17  -       8   ideoque id 

 X 26  -       ostatni  ideoque id 

X 27           -            2 od końca zamiast inhibetur  

             położyć Commendatur 

 X 33  -       ostatni  ideoque zmazać  
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 X 49   -      17   elementaris zmienić na  

        Elementaria 

 X 55  -       2   ideoque zmazać 

 Ręce całuję. 

       Brat i sługa ks. Piotr 

Pilno mi będzie mieć ze sobą kilka egzemplarzy Reguły poprawio-

nej. 

 

31. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1029) 

 

Rzym, 17 maja 1865 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

 Ponieważ nie wiem, czy O. Przełożony jest w Paryżu, adresuję 

wprost ten list do kochanego Ojca Aleksandra. 

 Zaczynam od ks. Soubiranne. Pierwszych dni po jego przybyciu 

nie wiedziałem, że tu jest potem byłem znowu chory na ból wnętrzno-

ści, tak że chodzić nie mogłem; przedwczoraj byłem nadzwyczaj zaję-

ty, tak że dopiero wczoraj do niego się wybrałem. Strasznie mnie zdzi-

wił. Zaczął mi mówić, że był u kardynała Barnabo, i że ten mu o nas  

(o Adrianopolu) nic nie mówił, tak że on teraz nie będzie mógł za nami 

wstawiać się do dans l’Oeuvre des Ecoles d’Orient, bo nie będzie mógł 

powiedzieć, że jesteśmy popierani w Rzymie. Zacząłem mu przekła-

dać, że to musi być jakieś nieporozumienie - wystawiam mu całe hi-

storie naszej misji listy do niego samegoż kardynała za nami, list do 

nas kardynałów całej Kongregacji Propagandy polecającej gorąco po-

mnożenie misjonarzy. Dowodzę mu jak na dłoni, że to nieporozumie-

nie. Wszystko na próżno, mój abbe Soubiranne ciągle mi powiada, że 

się tu Wami nie zajmują. A potem zaczyna mówić, że się i nim nie 

zajmują, że on jednak tyle zrobił, że on odmówił miejsce przynoszące 

8 do 10.000 fr., które mu ofiarował arcybiskup odmówił, żeby się tym 

dziełem zajmować, że tyle pracuje i ze swego daje, a tu w Rzymie na 

nic nie zważają. Powiada, że go O. Aleksander tak zachęcał, aby tu do 
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Rzymu przyjechał, że go tu miały takie piękne rzeczy czekać, a tu tym-

czasem - coś jakby gorzej niż na pustyni gdzie był niedawno. 

 Widzę z tego, że tu coś pomieszały się szyki mojemu abbemu 

Soubiranne, i że jego niechęć do Rzymu na nas się odbija. Cóż robić. 

Perswaduję, jak mogę, ale głównie na tym kończę, że pójdę do kardy-

nała Barnabo, że mam prawo upomnieć się o takie nas przepomnienie, 

a z drugiej strony nadzieję, że kardynał sam pośpieszy swoje zapo-

mnienie naprawić. On mi na to odpowiada, że tego jeszcze dnia wyje-

żdża. Po takim oświadczeniu ja z mej strony tym bardziej się spieszę. 

 Lęcę do kardynała, zastaję go wolnego, opowiadam rzecz całą.  

A on mi na to uśmiechając się: non sapete niente. Ks. Soubiranne przy-

wiózł od biskupa Lavigerie list do Ojca Świętego w którym prosi, aby 

mu dana była Prelatura domestica, ten list przywiózł ks. Soubiranne 

otwarty, więc go niezawodnie czytał, owszem musiała być rzecz umó-

wiona z Lavigerie, a potem che volete? Oddał ten list otwarty (zdaje 

mi się, że dodał iż przez m[onsi]g[no]ra Simeoni
27

), a Papież powie-

dział: Ma! queste cose non si fanno! I Prelatura bardzo głęboko do 

wody wpadła. Ecco tutto! Ale dodał kardynał „ja mu mówiłem o Buł-

garii, jeżeli nie wspomniałem o Was w szczególności to jedynie, dlate-

go że to się samo z siebie rozumiało, że ja o tym pisałem do niego”: 

itd. Jednakże ja mu to powiem, jak przyjdzie do mnie, bo jeszcze się ze 

mną nie pożegnał (non si e ancora licenziato), a kiedym wtrącił, że 

dziś wyjeżdża, odpowiedział, to do niego napiszemy. 

 Wróciłem natychmiast do ks. Soubiranne i powiedziałem mu te 

ostatnie zapewnienia kardynała. Znowu się zdziwił, a szczególnie z te-

go, że kardynał powiedział o nim che non si e ancora licenziato, i był  

w ambarasie nie wiedząc, czy iść, czy nie iść do kardynała, a zresztą 

powiadając, że kardynał est un farceur. Gdyby tu był przytomny  

O. Karol 
28

 w tej chwili do niego powiedział: Toi - meme Chapelle! 

___________ 
27

  JAN SIMEONI, kardynał (1816-1893) – od 1857 r. arcybiskup tytularny, pro-

tonotariusz apostolski, sekretarz Propagandy do Spraw Wschodnich, a nastę-

pnie jej prefekt. Był także nuncjuszem w Hiszpanii i sekretarzem stanu. 

28
  KAROL KACZANOWSKI CR (1801-1873) – ksiądz, zmartwychwstaniec. Wal-

czył w powstaniu listopadowym; na emigracji robotnik w Tuluzie; po nagłym 

nawróceniu wstąpił do Domku Jańskiego (1838); studiował teologię w Rzy-
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Ale mniejsza o to. Skończyłem na tym, że jeżeli nie będzie miał chęci 

pójść jeszcze do kardynała przed wyjazdem, tedy niezawodnie po 

wyjeździe będzie miał pismo poświadczające dostatecznie, que nous 

sounnes appuyes a Rome, bo mu o to chodziło. I w dwóch słowach 

wystawiłem mu najdobitniej, że kiedy o Bułarii mowa, to o nas mowa, 

że jak są rzeczy dzisiaj, to cała przyszłość Bułgarii na naszym 

zakładzie w Adrianopolu oparta itd. Nie mógł przeczyć oczywistości. 

Monsieur l’abbe, ostatecznie dodałem, Vous etes evidement parti de 

France un jour nefaste, le Seigneur l'a voulu, pour rehausser votre 

merite il faut venir une antre fois a Rome, et je ne donte pas que ce jo-

ur la sera plus heureux. C'etsit cependant le 1 Mai, que je mis parti de 

France. Que voulez Vous, Monsieur l’abbe.. Mais nous Vous atten-

dons une antre fois, et j'espere que ce seront des jours fausti et secundi! 

 Bardzo na mnie patrzył, jak gdyby chciał dowiedzieć się, czy ja 

wiem co o jego awanturze. Ale rozumie się, że się nie chciałem do-

kładniej wyłuszczyć. I tylko mu poleciłem serdecznie naszą misję. Oto 

cała historia z Soubirannem. 

 Druga teraz historia przychodzi, czyli raczej ciąg dalszy historii  

z seminarium. M[onsi]g[no]r Passerini
29

, czyli Wróblik po polsku, do-

prawdy świergoce jak ten mały ptaszek. Co się już o tym seminarium 

nagadał! Czasem nieznośny, bo nadaje sobie miny wszechwładne, ale 

w gruncie dobry chłopiec. Ja zaś prosiłem umyślnie Pana Jezusa, żeby 

mi dał z nim cierpliwość i miłość, i doświadczyłem wczoraj skutku 

modlitwy. Zwiedzaliśmy wieczorem (z rana był Soubiranne) dom na 

seminarium  przeznaczony i dzięki Bogu utrzymałem się w przy-

 

mie. Jako jeden z pierwszych zmartwychwstańców złożył śluby zakonne  

w katakumbach św. Sebastiana (1842); święcenia kapłańskie otrzymał w 1843 

r. Duszpasterz polonijny w Paryżu (1843-1853); prokurator zgromadzenia 

(1857-1863); misjonarz w Bułgarii (1863-1867); asystent generalny (1867-

1873). 

29
  PASSERINI, monsignore – prałat domowy papieża Piusa IX, za swoje zasługi 

otrzymał godność protonotariusza apostolskiego. Był jednym z członków Ko-

misji (jej sekretarz) ustanowionej przez papieża Piusa IX, nadzorującej zało-

żenie Kolegium Polskiego w Rzymie.  
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zwoitych granicach, chociaż za każdym razem odzywała się pokusa 

dać m[onsi]g[no]rkowi po palcach. 

 Komisji złożonej przez Ojca Św.[iętego] przedstawiły się 

wszystkie dokumenty. Komisja tedy odezwie się do O. Aleksandra 

niezwłocznie o ową sumę 100.000 fr. może nawet będzie chciała, żeby 

przewyżkę nad 40.000, które się mają zapłacić w Paryżu, to jest zo-

stające 60.000 fr. przysłać tu do Rzymu, by je korzystniej umieścić na 

konsolidatach rzymskich, ale ja przygotowałem m[onsi]g[no]ra Pas-

serini, że ta suma jest tak ulokowana, że niełatwe jej ściągnięcie, że 

jednak procenty będą regularnie płacone. Co zaś do owych 40.000 te 

powinny być na każde zawołanie gotowe. Ojcu Cirino
30

 200 fr., czyli 

raczej list w którym były, został oddany. 

 W tych czasach byłem tak, literalnie od rana do wieczora zajęty  

i tak zatrudniony, że nie dopilnowałem owego reskryptu z Peniten-

cjarii. Przewiduję trudność, ale postaram się. A może się oryginał zna-

lazł? Toby najlepiej było. 

 O udzielenie Reguły i Konstytucji księdzu De Letang bardzo 

upraszam. Ale już musiał Ojciec Przełożony o tej rzeczy całej zawia-

domić. Reguły co do korekty już nie ma co przeglądać. Mój ostatni list 

znaczył tyleż co Bon a tirer. 100 poprawek Ojca Aleksandra po mnie 

robionych godne centum laudes, ale ja się podejmuję drugich sto 

takich po Ojcu Aleksandrze i jeszcze znaleźć. Świadkiem to, że  

w przeszłym liście posłałem z 10 nowych już po tamtych, z których 

każda takiego jest rodzaju, że warta 10 tamtych, to by już bez dalszego 

stanowiło całą sumę 100. Prócz tego tą operacją oddałem grosz za 

grosz czas stracony przez O. Aleksandra, który sobie zapisał na mój 

kredyt na przyszłość, bo i ja musiałem całą Regułę uważnie przeczytać 

raz jeszcze. Listy nie moje, to jest nie do mnie pisane zwracane. 

Polecam się najserdeczniej modlitwom i sercu drogiego O. Aleksan-

dra. 

        Brat i sługa ks. Piotr 

 

___________ 
30

  O. CIRINO – generał Teatynów, sekretarz Akademii Religii Katolickiej w Rzy-

mie. 
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32. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1030) 

 

Rzym, 29 maja 1865 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

 Na przypadek gdyby Ojciec Przełożony wyjechał piszę ten list 

do Ojca Aleksandra - i tym sposobem, jeżeli nie wyjechał dla obu 

posłuży. 

Co do sprawy seminarium o tyle posunięta, że Komisja po zwie-

dzeniu domu razem ze mną powołuje mnie teraz na pośrednika między 

nią a biskupami. Napisze do mnie wezwanie urzędowe, a ja wskutek 

tego w jej imieniu mam traktować z biskupami. Takie postawienie mo-

jej osoby daje naszemu stanowisku posunąć się krok jeden naprzód,  

i czyni nas już niejako należącymi do rzeczy - i to urzędow[n]ie. Weź-

wanie o wypłatę owej sumy teraz prędzej stać się może, że wierzyciel 

kapucynów zaczyna ich dusić i oni coraz mocniej nalegają o kupno. 

Ale w każdym razie zdaje mi się, że termin jednomiesięczny będzie 

przyjęty. Nie miałem od wczoraj sposobności urzędowego zawiado-

mienia o tym komisji, ale jak najprędzej to uczynię i przyszłym ku-

rierem doniosę, da Pan Bóg. 

 Jutro raniutko wyjeżdżam z m[onsi]g[no]rem Filippi biskupem  

z Aquila (owym wielkim przyjacielem Ventury) do Mentorelli. Wy-

padło mi koniecznie towarzyszyć, bo on tam sam się wybierał. We 

czwartek będę na powrót w Rzymie, jeśli da Pan Bóg. 

 Przyjechała do Rzymu z rozkazu Papieża z Carcassone Jadwiga 

Wielhorska, być przy śmierci siostry swojej pani Mangin, która już 

ledwie żyje. Nie widziałem jej jeszcze, bo to dziś z rana stać się miało. 

Jutro wyjeżdża do Francji panna Amalia Zenopolska, która po audien-

cji u Papieża dostała pozwolenie, jakiego żądała i wchodzi do Karme-

lu. Po kilku miesiącach ma tu wrócić i z siostrą Jadwigą (Wielhorską) 

jechać do Poznania na założenie tam domu karmelitek. 

 Był list wczoraj od O. Karola ale prócz lokalnych niektórych 

szczegółów bez interesu i krótki, tylko na 3 stronicach, co dla O. Ka-

rola jest niemal lakonizmem. Daje imiona chrzestne Konsula i Pod-

hajskiego etc. 
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 W domu tu u nas dzięki Bogu jak nigdy nie bywało. Ale jeszcze 

nie powiadam Żeby lepiej być nie mogło, owszem powinno być lepiej  

i da Pan Bóg będzie. Łatwo teraz, bo dobre materiały. Jak jest dobra 

wola, to wszystko jak z płatka idzie. Ks. Barzyński bardzo dobry su-

bjekt. Deo gratias! List pasterski ks. Wołończewskiego dziś sam od-

dałem m[onsi]g[no]rowi Franchi. Doskonały list. Jasnowidzącej nie 

godzi się radzić! Wprawdzie, to jest moje zdanie jako prywatnego 

doktora, ale racja tak mocna, że nic naprzeciw postawić nie można. 

Jasnowidząca, choćby jak najpobożniejsza może powiedzieć kłam-

stwo, bo albo sama niedobrze zobaczy, to co widzi, albo ją diabeł 

(który tam jest w domu) oszuka, a nie ma prawidła podług którego 

możnaby sprawdzić i fałsz od prawdy rozróżnić. Kto więc za radami 

jasnowidzącej idzie naraża się ustawicznie na pójście za fałszem, 

często może szkodliwym albo i śmiertelnym dla zdrowia i życia. A to 

się nie godzi i grzech. Czy Ojciec Aleksander ułatwił interes z Wildem 

we Lwowie? Proszę łaskawie list do pani Miączyńskiej do Lwowa 

kazać jak najprędzej na pocztę wrzucić. Bardzo i bardzo polecam się 

sercu i modlitwom.  

   Brat i sługa ks. Piotr 

 

 

33. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1031) 

 

Rzym, 6 czerwca 1865 [r].  

ś[w]. Klaudiusza 

 

 Drogi Ojcze Aleksandrze, 

 Dziś wprost mało co piszę, bo posyłam na ręce O. Aleksandra 

otwarty list do Ojca Przełożonego, gdzie wypisałem wszystkie szcze-

góły. Więc tylko dodaję, że stan siostrzenicy Twojej p. Julii Czosnow-

skiej bardzo mnie obchodzi, ponieważ to Twoja siostrzenica i córka 

osoby, którą prawdziwie poważam. Proszę oświadczyć swojej siostrze 

moje najserdeczniejsze współczucie i zapewnić o moich modlitwach. 

Polecę ją i innym osobom. Do widzenia się zresztą w przyszłym liście. 

      Najoddańszy brat i sługa  ks. Piotr 
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 Odpieczętowałem kopertę Podoskiego, żeby do jednej koperty 

listy wsadzić, ale nie czytałem listu pana Teodora. Zobaczyłem tylko, 

że ekspedycja między dwoma FF. 

 

 

34. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1032) 

 

Rzym, 10 czerwca 1865 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

 Ojciec Przełożony już zapewne daleko. Piszę więc dzisiaj wprost 

do O. Aleksandra o wszystkim, a jeżeli co będzie do O. Przełożonego,  

a będzie można go jeszcze w Anglii dopędzić, tedy to raczy uczynić 

sam O. Aleksander. 

 Z seminarium rzecz idzie naprzód. Już pisałem, że mnie biorą za 

pośrednika między Komisją a biskupami. Ważny to krok na korzyść 

naszą. Zabieram się natychmiast do pisania listów. Jutro zapewne będę 

miał upoważnienie w dobrej formie, bo mi już dali jedno, ale ja dla 

lepszego skutku porobiłem uwagi i mają mi dać według tego popra-

wiony egzemplarz. Co do domu znowu rzeczy się zmieniają, tak że 

mowa jest teraz o zupełnie innym domu, ale że to jeszcze zmienić się 

może, więc wolę nie rozpisywać się, a donieść jak rzecz stanie. Ko-

rzyść z tego, że Twoje pieniądze mogą spoczywać. 

 Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze proszę się na mnie nie gnie-

wać za wszystkie moje natręctwa i wydatki na jakie narażam, ale zno-

sić co się stało w miłości braterskiej, a na przyszłość przyrzekam dys-

krecję, chociaż z drugiej strony proszę dać mi pozwolenie na pewne 

rachunki z sobą. Jak daleko to ma iść niech sam O. Aleksander raczy 

naznaczyć. Tymczasem w tej chwili już uczyniłem z mej strony podo-

bny akt dyskrecji. Kapitan Korzeniowski prosił mnie o wypłacenie tu 

za niego 60 fr. Wypłaciłem 12 skud czyli 64,51 fr. i proszę go za to  

o przedłużenie abonamentu Le Monda na pół roku oraz w dodatku  

o pewien Mszał za 6 fr., który poleciłem mu, żeby oddał panu Franci-

szkowi do przyłączenia do paki. Proszę go przypilnować. 
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 Proszę bardzo drogiego O. Aleksandra uwiadomić mnie, czy się 

zniósł z księgarzem Wildtem we Lwowie i czy go zaspokoił. Ja mam 

pisać do niego z pewną propozycją druków od kogoś tu (potem o tym), 

więc mi ta wiadomość potrzebna. 

 Przyłączam tu list bardzo ważny do ks. Jana w Poznaniu. Idzie 

koniecznie o to, aby drogą prywatną najpewniejszą, a jednak jak naj-

prędszą być może, doszedł rąk jego. Gdyby nie było takiej okazji pod 

ręką, proszę go przesłać zaraz pocztą pod adresem pani Teresy Po-

tockiej do Drezna, Sidonienstrasse, 21, z tym samym ostrzeżeniem,  

a ona już znajdzie sposób przesłania.  

My tu wszyscy dzięki Bogu zdrowi jesteśmy, młodzież idzie 

dobrze (chociaż wszystko względnie) dziś brat Ludwik I (Elena) bierze 

tonsurę i spodziewam się, że zdąży ze święceniami, tak że we wrze-

śniu będzie mógł do Ameryki pojechać. Ja Bogu dziękuję za dobre 

wszystkich usposobienia i mam najlepsze nadzieje w Jego miłosierdziu 

nad nami i opatrznym prowadzeniu. 

 Dla spokojności drogiego O. Aleksandra dodaję, że owego ks. 

Grzywaczewskiego, o którym była mowa już dawno nie ma w domu. 

 Siostrze swojej i wszystkim w jej domu proszę oświadczyć moje 

najserdeczniejsze pozdrowienia i to nie jako akt grzeczności, ale praw-

dziwie z serca. Polecam ich bardzo Panu Bogu. Proszę się za mną mo-

dlić i mieć mnie w swym sercu. Ja za drogiego Ojca Aleksandra 

bardzo szczerze się modlę i najserdeczniej życzę mu wszelkiego dobra 

od Pana Jezusa. W Jego miłości najoddańszy. 

          brat i sługa ks. Piotr 

 

 

35. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1033) 

 

Rzym, 13 czerwca 1865 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

 Już dostałem zupełną nominację na takiego o jakim pisałem po-

średnika między Komisją Papieską ustanowioną na założenie semi-

narium a biskupami i innymi osobami. Wczoraj ją otrzymałem dopie-
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ro, nie mogłem więc jeszcze zabrać się do pracy, ale da Pan Bóg na-

tychmiast się zabieram. 

 Ponieważ Komisja opuszcza ów dom po kapucynach, następstwo 

z tego, że my w domu seminarium udziału mieć nie będziemy, pozo-

stajemy więc znowu bez domu. Z tego powodu przedstawiam myśl, 

którą zostawiam rozwadze Ojca Aleksandra tym bardziej, że całe jej 

wykonanie od Ciebie by zależało. Czy nie kupić na nasze imię tego 

domu? Proszę rzecz dobrze rozważyć. Nam tu na via Paolina już za 

ciasno, stancje niewielkie, a już w dwóch stancjach po dwóch mieszka, 

i gdy przybędą inni, czego jest dobra nadzieja, nie ma gdzie umieścić. 

Przyznaję, że ten dom nie jest zupełnie wygodny, szczególniej dla 

swojej odległości od środka miasta, bo pod innymi względami można  

z niego zrobić mieszkanie bardzo odpowiednie. Ale ma piękną przy-

szłość, bo teraz ta część miasta zacznie się podnosić - ma ogromną 

areę czyli plac, bo ogród za nim ma blisko trzy morgi pruskie. Zresztą 

można w nim od razu mieszkać we 30 osób. A w ostatnim razie gdy-

byśmy kiedy znaleźli dom odpowiedniejszy w środku miasta ten 

moglibyśmy odstąpić siostrom, które tu po pewnej liczbie lat muszą 

się sprowadzić według samychże warunków zatwierdzającego ich de-

kretu. Byłaby tedy wielka korzyść dziś dla nas obecnie i na przyszłość, 

albo dla nas, albo dla sióstr. Tyle nam domów z rąk już uciekło, które 

teraz bardzo są w korzystnym stanie. Idzie o to, czy jest możebność 

nabycia. To zależy od stanu funduszów Ojca Aleksandra. Zdaje mi się, 

że owe 40.000 fr., jakie masz gotowe są pożyczką zaciągniętą na dom 

algierski. Seminaryjskie więc 100.000 są prócz tego całe, tylko w tej 

chwili nieruchome, bo umieszczone na procentach. Jeżeli tedy nie bę-

dzie potrzeba ich ruszyć, owe 40.000 fr. zostają do rozporządzenia  

O. Aleks.[andra]. Więcej nie potrzeba, aby ten dom kupić. Kosztuje on 

mniej więcej 100.000 fr. (19.000 sk.[udów]) z tych 40.000 fr. trzeba 

zaraz zapłacić, 20.000 fr. pozostaje na kanonach opartych na tym do-

mu spłacających się wiecznymi procentami, reszta należy do Pro-

pagandy i może się także spłacać procentami. Kupno więc mogłoby się 

uskutecznić. Idzie o to, czy je uczynić? Niech się drogi O. Aleks.[an-

der] dobrze zastanowi, bo od niego wszystko zależy. Tylko w takim 

razie trzeba się spieszyć, bo jak tylko Komisja powie kapucynom, że 

domu nie kupuje oni go natychmiast [s]przedają komu innemu, bo 
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kupców dużo na ten dom. Do Ojca Przełożonego już czasu pisać nie 

byłoby. Ja tę rzecz zupełnie zostawiam Ojcu Aleksandrowi, chociaż 

nie wykluczam od rady O. Józefa
31

 i owszem, ale tu idzie o to, czy ty 

drogi Ojcze Aleksandrze masz instynkt do tego, czy nie, to będzie dla 

mnie wskazówką, jakie mam mieć zdanie, bo ja sam nawet zdania 

mego nie daję na konkluzję tej rzeczy, tylko jako propozycję, dlatego 

że rzecz zdaje mi się bardzo korzystna, nawet pod względem fundu-

szów Zgromadzenia. Byłoby to, jakoby przeniesieniem domu Algier-

skiego do Rzymu. W ostanim razie za sam najem mielibyśmy z 1.000 

skudów na rok. Satis! [Dosyć!] 

 Co do Twego funduszu seminaryjskiego (owych 100.000 fr.) 

mam objaśnienie bardzo ważne do uczynienia, że według terminów 

odpowiedzi papieskiej Ty sam Jesteś panem umieszczenia i zabezpie-

czenia tej sumy, byle dochód z niej szedł na seminarium, a umieszcze-

nie było pewne. My tego tak nie rozumieliśmy, ale teraz rzecz objaśni-

liśmy z m[onsi]g[no]rem Franchim. On wyraźnie powiedział, że to 

było intencją Ojca Św.[iętego]. I to jest, że Ojciec Św.[ięty] nie chciał 

___________ 

31
  JÓZEF HUBE CR, ksiądz (1804-1891) - generał zgromadzenia w l. 1848-1855; 

studiował prawo w Warszawie, Berlinie i Paryżu. Od 1828 ponownie  

w Warszawie jako aplikant i asesor w Prokuratorii Generalnej Królestwa Pol-

skiego. Od sierpniu 1830 r. aż do wybuchu powstania listopadowego 

wykładał na uniwersytecie historię prawa. Autor prac z dziedziny prawa.  

W czasie powstania uczestniczył aktywnie w życiu politycznym, należał  

m. in. do Towarzystwa Patriotycznego, w 1832 r. wraz z ojcem Michałem 

przedarł się przez granicę do Paryża. Członek Towarzystwa Historyczno-

Literackiego. Opublikował pracę Wywód spraw spadkowych słowiańskich 

(1832). W latach 1832-36 przebywał z ojcem w Normandii. Pod wpływem 

Jańskiego wstąpił 15 sierpnia 1836 do jego Domku. Wychowawca młodzieży 

w College Stanislas; pod koniec października 1837 r. wyjechał na studia teo-

logiczne do Rzymu. Był obecny przy śmierci Jańskiego. Po uzyskaniu dokto-

ratu z teologii, 9 stycznia 1842 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Przełożony 

domu rzymskiego. Zwalczał towianizm występując przeciwko Adamowi 

Mickiewiczowi jako towiańczykowi, sprzeciwiał się również tworzeniu przez 

niego Legionu. Opublikował prace o treści teologicznej i religijnej, jak Nauka 

o św. Testamencie, O częstej Komunii, O Pokorze. Od 1855 r. nieformalnie 

pozostawał poza zgromadzeniem we Francji, pod koniec życia jednak po-

wrócił do niego (1883 r.). 
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od Ciebie ściągnąć tej sumy do rąk Swoich, tylko dał Tobie pozwo-

lenie użycia tej sumy na intencję seminarium, a tym samym zostawił 

Tobie sposób, jakim masz to zrobić. Powiedział (m[onsi]g[no]r.[owi] 

Franchi), że słowa odpowiedzi były umyślnie przez niego wyracho-

wane na danie takiego sensu i znaczenia. 

 To dopiero teraz wyjaśniliśmy z m[onsi]g[no]rem, bo bylibyśmy 

o tym pierwej pisali. Ta rzecz, jak widzisz drogi Ojcze Aleksandrze 

jest bardzo wielkiej wagi, bo razem z ks[ię]żną czyni nas panami po-

łożenia. Ks[ię]żna już ma 4 burse (80.000 fr.), to bardzo piękny re-

zultat, jak się dołączy naszych 5, to już 9 zupełnie od nikogo niezale-

żnych. Ks[ię]żna bardzo Cię prosi, żebyś się w tym razem z nią trzy-

mał i procenty przez nią tu przesyłał (bo sposób i droga od Twego 

wyboru zależą, a ks[ię]żna już tu niejako oficjalnie do tego semina-

rium przez Papieża przypuszczona, jest ono nawet niejako jej kreacją). 

Im mocniejsza będzie jej pozycja tym mniej cała ta sprawa będzie 

narażona. Gdyby Antonelli miał pieniądze w swym ręku, albo co na 

jedno by wyszło Komisja, niezawodnie zaraz by Włochów wsadzili  

i całą rzecz zrobiliby nienawistną i wystawioną na zupełne niudanie 

się. Jest to wszystko opatrzne tylko idźmy razem w tym kierunku. 

 To co tu napisałem daje nową postać całej tej rzeczy, a ponieważ 

nic o tym nie wie Ojciec Przełożony prosiłbym, żebyś mu tę parę stro-

nic do Kanady przesłał. To ogromnie wiele czasu zabiera o tej samej 

rzeczy na wszystkie strony pisać. 

 Oto główna rzecz na dzisiaj. 300 fr. otrzymałem, ale 20 na reli-

kwie z tych wziąć musiałem, prócz tego 60 na seminarium. Pieniędzy 

zgoła nie mam. Ks. Strutyńskiego najmilej powitałem. Zapraszam go  

z ks. Kamockim jutro na winnicę. 

 Brat Ludwik Elena już wziął mniejsze święcenia rzeczy dobrze 

się układają i jest wszelkie prawdopodobieństwo, że w swoim czasie 

odbierze resztę święceń i we wrześniu albo jeszcze i w sierpniu będzie 

mógł ruszyć do Ameryki. Ale za co pojedzie? Czy Ojciec myślał o ja-

kich funduszach na jego podróż? Bardzo proszę wcześnie o tym po-

myśleć i tym pytaniem pogonić za O. Przełożonym. 
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 Brata Władysława (Witkowskiego)
32

 nie pcham na święcenia, 

czyli raczej zupełnie inaczej z nim postąpiłem. Żal mi tej duszy było, 

dla niej tak koniecznym jest skupienie się i przygotowanie do najwa-

żniejszego aktu w życiu, a którego dotychczas u nas nie miał. Więc go 

usunąłem od ekonomatu na pewien czas, a ponieważ ks. Bakanowski  

w tym właśnie miesiącu kończy nowicjat tego wziąłem za ekonoma, 

zwłaszcza że doktor oświadczył, iż to zatrudnienie jest najlepsze dla 

ks. Adolfa, on zaś przy tym ma rozsądek i spryt. Ten tydzień razem 

gospodarują, potem Władysław przenosi się na via Paolina i uczy się 

teologii itd., a ks. Bakanowski, który zamieszkał już przy ś[w]. Klau-

diuszu tam mieszkać będzie. I to trzeba donieść Ojcu Przeł.[ożonemu]. 

Widzę, że cały list trzeba mu przesłać, więc proszę o to.  

Najdroższego Ojca Aleks.[andra] ręce całuję i modlitwom się 

polecam.  

Z serca i duszy brat i sługa ks. Piotr 

 

 

36. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1034 ) 

 

Rzym, 17 czerwca, 1865 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

 Jadą do Paryża dwaj księża stąd, ks. Michał Zajączek i ks. Al-

fons Krajewski. Dałem im list rekomendacyjny do O. Aleksandra go-

rący i proszę wierzyć, że warci są wszystkiego, co tam piszę i jeszcze 

więcej. Oni wiozą krzyżyki srebrne etc. zażądane ostatnią razą przez 

O. Aleksandra. 

 Pani Mangin umarła przedwczoraj. Dziś mieliśmy za nią nabo-

żeństwo, śpiewałem Mszę świętą. Proszę się za jej duszę pomodlić. Jej 

siostra karmelitka zapewne zaraz odjedzie. Nie chciała się tu z nikim 

widzieć, chociaż tedy zachodziłem nie widziałem. 

___________ 
32

  WŁADYSŁAW WITKOWSKI CR, ksiądz (1837 – 1893). 
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 Aż strach, jak pieniędzy nie ma. Będę musiał w tej chwili sprze-

dać znowu dobrą część pozostałych konsolidatów, już ledwie co zosta-

nie. Jeżeli Ojciec Aleksander może w czym ratować, tedy proszę. 

 Ojcu Karolowi i O. Tomaszowi
33

 odpisałem dzisiaj. Były od nich 

przed trzema dniami listy. Ks. Tomasz stał się sławnym kaznodzieją 

bułgarskim, mówi po bułgarsku bez zająknięcia, płynnie, silnie wy-

mównie, z potęgą, ich kaplica była połowa stodoły musieli ścianę 

przebić i kaplicę powiększyć, podwoić, mimo to mnóstwo ludzi na 

dworze stało. Jest prawdziwa łaska Boża. Deo gratias! Arcybiskup 

Brunoni dowiedziawszy się o tym bardzo się rozczulił i napisał do nich 

list dziękczynny i błogosławiący. 

Proszę mi dać adres naszego pana Broel Plater
34

, jego tutejszy 

uczony korespondent prosi o to. Jeżeli pani Idalia jest jeszcze w Pa-

ryżu, tudzież jej siostra kłaniam [się] najuprzejmiej. 

 Kłaniam [się] też jak zwykle i najserdeczniej siostrze Twojej  

i całej rodzinie. Polecam ich bardzo Panu Jezusowi. Co do Twego 

przyjazdu tu na zimę w pierwszej chwili bardzo się ucieszyłem, ale 

rozmyśliwszy się zdaje mi się, że dużo mówi przeciwko temu. 

 1°/ Po co opuszczać stanowisko w którym tyle się dla dusz uczy-

niło i uczynić może. Tu ani 10-ej części nie miałbyś do czynienia do-

___________ 
33

  TOMASZ BRZESKA CR, ksiądz (1818– 1900). 
34

  CEZARY AUGUSTYN BROEL PLATER  (1810-1869) - hrabia; uczestnik powsta-

nia listopadowego na Litwie; poseł na sejm 1831 r.; po jego upadku wyemi-

grował do Paryża. W grudniu 1831 r. współorganizował Towarzystwo Litew-

skie (o rozszerzonej później nazwie: i Ziem Ruskich) i był jego prezesem do 

końca 1833 r. Członek Towarzystwa Literackiego oraz Rady Towarzystwa 

Naukowej Pomocy dla młodzieży polskiej (do 1841 r.). Przyjaźnił się z Char-

les'em de Montalembert. Dnia 19 grudnia 1834 r. podpisał akt założycielski 

Towarzystwa Braci Zjednoczonych; wspierał finansowo Domek Jańskiego; 

sam jako „brat zewnętrzny”. W 1842 r. ożenił się ze Stefanią Małachowską 

(1818-1852) i osiedlił się w Poznańskiem, gdzie przyjął pod swój dach ro-

dzinę O. H. Kajsiewicza CR. W powiecie śremskim zawiązał Bractwo Pol-

skie. Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.  
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brego dla dusz, ile tam uczynisz. W porównaniu co do dusz można po-

wiedzieć, że tu będziesz bezczynny. 

 2°/ Wydawnictwo dzieł zupełnie upadnie, bo Rzym wcale nie do 

tego. 

 3°/ Zdrowie Twoje własne, które w Rzymie zawsze szkodowało.  

 4, 5, 6. Wiele względów i kościelnych i politycznych itd., które 

czynią pobyt Twój w Paryżu znaczącym i pożytecznym, a tu, albo by 

ustały, albo przeciwny miały skutek. Ale o tych właściwiej byłoby 

ustnie się rozmówić aniżeli listownie. Jednym słowem, że rzecz wyro-

zumowawszy zdaje się mi właściwiej w Paryżu pozostać. Ale jest czas 

do namysłu. Pomódlmy się tylko szczerze w tej intencji, bo rzecz jest 

ważna. Bardzo serdecznie polecam się najdroższemu Ojcu Aleksan-

drowi. Pan Jezus z nami. W Jego miłości najoddańszy brat i sługa. 

         ks. Piotr 

 Listy proszę łaskawie kazać powrzucać na pocztę. Do Kozło-

wskiego zafrankować. Do m[onsi]g[no]ra Bianchi proszę nie zwle-

kając kazać oddać na pocztę. 

 

 

37. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1035) 

 

Rzym, 19 czerwca 1865 [r]. 

 

Mój drogi Ojcze Aleksandrze, 

Przede wszystkiem proszę o przysłanie mi kilku egzemplarzy 

nowego wydania Reguły. 

Teraz donoszę, że ostatnim kurierem miałem zarazem dwa listy 

od O. Aleksandra z 9 i z 13 czerwca, więc wyraźnie dwa kuriery razem 

przyszły. Jaka być może tego przyczyna? Czy nie leży w winie tego, 

który list od O. Aleksandra odnosił, a który musiał się spóźnić? 

 Co do paki z książkami prosiłbym, aby O. Aleks.[ander] był ła-

skaw wysłać zaraz ową pierwszą mającą się składać z przybyłych za 
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mną książek z Galicji i zostawionych lub zamówionych przeze mnie  

w Paryżu, a nie czekać na resztę książek mających przybyć do Rzymu. 

 Widzę z tych ostatnich listów, że drogi O. Aleks.[ander] już jest 

w ostatecznej decyzji sprowadzenia się do Rzymu. Jeżeli tak jest, to 

zawczasu witam. Ale zawsze przedstawiam moje racje i między który-

mi wydawnictwo nie najmniejszą gra rolę. Powiadasz, że je oddasz 

pod opiekę ks. Koźmiana. Ks. Koźmian ma już swoją rzecz, a Twoja 

tam przeniesiona wkrótce by zniszczała. Z tego powodu jeszcze się raz 

pytam, czyś był łaskaw załatwić sprawę z Witoldem we Lwowie? 

 Pisałem już, że pani Mangin umarła. Bardzo pobożnie i przy-

kładnie. Wczoraj widziałem się nareszcie z siostrą Jadwigą dość nawet 

długo. Dobre zrobiła na mnie wrażenie. Ojciec Święty zadecydował, 

żeby tu została w Rzymie do wiosny, póki nie pojedzie na fundację do 

Poznania. Gdyby fundacja nie udała się ma wrócić na powrót do 

Francji. Wchodzi tedy do klasztoru s.[an] Egidio. 

 Kalinka
35

 do mnie pisał o swoim widzeniu się z ks. Soubiranne,  

o którym zapewne i Ojcu Aleks.[androwi] mówił. Wskutek tego na-

pisałem list do Kalinki po francusku do przeczytania ks. Soubiranne, 

który tu nie zapieczętowany przyłączam. Z jego treści dowiesz się o co 

rzecz idzie. 

 Usposobienie pobożne i prawdziwie chrześcijańskie Twojej sio-

strzenicy Czosnowskiej bardzo mnie rozczuliło. Cieszę się z tego i tym 

___________ 
35

  WALERIAN KALINKA CR (1826-1886) – ksiądz, znany polski historyk. Stu-

diował filozofię i prawo na uniwersytecie w Krakowie. W 1847 r. studiował 

bibliotekarstwo w Belgii i Holandii. W 1855 r. powrócił do Paryża, pracował 

dla partii monarchistycznej. W 1861 r. został dyrektorem Biblioteki Polskiej  

w Paryżu i aktywnym współpracownikiem Hôtelu Lambert. W 1862 r. wyje-

chał do Rzymu i zbliżył się do oo. zmartwychwstańców. Do Zgromadzenia 

wstąpił 26 kwietnia 1868 roku i 17 grudnia 1870 r. otrzymał święcenia 

kapłańskie. Był nazywany „założycielem krakowskiej szkoły historycznej”.  

Odegrał bardzo istotną rolę w dziejach Zgromadzenia jako założyciel wspól-

noty oo. zmartwychwstańców w Polsce. Zmarł 16 grudnia 1886 r. we Lwo-

wie. Por. Polski Słownik Biograficzny t. 11 (1964-1965), także Historia Zgro-

madzenia Zmartwychwstania Pańskiego, str. 613, O. Johna Iwickiego CR. 
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bardziej będę ją polecał Panu Bogu. Pokłoń się najserdeczniej zacnej 

Twej siostrze będę prosił Pana Boga za nią. Co to? Czy już nie ma być 

dłużej w Paryżu, że się tak prędko sam do Rzymu wybierasz? 

 Żegnam Cię najczulej mój drogi Ojcze Aleksandrze i Twoim 

modlitwom się z serca polecam. 

        Brat i sługa ks. Piotr 

 Ojcu Józefowi i całej Kolonii w Issy kłaniam [się] najuprzejmiej. 

Kapitanowi item. A czy pamiętał o moim kommissie co do  Le Monde. 

 

 

38. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1036) 

 

Rzym, 24 czerwca 1865 [r]. 

  

 Mój drogi Ojcze Aleksandrze, 

 Z listu do Ojca Przełożonego dowiesz się o rzeczach bieżących 

tu u nas w Rzymie. Więc tego nie powtarzam, co tam napisałem. 

 Z innych rzeczy są te; 

 Przysłał do nas pan Antonis, ekspedytioner tutejszy żądanie na 

27 i coś skudów, przeszło 150 fr. za jakieś zafrankowanie przesyłki 

obrazu jakiegoś do Warszawy, do pana Ksawerego Pusłowskiego. Co 

to znaczy? I czy mamy za to płacić? A w razie, że tak, skąd wezmę 

pieniędzy? Kiedy mowa o pieniądzach, czy nie mówił co Ojciec Prze-

łożony za jakie pieniądze ma jechać do Ameryki brat Ludwik, który na 

końcu lipca już będzie kapłanem, a w sierpniu powinien już wyjechać? 

Ta odpowiedź bardzo nas blisko obchodzi. 

 Pisałem do Ojca Przeł.[ożonego] w ogólności o braku pieniędzy, 

ale do Ojca Aleksandra gotów jestem pisać w szczególności, to jest  

z prośbą o ich przysłanie, jeśli może skąd dostać, bo szkoda konsolida-

ty [s]przedawać, a wkrótce i tych nie będzie. 

 W ciągu tego tygodnia nie oddano mi znowu listów z Paryża,  

a jutro w niedzielę jestem pewien, że mi dwie paki oddadzą, jak prze-

szłej niedzieli. Musi być w tym jakaś przyczyna, jakieś nieporozumie-
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nie, o którego rozwiązanie upraszam. Od Ojca Karola w tym tygodniu 

nie miałem żadnej wiadomości. 

 Dziś spieszę, ale we wtorek napiszę o wszystkim, co jeszcze  

z zaległych rzeczy może obchodzić i obchodzi drogiego Ojca Aleksan-

dra. Siostrze i wszystkim w jej domu zasyłam moje uszanowanie  

i przypomnienie się ich pamięci. A zawsze kochajmy się i módlmy się 

wzajemnie za siebie. 

        Brat i sługa ks. Piotr 

 

 

39. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1037) 

 

Rzym, 27 czerwca 1865 [r]. 

 

 Mój drogi Ojcze Aleksandrze, 

 Jak przewidziałem, dwa kuriery razem przyszły, ale nie w nie-

dzielę jak zwykle, tylko w sobotę. Co to znaczy? 

 Za przysłane egzemplarze Reguły ślicznie dziękuję i proszę po 

jednym w każdym pakieciku przysłać. 125 fr. na ś[w]. Jozafata otrzy-

małem i zaraz oddam. Rozumie się, że i kartki Ojca Przełożonego za-

razem. 

 List do Ojca Św.[iętego] bardzo dobry, jedno [tylko] za długi,  

a między nami radziłbym był niektóre wyrażenia opuścić. Ale wcale 

nie narzucam mego zdania i cieszę się z odpowiedzi Ojca Świętego. 

 Drogi Ojciec Aleksander już wie moje zdanie, co do swego prze-

niesienia się do Rzymu. Nie odpisałem na razie, tym samym kurierem, 

bo nad takimi rzeczami trzeba się wprzódy zastanowić. Coraz mi wię-

cej uśmiecha się, biorąc z osobistego punktu zapatrywania się i czucia, 

przyjazd O. Aleks.[andra] do Rzymu, ale mi zawsze zdaje się biorąc 

rzecz z punktu ogólnego interesu dusz i Zgromadzenia, i nawet kraju, 

że pobyt w Paryżu jest do nie opuszczenia, że na nim dużo można 

robić jeszcze, i owszem teraz najwięcej. A że się odbiera tylko trybu-

lacye w nagrodzie, to tym bardziej trzeba zostać sądząc po Bożemu. 

Dopiero teraz misja ta może być zupełnie czysta nie po ludzku, ale po 

Bożemu prawdziwie. Jeszcze o tym do Ojca nie pisałem, ale wkrótce 
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napiszę, chociaż wiem, że decyzja od Ojca nie zależy, bo O. Alek-

sander jako Radca Główny ma zawsze sam z siebie prawo mieszkania 

w Rzymie. I dlatego głównie z racjami mymi udaję się do samegoż 

Ojca Aleksandra. 

 Że ze Lwowa z długiem wyjechałem, to dlatego że tam niewiele 

miałem naszych pieniędzy, ledwie ile na drogę, reszta była seminarzy-

skich i nie spodziewałem się, żeby mi potem tyle przybyło. 

 Księżna choć zdrowa, ale się musi oszczędzać i niewiele pisze. 

Kamockiemu bardzo sprzyja i zrobiła, ile mogła, mówiła Papieżowi 

bardzo natarczywie, toż samo i z Komisarzem Inkwizycji, który natu-

ralnie chował się za mury sekretu, ale jednak ogólnikami dosyć szcze-

gółów przychylnych wyraził. Więcej nie może. Co do jego odjazdu na 

lato do Paryża ten zależy od jego starszych w porozumieniu z Inkwizy-

cją, ks[ię]żna w tym nie może nic uczynić. Jakiś kopista pana Broel 

Plater skrzętnie się dopytuje o niego i posyła tu do niego list. Zapewne 

matka jeszcze jest w Paryżu, a w każdym razie będziesz wiedział  

o adresie. Najserdeczniej kłaniam [się]. O książki (ową pakę) upra-

szam jak można najprędzej. Modlitwom się polecam. 

            Brat i sługa ks. Piotr 

 Siostrze i wszystkim w jej domu zawsze kłaniam [się] najser-

deczniej. 

 

40. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1038) 

  

Rzym, 1 lipca 1865 [r]. 

 

 Najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

 W Kongregacji Penitencjarii szukali owego reskryptu i nie znale-

źli. Więc się podała nowa prośba i będzie odpowiedź na przyszły wto-

rek, więc da Pan Bóg przyszłym kurierem, to jest we wtorek wypra-

wioną będzie przez moje ręce. 

Już zacząłem rozpisywać na wszystkie strony odezwy wskutek 

wezwania, jakie otrzymałem od Komisji Papieskiej. Widzę, że to nie 

tak mała liczba będzie tych odezw, bo posyłam wszędzie, kogokolwiek 
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sobie przypomnę, że o tym z nim mówiłem. Ojcu Aleksandrowi posy-

łam dla wiadomości kopie listu Komisji do mnie, którą odautografo-

wałem, dla nie pisania ciągłego tych samych kopii, co by męczyło na-

szą młodzież. List tu przyłączony do ks. Morawskiego jest także  

w tymże interesie, ale zwykle posyłam wprost przez pocztę. Posyłam 

list do O. Przełoż.[onego] od jego penitentki, do którego we środku 

kilka słów dopisałem, ale nic nie ma w tym nowego dla ks. Aleksan-

dra. Proszę jednak ten list zaraz kazać odesłać. 

 Według rady Ojca Aleksandra rozpisuję także naokoło i o pie-

niądze - do owych przyjaciół wśród których psy mają zjeść zająca, jak 

się wyraził drogi O. Aleks.[ander]. Ale ten zając ma Pana Jezusa, który 

psy odpędzi, a przyjaciół jak zawsze napędzi. Ojcu Dąbrowskiemu 125 

fr. na kanonizację oddałem. Dziękuje i prosi o więcej. Franków owe 20 

na krzyże znalazły się. 

 Czy też Ołaj kochany pamiętał, że miał wziąć za parę dni wtedy 

wyjść mającą Annee Geographique za 1864 [r.], ażeby ją do paki przy-

łączyć? O tę pakę przed innymi znowu upraszam, bo tam są niektóre 

rzeczy na które tu ludzie czekają. 

 Proszę się pokłonić siostrze i całemu domowi. Polecam ich 

serdecznie Panu Jezusowi. Pan Jezus z nami. 

        Brat i sługa ks. Piotr 

 Zjawi się tam Żyd poczciwy: Nuchim Szachnowski, dawny aren-

darz Czackich, a dziś emigrant - będzie miał kartkę ode mnie. Polecam 

go jako poczciwego Żyda. 

 Od Ojca Karola były wiadomości, ale nic szczególnego. O. To-

masz wyjechał tam gdzieś na wieś na dni kilkanaście. Ponieważ do-

brze wiedzieć jednemu o drugim, wypisuję z listu, co się tego tyczy: 

„Zdaje się, iż O. Tomasz jest raczej misjonarzem niż rektorem Aka-

demii (tam id); sądzę, iż mu daleko jest przyjemniej chodzić od wioski 

do wioski i tam przepowiadać, jak na miejscu siedząc czuwać nad 

dziatwą. I to jest jego zasługą, iż się tyle wstrzymuje od swego pociągu 

do misjonarki przenośnej, lecz czy będzie miał zawsze dość siły, aby 

tę chętkę zwyciężył? Trzeba się modlić o to do Pana Boga, i dlatego 

sam nie umiejąc polecam go modlitwom braci.” 
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41. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1039) 

 

Rzym, 7 lipca 1865 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

 Dopiero dziś wieczorem po zamknięciu biura w ambasadzie 

przyjdą listy kochanego O. Aleksandra, tak że na nie we wtorek dopie-

ro będzie można odpisać. Wprzódy przychodziły dniem później, t. j.  

w niedzielę, dziś przychodzą w sobotę wieczorem. Nie wiem, dlaczego 

ta zmiana. W tym tylko tego można żałować, czemu nie przychodzą  

z rana, można by jeszcze tego samego dnia odpisać. W tej chwili, tedy 

nic nie mam do odpisania. Do doniesienia także albo mało co, albo ty-

le, co nic, bo we wtorek pisałem. Wydostałem tylko z Penitencjarii 

reskrypt na ów Casus, który przesyłam. 

 Chciałem dziś pisać do Ojca Przełożonego, ale to da Pan Bóg bę-

dzie na przyszłą sobotę, bo przecież przeszłej soboty pisałem do niego. 

A właściwie w domu nic nie ma nowego. Mam nadzieję, że otrzy-

mamy od Ojca Świętego przywilej święcenia z naszego własnego ty-

tułu (titulo Congregationi) teraz na kilku, a potem znowu na kilku itd. 

Będzie to wielkie dobrodziejstwo. Za skutek mi zaręczono. Siostrze  

i wszystkim w jej domu najserdeczniej kłaniam [się]. Proszę o modli-

twy. 

        Brat i sługa ks. Piotr 

 

 

42. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1040) 

 

Rzym, 11 lipca 1865 [r]. 

 

 Drogi Ojcze Aleksandrze, 

Zbyszewski
36

 zabrał mi cały czas na korespondencję dziś z rana 

przeznaczony więc tylko dwa słowa. Zresztą główna rzecz jest wypi-

___________ 
36

  LEON ZBYSZEWSKI CR, ksiądz – ur. w 1832 r., wyświęcony w 1872 r. Wy-

stąpił ze Zgromadzenia w 1890 r. 
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sana w przyłączonym tu liście do Ojca Przełożonego, więc do niego 

odsyłam. W sobotę da Pan Bóg obszerniej napiszę. Pan Jezus z nami. 

        Brat i sługa ks. Piotr 

 Korzeniowski winien za list 6 bajoków. 

 

 

43. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1041) 

 

Rzym, 15 lipca 1865 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

 Zdaje się, że nie unikniemy wydatku na restaurację Seminarium,  

i że wkrótce Komisja do Ojca Aleksandra o pieniądze zapuka. To są 

jedyne pieniądze na jakie ona rachować teraz może, jedyne jakie mieć 

[może]. Restauracja zaś nieuchronna i zaraz się do niej zabierają. Ar-

chitekt ją szacuje na 12.000 skudów. Przestrzegam tedy o tej może-

bności i to bliskiej drogiego Ojca Aleksandra, ażeby owe przynajmniej 

40.000 fr., jakie miał mieć z pożyczki od kredytu, mógł mieć zawsze 

na pogotowiu. Wszystko, co kapitan mówi o ś[w]. Adryanie, nie jest 

dokładne. I miejsce i kościół i klasztor bardzo odpowiedn[i]e. 

 Malaria w tym miejscu nie panuje. Dom zaś cały będzie na słoń-

ce, bo nie o sam klasztor chodzi, ale o budynek, który jest na prawo 

kościoła, a który służył za koszary dla trzech kompanii. Wszyscy nam 

winszują i dziwują się, żeśmy coś tak dobrego otrzymali i mogli otrzy-

mać, i uważają to jako triumf dla nas. Proszę się tedy uwagami kapita-

na nie kłopotać. Co do Ojca Józefa, wątpię, aby mógł dobrze pamiętać. 

De Antonis został zapłacony, bo pokazał zaświadczenie, że paka do-

szła, więc się upominamy o te pieniądze. 

 Niech się Ojciec Aleksander najdroższy nie lęka o owych nowi-

cjuszów, z których jeden wygląda przed nim na złego, a drugi na głu-

piego. Doprawdy nie rozumiem, jak mógł to O. Aleksander dostrzec, 

ale ręczę, że tak nie jest. Pochwały zaś dane Zającowi i Królikowi były 

słuszne w swoim rodzaju jeszcze się o tym drogi O. Aleksander kiedyś 

przekona. Przynajmniej to nasi przyjaciele. 200 fr. ojcu Cirino oddane 

zostały. 
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 W Rzymie bardzo kontenci z artykułów Le Monda o bł. Jozafa-

cie, ale bardzo niekontenci z Polaków, że dla jego Kanonizacji nic nie 

czynią. Trzeba koniecznie coś w tym przedsięwziąć. Ja piszę do róż-

nych osób w Galicji o tym. Sam Ojciec Święty jest bardzo niezado-

wolony, przede wszystkim z biskupów, ale i z Polaków w ogólności. 

Widziałem się właśnie w tej chwili z m[onsi]g[no]rem Bartolini, Se-

kretarzem Rytów, opowiadał mi o tym con fuoco. 

 Siostrzenicę Twoją Panu Jezusowi polecam i polecać będę. Sios-

trze i całemu jej domowi najuprzejmiej kłaniam [się]. Pan Jezus z na-

mi. 

        Brat i sługa ks. Piotr 

 

 

44. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1042) 

 

Rzym, 19 lipca 1865 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

 Posyłam do O. Przełożonego list tą razą zapieczętowany, bo są 

tam rzeczy sumienia i moje, i innych. Z wiadomości, jakie tam daję, to 

jedno tylko jest do zanotowania, że owe 15.000 skud.[ów] przez Ja-

sieńskiego już w Brazylii zebrane zdają się być na Seminarium. Jeżeli 

tak jest, dobrze by było wydobyć je jak najprędzej, aby uratować choć 

w części fundusz Ojca Aleksandra. Bo Komisja szturmuje. 

 Byłem onegdaj u Franchego mówił mi, żeby o tym O. Aleks.[an-

dra] uprzedzić, bo się wezmą zaraz do robót. Z tego powodu zwiedzi-

łem cały lokal. Nie rachując wcale klasztoru, bo póki są zakonnicy 

mowy o nim być nie może, jest jeden budynek od Campo Vaccino,  

a drugi od via Sassia zdaje mi się, to jest z tyłu obrócony w stronę, 

gdzie jest Piazza Trajana. W jednym po wyrestaurowaniu może się po-

mieścić z 80, a nawet ze 100 osób, na drugim przynajmniej z 50. Jeden 

z nich mamy my zabrać, tak życzy sama Komisja. Pomiędzy ob.[y-

dwo]ma jest spory ogródek pomarańczowy i miejsce ze wszystkich 

czterech stron zamknięte. Jak się wyrestauruje, wybuduje to będzie 

bardzo ładne, i dobre, i wielkie, ale ja uważam, że nie 12.000 sku-
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d.[ów], jak architekt zacenił, ale i 20.000 skud.[ów] ledwie wystarczy. 

Cóż robić? Nie my to zaczęliśmy i nie bylibyśmy nawet wezwani do 

rady. Rzecz tymczasem idzie naprzód, byleby szła, to przecież dojdzie 

do kresu! Ale w to poszedłby cały fundusz O. Aleks.[andra], to jest  

w restaurowanie samego Seminarium, bo w owej sumie ja nie liczę to, 

co Zgromadzenie musiałoby wydać na swoją część. Dobrze by tedy 

bardzo było, żeby owe fundusze brazyl[ij]skie przyszły tu w pomoc, 

jeśli prawdziwie są przeznaczone na Seminarium. 

 Druga rzecz, którą mam Ojcu Aleksandrowi już wprost zako-

munikować jako jego się tyczącą, ale o której także pisałem do Ojca, 

jest ta, że m[onsi]g[no]r.[e] Franchi bradzo by był za podróżą kocha-

nego O. Aleks.[andra] do Hiszpanii w rzeczy Seminarium, to jest, żeby 

tam na Seminarium zbierać pieniądze. W takim razie O. Aleks.[ander] 

miałby stąd listy polecające do Nuncjusza i do biskupów, nawet do 

Portugalii, ale Hiszpanie rzecz główna. Co O. Aleks.[ander] na to?  

W takim razie Ojciec Aleks.[ander] przed przybyciem tu do Rzymu 

odbyłby tę podróż i z nowym tytułem do wdzięczności Ojca Świętego, 

przybyłby tutaj obarczony spoliis opimis. Ta myśl zaś tym bardziej 

uśmiecha się m[onsi]g[no]rowi Franchi, że on zna Hiszpanię (był tam 

Pronuncjuszem) i jest pewien, że rzecz by się pięknie udała. Czekam 

zwykłej odpowiedzi. Te są dwie główne rzeczy. 

 Wiadomości o śmierci siostrzenicy bardzo mnie także dotknęły, 

bo z tych kilku wskazówek, które miałem w jej osobie, nauczyłem się 

ją cenić. Proszę zbolałej siostrze oświadczyć najtkliwsze moje współ-

czucie, modlę się za jej duszę i nie przestanę ją we Mszach [świętych] 

Panu Bogu polecać. 

 Przepraszam, że jeszcze Matce Makrynie
37

 nie kazałem donieść, 

ale nie miałem brata Władysława pod ręką. Jutro się to zrobi. Brat 

___________ 

37
  MAKRYNA MIECZYSŁAWSKA (ok. 1784-1869) - przełożona Bazylianek  

w Rzymie. W literaturze pochodzenie jej jest owiane tajemnicą, szczególnie 

sprzeczne są dane na temat wczesnego okresu jej życia. Wg niej będąc prze-

łożoną w Mińsku na skutek odmowy wyrzeczenia się wiary doznała wraz  

z innymi zakonnicami prześladowań. Pisemny opis tych prześladowań przy-

niósł jej rozgłos niemal w całej Europie. Związana ze zmartwychwstańcami 

wywarła negatywny wpływ na Zgromadzenie. 
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Władysław musiał przez kilka dni w s.[an] Claudio nocować, bo ks. 

Bakanowski zachorował na oczy. Dziś zdrów. Więc jutro będzie wol-

ny. A chcę już według żądania posłać brata Władysława. Polęcę także 

ks. Bakanowskiemu i ks. Barzyńskiemu po kilka Mszy [świętych] za 

dusze nieboszczki zmówić. 

 Polecam się Twemu najlepszemu sercu mój drogi Ojcze Alek-

sandrze, niech Cię Pan Jezus pocieszy prawdziwą Swoją pociechą  

w tej nowej dla Ciebie boleści, a jeszcze bardziej życzę tego Twojej 

siostrze. Wszystko dobre, co z ręki Jego, wszystko najlepsze! Módl się 

za mnie ja się za Ciebie najserdeczniej modlę. 

        Brat i sługa ks. Piotr 

 

 

45. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1043) 

 

Rzym, 22 lip.[ca] 1865 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

 Monsignor Franchi oświadczył mi wczoraj, że na ostatnim po-

słuchaniu Ojciec Św.[ięty] mu polecił, ażeby udać się do O. Alek-

sandra o pieniądze potrzebne na budowanie i prosił mnie wskutek te-

go, abym już o nie O. Aleksandra poprosił. Zresztą nie idzie teraz  

o wielką sumę, tylko o 1300 do 1500 skudów, a zatem mniej więcej 

7000 franków, potrzebne na oporządzenie provisorium, które ma być 

otwarte na 1 listopada. Ojciec Św.[ięty] już stanowczo przeznaczył ten 

dom przy ś[w]. Adryanie, czyli raczej domy, nie tykając samego klasz-

toru. Weźmie się tylko na teraz jedno skrzydło klasztoru dotykające do 

domu przeznaczonego po przebudowaniu na seminarium, a to skrzydło 

za pomocą sumy powyższej architekt podejmuje się przyrządzić tak, że 

będzie w nim (zamiast 8, które są dzisiaj) albo 26, albo 28 porządnych 

stancyi [pokoi] gotowych na 1 listopada, a potem zabiorą się do prze-

budowania domu przyległego, na który trzeba będzie dalszych fundu-

szów. To zaś skrzydło stanowić będzie to provisorium o którym mowa, 

ale w tym zamiarze, aby i potem ciągle należało do seminarium. Oj-
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ciec Św.[ięty] zapalił się do tej myśli i dzieła, cieszy się nawet z tego, 

że w tej części miasta porządny dom stanie i zdaje się rachuje, kiedy 

będzie go mógł zwiedzić, jak już raz stanie. W tej rzeczy nic perswa-

dować nie można, bo wszystko idzie od samego Ojca Świętego. 

 Uprzedzam tedy Kochanego Ojca Aleks.[andra] o potrzebie 

przysłania tej pierwszej sumy i proszę przysłać jak najprędzej, to jest 

na 1 sierp.[nia], choć jaką znaczną część, bo roboty rozpoczynają się  

z 1 sierp.[nia]. Najlepiej byłoby wszystko od razu, bo architekt z góry 

musi wszystkie materiały mularskie zapewnić, a choćby i nie, to jed-

nak trzeba zawsze mieć w pogotowiu, bo nie wiadomo, kiedy i jak 

zażądają. 

 Mówiłem wczoraj także z m[onsi]g[no]rem Franchi o podróży  

O. Aleks.[andra] po Hiszpanii. On jest bardzo za nią i gorąco zachęca. 

Moim zdaniem tej rzeczy nie wypada zaniedbać. Listy polecające będą 

natychmiast, jak tylko będę miał wiadomość, że zgoda. Pieniędzmi 

tam zebranymi można by całą budowę prowadzić, przynajmniej do 

tyla, o ile będzie można i tak by się oszczędziły pieniądze paryskie. 

Mnie się zdaje, że O. Aleks.[ander] chętnie się tej podróży podejmie. 

Niechże Pan Jezus natchnie. Otrzymałem telegram o Jasieńskim. 

Zapewne w dzisiejszych listach, które za parę godzin otrzymam, będę 

miał objaśnienie. Donoszę, że listy zawsze tym samym sposobem do-

chodzą, to jest oba pakiety w sobotę wieczór, co dawniej przychodził 

jeden w niedzielę wieczór, a drugi we środę. 

 Nie wiem, czy doniosłem Korzeniowskiemu, że zapłaciłem za 

jego mieszkanie 6 skud.[ów] 30 bajoków, a teraz za listy już nie wiem 

ile? 8 czy 10 baj.[oków]. Tu jest jeden za dwa. To wszystko tedy mi 

winien i dobrze by zrobił, żeby odesłał na to conto z 50 fr. Byłoby to  

z procentem, ale za to przesyłka łatwiejsza. A jeśliby mu o to chodziło, 

obrachowalibyśmy się później. Listy tu przyłączone leżały od prze-

szłego kuriera, bo za późno mi były przysłane.  

Za duszę pani Julii już sam parę Mszy [świętych] zmówiłem  

i jeszcze zmówię da Pan Bóg. Siostrze proszę oświadczyć stałe moje 

współczucie i polecenie jej Bogu. Pan Jezus z nami. 

            Brat i sługa ks. Piotr 
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46. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1044) 

 

Rzym, 25 lipca 1865 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

 List O. Józefa był dla mnie prawdziwą boleścią, powiększoną  

o wiele tym, że się do jego konkluzji przyłączył Ojciec Aleksander. 

Mój drogi O. Aleksandrze, skąd w Ojcu Józefie taka - nie wiem, jak 

nazwać przeciwko temu Jasieńskiemu? Pojmuję, że z najlepszych po-

budek, ale mylnie zastosowanych. Odpisuję mu nie na jego racje. Cho-

ciaż jednej z nich dosięgam, ale na samą rzecz i bardzo proszę prze-

czytać, i o ile to się stosuje do O. Aleksandra wziąć tę odpowiedź i do 

siebie. Wierzaj mi Ojcze Aleksandrze, że my się do tej rzeczy mieszać 

nie powinni[śmy] i zostawić wszystko Ojcu Przełożonemu, jak tam 

będzie na miejscu. Jeżeli zaś już uczyniliście ów krok do rządu brazy-

l[ij]skiego, tedy przewiduję, że z tego mogą wielkie kłopoty wyniknąć 

dla O. Przełożonego. Coż robić? Prosić Pana Jezusa, żeby wszystko 

obrócił na dobre. Ojciec Przełożony przez to będzie w kłopocie, że nie 

ma prawa mówić, że Jasieński jest owym X - a wy to rozgłosilibyście. 

A potem nie ma prawa postępować z nim dzisiaj publicznie jak z ło-

trem, dlatego że nim był kiedyś, zwłaszcza kiedy wie, że ten łotr na-

wrócił się i widzi, że nie robi nic zdrożnego, tylko owszem niejedną 

rzecz dobrze. Co do tytułu hrabiego, to ja pierwszy nie pochwalam  

i nigdy go nie nazwę hrabią, ani nawet szlachcicem, póki mi dokumen-

tów nie pokaże. Więc w tym ani O. Przeł.[ożony] z nim się nie zgodzi, 

to swoją drogą. Ale, czy dlatego że to głupstwo zrobił już mu poczci-

wego włoska na głowie nie zostawić? A tyluż innych, z którymi prze-

cież my sami byliśmy i bywamy grzeczni? I czyż dlatego już ode-

pchnąć i jego i to wszystko co zrobił? To byłaby rzecz dziwna i nie 

wiem jakiego nazwiska! On nam w Brazylii wszystko przygotował, on 

tam nas wezwał (a pewno nie potrzebował, a choćby ...) więc on nas 

tam sprowadził na to, żebyśmy go zarżnęli! Wymknęło się mi to 

ostatnie słowo bez myśli. Bogdajby się nie sprawdziło! Przepraszam. 

Dziś mamy obiad po pierwszej Mszy [świętej] Ojca Ludwika Eleny. 

Czekają na mnie. Pan Jezus z nami. Najoddańszy brat i sługa.  

     Ks. Piotr 
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Proszę bardzo kazać zafrankować list ks. Wincentego do jego Ojca 

do Munich. To biedny emigrant, a tu nie można wprost, a przez Fran-

cję droga.  

 

47. List do O. Jozefa Hubego CR (ACRR 1380) 

 

Rzym, 25 lipca 1865 [r]. 

 

 Mój drogi Ojcze Józefie, 

 List kochanego O. Józefa sprawił mi wielką boleść, tym większą,  

że nie widzę sposobu przyjść do porozumienia. I dlatego właśnie nie 

będę odpowiadał na racje, jakie mi O. Józef daje, bo i na cóż się przy-

da? Na jedną, jednak odpowiem. Pisze mi Ojciec Józef: „dopóki nie 

chodziło o interes trzecich osób można było milczeć, ale teraz kiedy 

idzie o nasze Zgromadzenie, o szczęście całej poczciwej rodziny, mil-

czeć byłoby prawdziwym grzechem”. A wprzódy powiedział był  

O. Józef, „a teraz mielibyśmy pomagać do małżeństwa?”. Naprzód nie 

idzie o żadne pomaganie do małżeństwa; o żadne dawanie mu fałszy-

wych tytułów, o żadne nawet chwalenie go, gdzież pomaganie? 

 Po wtóre szczęście lub nieszczęście jakiejś rodziny, której O. Jó-

zef daje tytuł poczciwej, odebrawszy go raz na zawsze Jasieńskiemu, 

zależy od niej samej, jeżeli się nie przekona dobrze o tym, co ma czy-

nić i na ślepo czyni, sobie winna. Przestrzec ją, jeśli się z nią jest  

w stosunkach, jest uczynkiem miłosiernym, niekiedy nawet obowiąz-

kiem, byleby bez niesprawiedliwości dla owej trzeciej osoby, ale 

przestrzegać za morzami i lądami, i to na ryzyko niesprawiedliwości 

(bo przynajmniej na ryzyko zgodzimy się), to doprawdy nie widzę 

obowiązku. 

 Nareszcie co do Zgromadzenia, to widzę przeciwny obowiązek,  

a tym jest zostawienie wszystkiego Ojcu Przełożonemu i nie robienia 

nic bez niego. Jakże można przypuścić, że Jasieński zaszkodzi Zgro-

madzeniu kiedy Ojciec Przełożony tam będzie na miejscu i będzie się 

mógł tak postawić, jak mu się spodoba, jak zobaczy z okoliczności,  

z natury rzeczy tam na miejscu? W każdym razie wypadało stanowczy 

sąd i ostatni, to jest stanowczy krok zostawić Ojcu Przełożonemu. 
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 A teraz, co będzie kiedy przyjedzie O. Przełożony na miejsce  

i w sumieniu nie będzie mógł postąpić tak jak O. Józef, a pozycja już 

będzie popsuta przedwczesnym krokiem O. Józefa? Ja myślę, że przez 

ten krok wielkiego ambarasu i prawdziwego kłopotu nabawiony będzie 

O. Przełożony w Brazylii. Coż robić? Pan Jezus wszystko obroni na 

Swoją chwałę i na nasz pożytek. Tego przynajmniej jestem pewien i to 

mnie pociesza. Ale ja to tylko wkrętnie wszystko powiedziałem. 

Główna rzecz, którą chcę powiedzieć jest to objaśnienie, że jedynie 

ode mnie wiedzą bracia zacząwszy od O. Przełożonego, że Jasieński 

pojechał do Brazylii, i że Jasieński jest ów X. którego kiedyś znali,  

a wiedzą pod sekretem, podobnie świętym jak sekret spowiedzi, i od 

którego zależy życie człowieka, a może nie jednego. Ja tego przed 

Ojcem Przeł.[ożonym] i przed OO. Aleks.[andrem] i Józefem nie 

taiłem (nikt inny nie wie), bo było w zaufaniu zupełnie braterskim. 

Teraz mój drogi Ojcze Józefie ja Ci zaprzeczam prawa mówienia ko-

mukolwiek, że Jasieński jest owym X. (nazwiska nie piszę, żeby przy-

padkiem nie wpadło komu pod oczy). 

 A tym samym nie możesz czynić owego zawiadomienia rządu 

brazylijskiego, bo ono tylko na tym polega, że Jasieński jest owym X. 

Ja sumiennie mówię, że mówiłem o tym wszystkim O. Józefowi  

i O. Aleks.[androwi], tylko w tym przypuszczeniu, że nikomu nie po-

wiedzą i nie wydadzą. Inaczej miałbym był za obowiązek sumienia 

najświętszy nie mówić. Więc moje sumienie jest w to wplątane  

i skompromitowane. Więc mam prawo wymagać i to w sumieniu, cze-

go wymagam, to jest nałożyć i to, jako obowiązek na sumienie Ojca 

Józefa i O. Aleksandra. I to czynię. Proszę mi wierzyć, ani ja ani Oj-

ciec Przełożony, który pierwszy o tym wiedział, tym więc bardziej ani 

O. Józef ani O. Aleks.[ander] nie mamy prawa mówić, że Jasieński jest 

owym X., i to przed Panem Bogiem. Powtarzam to tyle razy, bo rzecz 

jest najważniejsza. A tu dodałem, że ani ja nie mam prawa mówić, bo 

tak jest najprawdziwiej; i to pokazuje, że ja nie arbitralnie od O. Józefa 

wymagam, aby nic nie mówił.  

Ton tego listu jest mimo mojej woli stanowczy, bo go nakazywał 

charakter sam rzeczy, ale ja jestem dla O. Józefa z największą uniżo-

nością w duszy, a zawsze ze szczerą przyjaźnią i miłością. Żałuję nie-

mal, że tak musiałem mówić, ale w sumieniu musiałem. Jak to przyj-
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mie drogi O. Józef, zostawiam to Panu Bogu. Proszę tylko nie gniewać 

się na mnie, i zawsze mnie kochać.  

Kłaniam [się] pani Borowskiej i pani Milliot najuprzejmiej. 

     Najoddańszy w Panu Jezusie ks. Piotr 

 

 

48. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1045) 

 

Rzym, 27 lipca 1865 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

 Przedwczoraj nie zdążyłem z napisaniem listu do Ojca Przeło-

żonego i wyprawiłem kuriera bez niego. Ale mi zapewniono, że teraz 

można co dzień oddawać listy w ambasadzie, o czym się dzisiaj sam 

osobiście dowiem, jeżeli tak jest, więc ten list dzisiaj pójdzie. Wypra-

wiam go zaś dlatego dwa dni przedtem, że jest pilny, i że tym sposo-

bem prędzej O. Przełoż.[ony] dojdzie, bo jeżeli z Liverpool co czwar-

tek wychodzą statki, to jeszcze będzie czas, aby z Paryża do Liverpool 

na czwartek zdążył, co może za dwa dni już by być nie mogło. 

 Czekam odpowiedzi drogiego Ojca Aleksandra co do podróży do 

Hiszpanii i co do 7.000 fr. na 1-go sierpnia. 

 Tu u nas w Rzymie dzięki Bogu wszystko nieźle idzie, młodzież 

rzeczywiście bardzo dobra, i jak O. Aleks.[ander] przyjedzie będzie 

musiał to samo powiedzieć. Dwaj Włosi tylko dają do czynienia, bo 

Włosi mają swoje nabożeństwo, swój ton, i swój styl, który do euro-

pejskiego naciągnąć trudno nieco, ale że młodzi i dobrej woli, a przy 

tym rozumni, więc to da Pan Bóg pójdzie. Już się niemało zrobiło. 

 Proszę Ojca Józefa serdecznie pozdrowić, nie mam do niego 

osobiście najmniejszego żalu, a z powodu ostatniego zajścia tylko 

serdeczniej modlę się za niego. Telegrafowałem, chociaż bez wielkiej 

nadziei, ale jedynie, aby dopełnić obowiązku sumienia. Teraz nic nie 

mam sobie do wyrzucenia. A skutki zostawiam Panu Jezusowi i pro-

szę, aby wszystko naprawił i te skutki nie były takie, jakich by się 

można lękać. Mam nadzieję, że On sam wszystkiemu zaradzi. 
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Bardzo uprzejmie kłaniam [się] najzacniejszej Twojej Siostrze  

i wszystkim w jej domu. Nie odpisałeś mi drogi Ojcze Aleksandrze, 

czy się ona tu nie wybiera na zimę? Pan Jezus z nami. Proszę się mo-

dlić za nas i kochać. 

    W miłości Pana Jezusa brat i sługa ks. Piotr 

 

 

49. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1046) 

 

Rzym, 29 lipca 1865 [r]. 

 

 Twoje listy mój drogi Ojcze Aleksandrze dopiero dzisiaj wieczo-

rem przyjdą, więc nie mogę na nie odpisywać, ale jeśli doprawdy mo-

żna, jak się zdaje co dzień stąd listy posyłać, tedy na listy dziś  

w sobotę przychodzące będę odpisywał w poniedziałek. Proszę mi 

donieść, czy list ostatni z 27 lipca tu we czwartek oddany, doszedł 

dwoma dniami wprzódy od niniejszego.  

W liście O. Przełożonego z Kuebeku nic nie było oprócz wia-

domości o mgle gęstej przez jaką trzy dni się przedzierał, a i tu jeszcze 

po szczegóły odsyła do listu mającego się drukować (więc Wy coście 

go czytali więcej wiecie) i [moich] nadziei, że przyśle posiłki pienię-

żne. Posyłam list do ks. Koźmiana z dyplomatami na żądane przywi-

leje. 4-go sierpnia już miał być w Poznaniu z powrotem ze Szcza-

wnicy. 

Po otrzymaniu listów dzisiejszych da Pan Bóg obszerniej na-

piszę. Tymczasem daję znać, że pakę książek wczoraj otrzymałem, za 

nią wielkie dzięki naprzód O. Aleks[andro]wi, a potem za wyprawie-

nie i wszystkie trudy podjęte panu Franciszkowi. Nie znalazłem w niej 

jednak butelki owej wielkiej atramentu z ręki p. Decourdemancha
38

.  

O innych dezyderatach osobno do niego napiszę.  

___________ 
38

  ALPHONSE DECOURDEMANCHE (de Courdemanche) (1797-1871) – francuski 

prawnik, publicysta. Początkowo współpracował z redakcją pisma Globe, po-

tem ogłaszał artykuły w Revue Encyclopedique. 
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Proszę się najserdeczniej kłaniać siostrze, dla której zawsze je-

stem z wielkim uszanowaniem i uczuciem serdecznym. Pan Jezus  

z nami. 

         Brat i sługa  ks. Piotr 

 

 

50. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1047) 

 

Rzym, 5 sierpnia 1865 [r]. 

 

 Najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

 Nie pisałem we wtorek, bo dowiedziałem się z pewnością, że 

stąd tylko raz do Paryża z ambasady na tydzień kurier odchodzi. 

 List przeszłej soboty od O. Aleksandra otrzymany był mi jeszcze 

boleśniejszy od listu O. Józefa. Przyczyną tej boleści była groźba wy-

stąpienia ze Zgromadzenia. Jak to? Więc O. Aleksander Zgromadzenia 

naszego nie uważa za dzieło Boże, do którego tak można wstępować  

i występować jak się podoba, jak gdyby było ludzkie klepadło? Albo 

też nie uważa, że był powołany i jest powołany do niego? 

 Taka groźba tylko w tych dwóch przypadkach się tłumaczy, albo 

to Zgromadzenie nie jest dzieło Boże, albo kto nie jest do niego powo-

łany. Tylko wtedy można z niego występować, jeśli kto przypadkiem  

w nim się znalazł. Ale przypuszczenie, że przełożony inaczej postępu-

je lub postąpi, niż mi się zdaje, nie jest doprawdy powodem nawet do 

myślenia o wystąpieniu, a nie już do grożenia. 

 Najdroższy Ojcze Aleksandrze, ja Twoje ręce z uszanowaniem 

całuję, jako nie tylko zacnego, ale najzasłużeńszego kapłana, ale jako 

zakonnikowi spółzakonnik musiałem w sumieniu i przed Bogiem to 

słowo powiedzieć. To samo mówię Ojcu Józefowi i proszę mu to po-

kornie z mej strony udzielić. W tych słowach dopełniłem mego obo-

wiązku. Co do samej rzeczy nic nie dodam, tylko powtórzę raz jeszcze 

jak najsilniej, że nie mieliście i nie macie prawa mówić, że Jasieński 

jest owym X. 
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 Prawda, że żałosna sprawa, ale zostawiam ją całą Panu Jezusowi, 

i mam nadzieję, że On wszystko na dobre obróci. Módlmy się tymcza-

sem, żeby Jego wola we wszystkim się stała. 

 Posyłam list do Ojca Przełożonego otwarty. Przeszłą razą posła-

łem zamknięty, bo pisałem o całej tej sprawie, więc chciałem mieć 

wszelką wolność mówienia. Protestuję przeciwko Twojej protestacyi 

[Twojemu protestowi] mój drogi Ojcze Aleksandrze, abym nie miał 

prawa do O. Przeł.[ożonego] listu zapieczętowanego posyłać, kiedy to 

właśnie Reguła nawet przeciwko samemu Ojcu Przeł.[ożonemu] za-

strzega, tym bardziej wobec innych Członków Rady. Dajesz za powód, 

że Członkowie Rady powinni wiedzieć o rzeczach tyczących się Zgro-

madzenia. A któż temu przeczy? Ale nie dlatego powinny już wszyst-

kie listy otwarte przez ich ręce przechodzić. Bo w takim razie i prze-

łożony a fortiori powinien mieć prawo otwierać listy, i nie byłoby 

przypadku przewidzianego przez Regułę ani jednego, boć Reguła wy-

jęła korespondencje nie neutralne jakie i o obcych rzeczach traktujące, 

których i przypuszczać nie potrzebowała, ale właśnie listy traktujące  

o rzeczach Zgromadzenia. Mimo to nie odmawiam wcale posyłać li-

stów otwartych, choćby już dlatego, żeby nie powtarzać się, tylko za-

chowuję prawo zamkniętych, kiedy mi wypadnie go użyć. 

 Et haec cum pace fraternadicta sunto. Proszę się za mną modlić, 

ja szczerze modlę się za O. Aleks.[andra], jako też i za jego rodzinę.  

O. Józefowi najserdeczniej kłaniam [się]. 

        Brat i sługa  ks. Piotr 

 P.S.  Dopiero później dowiedziałem się, że księżna była formal-

nie proszona od m[onsi]g[n]ra Franchi w imieniu Komisji i Papieża  

o zapotrzebowanie od O. Aleksandra 20.000 fr. Moje zapotrzebowanie 

7.000 fr. było wskutek wynurzenia się m[onsi]g[no]ra Franchi uprze-

dniego - prosił mnie wyraźnie o to, więc uczyniłem, ale potem nara-

dziwszy się uznali potrzebę większej sumy i zapotrzebowali przez 

księżnę. Dowiedziałem się tak późno, bo niemal z domu nie wychodzę 

i idę tylko za koniecznym interesem, a w tych dniach nie wychodzi-

łem. 

 Bardzo wielka szkoda, że O. Aleks.[ander] nie chce jechać do 

Hiszpanii. Ja żadną miarą nie mogę Rzymu opuszczać w tej chwili,  
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a O. Przełoż.[ony] będzie zanadto zmęczony, zresztą zwłoka zawsze 

niedobra. Jedyna przeszkoda jechania do Hiszpanii w tym, że O. Alek-

s.[ander] nie mówi płynnie po łacinie, ale O. Aleks.[ander] ma tyle da-

rów i przymiotów pokrywających niedostatki, żeby się można odwa-

żyć. M[onsi]g[no]r Franchi bardzo jest za tą podróżą. Ta myśl nie wy-

szła naprzód ode mnie, ale jakoś wspólnie powstała w towarzystwie 

m[onsi]g[no]ra Franchi, tak że jeżeli ją O. Aleks.[ander] na mnie sa-

mego zrzuca, to się myli. Ale tu o to nie chodzi, jedno czy wykonać ją, 

czy nie? Ja bardzo radzę i proszę, ale rozumie się nie mam prawa na-

rzucać i nie narzucam. 

 

 

51. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1048) 

 

Rzym, 12 sierp.[nia] 1865 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

 W przeszłą niedzielę wypływa z Civitavecchia wprost do Francji 

(nie jedzie przez Tyrol) nasz nowy Ojciec Ludwik. Nie przypominam, 

czy mi Ojciec Przełożony cokolwiek przed swym wyjazdem był po-

wiedział, jakim funduszem ma on tę podróż odbyć? Pytałem o to w li-

ście, ale odpowiedzi nie ma. Tymczasem wyjeżdżać musi. Do Paryża 

będziemy go mogli jakoś dostawić, spodziewam się, że tam już znaj-

dzie zawiadomienie z Ameryki, jak ma dalszą odbyć podróż. Spodzie-

wam się, że jeżeli jakie pieniądze z Ameryki dla niego przyszły, tedy-

ście je tam u siebie do jego przyjazdu zatrzymali. 

 Posyłam na ręce drogiego O. Aleksandra raz jeszcze list zapie-

czętowany do Ojca Przełoż.[onego]. Ale zaręczam, że oprócz wiado-

mości o wyjeździe O. Ludwika i małych wiadomostek od nas, nic nie 

ma, co by się tyczyło Zgromadzenia i mogło należeć do Radców, albo 

było Wam niewiadome. Zresztą zawsze protestuję przeciwko owemu 

przypuszczeniu Twego poprzedniego listu mój drogi O. Aleksandrze! 

Chociaż wszystko w miłości braterskiej. Proszę pozdrowić jak naju-

przejmiej swoje braterstwo, a jak zawsze najzacniejszą swą siostrę  

i wszystkich w jej domu. 
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 W Seminarium pracują i w przyszłym miesiącu Provisorium 

będzie gotowe. Polecam się modlitwom z całego serca. 

        Brat i sługa ks. Piotr 

 

 

52. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1049) 

 

Rzym, 19 wrześ.[nia] 1865 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

 Już zapewne jesteś z powrotem z Ostendy, więc witam z powro-

tem. Nie wiem, czy czytałeś ostatni mój list do Ojca Przełożonego, 

który przeszłego wtorku stąd wyszedł, tam były rozmaite wiadomości  

o nas tu w Rzymie. Przez te dni kilka mało co nowego. Budowa se-

minarium, czyli raczej wyporządzanie tej części budowy, która prze-

znaczona na Provisorium już jest znacznie posunięta, ma być na 1 paź-

dz.[iernika] skończona, wątpię jednak nieco o tym. Ale w przeciągu 

miesiąca niezawodnie będzie i z 1 listop.[ada] seminarium niezawo-

dnie ma być otworzonym. 

 Kto ma być rektorem, komu ma być oddanym nic dotąd nie ma 

postanowionego. Piszesz drogi Ojcze Aleksandrze, że lepiej, aby semi-

narium było oddane jezuitom i dajesz do zrozumienia, żeby się nad 

tym zastanowić i przyjść raczej do tego, bo przeciw nim rządy nie 

będą miały nic do zarzucenia. Naprzód rząd pruski i rosyjski tyle prze-

ciw nim mają, co i przeciwko nam lub mało co mniej, a co do rządu 

austriackiego, to przy zmianie ministeryum [ministerstwa] (o którym 

Popiel
39

 pisze, że jest katolickie i uczciwe, i że jest za co dziękować 

Bogu) możemy mieć nadzieję, że przeciwko nam nie będzie miało 

wiele więcej. A zresztą tu my nic nie mamy do czynienia od siebie  

___________ 
39

  PAWEŁ POPIEL (1837-1910) – profesor nadzwyczajny prawa rzymskiego 

Szkoły Głównej Warszawskiej, tłumacz z literatury antycznej, publicysta. Pi-

sał artykuły publicystyczne dotyczące kwestii politycznych, historycznych  

i historyczno-literackich w Przeglądzie Powszechnym i w Przeglądzie Pol-

skim. Przyjaciel oo. zmartwychwstańców. 
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i byłoby nieprzyzwoitą rzeczą mieszać się do tej sprawy lub dawać 

radę, kiedy nas o nią nie pytają i nic nam o tym nie mówią, my tu 

jesteśmy zupełnie na boku. Jeśli nas zawołają i do dzieła wezwą, to 

znowu byłoby nieprzyzwoitą i naganną rzeczą odmówić. Mogę zarę-

czyć kochanemu O. Aleksandrowi, że w całej tej sprawie zarządu se-

minarium lub rektorstwa my jesteśmy zupełnie w charakterze głucho-

niemych. 

 Na list ks. Artiura Wołyńskiego odpowiedziałem, że nie mogę 

mu dać żadnej nadziei do wstąpienia do tutejszego seminarium, jeśli 

nie ma funduszu. Zresztą bardzo fałszywie doniesiono Ojcu Aleksan-

drowi, że ja zbieram sztab główny dla siebie do seminarium, ten sam 

ks. Postawka, o którym mu donoszono dzisiejszym kurierem jedzie do 

Paryża, aby stamtąd pojechać do Montrealu, do Kanady wraz z ks. Ed-

wardem Podolskim. Będzie go kochany O. Aleksander widział w Pa-

ryżu. Gdyby w przeszłym roku było seminarium otworzone, wtedy on 

mnie prosił, ale wtedy, żeby był przyjęty do seminarium, a ja mu przy-

rzekłem, że go będę rekomendował, a w razie gdybym sam był rekto-

rem, jak o tym mówili i mówią, tedy że go sam przyjmę. Oto cała hi-

storia. 

 Kłaniam [się] najuprzejmiej i modlitwom się z całego serca po-

lecam. To samo i O. Józefowi. Przeszłego kuriera przyszło trzy kuriery 

razem, więc listy spóźnione, a tego kuriera nic nie przyszło. Pan Jezus 

z nami. 

       Sługa i brat ks. Piotr 

 

 

53. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1050) 

 

Rzym. 26 wrześ.[nia] 1865 [r]. 

 

 Najdroższy mój Ojcze Aleksandrze, 

 Bieda wielka z listami. Ostatni list Ojca Józefa z 10 wrześ.[nia] 

przyszedł tu 24-go przedwczoraj. Leżą gdzieś 8 czy 10 dni na kwaran-

tannie. 
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 Monsignor Franchi wyjechał, zostali z Komisji kardynał i m[on-

si]g[no]r Simeoni, wszystko jednak idzie prędko naprzód. Lokal pro-

wizoryjny jest na ukończeniu. Teraz z tymi dwoma mam do czynienia, 

bo zawsze mnie przywołują, kiedy idzie o cokolwiek do załatwienia. 

 Dzisiaj mam znowu polecenie do kochanego O. Aleksandra. 

Kiedy lokal prowizoryjny już jest na ukończeniu spostrzeżono, że nie 

ma do niego dogodnego przystępu, chyba przez bramę i schody same-

goż klasztoru Merudaryuszów, ci zaś są najprzeciwniejsi temu. Trzeba 

więc przystęp osobny i własny seminarium otworzyć od via Vechia 

Salara, a na to trzeba kupić owe spichrze o których była mowa. Komi-

sja więc zdecydowała się owe spichrze kupić. Pieniądze zaś na kupno 

przeznacza z owych ofiarowanych przez O. Aleksandra, bo nie ma in-

nych. Suma zaś potrzebna jest około 9.000 skudów, t. j. około 45.000 

do 50.000 franków. 

 Kazali mi tedy kardynał i monsignor o tę sumę O. Aleksandra 

prosić. Tłumaczyłem, że to będzie bardzo trudno, bo nie masz gotowej, 

bo kapitał jest ulokowany. Powiedzieli mi, żebyś się starał ściągnąć  

i że koniecznie potrzebny, że oni na całą tę sumę jedynie rachują! Zre-

sztą, że będzie z parę miesięcy czasu. Proponowali nawet taki sposób, 

że bylebyś wypłacił z pewnością tę sumę w grudniu bankierowi przez 

nich wskazanemu w Paryżu, na opłacenie przez niego procentów długu 

papieskiego tamże w Paryżu, oni tu w Rzymie wezmą tę sumę ze 

skarbu i tak nawet uniknie się kosztów przesyłki.  

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze proszę naprzód i błagam po-

kornie, żebyś nie wymagał, aby Komisja teraz znowu pisała do Ciebie 

osobno, bo już miałem biedy tłumaczyć m[onsi]g[no]rowi Franchi, ale 

z nim rzecz nie jest tak subjekcyjna, z tymi zaś panami byłaby dla 

mnie rzecz daleko trudniejsza, bo jeśli Franchi nie rozumiał potrzeby 

osobnego pisania, tedy ci daleko mniej rozumieją i nie są osoby tak 

przystępne jak tamten. Zresztą jak tamten wróci, to będzie dalej ko-

respondował z Tobą mój drogi Ojcze Aleksandrze,więc proszę o cier-

pliwość. 

 A druga rzecz o którą proszę, to żeby wszystkiego starania doło-

żyć, aby te pieniądze mi przysłać, albo mieć tam w pogotowiu do opła-

ty. Rzeczy tak są postawione, że inaczej wszystko by się nie udało i Ty 
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sam Ojcze Aleks.[andrze] byłbyś wystawiony na szwank. To co robi 

Komisja robi wszystko na rozkaz wyraźny Papieża, to Papież każe ku-

pić te spichrze i to z Twoich pieniędzy, gdzie tu teraz tłumaczyć Papie-

żowi, że miałeś inną intencję, płacenia tylko z procentów, itp. To mia-

łoby najnieszczęśliwszą postać i pozór najgorszy przed Ojcem Św.[ię-

tym]. On bardzo, ale bardzo chce to seminarium otworzyć jak najprę-

dzej i ciągle sam się miesza do tej rzeczy i pędzi, gdyby mu ten pęd 

przetrącić, mogłoby mu być bardzo niemiłe. 

 Proszę mi wierzyć mój drogi O. Aleksandrze, że mówię szczerą 

prawdę i tak jak stoją rzeczy. I jeszcze raz zapewniam, że teraz trzeba 

koniecznie wszystko uczynić, aby te pieniądze Ojcu Św.[iętemu], to 

jest Komisji dostarczyć - zresztą mogę zaręczyć, że potrzeba kupna 

tych spichrzów, jak ją Komisja przedstawiła Papieżowi jest rzeczywi-

stą potrzebą. Proszę tedy jak najprędzej odpisać mi na to i to nie przez 

kuriera, ale przez pocztę. Kurier bowiem idzie przez Marsylię i odby-

wa w Civitavecchia kwarantannę, a listy lądem przychodzące kwaran-

tanny nie odbywają. 

Do Ojca Przełożonego już nie piszę, bo pewno go tam nasze listy 

nie zastaną. Dawno już nie miałem listów od Ojca Aleksandra, pewno 

niejeden może kwarantannę odbywa. O. Józefowi najserdeczniej kła-

niam [się]. Modlitwom się polecam. 

       Brat i sługa ks. Piotr 

 

 

54. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1051) 

 

Paryż, 3 paźdz.[iernika] 1865 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

 Ostatni list, jaki miałem z Paryża jest list ojca Józefa z 10 wrze-

śnia, który otrzymałem przed 10 dniami. Odpisałem nań przeszłego 

wtorku, to jest tydzień temu we trzy dni po otrzymaniu, bo jak donio-

słem, teraz tylko raz na tydzień w ambasadzie przyjmują, a tym dniem 

jest wtorek. Przeszłej soboty, to jest trzy dni temu, gdzie nie tylko listu 

się spodziewałem, ale i pieniędzy w liście na rzecz naszego brata Kon-
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stantego, jeśli nie innych, wcale nie otrzymałem. Tym bardziej to nie 

na rękę, że powinny by i wiadomości być świeższe z Kanady od Ojca 

Przełożonego, do którego już nie śmiem pisać przypuszczając, że  

w połowie tego miesiąca najpóźniej ma wyjechać z Kanady.  

Ponieważ wspomniałem o pieniądzach donoszę, że teraz wszyst-

kie listy nawet przez ambasadę oddają poprzecinane ostrym jakimś na-

rzędziem na wskroś, aby je okurzyć od cholery (!!) tym sposobem, 

gdyby były jakie papierowe pieniądze i te by przecięto i nie wiem, czy 

by je przyjęto potem, a więc bezpieczniej nie wtykać papierków do 

listu, lecz zamienić na weksel. Doprawdy bardzo mi przykro nie odbie-

rać listów, jak zwykle. Cóż robić. Przyłączam kartkę do p. Ołaja z ko-

misami [zamówieniami].  

Zbliża się chwila otwarcia seminarium. Przeszłą razą pisałem  

z polecenia Komisji, nie powtarzam dziś tego, ale proszę o jak najry-

chlejszą odpowiedź. O. Józef niech przypomnieć raczy owe pieniądze 

dla brata Konstantego. Sercu dobremu i modlitwom się polecam. 

           Brat i sługa ks. Piotr 

 

 

55. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1052) 

 

Rzym, 7 paźdz.[iernika] 1865 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

 To prawdziwa bieda, że nie otrzymujemy listów. Ostatni list od 

Ojca Józefa był z 10 września bez paru dni już miesiąc temu pisany. 

Czyż podobna, aby przez cały ten czas nie przyszło nic od Ojca Prze-

łożonego? Dowiedzieliśmy się tylko z Le Monde o jego kazaniu, dnia 

3 września. Te są nasze ostatnie o nim, ale takie publiczne wiado-

mości. Czy podobna także, abyśmy przez miesiąc nic z Paryża nawet 

nie otrzymali? 

 Pisałem przedostatnim kurierem o wymaganiu Komisji Papie-

skiej, wczoraj byli u mnie monsignor Simeoni i monsignor Passerini 

Sekretarz Komisji, bardzo nagląc. Ojciec Św.[ięty] kazał kupić ten spi-

chlerz, który przytyka do provisorium (nazywa się provisorium to 
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skrzydło klasztoru Mercedaryuszów, które zostało wyrestaurowane  

i przyrządzone na tymczasowy pobyt seminarzystów) i ten spichlerz 

ma być właściwym seminarium. Ale ta budowa później się odbędzie. 

Dziś potrzeba dla innej przyczyny ten spichlerz kupić, dlatego że tylko 

przezeń może być przystęp do seminarium, inaczej trzeba by przecho-

dzić przez klasztor, a na to zakonnicy (strasznie przestraszeni) nie chcą 

zezwolić, prócz tego i dla seminarium nieprzyjemnie i niewygodnie. 

Główna rzecz, że zakonnicy nie chcą zezwolić. Ten spichlerz ku-

piwszy, obróciłoby się tylko część jego na wchód od ulicy i na schody 

główne i okroiłoby się jeszcze kilka stancyjek na wyższych piętrach, 

reszta póki by się nie przystąpiło do robót, najmowałaby się jak się 

dotąd najmuje (trzysta kilkadziesiąt skudów), i to byłoby nawet tym-

czasowym ulokowaniem kapitału na procent w tej samej chwili, kiedy 

by się kupiło budynek na własność i miałoby się ów użytek ze wchodu 

i schodów. Pieniędzy żadnych innych nie ma na to kupno, jak Twoje 

mój drogi Ojcze Aleksandrze i Papież kazał się udać do Ciebie. Komi-

sja od tego czasu do Ciebie stuka i stuka za moim pośrednictwem, a tu 

odpowiedzi nie ma. Już jest dni dwanaście od wyprawienia mego listu. 

Tymczasem Komisja weszła w układy z panem Sansoni, głównym 

właścicielem tej części i ułożyła się, i zobopólnie zgodzili się na 6.000 

skudów i mają przystąpić do kontraktu. Ale już przed kontraktem, 

ponieważ czas nagli rozpoczęli roboty około schodów na tej części 

jeszcze nie swojej, i dlatego im tak pilno żeby je kupić, a tym samym, 

żeby mieć na to kupno pieniądze. 

 Dodaję, że części tylnej, czyli dalszej tego samego spichlerza jest 

właścicielem kto inny i tę część także komisja chce kupić, bo wszystko 

stanowi jedną całość, a to będzie jeszcze wynosiło 2.000 skudów, 

może trochę więcej. I dlatego Komisja chciałaby mieć na ten cel 8, do 

9.000 skudów. W końcu owe 7.000 frank.[ów], które O. Aleksander 

przysłał na ręce m[onsi]g[no]ra Franchi nie wystarcza na zapłacenie 

robót już dokonanych lub dokonywających się i dlatego potrzeba i tu 

dodatku, na który Komisja rachuje. Oto jest stan rzeczy, jak on wy-

chodzi od Komisji i jak go ona przedstawia, i jakie stawi wymagania.  

Moim zdaniem owe 2.000 skud.[ów] potrzebne do dalszego kup-

na (jeżeliby nie można dzisiaj skompletować całej tej sumy) można by 

potem odłożyć, ale te 6.000 skud.[ów] i dodatek za roboty, i koszt 
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pierwszej instalacji (którego część bierze ks[ię]żna na siebie) trzeba 

koniecznie dzisiaj opędzić. Dlatego suma 40.000 fr. jest koniecznie po-

trzebna. Nazywam kosztem pierwszej instalacji urządzenie kaplicy, 

kuchni, itd. tudzież meble. Ks[ię]żna na to nie może łożyć, bo nie ma 

dochodu osobnego swego na wydatki nadzwyczajne. Ona dołożyła 

wszelkich starań na zebranie burs. Sama dała jedną, a zabrała dwie in-

ne, tak że w jej ręku znajduje się fundusz na utrzymanie 3 studentów, 

ale dochód od niego będzie się pobierał od 1 stycznia. Zebrała jednak 

prócz tego ekstra ze 400 skud.[ów] na meble i dlatego powiadam, że 

koszt pierwszej instalacji (wynoszący około 1.000 sk.[udów]) bierze 

ks[ię]żna w części na siebie. 

 Rezultat tedy, że potrzeba, aby O. Aleksander przysłał 40.000 fr. 

Ta suma zdaje mi się zaspokoić na teraz Komisję. Jak ją dostać, to już 

nie moja rzecz, ale śmiem przypomnić Ojcu Aleksandrowi, że miał so-

bie zapewniony kredyt 40.000 fr. właśnie w Credit Foncier, czyżby nie 

można znowu mieć stamtąd? Procenty płaciłby O. Aleksander z tych 

źródeł, gdzie są teraz złożone te 40.000 fr. 

 Dodaję, że jeżeli O. Aleksander już będzie miał z pewnością za-

bezpieczoną tę sumę na jaki termin przed nowym rokiem, tedy Ko-

misja weźmie tu ze Skarbu Papieskiego podobnąż sumę, a Skarb Pa-

pieski na termin płacenia procentów w Paryżu przekaże Ojca Alek-

sandra sumę na swego bankiera w Paryżu, tak że bez straty żadnej ta 

się suma przeniesie z Paryża do Rzymu. 

Polecam tedy tę sprawę gorliwości drogiego Ojca Aleksandra, 

czyli raczej ona sama się poleca, bo tu nic nie ma mego i jestem pro-

stym pośrednikiem. Proszę tylko raz jeszcze, żeby O. Aleks.[ander] 

był łaskaw nie wymagać, aby Komisja osobno do niego pisała i tego 

racje już wyłożyłem tu zaś dodaję, że już czasu nie ma. Owszem po-

nieważ mnie tu tak bardzo naglą, prosiłbym bardzo gorąco i uprzejmie 

drogiego O. Aleksandra, aby mi dał znać telegrafem, jak skoro wszyst-

ko staraniem swoim pomyślnie ułoży. To pomyślne ułożenie na tym 

się zasadza, aby na dany termin były owe 40.000 fr. i jak przypusz-

czam do zapłacenia w Paryżu. Wtenczas telegram mógłby być w tych 

słowach: Faites faire contrat, argent sera payable ici premier (albo 

quinze, albo trente) decembre. Proszę tu uważyć, że jak się kontrakt 
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zawrze, pieniądze trzeba zaraz tu zapłacić właścicielowi, przy kontrak-

cie (Komisja nie chce na raty rozkładać i zdaje mi się, że ma do tego 

szczególne przyczyny, bo mi o tym kategorycznie mówił wczoraj Si-

meoni z Passerinim).  

Otóż taki telegram postawi ją w podwójnej możności, naprzód 

wzięcia natychmiast pieniędzy ze Skarbu Papieskiego, a potem zawar-

cia bez czekania na listy Twoje i tracenia czasu tego kontraktu. Zwłoka 

zaś jest tu większa niż może się zdawać, bo wszystkie listy z Francji, 

odbywają tu kwarantannę, leżą w Civitavecchia 8 dni co dzień za-

pewne okadzanej, tym sposobem list Ojca Józefa z 10 wrześ.[nia] 

przybył tu dopiero 24 czy 25 września. Więc tak długo żadną miarą 

czekać nie można. Dla tej samej przyczyny, t. j. nie tracenia czasu wy-

syłam ten list przez pocztę nie przez ambasadę, bo choć dziś sobota  

i statek pocztowy z Civitavecchia odpływa jak zwykle, jednak amba-

sada nie wysyła od siebie dzisiaj kuriera i tylko to raz na tydzień we 

wtorek czyni, może dlatego że nie ma ambasadora ani tyle spraw. 

M[onsi]g[no]r Franchi (który wyjechał stąd szczególnie w inte-

resie nominacji ks. Ledóchowskiego
40

, arcybiskupa) przyjedzie na 

końcu tego miesiąca i wtenczas sam da znać o wszystkim. Zresztą nic 

nie przeszkadza, owszem stosownym będzie, że O. Aleksander napisze 

od siebie zaraz po ułatwieniu interesu do Komisji Papieskiej odpowia-

dając jej, że będąc wezwany przez Komisję za moim pośrednictwem 

do przygotowania owej wypłaty, to a to uczynił. Komisja przywykła 

do mego pośrednictwa w całej tej sprawie, przeze mnie odezwała się 

do biskupów i za moim pośrednictwem odbiera podobneż odpowiedzi 

biskupów, które potem przedstawia Ojcu Świętemu jako przez moje 

pośrednictwo otrzymane, bo nawet do mnie adresowane. Piszę o tym, 

żeby Ojcu Aleksandrowi dać poznać cały stan rzeczy, i żeby mu przez 

to objaśnić, iż takie pośrednictwo moje między Komisją a Ojcem 

Aleksandrem jest zupełnie w porządku rzeczy. To swoje pismo do 

Komisji niech O. Aleksander raczy przysłać zaraz na moje ręce po 

___________ 
40

  MIECZYSŁAW LEDÓCHOWSKI (1822-1902). – W latach 1866-1885 arcybiskup 

gnieźnieńsko-poznański. W l. 1874-1876 więziony przez rząd pruski za prze-

ciwstawianie się metodom „Kulturkampfu”. Mianowany kardynałem. Skazany 

przez Prusaków na wygnanie – wyjechał do Rzymu. 



 93 

załatwieniu interesu, ale tymczasem spółcześnie proszę o ów telegram, 

aby nie czekając na pismo Komisja mogła tu czynić swoje. Spodzie-

wam się, że w przyszłą środę lub czwartek (wszak we wtorek listy do 

Paryża przychodzą z Rzymu w sobotę wyprawione?) otrzymam ten 

telegram, daj Boże jak najpomyślniejszy). 

 My tu dzięki Bogu zdrowi jesteśmy. Tego roku najmniej było 

chorób, wyraźna łaska Boża. Ale z funduszami bardzo niepomyślnie, 

nie ma jednak na co uskarżać się, bo chleb nasz powszedni pożywamy 

z łaski Bożej na co dzień. Musiałem zostawić konsolidatów parę, na 

których wykupienie potrzeba przeszło 500 skudów. Pan Jezus o wyku-

pieniu pomyśli. Rachuję na zasiłek Ojca Przełożonego, a nawet spo-

dziewam się, że już przyszedł i czekam go. Toż czekam na ów 

fundusik od pani Milliot, choć niewielki, ale grosz do grosza! Szkoda, 

że mi wprzódy na myśl nie przyszło, ale może się przydać jeszcze, 

więc powiadam i proszę, żeby mi pieniędzy gotówką nie przysyłać 

(już o tym w przeszłym liście pisałem, z powodu dziur jakie w listach 

czynią). Ale dziś dodaję, żeby mi tylko donieść, ile tam pieniędzy jest 

dla nas w Paryżu, a ja tu wystawię weksel i bankier mi tu zaraz 

zapłaci, nie tylko bez straty ale z zyskiem, bo weksle na Paryż są 

poszukiwane i za 100 sous francuskich płacą tu nie 93 jak dawniej, ale 

98 i 99 bajoków (za 20 fr. dają sk.3,96) i tylko trzeba będzie ban-

kierowi kommissyę zapłacić, a ta jest 1/2 od sta. To najpewniejszy 

sposób i najdogodniejszy. Wystawiłbym weksel na imię Ojca Aleksan-

dra. 

 Proszę się kłaniać najuprzejmiej, najserdeczniej, najczulej panu 

Eustachemu i jego pani, a jeżeli tam jest i pani Hortensja najłaskawsza, 

więc o to samo upraszam. Proszę bardzo o wiadomości od nich. A tę 

prośbę powtarzam raz jeszcze. 

 Pan Jezus z nami mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, proszę po-

zdrowić najserdeczniej Ojca Józefa i wszystkich, którzy są przy nim.  

A proszę kochać mnie, jakkolwiek niegodnego i wierzyć, że Cię zaw-

sze równo kocham.  

     W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy 

            brat i sługa ks. Piotr 
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56. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1053) 

 

Rzym. 10 paźdz.[iernika] 1865 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

 Otrzymałem przedwczoraj, 8 paźdz.[iernika] list drogiego Ojca 

Aleksandra datowany z 26 paźdz.[iernika]. Proszę tedy sądzić o zwło-

ce. Przy tym otrzymałem i oba listy O. Przełożonego jeden z 1-go  

a drugi z 8-go września. Już mu nie odpisuję od pewnego czasu, bo 

właśnie w tych dniach, jak przypuszczałem, jeśli już nie opuścił, tedy 

opuszcza lub opuści Kanadę. 

 Już donosiłem, że m[onsi]g[no]r. Franchi wyjechał. Miał on być 

w Dreźnie około 1 paźdz.[iernika], ażeby rozmówić się z prałatem 

Brzezińskim i wystawić im wszystkie racje i konieczną wolę Ojca 

Św.[iętego], aby ks. Ledóchowski został arcybiskupem. Jeszcze nie 

wiem o rezultacie, wiem tylko że Prałat nie chciał jechać, miał po czę-

ści powód; Jubileusz i że miał pojechać ks. Janiszewski, który całej tej 

mitręgi jest, jeśli nie przyczyną, tedy okazją, bo jego chce Kapituła ko-

niecznie na arcybiskupa wybrać. Mam nadzieję, że da się przekonać,  

a od niego wszystko zależy, jak on słowo powie natychmiast wszystko 

się stanie, jest panem Kapituły.  

Z początku Ojciec Św.[ięty] chciał, aby Koźmian był arcybisku-

pem i kazał powiedzieć Kapitule, ale nie chciała ani słuchać. Rząd od-

rzucił wszystkich kandydatów Kapituły, na której jak wiadomo Kapi-

tuła nawet nie położyła Koźmiana, odrzuciwszy wszystkich kandyda-

tów, Rząd odwołał się do Papieża i zostawił wybór arcybiskupa Papie-

żowi samemu. Krok ze strony Rządu bardzo mądry, bo usprawiedli-

wiający w konsekwencji owo nieusprawiedliwione według prawa od-

rzucenie wszystkich. Na tym ani Kapituła nie traciła, bo Rząd nie 

przywłaszczał sobie praw kościelnych, ani na tym pewno Kościół nie 

tracił. Bo Papież ma prawo dawać i mianować biskupów, mimo Ka-

pituł i pewno złego by nie mianował. Kapituła powinna by była, gdyby 

miała zdrowy sąd, pójść za przykładem Rządu i to samo uczynić, 

wtenczas nie zostałaby w tyle za Rządem w swym szacunku i zaufaniu 
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względem Głowy Kościoła. Ale tego właśnie nie zrozumiała i upierała 

się dotąd. 

 Na wezwanie Rządu Papież przedstawił Ledóchowskiego i Rząd 

przyjął. Co tu jeszcze Kapitule targować się? Papież tyle był względny 

dla Kapituły i jest, że nie chce narzucać, tylko im powiada, aby jego 

kandydata sami wybrali. Oni tego nie rozumieją! Ludzie jesteśmy! 

 Ale ks. Ledóchowski będzie koniecznie arcybiskupem, jeżeli nie 

przez Kapitułę tedy przez Papieża. I zaśpiewamy Te Deum! Bo będzie 

za co. Ja się z tego serdecznie cieszę. To co piszesz mój drogi Ojcze 

Aleksandrze, że Cię chcę wziąć z sobą, to inna rzecz. Mnie się zdaje, 

że to by go źle z Rządem postawiło - czyli raczej, że nie potrafiłby 

tego dostać od Rządu. Ale!.... . Czekajmy, a zobaczymy. Czy masz 

jechać? Jeśli o moje zdanie idzie - jeszcze jasno nie widzę. Ale kto 

wie, czy to nie byłoby wskazówką woli Bożej. 

 Tyle na dzisiaj o tej rzeczy. Ponieważ drogi O. Aleksander przy-

syła 13.000 fr., więc już zostanie do przesłania tylko 27.000, aby do-

kompletować owej sumy 40.000 fr., o której w ostatnich moich listach 

pisałem. Nie wiem tylko, kto tę sumę teraz w nieobecności m[onsi]-

g[no]ra Franchi odbierze. Szkoda, że jej na moje ręce O. Aleksander 

nie przysłał. Może będzie spoczywała, aż do przyjazdu m[onsi]g[no]ra 

Franchi. Kłaniam [się] obu domom i brata i siostry najserdeczniej.  

O. Józefowi itd. item. Proszę o serce i modlitwy.  

       Najoddańszy w Panu Jezusie 

        brat i sługa ks. Piotr 

 

 

57. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1054) 

 

Rzym, 17 paźdz.[iernika] 1865 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

 List z 3 paźdz.[iernika] dopiero przedwczoraj otrzymałem,  

a w nim bilet na złożone w Paryżu 13.000 fr. na conto Rządu Pa-

pieskiego. Byłbym zaraz odniósł do kardynała, ale kardynał jest w Al-

bano i trzeba by do niego jechać, tym bardziej zaś tego nie mogłem, że 
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jutro da Pan Bóg rozpoczynam z braćmi rekolekcje, co mi kazało zała-

twić w tych dniach wszystkie interesy w Rzymie. Przyłącza się do 

tego, że w tej chwili nie ma w Rzymie ani m[onsi]g[no]ra Simeoni, ani 

Passerini, po onej wizycie u mnie wyjechali na wieś, słowem nikogo  

z Komisji w Rzymie nie ma. Ale to nic nie szkodzi, bo niezawodnie, 

jak tylko z nich który do Rzymu wróci pewno do mnie natychmiast  

o pieniądze zastuka. O kwit od kardynała z wręczeniem mu Twego 

biletu upomnę się przy oddaniu pieniędzy, t. j. weksla i inaczej być by 

nie mogło w żadnym razie, ani mi do głowy nie przychodziło kwitów 

dawać od siebie, zwłaszcza że mnie do tego nikt nie upoważnił. Próżną 

tedy była obawa kochanego O. Aleksandra. 

 Dzisiaj wraca z Mentorelli nasz nowy subdiakon, Rafaele Fer-

rigno
41

, którego tam posłałem służyć do Mszy [świętych] podczas 

święta tegorocznego, które że w nawiasie wspomnę - pomyślnie się 

odbyło. Ten nasz brat Rafaele doskonale zna wszystkie tutejsze Kon-

gregacje i ich urzędników, poślę go tedy jutro przed rekolekcjami do 

Penitencjarii z reskryptem ks. kan. Szrejtera i jeżeli co można będzie 

zrobić w tym miesiącu październiku, tedy pewno się zrobi. 

 Franków 500 od pani Milliot otrzymałem, za które jej bardzo 

pięknie dziękujemy. Każdy grosz dzisiaj przychodzi jak nigdy w porę. 

Brat Konstanty napisze do Matki przyszłym kurierem. Szczęściem nie 

wiem skąd zesłanym ten list pierwszy od dawnego czasu, nie był po-

dziurawiony i bilety cało przyszły. 

 O podróży m[onsi]g[no]ra Franchi w przeszłych listach obszer-

nie zdałem sprawę. Spodziewany jest tutaj koło pierwszego listopada,  

a może później. Telegraf otrzymałem i zapewne za powrotem m[on-

si]g[no]ra Simeoni lub Passerini zaraz targ się dobije i kontrakt będzie 

podpisany. 

 Telegraf opiewa „Achetez les deuks batimens” - to znaczy, że 

Komisja może wydać 8.000 skudów na to kupno, a jeszcze z tych 

13.000 fr. onegdaj przysłanych potrącić ile potrzeba będzie dodatku do 

pierwszych 7.000 fr. na koszta reparacji. To znaczy, że O. Aleksander 

nie 27.000 fr., jak pisałem w ostatnim liście, ale 37.000 do 40.000 fr. 

___________ 
41

  RAFFAELE FERRIGNO CR, ksiądz (1841-1895). 
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obiecuje jeszcze (oprócz tych 13.000) złożyć Komisji, czyli raczej na 

rzecz Skarbu Papieskiego tam w Paryżu przed 1 stycznia. Jeżeli tyle  

O. Aleksander nie będzie mógł, tedy drugiego domostwa nie będzie 

można kupić. Ale o drugie nie tak śpieszno i jest czas przez listy odpi-

sać, a pierwsze powiem, że mogą bezpiecznie kupować. Ojciec Alek-

sander niełaskaw mi donieść, jak się ma pan Eustachy, bardzo o to pro-

szę, a tymczasem kłaniam [się] mu najserdeczniej, toż i pani jego.  

A nie zapominam nigdy o pani Sobańskiej, której proszę mnie 

łaskawie przypomnieć. Ojcu Józefowi i wszystkim z jego towarzystwa 

moje ukłony. Pan Jezus z nami. Proszę o modlitwy. 

        Brat i sługa ks. Piotr 

 Duchowieństwo Polskie wobec Powstania, widziałem w ręku ks. 

Majewskiego alias Michalika od S. Piotra, ale nie znam i skąd bym go 

mieć mógł. Proszę o przysłanie, jeżeli idzie o jego schwytanie. 

 

 

58. List do  pani Kamilli Odyniec (ACRR 3651) 

(Odpowiedź na list z 4 paźdz.[iernika] 1865 [r].) 

 

Rzym, 20 paźdz.[iernika] 1865 [r].  

via Paolina, 30 

 

Moja kochana w Panu Jezusie Córko, 

 Nie przestaję Cię tak nazywać, bo skoro raz Cię Pan Jezus do 

mnie przysłał i raz uczynił Cię przez Sakrament i łaskę córką dla mnie 

duchowną, tym być nie przestaniesz; ażby chyba, ale tego z łaski Bo-

żej nie będzie i miejmy ufność, że z pewnością nie będzie, ażby chyba 

chciałem powiedzieć nastąpiło rozłączenie na wieki. Pan Jezus wiel-

kim swoim miłosierdziem i owocem krwii Swojej tą łaską, którą nas 

otacza nie dopuści tego, abyśmy mieli być od Niego rozłączeni, a tym 

samym ani od siebie. Więc piszę do Ciebie, jako do mojej prawdziwej 

Córki duchownej. 

 I słusznie przewidywałaś, że mnie Twój list zdziwi, bo doprawdy 

listu od Ciebie nie spodziewałem się już nigdy. Najwięcej czego się 

spodziewałem, to że się gdzieś jeszcze spotkamy, i że nastąpi porozu-
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mienie, które może zawiązać nowe stosunki; ale żeby te, które Sama 

ostatnim listem zerwałaś znowu powróciły, tego się nie spodziewałem. 

I dlatego listy Twe odłożyłem, między listy osób umarłych; tych z któ-

rymi już nie mam stosunków. 

 Dzisiaj Twoje listy z tego kąta wydobyłem i ponieważ mi teraz 

twierdzisz, że one wszystkie nie były Twymi, ciekawy byłem je odczy-

tać! Poczytałem i zdziwiłem się innym zdziwieniem, nad pierwszym 

szczególniej z tych listów. Ale dajmy temu pokój, chcę powiedzieć te-

mu zdziwieniu, że treść owego listu wyszła od tego człowieka i że była 

taką! Po odczytaniu ja teraz sobie ją dziwuję, że tego nie odgadłem, że 

mi to nie przyszło na myśl; tak dzisiaj widzę tam jego! Przyznaję się, 

to przypuszczenie tak proste rzekłbym rzecz tak widoma, nie przyszło 

mi wtedy na myśl. Pokazuje się, że miałem za dobre wyobrażenie  

o Tobie, moje dziecko, że nie sądziłem, aby Twoja słabość była tak 

wielką, byś się dała użyć, aż za takie narzędzie! Ani przez sen to mi do 

myśli nie przyszło. 

 I za to do Ciebie moje dziecię wcale nie mam żalu, tym mniej 

oburzenia, jak to przypuszczasz. Owszem, wybaczam Ci, nawet nie 

mam co Ci wybaczyć w imieniu moim własnym i chyba w imieniu Pa-

na Jezusa miałbym Ci do wybaczenia i do odpuszczenia całe to Twoje 

postąpienie. Ale Pan Jezus Ci wybaczył i wybacza skoro się do winy 

przyznajesz. Ja w całym moim stosunku z Tobą, moje dziecko, nie by-

łem sobą, ja osobiście jako taki nie miałem żadnego interesu, żadnego 

zamiaru, żadnej nawet chęci lub myśli, ale zastępowałem Pana Jezusa  

i starałem się uczynić dla Ciebie i z Tobą to, co by uczynił Pan Jezus  

w tym razie. Dlatego, jeżeli kogo obraziłaś, obraziłaś Pana Jezusa, je-

żeli kto ma Ci przebaczyć tedy On jeden. Ale o Jego przebaczenie nie-

trudno; dość Mu przypaść do nóg i wyznać winę i powiedzieć to jedno 

słowo: Przebacz! Byle szczerze, a wszystko odpuszczone, a wszystko 

naprawione. Nie wątpię, że to uczyniłaś i naprawiłaś wszystko. 

 Chociaż przyznam się, że w takim razie niemile mi brzmią słowa 

Twego listu: „Nie błagam Twego błogosławieństwa ani modlitwy”. 

Albowiem to pokazuje, że rozdzielasz moją osobę od Osoby Pana Je-

zusa, którą przed Tobą zastępowałem, i że bierzesz Twoją winę wzglę-

dem mnie za jakąś osobną, za winę popełnioną przeciwko człowiekowi 
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i od którego już, czego dobrego oczekiwać nie przyznajesz sobie pra-

wa. To mnie nie cieszy i takiego stosunku względem Ciebie moje dzie-

cko przyjąć nie chcę. Ty mnie nigdy od Pana Jezusa nie rozłączaj i ja 

tylko w tym stosunku chcę z Tobą pozostać jako sługa Pana Jezusa  

i Jego zastępca względem Ciebie, w tym w czym będziesz potrzebo-

wała, a w takim stosunku skoro tylko z Panem Jezusem się pogodziłaś 

skoro z Nim jesteś w pokoju i jedności, tym samym i ze mną jesteś  

i wtenczas możesz być pewna mego błogosławieństwa tak jak mogłaś 

być zawsze pewna mojej modlitwy, i jak rzeczywiście ona Cię nie 

odstąpiła. 

 Wracam do Twojego listu. Powiem Ci, że on mnie pocieszył. 

Był kluczem, który mi rozwiązał jedną z najzawilszych duszebnych 

zagadek, jaką w życiu napotkałem. Tą zagadką była ta niepojęta kon-

tradylecya, to przeciwieństwo między tą duszą, którą w spowiedziach  

i w konferencjach poznałem, a tą duszą, która do mnie przez listy mó-

wiła. Jeżeli w tamtej pierwszej czułem jakby woń prawdy i szczerości, 

tedy w tej drugiej widziałem fałsz najmętniejszy i nieznośny. Zrobiło 

mi się samemu mętno i ciężko i nie wiedziałem co począć. Odpisałem 

Ci jednak, ale wiesz co spowodowało? Pamięć owej pierwszej duszy, 

wzgląd na owe chwile jasne, dobre, szczere, które mi uwydatniły łaskę 

i działanie Boże w tej duszy będącej w takiej biedzie. 

 Nie chciałem, żeby się zmarnowało owo Boże miłosierdzie, więc 

odpisałem, chociaż niemal nadziei skutku nie miałem, bo musiałem 

odpisać w całej prawdzie, a zatem skarcić fałsz obecny, a wiedziałem  

z doświadczenia, że dusza, która po takiej łasce, takiego się fałszu do-

puści jest jakimś potworem, do którego nie wiadomo jako trafić. Ale 

teraz dzięki, dzięki Bogu, że ten fałsz nie był Twoim własnym, lecz 

ob.cym, dzięki Bogu, żeś się go dopuściła nie z własnego namysłu  

i wymysłu, ale ze słabości ulegając przemocy. 

 Tym samym przestajesz być owym potworem i wracasz do 

pierwszej ludzkiej i dobrej postaci pod którą Cię poznałem. Dzięki Bo-

gu za to wytłumaczenie zagadki i postawienie rzeczy w prawdziwym 

świetle. Dzięki za Jego miłosierdzie i łaskę. Teraz moje najdroższe 

dziecię o jedno Ci tylko chodzić powinno, t. j. jakbyś najlepiej stanęła  
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z Panem Jezusem Zbawicielem Twoim, jakbyś mogła wejść w naj-

czystsze i najbliższe stosunki z Panem Bogiem. 

 Co zaś do tego, o czym nie piszesz, ażebym Cię upoważnił do 

opowiedzenia wszystkiego sumiennie, tedy odpowiedź wypływa z te-

go, co Ci dotąd napisałem. Jeżeli ja dla Ciebie nie przestałem być Oj-

cem duchownym, zastępcą Pana Jezusa, a Ty dla mnie Córką; jeżeli 

wróciwszy do Pana Jezusa tym samym jesteś i ze mną w tych, co daw-

niej stosunkach, tedy prostą jest rzeczą, że mi wszystko opowiesz tak 

jak mi przódy wszystko opowiedziałaś, że Twoje dzisiejsze zwierzenie 

się będzie dalszym ciągiem tak niemilej przerwanej naszej rozmowy  

w spowiedziach i konferencjach. Tym bardziej możesz to uczynić, je-

żeli, jak powiadasz, zamyka się w tym ostrzeżenie innych i zapobie-

żenie złemu. 

 Ale weź to głównie za obowiązek Twojej duszy w zwierzeniu się 

przed zastępcą Bożym, którego Ci Pan Bóg przysłał w najkrytyczniej-

szych chwilach Twego życia, weź to za obowiązek przyprowadzenia 

do zupełnego początku Twego własnego wnętrza, weź to za obowiązek 

jako środek i sposób przyjścia do tego, o czym Ci wyżej powiedzia-

łem, że jedynie Cię zająć powinno, to jest jak masz przyjść do naj-

czystszych, najbliższych, najlepszych stosunków ze Zbawicielem,  

z Panem Twej duszy. A we mnie mam w Nimże Samym nadzieję, że 

znajdziesz Jego serce i Jego miłość dla Ciebie.Twój w tej Jego miłości 

najoddańszy.           

ks. Piotr 

 

 

59. Wyciąg z listu do pani Dionizy Poniatowskiej z Iwanowskich 

(ACRR 3652) 

[1865 r.] 

Myśl Boża w historii polskiej. 

Prośbę zaniesioną do drogiej Pani przez O. Juliana z mojej strony 

usilnie ponawiam. Idzie tu o główne rysy takiej Bożej historii polskiej. 

Trzeba naprzód skreślić, ile można wyraźne zadanie i posłannictwo 

Polski w ogólnej historii ludu nowego Bożego, którym jest Kościół. 

Tym zadaniem jest niezawodnie naprzód własne uświęcenie i zajęcie 
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swego miejsca w tej Bożej rodzinie. Ale następnie jest funkcja do od-

bycia w tym wspólnym familijnym życiu, która nawet może być nie 

pojedyńcza, ale rozliczna. Podobną funkcją jest ogólnie mówiąc usta-

lenie i rozszerzenie królestwa Bożego na wschodzie, ale przy tym  

i szczególnie: bronienie od pogaństwa (respertive: schizmy) ze strony 

wschodu. Tej obrony dokonuje Polska mianowicie w dwóch chwilach 

wielkich: w XIII wieku przeciwko Tatarom i w ciągu XVII wieku 

przeciwko Turkom.  

 Co do owej funkcji ustalania i rozszerzania królestwa Bożego ta-

kie nie tylko jest w nawracaniu, jak np. Litwy, ale w godzeniu od-

szczepionego wschodniego chrześcijaństwa z Matką Kościoła. Ale to 

wszystko bardziej zewnętrzne. Wewnętrzna praca jest przerobienie 

społeczności własnej na coraz bardziej chrześcijańską i szczepienie 

naokoło tej wysokości do jakiej by się doszło. To uchrześcijanienie 

społeczności na swoje przejścia i tu proszę Pani przypomnieć sobie ów 

ogólny zakon podług którego wszędzie i zawsze rozwija się historia,  

a który wyłożyłem w moich dwóch artykułach historycznych drukowa-

nych w Przeglądzie. 

 Naprzód rozwija się, że tak powiem materialna (w duchownym 

znaczeniu), t. j. zewnętrzna strona życia, czyli obyczaj. Ta epoka u nas 

idzie od początku chrześcijaństwa, a szczególnie od Kazimierza Mni-

cha
42

, właściwego nawróciciela Polski, aż do Kazimierza Sprawie-

dliwego
43

, a lepiej do połowy XIII wieku, gdzie tylu świętych. To 

pierwszy tryumf życia chrześcijańskiego u nas. Ustalił się obyczaj 

chrześcijański, Polska została doprawdy chrześcijańska. Ale też upa-

dek moralny pokusa obyczajów - Kazimierz Wielki
44

. 

___________ 
42

  KAZIMIERZ KAROL ODNOWICIEL (1016-1058) - książę Polski, syn Mieszka II. 

43
  KAZIMIERZ SPRAWIEDLIWY, książę (1138-1194) – syn Bolesława Krzywo-

ustego. Od ok. 1173 r władca dzielnicy sandomierskiej i od 1186 r dzielnicy 

mazowieckiej. Por. Encyklopedia Powszechna, PWN, W-wa, 1959 r. 

44
  KAZIMIERZ WIELKI, (1310-1370) – król Polski od 1333 r., syn Władysława 

Łokietka; ostatni z dynastii Piastów. Prowadził akcję jednoczenia ziem pol-

skich. W 1349 r. przyłączył do Polski Ruś Halicką. W 1364 r. założył uni-

wersytet w Krakowie. Por. Encyklopedia Powszechna, PWN, W-wa, 1959 r. 
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 Druga epoka jest ukształcenie rozumu ducha po chrześcijańsku 

od Jadwigi
45

 od założenia Uniwersytetu, szkół itd. Punkt najwyższy 

jest za Kazimierza Jagiellończyka
46

 z Oleśnickim
47

, Długoszem
48

 i tylu 

znowu świętymi począwszy od św. Kazimierza
49

. Polska staje się 

chrześcijańska w pojęciu, w świadomości swego moralnego jestestwa, 

w nauce, w zasadach, jednym słowem jej duch stał się chrześcijań-

skim. Ale tuż znowu pokusa, pokusa ducha, protestantyzm. Zaradzają 

jemu, ile potrzeba było siły chwili - Hozyusz
50

, Skarga
51

 i inni opatrzni 

ludzie, ale protestantyzm przeniósł się do polityki z liberum veto, 

Polska wyszła z tej pokusy za słaba, aby szczęśliwie rozpoczęła trzecią 

epokę i dokonała dzieła.  

___________ 
45

  JADWIGA (1374-1399) - królowa Polski od 1384 r., córka Ludwika Węgier-

skiego. W 1386 r. poślubiła Władysława Jagiełłę przyczyniając się do zawar-

cia unii polsko-litewskiej. W 1397 r. przyczynił się do wznowienia uniwer-

sytetu w Krakowie. Por. Encyklopedia Powszechna, PWN, W-wa, 1959 r. 

46
  KAZIMIERZ JAGIELLOŃCZYK (1427-1492) – wielki książę litewski od 1440 r.,  

król Polski od 1447 r., syn Władysława Jagiełły. W latach 1454-1466 prowa-

dził z Krzyżakami wojnę w czasie której odzyskał Pomorze Gdańskie. Por. 

Encyklopedia Powszechna, PWN, W-wa, 1959 r. 

47
  ZBIGNIEW OLEŚNICKI, kardynał (1389-1465) – przywódca możnowładztwa 

polskiego. W 1439 r. pokonał konfederację husycką, odsunięty przez Kazi-

mierza Jagiellończyka. Por. Encyklopedia Powszechna, PWN, W-wa, 1959 r. 

48
  JAN DŁUGOSZ (1415-1480) – kanonik krakowski, sandomierski. Od 1480 r. 

arcybiskup – nominat lwowski, wychowawca synów króla Polski Kazimierza 

Jagiellończyka. Znakomity historyk polski. Por. Encyklopedia Powszechna, 

PWN, W-wa, 1959 r. 

49
  KAZIMIERZ, ŚW. (1458-1484) – syn króla Polski Kazimierza Jagiellończyka, 

uczeń J. Długosza. Kanonizowany w 1527 r. Por. Encyklopedia Powszechna, 

PWN, W-wa, 1959 r. 

50
  STANISŁAW HOZJUSZ, kardynał (1504-1579) – czołowy przywódca kontrrefor-

macji. W 1564 r. sprowadził do Polski jezuitów. Pisarz katolicki i poeta. Por. 

Encyklopedia Powszechna, PWN, W-wa, 1959 r. 

51
  SKARGA właściwie PIOTR PAWĘSKI, jezuita (1536-1612) – kaznodzieja nad-

worny króla Polski Zygmunta III. Wybitny prozaik XVI w. Por. Encyklopedia 

Powszechna, PWN, W-wa, 1959 r. 
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Tym trzecim dziełem po ukształceniu serca po ukształceniu 

rozumu było i jest ukształcenie woli chrześcijańskiej i wprowadzenie 

jej w życie społeczne, t. j. woli poddanej woli Bożej i zaprowadzenie 

prawodawstwa chrześcijańskiego, a nie ludzkiego, nie opartego na 

woli ludzkiej jakim np. co najwyższym dziś wyrażeniem jest Kodeks 

Napoleona. Idzie o prawodawstwo Boże, o Kodeks Boży. Że Polska, 

która miała w sobie do tego pewne już dane nie wzięła się jednak do 

tego i haniebnie w ludzkim ospalstwie spoczęła i obumarła, dlatego 

pokutuje. 

 Moja najdroższa Pani, oto główna myśl. Czy gotowa Pani podług 

tego rzecz odrobić? Jakby to było szczęśliwie! Proszę Pana Jezusa  

o łaskę najszczególniejszą dla mojej drogiej Pani. 

     [Brak podpisu O. Piotra Semenenki CR] 

 

 

60. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1055) 

 

Rzym, 24 paźdz.[iernika] 1865 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

 U Kardynała jeszcze nie byłem, bo jak doniosłem on jest w Al-

bano, a ja zajęty rekolekcjami, ale doniosłem mu o tej rzeczy, jako też 

m[onsi]g[no]rowi Passerini bilet ów na 13.000 fr. pokazałem. W so-

botę kardynał do Rzymu przyjeżdża, więc zaraz w niedzielę pójdę do 

niego i kwit wezmę. Komisja zacząwszy od kardynała bardzo z tego 

kontenta jako też z oświadczenia, że przed Nowym Rokiem ową 

dalszą sumę wypłacisz. Papież zgodził się na to, żeby tu tę sumę skarb 

wypłacił: tylko wymagał zupełnej rękojmi, aby ta suma z pewnością 

była w Paryżu wypłacona na termin. Zaręczyłem, że skoro O. Alek-

sander zapewnia mogę rachować jak na Zawiszę. Gdyby tedy jakakol-

wiek była trudność albo niepewność proszę mnie telegrafem zawiado-

mić, może będzie jeszcze czas naprawić. Tymczasem teraz zaręczam 

ich, że oprócz tej sumy 13.000 fr. mogą wziąć tu ze skarbu drugie 

40.000 fr., bo mi O. Aleksander pisał w swym liście przez pocztę z 15 

paźdz.[iernika], że minimum 45.000 fr. będzie mógł przed Nowym 
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Rokiem wypłacić. Co do 20.000 fr. będących w ręku Matki Marcelliny 

nic łatwiejszego, jak żeby kapitał tam ulokowany tak pozostał; byleby 

procent tu był płacony, bo wtedy stanowić to będzie jedną bursę. 

Niech tedy O. Aleksander w swym liście do Komisji objaśni tak właś-

nie, jak zamierza, że te pieniądze są ulokowane w pewnym klasztorze 

mającym dom wychowania, który nie mogąc w tej chwili kapitału 

spłacić, obowiązuje się płacić procenta, a ja już przedtem tę rzecz tak 

wytłumaczę. Tym sposobem zrobi się przysługa Matce Marcellinie,  

a tu nie będzie żadnej szkody, owszem będzie rzecz porządnie wpro-

wadzona. Już o tym w tym sensie pisałem do Matki Marcelliny,  

a o Komisji nie ma żadnej wątpliwości, że to najlepiej przyjmie. 

 Co do owego deficytu 15.000 fr., ażeby zrobić okrągłą sumę 

100.000 byłoby rzeczą O. Aleksandra wytłumaczyć to w swym liście, 

ale mi się zdaje, że nie ma żadnej potrzeby. Naprzód dlatego, że jest 

nadzieja, iż te pieniądze dadzą się wykołatać potem, że może O. Alek-

s.[ander] będzie w możności procent od nich płacić. W takim razie ani 

wspominać. Jeżeli jednak o procent trudno, trzeba będzie rzecz wysta-

wić jak jest z dodaniem, iż jest nadzieja, że ta suma będzie równie do-

starczona. Za wysłanie owych pak etc. ślicznie dziękuję. O lascia pas-

sare będę się starał. Tu wielkie zmiany w ministerium. M[onsi]g[no]ra 

de Merode
52

 wykurzył kard.[ynał] Antonelli. Ale o tym byłoby wiele 

ustnie do mówienia. W to wszystko wda się niezadługo tak się zdaje 

sam Pan Bóg, bo złe rośnie i burza nadchodzi. 

 Ks. Studzińskiego interes sam załatwię, da Pan Bóg jak tylko 

skończę rekolekcje. Odebrałem wszystko. Już drugi list nie podziura-

wiony, może dlatego że pewno teraz lądem idzie: bilet tedy całkowity 

przyszedł, jak tamte Chautandae. Owe 500 fr. w mgnieniu oka się ro-

zeszły, a długi rosną. Czy nie ma tam czego? Per amor di Dio? 

 Ks. Wołyńskiemu ja byłem grzecznie odpisał, że nie może być 

do seminarium przyjęty, nie powiadając mu jednak prawdziwego po-

wodu, który jest, że był sekretarzem w rzekomym Ministerstwie Rządu 

Narodo.[wego] i o tym wszyscy wiedzą. Mogłyby rządy zarzucić, że 

takich ludzi przyjmujemy. Meyendorf pewnie tu spać nie będzie.  

___________ 
52

  DE MÉRODE, monsignore – przyboczny prałat papieża Piusa IX. 
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A ostrzeżono mnie (jeszcze w kraju i stamtąd przywiozłem wiado-

mości o ks. Artiurze) że był bardzo czynny i po uszy w całej facien-

dzie. Więc takich ludzi niepodobieństwo przyjmować do seminarium. 

Jeżeli tedy będę rektorem, będę musiał odmówić. 

 Ks. Jażdżewskiego najserdeczniej przyjmę. To wszystko, co  

o nim piszesz wiedziałem, to jest jaka jest jego osobistość, a wzwyż 

tego, że i on do ruchu czynnie należał. Ale naturalnie to wszystko mi-

nęło i trzeba się zająć (jeżeli da Pan Bóg) jego obecnym stanem. Tym 

bardziej to uczynię, że jak widzę obchodzi on bardzo Ojca Aleksandra, 

więc będę chciał i starał się zastąpić mu Ciebie mój drogi Ojcze Alek-

sandrze. 

 Co do polecenia pana Przeździeckiego: mea culpa! nie miałem 

wtedy pod ręką żadnego sposobu wykonania, a potem wyszło z pa-

mięci. Przepraszam. W tej chwili mam człowieka, który mógłby to 

zrobić, ale nie mam pieniędzy do płacenia mu, a jest potrzebujący  

i czekać nie może. Proszę to wystawić. Otóż przepraszam, zajrzałem 

do notatki pana Przeździeckiego, to nie tak wielka rzecz, więc w tych 

dniach będzie zrobiona, ale o wynagrodzenie upraszam, które niech 

sam naznaczy pamiętając, że to człowiek potrzebujący a bardzo po-

rządny, a więc dobry uczynek. 

 Co do sprawy ks. Ledóchowskiego tedy zapewne nim ten list 

przyjdzie już będziesz o wypadku wiedział. M[onsi]g[no]r. Franchi po-

mimo wielkich oporów Stefanowicza i Janiszewskiego przemógł, 

chociaż na końcu, gdy łagodne środki nie pomagały musiał się uciec 

do gróźb. Te skruszyły. Za powrotem posłów do Poznania m[onsi]g-

[no]r Ledóchowski (pono 20 t. m.) miał być przez aklamację wybrany,  

a potem m[onsi]g[no]r. Franchi ułatwił i w Berlinie wszystko, co się 

tyczy następstw tego wyboru. 

 My tu wszyscy zdrowi jesteśmy dzięki Bogu. Odbywamy reko-

lekcje: Retretantów jest coś 18!!!. Między nimi jest i Ewaryst Ga-

jewski, który wystąpił od Jezuitów i tu do Rzymu przybył właśnie na 

odbycie rekolekcji u nas; przybył szczęśliwie w porę. Co z nim będzie, 

na co się zdecyduje, Pan Jezus wie jeden. Mówi o Kapucynach, choć 

to mi się wydaje un coup de tete, jak i ten był, który go do jezuitów 

zaprowadził, przynajmniej o ile mi się zdaje. Co do nas nie ma o tym 
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zgoła mowy, ani ja mu też o tym nie będę mówił, to jest namawiał bo, 

żeby go do nas przyjąć trzeba by wyraźnej wskazówki woli Bożej. 

Pisze list do swojej siostry w Assomption, który tu przyłączam. Gdy-

byś ją widział mój drogi Ojcze Aleksandrze proszę jej powiedzieć, że 

niech będzie o swego brata spokojna pod względem duszy, tylko niech 

się dobrze modli. Jego powołanie do jezuitów w szczególności (nie 

mówię w ogólności do zakonu) nie było tego rodzaju, aby się nie 

mogło na inne przemienić i Pan Bóg mu tego przemienienia pewno za 

złe nie poczyta; idzie tylko o to, aby się utrzymał przy powołaniu. 

Niech się tedy modli, aby go Pan Bóg oświecił i natchnął. Może tym-

czasowo wejdzie do seminarium i będzie odbywał kurs teologii,  

a przez ten czas zadanie jego się rozświeci. Daję Ci to polecenie do 

siostry Melanii mój drogi Ojcze Aleks.[andrze]. Dlatego że ona była 

bardzo zasmucona i serdecznie płakała z powodu wyjścia swego brata 

od jezuitów. Ukłony jak zawsze najszczersze braterstwu i siostrze. 

Proszę nie zapomnieć. Polecam się modlitwom i dobremu sercu.  

Najoddańszy w Panu Jezusie brat i sługa ks. Piotr 

 

 

61. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1056) 

 

Rzym, 25 paźdz.[iernika] 1865 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

 Polecam najgoręcej Twojemu sercu i uczynności oddawcę ni-

niejszego listu. Ks. Antoni Krechowiecki profesor w Seminarium ży-

tomierskim, dawniej sekretarz ks. biskupa Borowskiego jedzie na kilka 

dni do Paryża. Mieszkał on tu u nas u ś[w]. Klaudiusza w tej jednej 

stancyi [pokoju], która została wolną i mieliśmy sobie za obowiązek 

przyjąć go jak brata. Teraz w Paryżu oddaję go pod opiekę drogiego 

Ojca Aleksandra, ponieważ u nas samych już wolnego mieszkania nie 

będzie, może mu O. Aleksander co innego dogodnego na te kilka dni 

wskaże. W każdym razie polecam jako najgodniejszego wszelkiego 

zajęcia się nim i przyjaźni. Pan Jezus z nami, najoddańszy w Jego 

miłości. 

      Brat i sługa  ks. Piotr Semenenko 
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62. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1057) 

 

Rzym, 31 paźdz.[iernika] 1865 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

 Ks. Jażdżewski już od dni 5 jest w Rzymie i mieszka u nas  

u ś[w]. Klaudiusza, bo na via Paolina nie ma miejsca. Stoją po dwóch 

w jednej stancyi [pokoju] (w niektórych). Ale widujemy się co dzień 

po kilka godzin, bo przychodzi tu na obiad i zostaje po obiedzie. 

Bardzo miły ksiądz i bardzo szlachetny, rozumny itd., ale przy tym  

i bardzo młody, ma lat 27, więc nic dziwnego że młody, ale tamta 

reszta stanowi fundusz na przyszłość. Bardzo przy tym sympatyczny,  

a więc i bez rekomandacji Ojca Aleksandra byłbym go przyjął jak naj-

lepiej, teraz podwójnie to staram się czynić z podwójnego powodu. 

 Dziś dopiero przed 4-ą idę do kardynała Clarelli
53

, więc kwit do-

piero przyszłą pocztą będę mógł przesłać. Tą pocztą nic z Paryża nie 

otrzymaliśmy. Stało się to zapewne z powodu zapowiedzianych reko-

lekcji u ks. Kamockiego. W tych dniach także rozstrzygnie się ostate-

cznie mam nadzieję kwestia rektorstwa Seminarium Polskiego. A za-

tem dzisiaj nic stanowczego mam do pisania. Przyłączam tylko karte-

czkę z poleceniami do Ołaja.  

Kłaniam [się] O. Józefowi i wszystkim. Pan Jezus z nami. Pole-

cam się sercu i modlitwom. 

   Najoddańszy w Panu Jezusie brat i sługa ks. Piotr 

 

 Ks. Jażdżewski obecny kłania nominalnie (tak się wyraził) Ojcu 

Aleksandrowi – czyli innymi słowy chciał, żeby go imiennie wyrazić. 

Przyłączam list do ks. Krechowieckiego któremu tam do Paryża stąd 

odjeżdżającemu dałem do O. Aleks.[andra] list rekomandacyjny. 

 

 

___________ 
53

  CLARELLI, kardynał – był prezydentem Komisji powołanej przez papieża 

Piusa IX, nadzorującej założenie Kolegium Polskiego w Rzymie. 
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63. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1058) 

 

Rzym, 7 listop.[ada] 1865 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

 Dwa już tygodnie mija jak żadnego listu od O. Aleks.[andra] nie 

otrzymałem, pierwszy tydzień byłeś zapewne na rekolekcjach, ale dru-

gi? Zresztą nie wiem nawet dobrze, gdzie teraz O. Aleksander podzie-

wa się? Adresuję moje listy według wskazanego adresu na rue de la 

Barre 6. Ale oto wczoraj ks. Wołyński,  który był u mnie powiada, żeś 

jeszcze na rue Dupnot. Czekam rozjaśnienia, a tymczasem trzymam 

się tego, co w listach znalazłem i adresuję na ulicę de la Barre. 

 Z Poznania ma jeszcze przyjechać dwóch uczniów, przepraszam: 

trzech chciałem powiedzieć, że dwóch już jest w Rzymie. Z Galicji 

oczekuję także dwóch albo trzech także na rozpoczęcie Kolegium bę-

dzie z 7 lub z 8 uczniów. Domostwo już gotowe, tylko jeszcze nie wy-

szło. Zapewne za miesiąc będzie można zamieszkać. Sam Ojciec 

Św.[ięty] zamierza je otworzyć in persona. Tymczasem uczniowie lo-

kowani będą, gdzie można będzie. Pieniędzy od Ojca jak nie mam, tak 

nie mam, a bieda wielka! 

 Kapitan Korzeniowski już nie wiem ile mi winien, ze 30 sku-

dów. Chcę korzystać z tej okoliczności i raz mi sprawić narzędzie do 

robienia wielu odpisów, albo odbitków jednego pisma. Bardzo to mi 

potrzebne i w prywatnych, i w publicznych interesach i pismach, mnó-

stwo czasu i rąk zajmuje między naszą młodzieżą na podobne przepi-

sywanie, i tak jeszcze często sobie nie pozwalam, co by wypadało 

uczynić nie chcąc ich zanadto odciągać od ich zatrudnień. A są rzeczy, 

których nie chciałbym, a często nie mogę dawać im do przepisywania. 

Taka tedy machina jest pierwszej tu dla mnie potrzeby. Proszę tedy 

pana Ołaja, żeby mi kupił Ekspeditif Ragueneau 23 Centimentrów na 

33, czyli numer 3ci, kosztujący 85 fr. i był łaskaw pierwszą okazją mi 

go tu przysłać. Magazyn jest na rue Joquelet 10, za pieniądze wzięte 

od kapitana. Polecam ten interes łaskawej pamięci Ojca Aleksandra. 

Kłaniam [się] Ojcu Józefowi i wszystkim. Pan Jezus z nami. 

        brat i sługa ks. Piotr 
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 Z zapomnienia zapieczętowałem list do Ołaja, ale tam tylko jest 

powtórzenie tego komissu [zlecenia]. 

 

 

64. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1059) 

 

Rzym, 14 listop.[ada] 1865 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

 Dzisiaj Ojciec Święty ma mnie mianować Rektorem i zatwier-

dzić że Rektor, a tym samym i cały zarząd Seminarium będzie zawsze 

brany z naszego Zgromadzenia. Przeszłego wtorku zapomniałem ode-

słać kwit kardynała Clarelli. Eccolo! 

 Już jest 3 uczniów w Rzymie, 3 innych w drodze, a zapewne i 4-

ty niezadługo za tymi. Będzie na początek 7. Nieźle. I to bez bisku-

pów, to jest bez ich przyłożenia się i bez uiszczenia się z obietnic. Ale 

to przyjdzie. Seminarzyski dom już ukończony. Pracują jeszcze około 

refektarza i kuchni. Bardzo miłe i schludne mieszkanie. Sam Ojciec 

Święty zagai otwarcie domu. Przygotowują dla niego tron w sali rekre-

acyjnej. Deo Gratias! 

 Dziś pisałem długi list do Ojca Przełożonego do Rio Janeire, 

więc mi czasu zabrakło. Posłałem go przez Sekretariat Stanu. Muszę 

tedy kończyć, polecając się najserdeczniej modlitwom i dobremu 

sercu. Najoddańszy w miłości Pana Jezusa 

          brat i sługa  ks. Piotr 

 List do ks. Podolskiego przyszedł odpieczętowany. 

 

 

65. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1060) 

 

Rzym, 21 listop.[ada] 1865 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

 Tego tygodnia same pocieszające i wesołe miałem od Ojca Alek-

s.[andra] wiadomości, które zapieczętował telegram dziś z rana o godz. 
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4 odebrany pod tytułem Vivat Rector! Wszystko bardzo pomyślnie.  

I tu w Rzymie nie mniej. Przeszłej środy Papież rzeczywiście mia-

nował mnie rektorem i dodał tę łaskę, że rektor będzie zawsze brany  

z naszego Zgromadzenia, następnie zaś rektor będzie mianował vice 

rektora i całą osobność Seminarium. Jest to faktycznie tak, jakby rzecz 

oddana była naszemu Zgromadzeniu, chociaż de jure jest jakaś różni-

ca. Różnica w tym, że rektora mianuje nie Przełożony Zgrom.[adzenia] 

(który go tylko przedstawić może), ale sam Papież, co daje rektorowi 

daleko poważniejsze położenie, chociaż z drugiej strony robi go nie-

jako niezależnym od Przełożonego. Ale ta niedogodność zastąpiona 

będzie dobrą wolą rektora przypuszczając jak potrzeba, że będzie do-

brym zakonnikiem, tak że gdyby Przełożony chciał go z miejsca usu-

nąć (czego uczynić prawnieby nie mógł) tedy w takim razie on sam 

poda się do dymisji. Dalej rektor sam będzie mianował vice rektora  

i innych, ale też pewno nie weźmie skądinąd, jak ze Zgromadzenia. 

 Za ów bilet na Rotszylda 1000 fr. przeznaczony na Seminarium, 

czy wie O. Aleksander ile mi bankier zapłacił gotówką? 202,80 ba-

j.[oków] Proszę nam teraz franki przysyłać. 

 Listy m[onsi]g[no]ra Ledóchowskiego były dla mnie wielce 

przyjemne. Żebym miał czas, tedy bym dziś jeszcze podziękował mu 

za jego jałmużnę, ale już zostawiam do przyszłego kuriera i odesłanie 

jego listów Ojcu Aleks.[androwi] i podziękowanie moje osobiste za 

dar. 

 Tu w Rzymie czekają wyboru z utęsknieniem. Zwłoczą, choć są 

jednomyślni, żeby jeszcze użyć nieco wolności. Może chcą Konsystorz 

ten przeczekać, żeby parę miesięcy dłużej samopas chodzili. We 

wszelkim razie wybór jest nie ochybny. Przepraszam stokrotnie, że 

dziś tak pośpiesznie piszę, bo cały ranek musiałem chodzić po kardy-

nałach. Następnym kurierem wcześnie i porządnie da Pan Bóg napiszę; 

zresztą będę miał więcej o czym. 

 Bardzo upraszam list tu przyłączony ks. Ciszka, który jest od ks. 

Barzyńskiego do jego ojca zafrankować. Najserdeczniej modlitwom 

się polecam. 

       Brat i sługa ks. Piotr 
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66. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1061) 

 

Rzym, 12 grud.[nia] 1865 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

 Proszę mieć nade mną litość, bo jestem przywalony najrozma-

itszymi sprawami i tak zajęty, że mam ledwie czas jeść i spać i to nie 

zawsze. Bardzo mi żal, że dotychczas nie zająłem się tą sprawą druko-

wania Miesiąca Maryi, ale nie widziałem dotychczas sposobu zajęcia 

się. Trzeba było samemu chodzić, a materialnie, nie tylko moralnie 

czasu do tego nie miałem. Proszę dodać, że dawałem od 29 listop.[ada] 

do 8 grud.[nia] rekolekcje dla siedmiu dusz, między którymi ks. Adolf 

Bakanowski, który tegoż dnia śluby złożył i ks. Krechowiecki ów zna-

jomy profesor z Żytomierza, a więc że przez ten czas, po 4 razy na 

dzień każąc byłem przeciążony robotą. Teraz trochę oddycham i mam 

nadzieję, a zawsze wolę zajęcia się tym interesem niezwłocznie. Co do 

interesu Przeździeckiego ten niebawnie załatwionym zostanie. 

 Do ks. Nuncjusza Ledóchowskiego dziś odpisałem, dziękując  

a dając mu ważną wiadomość, jego nominacji się tyczącą, jak Ojciec 

Św.[ięty] postąpił z Kapitułami Gnieźnieńską i Poznańską. Posyłam 

ten list otwarty, abyś go przeczytał, a gdyby już Ojca Aleksandra  

w Paryżu nie było upraszam niniejszym Ojca Józefa, aby w kilku 

słowach dał Ojcu Aleks.[androwi] o tym wiedzieć. 

 Co do Misji Paryskiej ja byłem zawsze zdania, żeby jej nie 

opuszczać. Kiedy się wszczęła ta kwestia wyłuszczyłem obszernie po-

wody przeciw jej zwinięciu i w liście do O. Przełożonego, i w liście do 

O. Aleksandra powtórzyłem takowe pokrótce. Byłem i następnie zaw-

sze tego zdania, choć widząc że przeciwne przemogło, nic przeciw te-

mu przeniesieniu następnie nie mówiłem. Więc i dzisiaj jestem. Co do 

wzmocnienia tej misji przedstawia się w tej chwili wcale niezła per-

spektywa, ale że dopiero za rok najprędzej będzie mogła być urze-

czywistniona, więc zaczekajmy na Ojca Przełożonego. Chciałem dzi-

siaj rzeczywiście obszerniej pisać, ale znowu tak zostałem przeszko-

dzony, że oto już czas wyprawiać listy i muszę kończyć. Jednakże na 

parę rzeczy udało mi się odpisać. Deo Gratias! 
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 List do Ledóchowskiego dopełni strony wiadomości o tym, co 

się tu dzieje. Przyłączam mnóstwo listów. List do Anglii prosiłbym 

bardzo zafrankować per amor di Dio. O Jażdżewskim muszę list na-

pisać na wołowej skórze. Co to za indyviduum! Ale dziś nie chcę za-

czynać, nefandum renovare dolorem. Wyjechał dniem przed przyj-

ściem listu O. Aleksandra. Sercu i modlitwom się polecam. 

        Brat i sługa ks. Piotr 

 

 

67. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1063) 

 

Rzym, 12 grud.[dnia] 1865 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

 Tylko co wyprawiłem list do O. Aleks.[andra] gdzie wspomnia-

łem o Jażdżewskim tym jednym słowem: co za indyviduum! Ponieważ 

ta rzecz, czyli raczej ta osoba obchodzi bardzo O. Aleksandra dro-

giego, muszę o niej obszerniej napisać i dlatego korzystam z chwili 

wolnej, którą mam teraz po wyprawieniu wszystkich kurierów do Rio 

Janeiro, do Adrianopolu, do Paryża, ażeby nie czekając przyszłego 

wtorku, gdzie może podobnież zaskoczonym będę dziś o tym, ile bę-

dzie trzeba napisać. 

 Przyjąłem ks. Jażdżewskiego najserdeczniej i według życzenia  

O. Aleks.[andra] przyjąłem do domu i postawiłem u ś[w]. Klaudiusza, 

w mojej stancyi [pokoju], w bibliotece. Pierwszych dni bardzo było 

miło i dobrze, opowiedział mi jak kobieta całe swoje życie, jak student 

wszystkie swoje wielkie czyny z dzieciństwa i z kolegium, nie rachu-

jąc późniejszych. Słuchałem cierpliwie, nawet uprzejmie, bo opowia-

danie miało pewien wdzięk dziejów zepsutego dziecka i myślałem so-

bie wejdzie się w poufałość i poznam zarazem lepiej mojego człowie-

ka, może na co dla niego samego posłuży. Tak było parę tygodni. Aż 

tu dowiaduje się z boku, że bywa tu i ówdzie (mnie tylko o jednym lub 

drugiem z niechcenia przebąknął) i że tam gada niestworzone rzeczy. 

 Dowiaduję się, że kardynał Altieri u którego był z listem od pana 

Zamojskiego zgorszony tą jakąś figurą, która u nas mieszka, a na nas 
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przed nim gada. Dowiaduję się, że u m[onsi]g[no]ra Fr.[anchi] długą 

na nas wytycza procedurę, która mi daje zaraz wyobrażenie o tym, co 

gdzie indziej rozprawiał, że jesteśmy strasznie niepopularni w Polsce, 

że to bardzo źle by było gdyby Seminarium oddano Zgromadzeniu, że 

co do ks. Semenenki nic nie ma naprzeciw i owszem, ale trzeba by dać 

mu na podrektora księdza z kraju, mającego zaufanie, a już wspomniał 

był, że on ma zaufanie i jest dobrze widziany, jednym słowem że 

m[onsi]g[no]r. Fr.[anchi], który ludzi przegląda na wskroś, powiedział  

o nim, iż ten człowiek o niczym innym nie myśli i nic innego nie ado-

ruje jedno [tylko] samego siebie. Rozumie się, że go skarcił. 

 Dałem mu list do m[onsi]g[no]ra Pacca o audiencję rekomendu-

jąc go jeszcze (było nieco przedtem) amplissimis verbis. Widać, że 

tam pokusił się o uderzenie stanowczego ciosu, ale że go poskromił 

Ojciec Św.[ięty] (wiem, że go z pewną naganą nazwał filozofem, na-

zwał adwokatem), albowiem wyszedł jak sparzony i nie mógł do syta 

okazać swego małego cenienia Papieża, nazywając go miernością, pro-

boszczem ze wsi, itd. Ale za to był zachwycony kardynałem Antonel-

lim, trafił swój na swego, do którego poszedł zaraz po wizycie u Pa-

pieża. Tam mówił o nas i na nas ile mu się podobało i sam potem 

powiedział, że w tym względzie był jednego zupełnie zdania z kardy-

nałem. Można łatwo zgadnąć jakiego. Kard.[ynał] Antonelli to dopiero 

człowiek, to znakomitość, to geniusz! Co za porównanie z Papieżem! 

Jego własny wykrzyknik: to zupełnie co innego! 

 7 stycz.[nia] 1866 [r]. Szkoda że od razu nie mogłem tego pi-

sania o ks. Jażdżewskim skończyć, bo dziś wcale nie mam usposo-

bienia przypominać sobie tych brudów, a tym mniej opowiadać. Ale 

jednak muszę co główniejszego dodać do tego, co powiedziałem. Przy-

szły tu do Sekretariatu Stanu listy z poznańskiego na ks[ię]żną Ode-

scalchi, czyli raczej kopie jej listów do p. Mycielskiego, w których za 

jego pośrednictwem mówiła Kapitule, czego Papież od Kapituły żądał. 

Ks[ię]żna czyniła to z polecenia samegoż Papieża, ale oni przedstawili 

ją jako intrygantkę z samej siebie działającą, naturalnie nie przed Pa-

pieżem, bo to było niepodobna (chociaż ten był ich zamiar), ale przed 

kardynałem Antonelli, m[onsi]g[no]rem Berardim itd., t.j. Sekretaria-

tem Stanu, który nie wiedział o tym, że Papież jej użył do tego. Było to 

takie liche mszczenie się Kapituły w jej obrażonej miłości własnej. 
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Otóż ks. Jażdżewski był pośrednikiem tego z dobrą wiadomością tego, 

co czyni, bo nie tylko m[onsi]g[no]r. Fr.[anchi] przeniknął, że to on te 

listy przywiózł, ale onże sam (ks. Jażdż.[ewskiego]) wygadywał raz 

cały wieczór przed ks. Bakanowskim i Krechowieckim na listy księ-

żnej do Kapituły nie myśląc, że my skądinąd będziemy wiedzieli, iż te 

listy tu przyszły, i że je tu przywiózł umyślny posłannik. Odkryliśmy 

nawet drogę, którą te listy z Poznania dostały się do rąk ks. Jażdżew-

skiego, ale o tej zamilczę, bo bym zranił jedną słabość O. Aleksandra  

i gotów by jeszcze się pytać obwinionego, czy to prawda? Tak jak ks. 

Karol ks[ię]żnę Marcellinę, czy ona jest w sekcie? Ograniczam się 

tedy na tym tylko, co się tyczy ks. Jażdżewskiego. 

 Dodam rzecz drugą, którą między nami wiedzieć wypada. Ks. 

Jażdżewski stał jak powiedziałem w mojej stancyi [pokoju] w biblio-

tece. Ta sama stancya [pokój] jest częścią biblioteki, a potem za nią jak 

wiadomo [są] jeszcze trzy inne stancye [pokoje] z książkami. Otóż 

ksiądz Jażdż.[ewski] zamykał się tam na długie godziny i kiedy stu-

kano do niego z pierwszej stancyi [pokoju] od schodów nie odpowia-

dał, zdarzyło się to ks[iędz]u Bakanowskiemu i innym; dopiero potem 

kiedy schodził na dół do stancyi [pokoju] ks[iędz]a Bakanowskiego, 

zapytany dlaczego nie odmykał zbywał lada czym, albo i nic nie odpo-

wiadał. Ja o tym dowiedziałem się dopiero przy jego odjeździe, a zara-

zem dowiedziałem się, że brakuje kilku co najlepszych książek, szcze-

gólniej jednej (wizerunki owe chromolitografowane Przeździeckiego 

dwa tomy), a co jeszcze gorszego, że odpieczętowany został pakiet 

złożony u nas w depozycie przed laty 15 lub 20; a który przez cały ten 

długi czas, mimo tylu kolei przez jakie przechodziła biblioteka został 

nietknięty. Co tam było nie wiedziałem, ani wiedziałem od kogo. Te-

raz po przejrzeniu odpieczętowanego, znalazłem tam pamiąteczki ró-

żne należące zdaje się wszystkie do ś. p. pani Wiktorii Sobańskiej  

i coś do Wejssenhofa, jakieś karteczki, autografy, pieczątki; cygarni-

czka z lawy - itp. Czy co wziął z tego nie umiem powiedzieć, ale że 

rozpieczętował, to jest że on, a nie kto inny, zdaje się nie ulegać wąt-

pliwości. I to działo się z pewnym rodzajem bezczelności: po prostu 

zamykał się i robił swoje, a na stukania, a potem na zapytania nie od-

powiadał. 
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 Dosyć tego. A co, czy nie miałem racji zawołać: co za indywidu-

um! Chciałem z początku wpłynąć na niego dopóki myślałem, że nie-

winne a niedouczone dziecko. Miałem z nim raz w tydzień po przy-

jeździe poważną rozmowę. Siedział niemy jak mruk - zimny jak lód,  

a zdawało mi się odkrywać na twarzy całej, nie dosyć mu jednak na 

usta występujący uśmiech lekceważenia. Sparzyłem się na tym zimnie. 

Nie wiedziałem, jak drugi raz zacząć. A wtem zacząłem się dowiady-

wać o jego sprawkach. W pierwszej chwili nie umiałem się nastroić do 

długomyślności i dobroci, i może co spostrzegł z mojego oziębienia. 

Ale następnie, nie chcąc go ostatecznie potępiać, a nie wiedząc co tam 

w domu u ś[w]. Klaudiusza wyrabia, podwoiłem dobroci i rozdobru-

chanego napadłem po raz drugi, ale w najuprzejmiejszy sposób, i wy-

mawiając go we wszystkim wystawiłem mu wszystkie jego niedostatki 

duchowe, aż do nie odmawiania brewiarza. Powiedział mi i zapewnił, 

że brewiarz odmawia. Nie chciałem mu odpowiedzieć, że w takim ra-

zie szkoda, że swój brewiarz za każdym odmówieniem gdzieś do kufra 

lub do ciemnego kąta chowa, i że ani jego nigdy z brewiarzem, ani 

brewiarza nigdy u niego zastać nie można. Odpowiedziałem mu, że 

jego słowa mi dosyć, ale że prócz brewiarza i to, i tamto, i tamto. Zno-

wu nie odpowiedział i znowu zerwała się rozprawa, jeszcze nie na-

prawniej niż pierwszą razą.  

Zostawał mi jednak ostatni i heroiczny środek: zdawało się, że 

sam Pan Jezus go przewidział, upatrzył i zesłał. Zbliżały się rekolekcje 

ks. Bakanowskiego przed złożeniem ślubów na które ks. Krechowiecki 

ze swej strony umyślnie z Paryża przyjechał i wstępowało jeszcze 

kilku innych. Zaprosiłem go na nie, jak nausilniej. Odmówił. Trzy dni 

całe nie tylko prosiłem, ale nalegałem z zapomnieniem nawet mojej 

pewnej powagi i zimniejszej przyzwoitości. Stanął twardy jak głaz,  

a dawał przyczyny najbłahsze, owszem na jedną tylko się zdobył, że 

musi zwiedzać Rzym, bo jeszcze nic w nim nie widział (w bibliotece 

się zasiedział!), a zaraz po dniu ostatnim rekolekcji musi wyjeżdżać, 

bo go brat czeka i w Poznaniu go czekają! I w tym skłamał: bo po-

jechał do Brukseli, do przyszłego arcybiskupa u którego był na obie-

dzie 16 grudnia, kiedy telegrafem przyszła do tego wiadomość od Ka-

pituły, że go przed godziną jednomyślnie i z okrzykiem na arcypaste-

rza wybrała. Ks. arcyb.[iskup] z telegrafem w ręku rzucił się na szyję 
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ks. Jażdżewskiego i powitał w nim pierwszą swoją owieczkę, przedsta-

wicielkę całej diecezji. To zyskał przez ucieczkę od rekolekcji, ale od 

rekolekcji uciekł. A co przez to stracił, to wie Pan Jezus jeden zape-

wne, niech raczy kiedyś mu przynajmniej oczy otworzyć, aby mógł 

odzyskać prawdziwą stratę, straciwszy fałszywe zyski. Ale w tej chwi-

li jest to i umysł, i serce, i dusza dziwnie zabłąkana, i jakoby bez ratun-

ku, bo nawet odpychająca ratunek, który sam do niej przychodzi! 

 15 stycz.[nia] 1866 [r]. Nie uwierzysz drogi Ojcze Aleksandrze,  

jak mi trudno chwilkę czasu złapać, żeby coś porządniejszego napisać. 

Ponieważ powyższe wiadomości o ks. Jażdżewskim już mi się udało 

na papier położyć, więc nie czekając odsyłam je dzisiaj korzystając  

z przesyłki, jaką ks. Julian czyni do pani Poniatowskiej. Osobno posy-

łam także do pani Gruszeckiej słów kilka, które również od dwóch czy 

trzech tygodni tego miłosierdzia, aby były wyprawione czekają. Zwle-

kałem to wysłanie, bo chciałem do nich ten list do O. Aleks.[andra] 

przyłączyć, a ten list nie był skończony. Dziś wolę korzystać z okazji 

do pani Pon.[iatowskiej] by przy niej uzyskać przejazd wolny dla tego 

listu, a tamten do pani Grusz.[eckiej] osobno posłać. 

 Mieliśmy list od Ojca Przełożonego. Przy nim był i niniejszy liś-

cik do O. Aleks.[andra], w którym mniej więcej to samo, jak co  

i w moim, aż do wyrażeń niemal tych samych. List ten, czyli te oba 

otrzymaliśmy przed 5 dniami. Data na moim była 7 grud.[nia] stanął tu 

10 stycznia. Proszę do mnie przysłać odpowiedź, bo tu posyłamy przez 

Nuncjaturę bezpłatnie.  

Z innych szczegółów to ważniejsze, że stanął u kapucynów, to są 

ci dobrzy ludzie o których pomocy pisze, Nuncjusz go bardzo dobrze 

przyjął, sam z nim jeździł i do wikarego administratora diecezji, i do 

senatora Vasconcella opiekuna Komitetu, do Kolonizacji Polskiej, któ-

ra Kolonizacja jest bardzo rzeczywistą rzeczą; w obu miejscach był 

bardzo dobrze przyjęty i Administrator okazał mu wiele przyjaźni. 

Zgoła pierwsze postawienie się z początku, jakoby bardzo niepewne 

przyjęło zwrot bardzo pomyślny. 

 Pisze prócz tego, że piękności tego kraju trudno wypowiedzieć, 

że zatoka Neapolitańska i Konstantynopolitańska są tylko tamtej mi-

niaturą, że wielkie upały, bo to środek tamtejszego lata i słońce pio-
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nowo nad głowami (Rio [de] Janeiro jest ponad 23 stop.[nie] sze-

rokości południowej, to jest pod samym zwrotnikiem), ale że wiatry  

i deszcze regularne łagodzą klimat, że śpi wybornie i zdrow jak nigdy. 

Cieszę się, że miałem dość czasu wypisać te szczegóły. Teraz modli-

twom się polecam. Jak tylko będę mógł najprędzej napiszę. Zapewne 

jutro przez kuriera do Paryża.  

W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy  

    brat i sługa ks. Piotr 

 Miałem wczoraj kazanie w S.[an] Andrea della Valle i to mi tak-

że zajęło parę dni czasu. 

 

 

68. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (1062 ACRR) 

 

Rzym, 19 grud.[nia] 1865 [r]. 

 

Mój drogi Ojcze Aleksandrze, 

 Piszę zawsze do Paryża i na ręce Ojca Józefa. Owe 34.000 fr., to 

jest kwit na nie oddałem swego czasu m[onsi]g[no]rowi Franchi.  

Komisja bardzo jest zadowolona, bardzo mile nie tylko Komisja, ale 

sam Ojciec Św.[ięty] zawiadomiony o tym przyjmuje propozycję, aby 

reszta sumy została na dwie bursy pod imieniem burs Piusa IX. Zresztą 

Komisja wyda teraz Ojcu Aleksandrowi ogólny kwit na całe 60.000 fr. 

przez niego wypłacone. 

Lokal na Seminarium provisorium, ale który jednak ma zostać na 

zawsze, i w którym jest miejsce na 12 lub 13 uczniów prócz mieszka-

nia dla rektora (2 stancye [pokoje]) vice rektora i 39 braciszków, już 

jest ukończony i schnie tylko. Za miesiąc, najdalej za 2, będzie mógł 

być zamieszkany. Młodzież która już przybyła, a jest ich 5, bardzo grz-

ecznej młodzieży, 2 z Galicji 2 z poznań[skiego]. a 1 z warszawskiego 

Uniwersytetu, umieszczona jest w tym domu, który jest między Santa 

Maria Maggiore a naszym domkiem na via Paolina, a więc pod naszą 

ręką i przychodzą jeść do nas na drugi stół. Tak więc są pod ręką,  

i można bez wielkiej niedogodności oczekiwać otworzenia domu Se-
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minarium. Ojciec Św.[ięty] już jest niecierpliwy, żeby mu powiedzieli 

kiedy może przyjechać odwiedzić je i sam otworzyć. 

Ks. Krechowiecki wstępuje do naszego Zgromadzenia, a więc 

Deo Gratias. To coś lepszego niż ks. Jażdżewski, który niestety bardzo 

źle tu się spisał. Już napisałem o nim osobnego listu 3 stronicy, ale że 

muszę wszystko wypowiedzieć kochanemu Ojcu Aleksandrowi, a dziś 

nie mam czasu skończyć, zostawiam do przyszłego da Pan Bóg kuriera 

wyprawienie onego listu. 

 Nota z owego materiału warszawskiego przysłana mi pod dniem 

5 listop.[ada], a którą jednak otrzymałem tu dopiero wczoraj 18-go 

(zawsze listy idą dni 12 do 14!) już wygotowana i jutro z rana odnoszą 

ją do m[onsi]g[no]ra Franchi. Wieczorem będzie u Papieża. 

Bardzo się cieszę, że 29 listopada przeszedł szczęśliwie i że Pan 

Bóg Ojcu Aleks.[androwi] pobłogosławił. Proszę jeszcze nieco cierpli-

wości co do załatwienia owych interesów. Jestem nadzwyczajnie za-

jęty. Teraz prośba do Ojca Józefa. Pani Łoś pisze do mnie, jak ma 

przesłać procent, który nam winna za drugie półrocze 1865 [r]. Od-

pisuję do niej do Drezna, że gotówką w talarach papierowych prus-

kich, które tu bardzo dobrze się miewają (za 100 talar[ów] dają aż 71 

skud[ów]!), ale proszę ją, żeby je przesłała na ręce Ojca Józefa, a teraz 

proszę Ojca Józefa, aby je przesłał zwykłym kurierem także w naturze 

tu do nas. Tym sposobem nie będą podziurawione, co by się stało, 

gdyby wprost z Drezna tu przyszły. Polecam się sercu i modlitwom 

kochanego Ojca Aleksandra a zarazem drogiego Ojca Józefa.  

Najoddańszy w Panu Jezusie brat i sługa ks. Piotr 

 

 

69. List do pani Marii Oraczewskiej (ACRR 4579) 

(Dopisek O. Piotra Semenenki CR w liście (kopii) Matki Marceliny Darowskiej.) 

 

Rzym, 26 lutego 1866 r. 

 

... List Matki Marceliny do Ciebie kilka razy przeczytałem. Po 

tym liście wszelki inny z mojej strony do Ciebie już niepotrzebny. Po 

tym liście jedno tylko mi względem Ciebie do uczynienia pozostaje, to 
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jedno; prosić Cię, błagać, zaklinać, a jeśli mi wolno więc i rozkazać  

w imieniu Pana Jezusa, abyś ten list uważała za głos pochodzący 

wprost od Niego, od Pana Jezusa i miłosiernie, owszem miłośnie przy-

chodzący do Ciebie do Twojej duszy. Co więcej? Dziecko najdroższe 

błagam Cię przyjmij go jako taki i uczyń, co i jakeś powinna. Czy ro-

zumiesz? Oto błagam Cię, zaklinam, żebrzę jeśli trzeba, abyś głos Pa-

na Jezusa poznała, przyjęła, spełniła. Czyż będziesz się jeszcze wa-

hała? 

Ach jakże błagam z drugiej strony samegoż Pana Jezusa, aby Ci 

dał łaskę potrzebną, największą Matkę Jego, aby odpędziła od Ciebie 

Szatana i całą jego pokusę, i aby się już dopełniło w Tobie dzieło mi-

łości i łaski! Amen, Amen, Amen! Moje dziecko najdroższe, ja zawsze 

w miłości Jezusa i Maryi.  

Twój najoddańszy ks. Piotr 

 

 

70. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1064) 

 

Rzym, 27 lutego 1866 [r]. 

 

Mój drogi Ojcze Aleksandrze, 

Wszystkie skargi na mnie, że nie piszę, czyli raczej, że w tych 

ostatnich czasach nie pisałem, są niestety zbyt słuszne i przyjmuję je 

bardzo pokornie. Ale proszę na moje usprawiedliwienie to przyjąć, że 

właśnie przez dni 15, aż do ostatniego tygodnia miałem nader ważną 

robotę z wyższego polecenia, o której mówić mi nie wolno, a która 

cały mój czas pochłonęła. Proszę mnie tedy, przynajmniej co do tych 

ostatnich czasów mieć za wymówionego. Dzisiaj, choć w części posta-

ram się na tyle rzeczy odpowiedzieć. 

1°/ Co do Dęmbowskiego, Kossowskiego i innych ochotników 

do wojska papieskiego, jeżeli koniecznie chcą wejść do niego, niech 

przybędą do Rzymu, to znajdzie się sposób. Jest kilku Polaków  

w wojsku, i dobrze im. Ale tak z daleka nie można im niczego na pew-

ne przyrzekać. 
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2°/ Co do ks. Kamockiego, mówiłem z m[onsi]g[no]rem Fran-

chi. Sprawy tej przemienić żadnym sposobem nie można, chybaby Pa-

pież użył omnipotencji [wszechmocy] swojej, do której go użycia ża-

den Franchi, choćby był kardynałem nie spowoduje. Tu zwykle wyroki 

Inkwizycji uważają się za irreformabilia [nie zmienialne] i jak raz za-

padną nikt już ani myśli o ich przemienieniu, ani może unosić tej spra-

wy, nawet mówić o niej nie może, a nawet nie ma z kim o niej mówić, 

bo żaden z sędziów nawet, nie może Ci powiedzieć, że wie co o tym. 

Sam Papież, powiadam mógłby, gdyby absolute chciał, ale zwykle nie 

chce i nie czyni. Nie ma przykładu. 

3°/ Mnie by się zdawało, że bardzo korzystnie byłoby sprzedać 

dom algierski, a kupić tu w Rzymie ów drugi dom położony od Campo 

Vaccino, czyli od Forum Romanum, odpowiadający domowi Semina-

rium położonemu od via Salaria Vecchia. Zrobiłby się z tego ogromny 

prześliczny kwadrat. Jednym bokiem tego kwadratu z naszej strony do 

nas należącym byłaby kaplica na dole, a biblioteka na górze, spójna 

obu zakładom, z jednej strony uczniom Seminarium z drugiej strony 

alumnom naszego Zgromadzenia. Ten dom byłby bowiem Alumnatem 

naszym. Drogi Ojcze Aleksandrze pomyśl o tym na serio przed Panem 

Bogiem. Ja Go proszę, żeby Cię swoim światłem natchnął i jeżeli 

rzeczywiście wedle woli Jego, byś się zdecydował. Można by to kupić 

za 6 lub 7.000 skuów a z 8 a 10.000 skud.[ów] kosztowałoby prze-

robienie. Wiele, niezmiernie wiele zależy od nabycia i posiadania tu 

domu Zgromadzenia. 

4°/ Przedwczoraj wyświęcony został i miał pierwszą Mszę św.  

w S.[anta] Maria Maggiore, Raffaele Ferrigno nasz brat, który dał nie-

wątpliwe dowody swego powołania, a jest bardzo zdatny do wielu rze-

czy, między innymi do ekonomstwa. Używam go teraz za pomocnika 

dla Ojca Bakanowskiego patrząc, czy nie będzie można mu zupełnie 

ekonomstwa powierzyć. Wtedy ks. Adolf (Bakanowski) byłby do uży-

cia, ale dobrze zastanowić się wypada gdzie, czy w Paryżu?  

5°/ Czy w Galicji? Albowiem ten osobny i wielki interes chce 

zaraz Ojcu Przełożonemu po jego przyjeździe przedstawić, interes 

osiedlenia się pierwszej osady naszej w Galicji. Byłbym zdania, żeby 

Ojciec Przełożony sam tam pojechał z jednym lub z dwoma naszymi - 
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a pierwszym do tego byłby Ojciec Adolf. Wszystko każe rokować, że 

już czas po temu. 

6°/ Albowiem i to mam donieść, że przed: kilkoma dniami przy-

szła depesza od Nuncjusza z Wiednia, iż minister Belcredi powiedział 

mu: „Ponieważ M[onsi]g[no]rze przekonałeś mnie, że Seminarium 

Polskie w Rzymie jest rzecz dobra i święta, więc kazałem rozpisać bi-

skupom nie tylko, że mogą tam uczniów posyłać, ale żeby po diece-

zjach ogłaszali składki itd.” To pokazuje, jakiego ducha jest to nasze 

ministerium w Wiedniu, i czy przy nim jest nadzieja dla nas dostania 

się tamże. 

7°/ Cóż powiem o Miesiącu Maryi? Że zawiesiłem, aż do wy-

święcenia się Rafała. Nie miałem nikogo innego, aby się nim zajął. Te-

raz on się zajmie. Przepraszam, ale trudno było zrobić inaczej. 

8°/ Jemu teraz powierzę wszystkie sprawy sekularyzacji (zamia-

ny stanu duchownego na świecki) mnichów i inne tego rodzaju, bo 

właśnie do tego. Dotychczas nie miałem człowieka. 

9/ Nie widzę, dlaczego by nie sprzedać Wydawnictwa z kliszami 

Towarzystwa ś. Wincentego a Paulo, choćby za 25.000 fr. Ale pod 

warunkiem, czyli raczej cum pio desideris, żeby i te pieniądze poszły 

na fundację domu w Rzymie. Bo uważam, że to będzie z chwałą więk-

szą Bożą i pożytkiem Zgromadzenia. 

 10°/ O Jażdżewskim nic nie piszę, bo nie warto. Ojciec Alek-

s.[ander] bierze jego list za coś, a to jest okupacja szkolna, i eksercy-

tacja [ćwiczenie] akademicka, która się kończy na Eurypidesie.  

List Ojca Aleks.[andra] do niego posłałem mu, z dodatkiem od 

siebie słów kilku na jego list do mnie, ułożony znowu innym akade-

mickim tropem. Powiedziałem mu, że żałuję, iż tu w Rzymie mimo 

najszczerszej chęci nie mogłem się z nim porozumieć, że teraz uwa-

żam to przez listy za niepodobieństwo. Tyle na dzisiaj. Spodziewam 

się, że już zacząłem odpowiadać.  

Generała Zamojskiego interes trudny, bo nie ma nawet dosta-

tecznych wskazówek o tej sprawie, skąd, gdzie, jak, czy jest już  

w Rzymie?  
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Kłaniam [się] najuprzejmiej wszystkim w Hyeres. Pan Jezus  

z nami - za parę dni więcej. 

Brat i sługa ks. Piotr 

 

 

71. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1066) 

 

Rzym, 10 maja 1866 [r]. 

 

Drogi Ojcze Aleksandrze, 

Przepraszam stokrotnie za zawód wczorajszy. Jutro da Pan Bóg 

będą owe 500 skudów, a potem będziemy mogli pójść do kardynała -  

o Ave Maria - jeszcze raz przepraszam. Proszę o modlitwy. 

Brat i sługa ks. Piotr 

 

 

72. List do O. Wincentego [Barzyńskiego CR] (ACRR 3653) 

 

Rzym, 14 maja 1866 [r]. 

 

Mój drogi Ojcze Wincenty, 

W stosunkach Twoich z braciszkiem bardzo proszę, żebyś był 

ostrożnym i nic nie pokazywał co by zdradzało nieufność, zresztą ja 

przyjadę da Pan Bóg po obiedzie i rozmówimy się. Pan Jezus z nami.  

Brat i sługa ks. Piotr  

 

 

73. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1065) 

 

Rzym, 25 maja 1866 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

Otrzymuję od księgarza Wilda ze Lwowa niniejszy list. Pamię-

tam, iż O. Aleksander mi pisał, że ten interes załatwił. Co tedy ten list 

znaczy? Proszę najpokorniej o objaśnienie. Tak mało mam sposobno-
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ści prędkiego zobaczenia się, że wolę piśmiennie rzecz załatwić. Jutro 

wieczorem o 6-ej będę u ś[w]. Klaudiusza dla spowiadania. Może się 

zobaczymy.  

   W Panu Jezusie najoddańszy brat i sługa ks. Piotr 

Proszę przeczytać list do O. Józefa. Rzym, 26 czerw.[ca] 1866 [r]. 

List napisany za bytności jeszcze w Rzymie. 

 

 

74. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1067) 

 

Rzym, 19 czerwca 1866 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

Otrzymałem Twój list z 13 czerwca, ale zapowiedzianego tam 

jakiegoś listu ks. biskupa Borowskiego nie znalazłem. Proszę mnie 

objaśnić o tym. Kapitanowi list oddałem. 

Nie mogę się wcale gniewać na drogiego Ojca Aleksandra za za-

brane mi 420 fr. z Hyeres, które się rigorose [rygorystycznie] należały 

Ojcu Aleksandrowi. Ale mi zrobiłeś uszczerbek, bo ja na te pieniądze 

rachowałem. Pisałem o jałmużnę do pani Iwanowskiej jeszcze dobrze 

przed wyjazdem Ojca Aleksandra z Rzymu. Ona zamiast przysłania mi 

wprost, czekała na O. Aleks.[andra], aby przez niego łatwiej przesłać, 

jak mi to pisze w liście, nie przewidując, że to wcale nie będzie łat-

wiej. Jednakże napiszę do niej z podziękowaniem, nic zgoła nie wspo-

minając o tym, co się stało. Gdyby jednak O. Aleks.[ander] mógł mi 

jaką pomoc przesłać bardzo byłbym wdzięczny; bo już nie ostatkami 

gonię, ale uciekłych i dogonić nie mogę. Za Ołaja Mszę [świętą] od-

prawiłem i modlę się. Pani i pannom Szustów proszę oświadczyć ser-

deczne ukłony. 

Proszę mnie przypomnić Swojej Siostrze i jej córkom. Ojcu Jó-

zefowi serdecznie kłaniam [się] i całej osadzie w Issy. 

 Czekam wiadomości od Ojca Przełożonego, któremu gdyby był 

w Paryżu, ręce całuję. Pisałem do niego do Bordeaux na poste restante: 
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gdyby listu z poczty nie wydobył, niech reklamuje, aby mu go przy-

słali. Pan Jezus z nami. 

Brat i sługa  ks. Piotr 

 

 

75. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1068) 

 

Rzym, 3 lipca 1866 [r]. 

 

Najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

 Przez wracającą Matkę Eugenię zgłoszę się obszerniej. Dziś 

przesyłam tylko ten list do Ojca i od Ojca. Muszę wychodzić, państwo 

Thayer o tej godzinie na mnie czekają. Pozdrawiam najserdeczniej. 

Brat i sługa ks. Piotr 

 

 

76. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1069) 

 

Rzym, 3 lipca 1866 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

Monsignor Passerini kłania [się] drogiemu Ojcu Aleksandrowi  

i przypomina się o pieniądze. Jakie to pieniądze, to musi O. Aleks.[an-

der] wiedzieć. Jeśli chodzi o jazłowieckie, to tam taka bieda, że bym 

się nie śmiał o tamte upominać. Proszę o tym pomówić z O. Przeło-

żonym. W ostatnim liście Matka Marcelina pisze o tej biedzie, a zwyk-

le o tym milczy, więc musi być niemała. Może byśmy mogli jakim 

sposobem zastąpić tamte. 

Ojciec Przeł.[ożony] zapewne w Wersalu Wizytkom rekolekcje 

daje, więc szczęść Boże! Dowiedziałem się o tym z listu jaki pisał  

z S.[an] Paulo, a który wczoraj odebrałem. Ojcu Józefowi przeszłym 

kurierem na jego list i jego racje odpisałem. Proszę go przekonać, że 

mam zupełną rację. 

Otrzymuję w tej chwili list od O. Karola. Jego położenie z no-

wym biskupem bardzo krytyczne. Ale tu w Rzymie da się wszystko 
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przy łasce Bożej załatwić. Z Matką Eugenią, która ten list wiezie roz-

mawiałem o możebności ich fundacji w Adrianopolu, ale naturalnie że 

się odwołałem ostatecznie do O. Karola. Nasze siostry nie wiadomo 

kiedy i czy za lat 10 mogłyby się tam osadowić. Niech O. Przełożony 

tej rzeczy z Matką Eugenią dokończy. Ja z nią w tym sensie mówiłem, 

że ta fundacja możebna i zdaje mi się pożądana, a w dzisiejszych oko-

licznościach nic się jej nie sprzeciwia, skoro przełożona się zgadza, że 

siostry byłyby pod naszą dyrekcją. 

Ojca Przełożonego jeszcze raz najczulej pozdrawiam, Ojcu Józe-

fowi i całej kolonii najserdeczniej kłaniam [się], a Ojca Aleksandra 

Panu Jezusowi z całej duszy polecam. 

Brat i sługa  ks. Piotr 

 

 

77. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1070) 

 

Rzym, 13 lipca 1866 [r]. 

 

Mój drogi Ojcze Aleksandrze, 

Dziękuję bardzo i bardzo za zajęcie się łaskawe i przyrzeczone 

załatwienie interesu z Wildem. 

Ojciec Karol i do mnie napisał całą historię owej mszy tylko  

w swym liście nie zrobił żadnej konkluzji, bo godzina kuriera nadeszła 

i pośpiesznie list wyprawił. Z samej historii osądziłem, że nie ma  

o czym tu mówić; nawet zdawało mi się, że tu się ta sprawa ani 

wytoczy i dlatego żadnego kroku nie uczyniłem. Teraz dowiedziawszy 

się, ile ta sprawa męczy Ojca Karola wybadam zręcznie m[on-

si]g[no]ra Simeoni, tak żeby mi on sam powiedział, czy co o tym wie-

dzą, zresztą bez wielkich zachodów on mi niezawodnie od razu sam 

powie, jeśli co jest. Nie tak dawno go widziałem, a nic nie mówił - 

mam nadzieję, że nic nie ma. Co do poprawki przez O. Przełożonego 

podanej onego tytułu do rozdziału bardzo chętnie do niej się przy-

chylam. 

Bardzo przepraszam, że listu nie frankuję; czynię to dla dwóch 

przyczyn raz, że już późno, aby na poczcie zważono, a nie wiem, czy 
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nie przeważa; drugi, że już podobno tylko 12 baj(oków) się płaci od 

przedwczoraj, ale dla tej samej przyczyny sprawdzić tego nie mogę. 

Bardzo i bardzo o modlitwy proszę. 

Brat i sługa ks. Piotr 

O. Józefowi i wszystkim kłaniam i kłaniam [się]. 

 

 

78. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1071) 

 

Rzym, 17 lipca 1866 [r]. 

 

Najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

 Przed paroma dniami pisałem. Zapomniałem tam dodać, że ka-

techizmy żądane dla arcybiskupa za pierwszą okazją wyślę. Jeżeli Ojca 

Przełożonego już w Paryżu nie ma, proszę mu przesłać list przyłączo-

ny. Drugi list jest z dalszą prenumeratą na Le Monda. Proszę, jeśli ła-

ska zafrankować wrzucając na małą pocztę. A może podwójny? Ty-

siąckrotnie pozdrawiam i o modlitwy proszę. Kłaniam [się] wszystkim. 

Brat i sługa ks. Piotr 

 

 

79. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1072) 

 

Rzym, 25 lipca 1866 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

Pan Romer uprasza najuprzejmiej (ponieważ stąd do Austrii nie 

przyjmują telegrafów, ani przez Francję) ażebyś był łaskaw zatele-

grafować do Kirchmayera w Krakowie i zapłacić zarazem za odpo-

wiedź. Telegraf ma być następny: 

Kirchmayer Cracovie 

Comtesse Romer a Rome demande si frere deposa argent envoyer par 

spada Reponse payee Issy Barre 17. 

Jełowicki 
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Na to przyłączone tu są 14 franków. Jeżeliby depesza i odpo-

wiedź, którą trzeba koniecznie zapłacić więcej kosztowały, ta prze-

wyżka zostanie dosłaną. Proszę przebaczyć nie mnie, ale panu Rome-

rowi, to jego natręctwo, ale trudno było odmówić, zwłaszcza że on 

nam coś winien, a z tej przesyłki przyrzeka zapłacić. 

Ojca Przełożonego zapewne już nie ma w Paryżu. Pisałem do 

niego przed kilkoma dniami do Vichy. Wczorajszym kurierem nic nie 

pisałem, bo byłem z rana u jednego kardynała, gdzie musiałem długo 

bawić i za późno wróciłem. 

Państwo Thayerowie wyjechali stąd przed kilkoma dniami, ale 

dopiero koło 5 sierp.[nia] będą u siebie, więc Ojciec Przeł.[ożony] już  

u nich nie będzie mógł być. Bardzo usilnie prosiłem go w moim liście  

o rychłe przyjechanie. Pani Mill[i]ot proszę grzecznie przypomnieć, że 

to już 1 sierpnia termin zapłaty za syna. Pewno trudno im także o pie-

niądze, ale komu trudniej? Była tu także pewna inna trudność z kocha-

nym Konstantym, ale się załatwiła. Proszę o tym nie wspominać. Do-

bry to chłopiec, ale nadzwyczaj słaby. Zapewne teraz już będzie lepiej. 

Tego tygodnia nie było od Was żadnych wiadomości. Nie wiem nawet, 

gdzie Ojciec Przełożony. Z via Paolina wszyscy są na Mentorelli. Zo-

stał sam tylko ks. Władysław, który obsługuje ś[w]. Klaudiusza. Nasze 

Kolegium wyjeżdża 1 sierpnia do Genzano. Kłaniam [się] najserde-

czniej, a razem Ojcu Józefowi. Polecam się modlitwom. 

    Brat i sługa ks. Piotr 

 

 

80. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1075) 

 

Rzym, 31 lipca 1866 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

Listy znowu przychodzą podziurawione i o tydzień później. Od-

bywają kwarantannę w Civitavecchia. Dlatego też przed kilkoma dnia-

mi dopiero otrzymałem listy od pana Porcher [Mussier] w sprawie 

Oleszczyńskiego. Odpisałem mu dzisiaj przez pocztę. 
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Piszę też do Antoniego Oleszczyńskiego i przesyłam mu kopię 

mojego tego listu do pana Porcher. Proszę bardzo dopilnować, jeśli ła-

ska, aby z pomiędzy papierów, jakie mu przesłałem wydobył akt sepa-

racyjny małżonków i przysłał mi kopię. On i dla niego najważniejszy. 

Do syna Alberta nic nie piszę. Proszę mu tylko powiedzieć, że stryj ka-

zał mi jemu i siostrze te pieniądze wręczyć na zupełną osobistą wła-

sność, niezależną od Ojca. Za parę dni wyjeżdżamy z Kolegium do 

Genzano. Ojca Przełoż.[onego] spodziewamy się w przyszłym tygo-

dniu. Pisał z Vichy o swoim przyśpieszonym powrocie. Namyśliłem 

się osobno napisać do pana Alberta w odpowiedzi na jego list, i oto go 

przyłączam. 

Najoddańszy w Panu Jezusie brat i sługa ks. Piotr 

 

 

81. List do O. Juliana Felińskiego CR (ACRR 2154) 

 

Genzano, 5 sierpnia 1866 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Julianie, 

List Twój z 2 sierp.[nia] dopiero wczoraj 4-go, ale aż tu w Gen-

zano otrzymałem; tymczasem sprawę Augusta musiałem z rana  

w Rzymie osądzić i rozstrzygnąć. Po odczytaniu Twego listu przykro 

mi było, że nie wiedziałem wielu szczegółów, podług których byłbym 

jaśniej i [bardziej] stanowczo Augustowi mówił, szczególnie, co do 

konieczności zaufania w Tobie; myślę jednak, że go trzeba jeszcze 

zatrzymać. Po wysłuchaniu bowiem jego racji, kiedy je wszystkie po-

tępiłem i wytłumaczyłem mu znowu, jaką i jak zupełnie przeciwną 

drogą ma postępować, zdał się znowu to rozumieć, prosił o przeba-

czenie i cierpliwość, że on tak w praktycznym życiu tego nie rozumie, 

że on chce wytrwać w powołaniu i dziękuję Panu Bogu, że mu dał je 

pojąć i prosił, żeby go nie oddalać. Mówił mi, że co najwięcej go  

z Twej strony zraża tedy to, że mu mówisz, iż nie ma powołania. 

Wytłumaczyłem mu, że to Twoje powiedzenie jest względne tylko, za-

stosowane do jego postępowania, a potem z różnych stron wystawiłem 

mu konieczność zaufania w Tobie. Napiszę mu teraz jeszcze kilka 

słów, gdzie mu to znowu powtórzę.  



 129 

Co do Karola także starałem się dać mu poznać, że z jego strony 

czyste przywidzenia. Widząc jednak w nim ostatecznie dobrą wolę, 

zwłaszcza że ciągle prosił o cierpliwość z nim i przyrzekał poprawę, 

postanowiłem go odesłać do Mentorelli - w liście jednakowoż, który 

mu w tej chwili napiszę zalecę mu raz jeszcze zupełne Tobie z zaufa-

niem poddanie się i lepsze pogodzenie się z Karolem, a pracowanie 

nad tym, aby było jak najlepsze. Jak Ojciec przyjedzie to ostatecznie  

w tę rzecz wejrzy. 

Rafaelina, zdaje mi się, mógłbyś do Rzymu odesłać, bo wyraźnie 

rzadkie powietrze Mentorelli niekorzystnie na niego działa. Uczyń to 

powracającym powozem. Ja w Rzymie będę 14 sierp.[nia] na święto 

N.[ajświętszej] Panny. I dopiero 16-go mam zamiar odjechać. Może 

też w tej chwili będzie już i Ojciec Przełożony. Jakie niepomyślne wy-

darzenie! Kwarantanna w Civitavecchia i on będzie tam musiał z ty-

dzień siedzieć. Z tego też powodu i listy Ojca Przełoż.[onego] o ty-

dzień się spóźniły i przy moim odjeździe nic nie widziałem, co się  

z nim dzieje od ostatnich wiadomości o których donosiłem. 

Módlmy się za siebie mój najdroższy O. Julianie z całego serca  

i duszy. Kłaniaj [się] Ojcu Luigemu i Joachimowi najserdeczniej  

i wszystkim braciom. Feliksa wyprawiłem do Vicarello na dni dzie-

sięć. Tu wszyscy zdrowi. Pan Jezus z nami. 

Twój w Nim z duszy brat i sługa ks. Piotr 

 

 

82. List do siostry zakonnej Weroniki Stokowskiej 

(ACRR 3662 i 3663) 

 

Rzym, 7 sierp.[nia] 1866 [r].  

Via Salara Vecchia 52 

 

Szanowna moja i droga w Panu Jezusie Córko, 

Datuję z Rzymu, chociaż właściwie nie jestem w Rzymie, ale  

z całym Kolegium o kilkanaście mil włoskich za Rzymem w Genzano, 

gdzie mamy przepędzić dwa miesiące wakacji. Proszę mi jednak listy 

adresować do Rzymu pod powyższym adresem. 
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Bardzo mi wiele przyjemności sprawił Twój list moja droga Cór-

ko w Panu! Pokazuje, że chcesz korzystać z tego, co widzisz być praw-

dą i łaską. Pan Jezus dopomoże. Prawda, że mam mało czasu, ale na 

takie szczere odezwanie się jak Twoje, na takie szukanie nie mogę nie 

odpowiedzieć. Więc choć krótko, ale odpowiem: Pan Jezus da, że  

i małe ziarenko wyda owoc niemały. Przypomnę Ci tedy jedne po dru-

giej te prawdy i rady, które ode mnie słyszałaś, a o które Ci idzie. 

Przede wszystkim masz mieć przed oczyma cel główny całego 

Twego życia, powołanie Twoje i zadanie do spełnienia, a tym jest: 

stracenie Twego własnego życia, a danie żyć w Tobie Panu Jezusowi 

Jednemu. Tego nigdy a nigdy nie zapomnij; o tym myśl ciągle. 

Wszystko, co poza tym, albo obok tego czynisz, ale co tym nie jest, 

choćby się Tobie dobrym zdawało straconym jest. Do osoby rozsądnej 

mówię, więc nie potrzebuję tłumaczyć i zapobiegać nierozsądnemu 

zrozumieniu. Obowiązki Twoje pozostają obowiązkami; tylko mają 

być rozumiane w tym świetle. 

 A więc dwie strony jednego i tego samego zadania, jednego i te-

go samego dzieła. 

 l/ Stracić siebie (umrzeć sobie). 

2/ Znaleźć i zyskać Jezusa (żyć z Nim, w Nim, Nim, dla Niego). 

Są to dwa słowa, które mają być i są jednym słowem, dwie 

strony jak powiedziałem jednego dzieła. Powtarzam to, dlatego żebyś 

pracując nad jednym nie zapomniała drugiego, kiedy pracujesz nad 

straceniem siebie, żebyś nie zapominała, że to dlatego masz stracić 

siebie, aby w Tobie żył Pan Jezus i znowu, kiedy prosisz Pana Jezusa, 

aby rozpoczął w Tobie Swoje życie, żebyś pamiętała, iż to nie może 

nastąpić jedno wtedy i o tyle, kiedy i o ile stracisz siebie. 

A teraz jak stracić siebie? Jak zabić siebie? Potrójnym mieczem: 

1/ obrzydzenia siebie, 2/ pogardzeniem siebie, 3/ nienawiści siebie. 

 Żeby to zrozumieć i tego dokonać potrzeba za fundament poło-

żyć: znajomość siebie. Znajomość siebie cała polega na poznaniu na-

szej natury, jaką jest wskutek grzechu pierworodnego. 
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 1°/ Jest ona wszelaką nieczystością i zgnilizną: serca, uczucia, 

ciała; 

 2°/ Jest ona ciemnością, głupstwem, bezeceństwem w rozumie,  

w sądzie, w duchu; 

 3°/ Jest ona niegodziwością, samolubstwem, egoizmem w całej 

duszy, w osobie, w woli, w czynie. 

I dlatego zasługuje w pełności i na nic innego nie zasługuje, jed-

no; 1°/ na obrzydliwość i obrzydzenie, wstręt, 2°/ na pogardzenie, 

potępienie, poniżenie, 3°/ na nienawiść. Więc sama znajomość siebie, 

bez niczego innego, daje nam do rąk ten potrójny miecz, którego nam 

potrzeba do zabicia siebie. 

Droga moja Córko, proszę się tymczasem w ten miecz uzbroić. 

Na dzisiaj dosyć będzie, że Ci go pokazałem, czyli raczej przypomnia-

łem. Tu tylko dla Twojej nauki i to przypomnę Ci jeszcze, że ten wi-

dok nędzy naszej, owego zepsucia natury, nie powinien nas trwożyć, 

bo grzechem nie jest. Jest tylko nędzą, którą w nas Bóg zostawił po 

Chrzcie świętym, umyślnie. We Chrzcie [świętym] Bóg w nas zmazał 

grzech pierworodny jako grzech, ale zostawił jako nędzę owo zepsucie 

natury z owego grzechu urodzone i to, jak powiedziałem, umyślnie;  

a to dlatego, aby nam dać pole do walki i zasługi. Bardzo mądrze i mi-

łosiernie. 

I to jeszcze Ci przypomnę, że w tym samym Chrzcie [świętym] 

Bóg stworzył w nas nadnaturę, którąśmy w pierworodnym grzechu 

utracili byli, to jest owe wewnętrzne usposobienia wiary, nadziei i mi-

łości - ową łaskę swoją uświęcającą, którą się wznosimy do Boga,  

i która rodzi w nas wszystkie akty do Boga obrócone. Tylko nie po-

winniśmy tego uważać jako coś naszego, z  nas się rodzącego, to nie 

nasze własne, tylko nam dane. Mnóstwo dusz to ostatnie, które nie jest 

ich własnością tylko własnością Bożą uważa za swoje i cieszy się  

z tego jako ze swej własności, i pyszni się tym nieraz w sobie, a do 

owej nędzy, która właśnie jest ich prawą własnością, jest ich posagiem 

istym i złym bogactwem, przyznać się nie chce, bo niepiękne; i wy-

rzeka się tego, przypisuje diabłu, pokusom, zewnętrznym wpływom,  

a nie swej własnej zepsutej naturze, jak jest rzeczywiście. Diabeł tylko 

korzysta z tego, co w nas jest, ale tego w nas nie stwarza i nie mógłby 
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stworzyć tak jak nie mógł w Najś.[więtszej] Pannie i w Panu Jezusie, 

w których tej nędzy nie było, bo byli poczęci bez grzechu pierwo-

rodnego. Wielki to nieporządek w duszy takie dumne i głupie nie przy-

znanie się duszy do własnej nędzy. 

Takie dusze wychodzą z prawdy, a raz z niej wyszedłszy nie 

mogą już być na prawdziwej drodze i z błędu do błędu, z zagmatwania 

do zagmatwania, ze zwątpienia do zwątpienia wpadają. Wielka bieda  

i tym niebezpieczniejsza, że często dusze nie widzą w sobie tej nędzy, 

bo ona śpi często; nie mają pokus niepięknych i myślą, że już są czy-

ste, a przy tym mają piękne, szlachetne intencje i tym się łudzą;  

i myślą że same są dobre i piękne, a przynajmniej na drodze do tego  

i ani poczuwają się do swojej nędzy, to jest nie poczuwają się, ani do 

swojej szkaradnej obrzydliwości (która w nich zawsze jest mimo in-

nych pozorów, a śpi tylko wtedy), ani do swego głupstwa i bezeceń-

stwa, ani do swego samolubstwa i egoizmu, i nie mają dla siebie ani 

obrzydzenia, ani pogardy, ani nienawiści! 

 Otóż tym samym nie są w prawdzie i całe ich budowanie du-

szebne oparte jest nie na skale, ale na piasku! Teraz rozumiesz o co 

idzie, moja droga Córko? Rozpisałem się więcej nawet, niż myślałem. 

Niech Bóg temu błogosławi. Zakończę odpowiedzią na inne rzeczy.   

[Brak podpisu O. Piotra Semenenki CR] 

 

 

83. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1073) 

 

Rzym, a raczej Genzano, 17 sierp.[nia] 1866 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

Nie będąc w Rzymie nie mogłem wtorkowym kurierem odpisać 

na list Ojca Aleksandra z 24 lipca, a który dopiero przed 5 dniami 

otrzymałem. 

Skarży się drogi O. Aleks.[ander] na sekret chowany przed nim  

w rzeczach Zgromadzenia, o którym miał donieść O. Przełożony. Do-

prawdy nie wiem, co to było. Szkoda, że mi tego O. Aleks.[ander] nie 

powiedział, bobym się może tłumaczył. Zresztą pisząc do O. Przeło-
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żonego nic dziwnego, że list zapieczętowałem, bo tam mogło być co 

innego i mojego osobistego, a O. Przeł.[ożony] był potem w prawie 

mówienia o czym mu się podobało. Z nacisku w zarzutach i żalu 

widzę, że to coś, co Ojca Aleks.[andra] bardzo obeszło. Tym bardziej 

tedy chciałbym wiedzieć co, zwłaszcza że kazałeś to aż w aktach za-

chować. Cóż kiedy nie będzie wiadomo co? A może, jak będzie wia-

domo pokaże się, że inaczej było. Ale to wszystko bez uszczerbku 

miłości, bo ja szczerze oświadczam się, że miłości nie chciałem w ni-

czym obrazić. 

Jestem od 5 sierp.[nia] w Genzano i tu zacząłem na dobre praco-

wać. Deo gratias! O. Przeł.[ożony] jeszcze nie dał znać o swoim przy-

jeździe. Ostatni list był z Hyeres, 8 sierp.[nia]. 

Mam wielką prośbę, a że nie dla siebie, więc śmielej ją zanoszę. 

Idzie o posłanie Siostrom do Jazłowca jednej książki koniecznie im do 

roku tego szkolnego potrzebnej, który się otwiera 1 września. Ta ksią-

żka jest ks. Moigno: La Clef de la Science, tłumaczona kosztuje zdaje 

mi się 3,50. Gdybym wiedział do kogo się udać nie trudziłbym dro-

giego O. Aleksandra, ale doprawdy nie wiem, jak inaczej uczynić. Pan 

Jezus zapłaci. Nie wiem w jakiej księgarni, ale jedna może dostać od 

drugiej. Oryginalnie musi być w jakiejś księgarni naukowej, Hacketta 

albo kogoś takiego. Kłaniam [się] wszystkim. Pan Jezus z nami. Ręce 

całuję. 

Brat i sługa ks. Piotr 

 

 

84. List do siostry zakonnej  (ACRR 3654) 

 

Genzano, 17 sierp.[nia] 1866 [r]. 

 

Moja droga Siostro, 

Ponieważ do Ciebie zapewne będzie należało wykładać w 6 kla-

sie wyższy pogląd na historię Polski, więc do kartek, które już prze-

słałem, dołączam niektóre poprawki. 

W rozdziale zatytułowanym Myśl Boża, w paragrafie, czy odstę-

pie zaczynającym się od słów „ Drugą dobą”, gdzie mowa o przewa-
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dze Niemców we Włoszech trzeba wypuścić te trzy słowa: niemal sa-

mi rządzą. Powiedziane pospiesznie i z myślą o tym, co się parę wie-

ków przedtem działo. W rozdziale „Pierwsza epoka” w ostatnim odstę-

pie „Do Kazimierza”, gdzie się mówi: „Biskupi, Kościół, urządzają”, 

dla uniknienia ciemności powiedzieć: „Biskupi i Kościół urządzają” 

itd. 

[Brak podpisu O. Piotra Semenenki CR.] 

 

 

85. List do Artura (ACRR 3655) 

 

Genzano pod Rzymem, 17 sierpnia 1866 [r]. 

 

Mój drogi i kochany Arturze, 

Pisałem do Twojej żony wystawiając jej całe moje położenie – 

bardzo szczerze i tłumacząc się z niemożności dzisiaj potrójnej i po-

czwórnej pomożenia Wam. Jednakże nie trać nadziei. Ja zawsze my-

ślę, że takie Twoje niepowodzenie nie jest ślepym trafem losu, ale 

umyślnym zrządzeniem Opatrzności na dobro Twoje i wszystkich 

Twoich. Mogę Ci to śmiało mówić, bo z listu mojego do żony Twojej 

jasno zobaczysz, że takie moje widzenie rzeczy nie jest powodem lub 

pokrywką do odmówienia Ci pomocy, gdybym mógł. Zobaczysz, że 

materialnie, faktycznie nie mogę i nie mam sposobu. Gdybym mógł, to 

bym wziął to za wskazówkę Opatrzności, że tym sposobem, to jest 

przeze mnie chce Pan Bóg Ci pomóc i natychmiast bym to uczynił. 

Ale w tej chwili, w tym czasie nie mogę. Więc dlatego Ci śmiało to 

drugie mówię.  

Kochany Arturze, Ty zanadto rachowałeś na Twoje siły, na Two-

je przemożenie, że sam potrafisz wszystko sobie stworzyć; Pan Bóg 

Cię upokorzył. On chciał, żebyś Ty więcej na Niego rachował i więcej 

od Niego prosił, aby dostać i od Niego brał tylko, a nie od siebie i swo-

im przemysłem i siłą. Czy Ty to rozumiesz? Nie mów, że Ty zawsze 

byłeś z Bogiem, że nic przeciw Bogu nie czyniłeś. Nie mów na darmo 

tego, bo tego nie dosyć: trzeba było być bliżej z Bogiem. Nie dosyć nie 

być w niczym przeciwko Niemu; trzeba we wszystkim być z Nim. Tyś 

trochę zapomniał o Panu Bogu. On był u Ciebie na boku i nie wchodził 
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do Twego życia jako Bóg Twój, to jest jako jedyny cel Twojego życia  

i potem, jako jedyny powód i pobudka do wszystkiego. A Bóg był Ci 

uczynił łaski za młodu i pokazał, że dla Ciebie łaskawszy, jak dla 

wielu innych, a tym samym, że chce abyś Ty mu był wierniejszy, niż 

wielu innych i myślał o Nim więcej, niż inni i czynił więcej dla Niego, 

owszem wszystko. Czy wiesz, co masz teraz uczynić mój drogi Artu-

rze? Słuchaj, a uczyń wszystko, jak Ci powiem. Naprzód przyznać się 

do Twojej niewierności i to szczerze, i to w całej prawdzie. Zajrzyj do 

sumienia, a sumienie Ci powie w czym. Tylko chciej słuchać ono Ci 

powie. Potem upokorzyć się i żałować, i nie dlatego że Ci to na złe 

wyszło, ani w nadziei i chęci, żeby Ci ta skrucha coś lepszego spro-

wadziła, ale jedynie dlatego że byłeś niewierny Bogu, żeś Mu się nie 

starał podobać tak, jak On chciał tego, i jak godzien. I w tej intencji 

pójdź do spowiedzi i do Komunii świętej.  

Nareszcie i to bardzo ważne, przyjmij z ręki Bożej ten stan,  

w którym jesteś i tak długo jak jesteś, i tak długo jak Pan Bóg zechce, 

zupełnie Jemu zostawiając losy Twoje. To koniecznie, a całkowicie 

szlachetnie. Jak to uczynisz mój najdroższy Arturze, zobaczysz jak się 

wszystko przemieni; nie powiadam koniecznie materialnie, bo Pan 

Bóg może chcieć będzie dalej Cię próbować, ale moralnie, w duszy od 

razu! Wszystko się przemieni. A potem, jak oddasz zupełnie w ręce 

Boże losy Twoje zobaczysz, że On o Tobie nie zapomni. Arturze drogi 

uczyń tak, jak Cię błagam. W tym wszystko. Ale to, co mówię nie 

przeszkodzi, że jak skoro będę mógł, to Ci pomogę. To dwie osobne 

rzeczy. Dlatego wracam do pierwszej i na miłość Boga o to Cię bła-

gam: Uczyń, jak Ci mówię. 

[Brak podpisu O. Piotra Semenenki CR.] 

 

 

86. List do O. Juliana Felińskiego CR (ACRR 2155) 

 

Genzano, 25 sierp.[nia] 1866 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Julianie, 

List Twój z 22 sierp.[nia] dzisiaj otrzymałem i zaraz odpisuję. 

Miejmy w Panu Jezusie nadzieję, że obecna zgoda między Karolem  
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a Augustem będzie trwalsza niż dawniejsze. Mnie się zdaje, że i Karol 

nie był bez winy, i że trzeba nad nim także czuwać. Co do Moraw-

skiego nie wiem, czy owa rada, którą mu dano jest dobra. Zdaje się mi 

trochę nie prosta. Czemu nie od razu kapitanowi powiedzieć? Ale sko-

ro już raz ponowił urlop może już teraz lepiej przez ministra. Ale cze-

mu znowu nie od razu do ministra tylko do kapitana? Trudno stąd coś 

w tym widzieć jasnego. W przyszły piątek wieczorem będę w Rzymie, 

jeśli da Pan Bóg i zabawię przez sobotę, a może i niedzielę. Jeżeli tam 

będzie Morawski, tedy się rozmówimy. 

Co do brata Jana piszę do niego, aby spokojnie na Mentorelli sie-

dział. Żałuję, że jego listu odnaleźć w tej chwili nie mogę, żebym mu 

kategorycznie odpisał. Treść cała w tym, żeby siedział spokojnie i czy-

nił, co mu przełożeni każą. O Nowowiejskich naradzimy się po powro-

cie O. Przełożonego. Trudno radzić ks. Adolfowi z tej odległości; pi-

szę do niego, żeby postąpił podług rady doktora. Zupełnie jestem tego 

samego zdania co do rekolekcji. Mam nadzieję że O. Przeł.[ożony]  

w tę sobotę przyjedzie, jednakże, kto wie. Mieliśmy od niego [wiado-

mości] z Tulonu, 15 sierp.[nia]. Tego dnia wybrał się był z Hyeres, 

mimo rady i ostrzeżeń pana Dariusza (więc Poniatowscy już są  

w Hyeres) ale w Tulonie dostał rodzaju choleryny i musiał wracać. Po-

stanowił ten tydzień przepędzić na rekolekcjach. Zdaje się tedy, że po 

tygodniu wybierał się znowu w podróż; co by go przyprowadziło w tę 

sobotę do Civitavecchia. A nuż tu jeszcze każą mu kwarantannę odsie-

dzieć? Nie wiem, czy do soboty kwarantannę zniosą. Do dziś jeszcze 

jest i listy dziurawe odchodzą.  

Braciom wszystkim najuprzejmiej kłaniam [się], szczególniej 

Ojcu Luigemu i Gioachino, tudzież Raffaele. O. Wincentego proszę, 

aby chciał korzystać z Mentorelli, jeśli mu służy i dobrze wyzdrowiał. 

Miałem listy z Adrianopola; zdrowi są i pracują. Toż z Ameryki. Ko-

legium tameczne rośnie. Wszyscy zdrowi. Ewarystowi uprzejmie kła-

niam [się]. Ciebie Panu Jezusowi całego oddaję. 

   Twój w Nim ks. Piotr 
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87. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1074) 

 

Rzym, 27 sierp.[nia] 1866 [r].  

(Genzano) 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

 Pisze do mnie znowu pan Porcher powiadając, że ja éludowałem 

[pominąłem] jego wezwanie, że on niczego ode mnie nie chce, tylko 

przysłania kopii kwitów familii Oleszczyńskich itd. Odpiszę mu na-

tychmiast i udzielę kopii mego listu dla Oleszczyńskich. Kwitów nie 

poślę. 

Przyszły listy Twoje z 7 sierp.[nia] (!!!). Ponieważ pakiet był 

gruby sądziłem, że może być co ważnego i nagłego, a Ojciec Przeło-

żony nie wiadomo kiedy przybędzie, bo dla choroby musiał się zatrzy-

mać w Hyeres, więc chociaż zaadersowane do O. Przeł.[ożonego] 

otworzyłem i znalazłem owe faktury Kamińskiego, itd. Ale co najważ-

niejszego w liście drogiego O. Aleksandra znajduję pod n[r.] 4, że 

3.000 fr. z Oeuvre du Catholicisme en Pologne Kalinka już posłał do 

Rzymu pod adresem O. Przełożonego, i że drugie 3.000 wkrótce wy-

słane zostaną, a tu dotąd nic podobnego nie przyszło. List Twój drogi 

Ojcze Aleksandrze jest z 7 sierp.[nia], więc Kalinki musiał być jeszcze 

wcześniejszy i słuszna obawa, czy nie zaginął. Proszę tedy o tym po-

myśleć, czy nie zaszła omyłka lub w razie rzeczywistej straty, czy nie 

można jej odzyskać? 

Mieliśmy tu list z Kanady dzisiaj właśnie, gdzie o owym Kole-

gium bardzo pomyślne wiadomości przysyła nam O. Ludwik Funcken 

tegoż dyrektor. Już całe stanęło. Kosztowało 22.000 fr. Na 1-go paź-

dziernika przeniosą się tam uczniowie i profesorowie z St. Agatha, bo 

Kolegium jest w Berlinie. 

Jestem ciągle w Genzano z całym Kolegium. Bardzo mi dobrze 

idzie tu praca. Napisałem na prośbę Matki Marcelliny Wyższy pogląd 

na historię Polski i już posłałem: dosyć nawet spora praca, bo 42 stro-

nice drobnym i ścisłym charakterem Chaulanda (br. Konstantego). Do-

piero teraz pokazała się mi w całym swym świetle wspaniałość naszej 

historii, bo zobaczyłem w szczegółach całą myśl Bożą. Powiadam Ci, 
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że zostałem zachwycony - nie naszą nędzą - ale myślą i dziełem Bo-

żym. My tylko marnować umieliśmy, szczególniej na końcu, ale to nie 

przeszkodziło miłosierdziu Bożemu i nie przeszkodzi. Tym bardziej 

mi dziś jasno, że Polska będzie. Tę pracę, którą tak naprędce tu w Gen-

zano rzuciłem na papier, bo rzecz nagliła, teraz spokojniej mam zamiar 

obrobić i do druku podać.  

Mnie się zdaje, że w jasną chwilę przyjdzie, kiedy kwestia Polski 

będzie nie tylko na stole ludzkim, ale wprowadzoną na powrót przez 

Boga Samego na jego warsztat historii. Bardzo przypominam owo Clef 

de la Science przez Moigno do posłania do Jazłowca, a jeśli potrzeba  

i pokornie a gorąco o to błagam.  

O. Przełożonego spodziewamy się co tydzień. Proszę się wszyst-

kim pokłonić. A pani Milliot, czy nie będzie mogła przysłać owych 

500 fr. Może O. Józef podejmie się negocjacji. Z Mentorelli miałem 

dobre wiadomości. Pan Jezus z nami.  

W Jego miłości najoddańszy brat i sługa ks. Piotr 

 

 

88. List do O. Juliana Felińskiego CR (ACRR 2156) 

 

Rzym, 3 września 1866 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Julianie, 

O. Przełożony już od dni dziesięciu jest w Civitavecchia. 

Dopiero w przyszłą sobotę, w dzień Matki Najświętszej przyjedzie tu 

do Rzymu. Byłem u niego w przeszły piątek popołudnie całe i w so-

botę cały ranek. Jak tu przyjedzie zabawi tylko dzień jeden i w nie-

dzielę ma zamiar do Genzano do nas na parę dni przyjechać, a dopiero 

potem, ale jak najprędzej na Mentorellę pospieszy. Kazał Ci powie-

dzieć mój drogi Ojcze Julianie, że zamierza cały październik z mło-

dzieżą na Mentorelli przepędzić. A więc nic z tego projektu nie będzie, 

o którym mi mówiłeś, przeciwnie kazał mi powiedzieć, żeby młodzież 

na Mentorelli została i tylko Ci, co już na święcie tamecznym innych 

lat byli mają się podczas święta usunąć do Guadagnolo, inni jeśli mo-

żna będzie, a zechcą mogą podczas święta na Mentorelli pozostać,  
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a zaraz po święcie wszyscy już mają być razem. Zresztą zapewne 

niepotrzebnie to piszę, bo przed świętem O. Przeł.[ożony] już będzie 

na Mentorelli. Co do rekolekcji on sam wszystko ułoży jak tam stanie.  

Dołączam tu list do ks. Barzyńskiego z Munich zapewne od 

Ojca. Niech będzie łaskaw Ojcu napisać, żeby pieniądze posłane mu 

sobie zachował, a do Rzymu nie przyjeżdżał, bo się obawiam wielkich 

nieporozumień. Tego samego zdania jest i O. Przełożony. Będzie 

można go czasami wspierać. A ks. Barzyńskiego proszę uspokoić. Pan 

Jezus z nami. Najoddańszy w Nim brat i sługa. 

         ks. Piotr 

 

 

89. List do O. Juliana Felińskiego CR (ACRR 2157) 

 

Genzano, 12 września 1866 [r]. 

 

Mój drogi Ojcze Julianie, 

Z przyłączonego tu listu Ojca Aleksandra, a w nim zamkniętego 

listu do biskupa Galveston, czyli prowincji Teksas zobaczysz drogi Oj-

cze Julianie, jakie obszerne i piękne pole do pracy apostolskiej. Pan Je-

zus sam nam ofiaruje. Ojciec Przełożony, który w tej chwili tu w Gen-

zano bawi napisał przedwczoraj list do Ciebie, żeby przysłać Ojca 

Wincentego, bo jego tam przeznaczał, gdyby zechciał onże sam i daje 

mu za towarzysza brata Feliksa, który chętnie tam jedzie. Odbędzie se-

minarium u biskupa samego, który go wyświęci, jak tylko będzie go-

tów. Ale teraz O. Wincenty z powodu choroby i zbliżającej się śmierci 

Ojca jechać tam nie może, tylko musi pojechać do Munich, a nie wia-

domo, jak długo będzie tam musiał zabawić. Tymczasem biskup już 

najął na statku do Nowego Yorku dwa miejsca dla nas i rachuje konie-

cznie na naszych misjonarzy - na 28 t.[ego] miesiąca w Hawrze; skąd 

tegoż dnia odpływają do Ameryki. Żeby go nie zawieść i misji tak pię-

knej nie opuścić, Ojciec Przełożony postanowił posłać tam tymczaso-

wo O. Adolfa, jeżeli jak się spodziewamy Pan Bóg go ku temu na-

tchnie, i dlatego chce się z nim w tej mierze rozmówić. Posyła tedy  

O. Przełożony umyślnego stąd do Mentorelli, który tam jutro między 8 

a 9 z rana stanąć powinien. Niech tedy O. Adolf natychmiast tu do nas 
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pospiesza; tym sposobem i ja będę miał przyjemność z nim się zoba-

czyć. Niech przeczyta listy przyłączone, a jeżeli w nim Pan Jezus już  

w tej chwili iskierkę zapali może się nawet ze wszystkimi braćmi na 

czas pewien pożegnać. Bo jeszcze raz powtarzam, że O. Przełożony  

w tej chwili (nie przesądzając przyszłości) ma zamiar stanowczy tylko 

tymczasowo posłać tam O. Adolfa i to napisze do biskupa, że mu go 

tylko pożycza. Dla O. Adolfa jest i ta korzyść, że mu zapewne ta wy-

cieczka do zdrowia pomoże, a tu w Rzymie klimat i zajęcie się nauka-

mi, jak zamierzaliśmy - mogłyby mu jeszcze być niekorzystniejsze niż 

odtąd. Słowem dajmy Panu Jezusowi całą przyszłość i robić, co Mu się 

podoba. Wyraźnie w tym Jego ręka. Przed wyprawieniem misjonarzy 

O. Przeł.[ożony] do Mentorelli nie będzie mógł przyjechać, ale spo-

dziewa się, że to wkrótce będzie mogło uskutecznić [się]. 

 Nb. Listu biskupa Ojciec nie posyła, bo mu potrzebny, a w liście 

O. Aleksandra jest wszystko. Kłaniam [się] O. Luigi, wszystkim Oj-

com i Braciom, a Ciebie najdroższy Ojcze Julianie najczulej Panu Je-

zusowi oddaję. 

Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 

 

90. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1076) 

 

Genzano, 21 wrze.[śnia] 1866 [r]. 

 

Mój drogi Ojcze Aleksandrze, 

Jest to list Matki Weroniki do tej Kapucynki, o której tu jej mó-

wił O. Przełożony, list napisany wskutek tej rozmowy i na radę  

O. Przeł.[żonego] posyłam go na Twoje ręce, byś był łaskaw drogi  

O. Aleksandrze położyć adres, którego O. Przeł.[ożony] dać zapomniał 

albo nie umiał przed swoim wyjazdem stąd. Za książkę posłaną do Ja-

złowca najuprzejmiej dziękuję - mam nadzieję wkrótce więcej napisać. 

Pan Jezus z nami. 

Brat i sługa ks. Piotr 
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91. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1077) 

 

Genzano, 21 wrz.[eśnia] 1866 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

Żeby za list podwójnie nie płacić łączę tylko tę karteczkę do dro-

giego O. Aleks.[andra] z prośbą, aby ten list oddał O. Adolfowi, jeśli 

jest jeszcze w Paryżu lub posłał za nim do Teksas, jeśli już wyjechał. 

Naturalna rzecz, że się spieszę, bo to już ostatni dzień, w którym stąd 

list wyprawiony może stanąć w Paryżu przed wyjazdem kochanego 

Ojca. Pozdrawiam najuprzejmiej drogiego O. Aleksandra i modlitwom 

najczulej się polecam.  

W miłości Pana Jezusa brat i sługa ks. Piotr 

 

 

92. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1078) 

 

Rzym, 25 wrześ.[nia] 1866 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

Wczoraj otrzymałem listy Twoje do Ojca Przełoż.[onego] i do 

mnie z 18 września, więc tą razą w czas przyszły. Ojciec Przeł.[ożony] 

jest na Mentorelli i tam mu list posyłam. Ja sam jestem tu w Rzymie 

na dzisiaj tylko i jutro mam wrócić do Genzano. Przyjechałem widzieć 

się z m[onsi]g[no]rem Passerini. Ten m[onsi]g[no]r na gwałt prosi, 

żebyś mu przysłał pieniędzy - opowiada mi ileś im winien, ile przy-

rzekłeś, ile oczekuje przynajmniej na teraz, że pieniędzy nie mają, że 

im potrzeba i ciągle nagli, żebym Ci o tym pisał. 

Ja Cię oszczędzam jak mogę mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

ale na końcu ponieważ przyrzekłem, więc pisać muszę i piszę. Pienię-

dzy! Dla Komisji! M[onsi]g[no]r Passerini gwałtu woła! A co? Czy nie 

uiściłem się z Komisji? Teraz do Ciebie będzie należało mój najdroż-

szy Ojcze Aleksandrze uiścić się Komisji.  

Widać, że z Mostowskim bardzo jest licho, bo do mnie niedawno 

żona jego pisała i z daty listu Mostowskiego widzę, że to po mojej od-
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powiedzi odmownej do żony, napisał do Ciebie. Ja tym bardziej nic 

mu uczynić nie mogę, ale jeżelibyś kochany Ojcze Aleksandrze mógł 

co zrobić, tedy bardzo proszę. 

Co do Mayera pisałem do pani Poniatowskiej, czyby nie było 

najlepiej posłać go do panny Marii na kolonistę? Tam by przecież 

między swymi na chleb mógł zarobić. 

List ks. Jażdżewskiego bardzo ciekawy - psychologicznie. In-

teresująca to zawsze osobistość, a byłaby zdolna czegoś wielkiego, 

gdyby zrozumiała owo jedno słowo, treść Ewangelii: Abnegare Semet 

ipsum! Sed hoc absconditum est ab oculis ejus! Chwila, którą prze-

pędził w Rzymie była krytyczna dla niego, a następnie stanowcza. 

Mógł był zdecydować się na co innego, ale nie zrozumiał owego sło-

wa; albowiem: non omnes capiunt hoc verbum. Teraz więc zdecydo-

wał się na co innego, co już zdaje się będzie całym jego życiem – roz-

winięciem coraz wyższym jego własnej osobistości. I dziwnie sam 

określa to, co uczynił: Hic tandem stetimus, ubi nobis defuit orbis! Ale 

bogdajby to na to nie wyszło, że nie orbis ipsi defuit, ale przeciwnie: 

ipse defuit Domino orbis! Mimo to, że nazywa ostatnie słowa moje do 

siebie gorzkim przypiskiem, ja dla niego żadnej goryczy nie mam  

w sercu i nie miałem, ale boleść czułem widząc, że idzie na tę drogę, 

którą oto już rozpoczął, a wyraziłem to w tej suchej prawdzie: żeśmy 

się tak postawili, że dalej nie będziemy się mogli rozumieć. Zawsze mi 

bardzo żal tej duszy. 

Posyłam tu kilka listów. Oprócz listu od O. Przeł.[ożonego] do  

O. Aleks.[andra] i do m[onsi]g[no]ra Koźmiana jest tu list dany Matce 

Jadwidze do Poznania (do Przełożonej Sacre Coeur), ale ona teraz nie 

jedzie do Poznania, więc ten list uległby zwłoce. Prosiła mnie tedy, 

żeby jaką okazją przesłać do Poznania. Z Paryża łatwiej niż z Rzymu,  

a w ostatnim razie i pocztą. 

Matka Jadwiga wyjeżdża jutro z Rzymu do Marsylii w towarzy-

stwie ks[ię]żnej de Chevreuse, a tam na nią już czeka jej matka. W Pa-

ryżu z porozumienia się z O. Generałem swoim itd., nie ma wstępować 

do żadnego Karmelu, więc dziękuję za gościnność jej przygotowaną  

i ma zajechać do naszych polskich Sióstr miłosierdzia. W Karmelu nie 
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byłaby tak wolną, a jej w Paryżu potrzeba nieco wolności zwłaszcza, 

że i matka jej tam będzie. 

Od pana Porcher, woźnego otrzymałem drugi list w sprawie 

Oleszczyńskich, w którym domaga się o przesłanie mu kwitów. Za-

miast kwitów posyłam mu drugą odpowiedź w sensie pierwszej może 

jeszcze lepiej wymotywowaną. Lękam się tylko, czy się nie spóźniłem, 

bo już z miesiąc, jak tamten do mnie list pisany (21 sierp.[nia]) Żałuję, 

że kopia nie gotowa. Prześlę ją pocztą do użytku Oleszczyńskich. 

 Za wszystkie łaski najuprzejmiej dziękuję proszę wierzyć, żem 

wdzięczny. Polecam się sercu i modlitwom. Ojcu Józefowi najpiękniej 

kłaniam [się]. 

Brat i sługa ks. Piotr 

 

 

93. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1079) 

 

Genzano, 6 paźdz.[iernika] 1866 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

Naprzód posyłam moją odpowiedź do pana Porcher, woźnego na 

drugi jego list do mnie pisany, w którym koniecznie chciał, abym mu 

przysłał kwity młodych Oleszczyńskich. Proszę tę kopię udzielić panu 

Antoniemu, albo raczej jego dzieciom na przypadek obrony. 

W przeszły wtorek Komisja pisała do O. Aleksandra w tym sa-

mym interesie, w którym ja byłem już przed tygodniem pisał. M[on-

si]g[no]r Passerini od dawna już na mnie szturmował, żebym o tym pi-

sał, ale ja nie przypominam, czy dawniej o tym wspomniałem O. Alek-

sandrowi. Pamiętam tylko, że miałem to uczucie: z jednej strony nie 

nudzić niepotrzebnie, a z drugiej, że O. Aleksander sam niezawodnie 

pamięta to, co przyrzekł Komisji, i że się tym zajmuje. Być może jed-

nak, że i dawniej o tym wspominałem. Jeżeli jednak nie było tego pro-

siłbym bardzo w odpowiedzi swojej do Komisji nie wspominać, że tak 

późno o tym do O. Aleksandra napisałem! Bo to by nic nie pomogło,  

a na mnie rzuciłoby pozór, że ich polecenia lekceważę, co nie jest. Nie 

pisałem, jedynie dlatego że nie myślałem, aby była tak wielka u nich 
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potrzeba, co i teraz myślę, a z drugiej strony, jak powiedziałem, nie 

chciałem nudzić i byłem pewny, że robisz co trzeba. Oczekuję tego od 

braterskiej miłości O. Aleksandra. 

Byliśmy z całym Kolegium na Mentorelli w dniu ś[w]. Hiero-

nima. Święto bardzo dobrze odbyło się, było 2.500 do 2.700 Komunii 

[świętych]. Za dni dziesięć wracamy do Rzymu. Wakacje bardzo 

szczęśliwie nam przeszły. Na ten rok będziemy mieli 3 uczniów wię-

cej, a może jeszcze kto później przybędzie. Bardzo się polecam łasce, 

sercu i modlitwom polecam.  

    Najoddańszy w miłości Pana Jezusa ks. Piotr 

 

 

94. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1080) 

 

Rzym, 6 listop.[ada] 1866 [r]. 

 

Mój drogi Ojcze Aleksandrze, 

Tylko co otrzymuję Twój list z 30 paźdz.[iernika], a mam kwa-

drans czasu do odpis[ania]. 1.100 fr. przysłanych uczyniło 238 sku-

d[ów] i 70 baj[oków] - zostaje mi tedy drogi O. Aleksander winien 1 

skud.[ów] 30 baj[oków], czyli fr. 8 albo 71/2. Oddam je m[onsi]g[no]-

rowi Passeriniemu (to jest całe 240 skud[ów]) jutro, bo dziś za późno  

i nie wyjdę w tamte strony. Listu ks. Jażdżewskiego nie było pod ko-

pertą ani we środku. Co do owego Casus Conscientiae nie miałem ani 

chwili wolnej do odpowiedzenia. Jest to początek roku szkolnego i nie 

mam chwili czasu wolnej. 

Bollandystów polecam najczulszej opiece O. Aleksandra i prosił-

bym kiedy o ich przysłanie. Pan Bóg zapłaci – ale za dom, bo Semi-

narium jeszcze o takich nabytkach myśleć nie może. Pan Jezus z nami! 

Najoddańszy w Jego miłości ks. Piotr 

Najpiękniej proszę ten list do Du Lac zafrankować. Przyszłym ku-

rierem obszerniej o wielu rzeczach napiszę. 
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95. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1081) 

 

Rzym, 20 listop.[ada] 1866 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

Lekarstwo homeopatyczne dla owej osoby cierpiącej owe przy-

kre napady byłoby Platina w 30-ej albo następnie w wyższej np. w 100 

lub 200 dilucyi przez jaki tydzień z rana i w wieczór. Albo też może 

Sepia, podobnież. Najlepiej byłoby się poradzić doktora, bo na wybór 

lekarstwa przeważnie wpływa osobistość cała i cały organizm. 

Pani Korzeniowska przyniosła list, który tu dołączam. Drugi 

upraszam pięknie wrzucić do boatki. Przyjechała księżna Sapieżyna  

z panią Czacką. Dawniej nieco przyjechała druga jej córka z mężem. 

Ten księże Radziwiłł zdaje się być zacnym młodym człowiekiem. 

Przyjechał także pan Leoncyusz Rzewuski i pani Taida; mają tu pono 

przepędzić zimę. 

 Przed paroma dniami przyjechał i książe Odescalchi. Mają przy-

jechać pani Nowowiejska z córką. Zdaje się, że tej zimy będzie licz-

niejsze polskie towarzystwo i będzie do kogo mówić. Życzę na 29 li-

stopada dobrego natchnienia i łaski do wypowiedzenia. Pożytecznego.  

 Życzę łask wszelkich. A proszę się modlić za nami. Pan Jezus  

z nami. 

brat i sługa ks. Piotr 

 

 

96. List do pani Anieli Miączyńskiej (ACRR 3656) 

(Odpowiedź na list z 17 paźdz.[iernika] 1866 [r].) 

 

Rzym, 19 grud.[nia] 1866 [r].  

via Salara Vecchia, 52 

 

Moja łaskawa Pani i droga w Panu Jezusie Córko! 

Chciałem ja do Pani natychmiast pisać po dowiedzeniu się od za-

cnej jej siostry smutnego wypadku, który Was dotknął, tym bardziej 

kiedy mi sama potem o nim napisałaś, chciałem i mogę szczerze po-
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wiedzieć, że nie mogłem. Nie mogłem w istocie znaleźć wolnej chwili, 

zwłaszcza w swym czasie byłem obarczony urzędową pracą, bardzo 

pilną, którą musiałem na termin skończyć, a która długo trwała, bo za-

ledwie przed niewielu dniami została ukończoną. Proszę mi to ponie-

wolne milczenie przebaczyć; nie przestawałem ja przez ten cały czas  

o Was obojgu pamiętać i w modlitwach Bogu polecać; pamiętałem 

szczególniej o mojej drogiej Pani, o jej biednym matczynym sercu,  

i o szczególną dlań łaskę Bożą prosiłem. 

Teraz za przyjazdem pani Nowowiejskiej ta pamięć tym więcej 

się odświeżyła, i chęć powstała korzystania z pierwszej wolnej chwili,  

aby odezwać się do mojej drogiej Pani. Pocieszyło mnie też bardzo za-

pewnienie, jakie z ust tak dobrych i tak przyjacielskich dla Pani otrzy-

małem, że ten cios, którym Bogu podobało się Ciebie dotknąć znosisz 

po chrześcijańsku, po Bożemu - bardzo mnie to pocieszyło i podzięko-

wałem najlepszemu naszemu Panu, że łaską Swoją uprzedził Twą du-

szę i Sam Twej potrzebie zaradza. 

Otóż współdziałając niejako z Panem naszym chciałbym Ci teraz 

choć późną, ale prawdziwą przynieść pociechę. Na tę intencję pomo-

dliłem się dziś za Ciebie we Mszy świętej w szczególny sposób i pole-

ciłem bardzo Panu Jezusowi. I wyniosłem stamtąd dwie myśli, dwie 

prawdy, dwie rady, które postanowiłem Ci natychmiast udzielić. Oto je 

masz. 

Pierwsza myśl i prawda jest ta, że w takim nieszczęściu nie ma  

i być nie może innej pociechy prawdziwej, jedno ta wiara, która za-

razem jest najistotniejszą rzeczywistością, że to było wolą Bożą; z tym 

dodatkiem, że to co Bóg chciał jest najlepsze, najlepsze ze wszystkich 

względów i dla Ciebie, i dla dziecka Twego, i na teraz, i na wieczność 

całą. Im prawdziwsza i żywsza ta wiara, tym prawdziwsze poddanie 

się tej woli, a z tym poddaniem tym prawdziwsza, i choć bolesna, ale 

szczęśliwa pociecha. Rada zaś odpowiednia sama w ślad przychodzi: 

proś o tę wiarę najmocniejszą, że[by] to była najlepsza wola Boża,  

i proś o głębsze pokochanie tej woli. 

Druga myśl i prawda jest następstwem tamtej pierwszej: oto po-

trzeba, abyś na przyszłość żyła jedynie wolą Bożą, czyniąc wszystko, 

abyś ją poznała, pokochała i wykonała. Broń Boże nie chcę twierdzić, 
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abyś dotychczas sprzeciwiała się woli Bożej, ani przypuszczam tego, 

ale co innego jest nie sprzeciwiać się woli Bożej i poddawać się jej,  

a co innego samemu jej szukać i być szczęśliwym z jej znalezienia  

i spełnienia. Tamten sposób ujemny i negatywny i bierny daje wpraw-

dzie duszy porządek i pokój, ale ten drugi dopiero dodatni, pozytywny, 

czynny i stanowczy daje duszy szczęście i zachwycenie. Z tamtym du-

sza lęka się nieraz szukać woli Bożej z trwogą ją poznaje, poddaje się  

z biedą; z tym zaś drugim dusza sama szuka tego poznania, jej trwoga 

w tym tylko, by się z nią nie rozminąć, nie może żyć, jeśli się jej zdaje, 

że nie spełnia woli Bożej, póty nie spocznie, póki jej nie pozna i o niej 

się nie przekona, wtedy dopiero szczęśliwa, kiedy tak znalezioną i po-

znaną, choćby jak przeciwną naturze oburącz obejmie i miłościwie 

wykona. 

Otóż moja najdroższa Córko w Panu rada stąd ta dla Ciebie, byś  

w ten ostatni sposób, coraz doskonalej i doskonalej wzięła się do po-

znania i spełnienia woli Bożej. To rada ogólna. Co do szczegółów tru-

dno się ich dotykać, skoro nie są pod ręką, ale kochającym prawdziwie 

Boga i wolę Jego ś[wię]tą szczegóły wszystkie staną same przed oczy-

ma; Bóg im daruje sumienie przezroczyste, tak jak dał intencję czystą  

i wolę ognistą - i dzieło Boże w nich się dokona. 

Tego Ci życzę moja najdroższa w Panu Córko. Weź się coraz 

szczerzej i szczerzej, coraz głębiej i głębiej do rzeczy - z góry po-

stanów nic nie odmawiać Twemu Panu, z góry postanów poznać całą 

Jego wolę, wszystkie Jego wymagania i proś Go sama, by Ci wszystko 

odkrył i pokazał, i naprawił, objaśnił, naprostował w czym może nieja-

sno i nieprosto Go rozumiesz, po swojemu, a nie na Jego sposób. My 

ludzie nim przyjdziemy do zupełnej czystości z Panem naszym trzeba 

czasu i pracy jeszcze, nie tylko dobrej woli, ale pocieszmy się, skoro 

jest ta ostatnia będzie i reszta. 

 Córko moja w Panu najdroższa, będę się za Ciebie szczerze mo-

dlił, chociaż i tak już szczerze się modlę. Modlę się za Was oboje, by 

Was oboje Bóg uświęcił. Bardzo proszę najczulej pokłonić się p. Kazi-

mierzowi. On mi równie drogi i do niego również wszystkie te rady 

obrócone. Już Wam nieraz mówiłem jak Was oboje cenimy i kochamy, 

i mamy za najbliższych naszych. Te nasze w Panu stosunki tylko wzra-
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stać i ustalać się z dniem każdym coraz więcej będą, On to da! W Nim 

wszystko nasze: początek i koniec nasz, i środek, i istnienie nasze na 

wieki! 

Za list ów dobry i długi jeszcze nie podziękowałem: niech Pan 

Jezus zapłaci za to serce dobre, które w Nim całym oddycha od po-

czątku do końca. 

Proszę się pokłonić najszczerzej wszystkim dobrym przyjacio-

łom i znajomym. W szczególności proszę się pokłonić państwu Wło-

dzimierzom Dzieduszyckim i panu, i pani. Do niego samego zacząłem 

długi list pisać jeszcze tego lata, ale nie mogłem skończyć; list ważny  

o wszystkich tu interesach tyczących Kościoła i kraju spodziewam się 

w tych dniach go skończyć. Proszę tymczasem bardzo mu kłaniać 

[się]. Proszę oświadczyć me ukłony najniższe i najserdeczniejsze pani 

Miączyńskiej, pani Badeni, pani Grabowskiej, państwu Maurycym 

Dzieduszyckim i wszystkim, i wszystkim. Kłaniam [się] także o. Pra-

szałowiczowi i ks. Odelgiewiczowi (proszę tego nie zapomnieć) i przy 

sposobności ks. Morawskiemu i panu Orłowskiemu do których w tych 

dniach napiszę. Pan Jezus z nami, Jego błogosławieństwo niech nad 

Wami wciąż będzie. Antosia błogosławię. A proszę o odpis. W miłości 

Jezusa i Maryi najoddańszy. 

[Brak podpisu O. Piotra Semenenki CR.] 

 

 

97. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1082) 

 

Roma, 18 grud.[nia] 1866 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

Posyłam ów napis dla pani Przeździeckiej. Tłumaczę ten wyraz 

Ciborium, który w klasycznym łacińskim języku znaczy kielich,  

a w kościelnym puszkę: tym sposobem oba znaczenia w sobie łączy. 

Żądaną kiedyś kopię listu do m[onsi]g[no]ra Passerini przyłączam tu 

także. Co do owych zakomunikowanych mi listów Siostry owej Marii 

od Krzyża do ks. Lubowickiego i do O. Aleks.[andra] oddałem pier-

wszy Ojcu Przełożonemu, który go wręczył przeznaczeńcowi swemu. 
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Nie było tam nic tak bardzo zdrożnego, widać tylko, że osoba nie wy-

robiona. Co do jej Casusa Conscientiae nie ma najmniejszej wątpli-

wości, że przyjęła Pana Jezusa i dziwię się, jak ksiądz jaki francuski 

mógł co innego zawyrokować, chyba że ona go nie zrozumiała. Czy 

ks. Aleksander dobrze wyrozumiał tę Siostrę Marię od Krzyża i jej po-

wołanie? Jeżeli była Felicjanką dlaczego porzuca powołanie pierwsze? 

Matka Weronika wzywała ją tu do siebie, odmówiła. W Galicji Feli-

cjanki odradzają się i Matka Weronika zapewne tam wróci - zapraszają 

ją i Matka Angela i Matka Anna na których stoi całe Zgromadzenie. 

Można lepiej rokować o ich przyszłości, a że dla nich w Kościele pol-

skim obszerne będzie miejsce, nie podlega zdaje się wątpliwości. Dla-

czegoż by dawne członki dobrowolnie odpadały od ciała? Rzucam te 

uwagi, bo się same nastręczają; proszę z nich zrobić taki użytek, jaki 

się podoba. 

Przyłączam tu także liścik do ks. Koźmiana. Podobno, że niebez-

piecznie jest chory; nie wiem, czy w takim razie wstrzymać list, aż 

póki nie wyzdrowieje, bo ten list jest ważny i semi – officiel. 

List do pana Milliot miał odejść ostatnim kurierem, ale zapo-

mniałem, a ponieważ zdaje się, że i kapitan jeszcze przedtem, na 

przedostatniego kuriera się spóźnił, więc ten list będzie miał wiele dni 

daty. Proszę mi wskazać jaki sposób sprowadzenia z Paryża, czego 

nam potrzeba? Trudzić drogiego O. Aleksandra niepodobna. Z jedną 

potrzebą udałem się do Du Lac’a, żeby Ciebie nie trudzić i zaraz mi 

przysłał, ale na długo, to niepodobna także. Potrzeba mi teraz książe-

czki, której tytuł posyłam osobno tu wypisany. Czy nie będzie jakiej 

sposobności nabycia i przesłania. Miałbym i co innego, a mianowicie 

Annuaire Encyclopedique za rok przeszły 1865, który wyszedł w sty-

czniu jeszcze tego roku i Annuaire du Bureau des Longitudes na rok 

przyszły 1867, i Annee Geographique, które wyjdzie w styczniu 1867, 

ale jak zrobić? Znalazłbym na to i pieniądze. Proszę o radę. 

Mój drogi Ojcze Aleksandrze ściskam Cię najserdeczniej modli-

twie i sercu się polecam. 

Brat i sługa ks. Piotr 

W Kolegium wszystko dzięki Bogu idzie dobrze, Komisji tedy 

już nie ma. Protektorem jest kardynał Milesi Feretti krewny jakiś Pa-
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pieża, dobry człowiek. Deputatem jednym jest stary ks.[iądz] z semi-

narium S.[an] Appolinarego, drugim młody profesor z Propagandy. 

Dziś właśnie z rana oddali wszyscy en corps odwiedziny Kolegium. 

Pan Jezus z nami. 

ks. Piotr 

Z Passerinim skończyło się, dam znać do kogo adresować dalsze 

przesyłki. 

 

98. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1083) 

 

Rzym, 8 stycz.[nia] 1867 [r]. 
 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

Liścik z 31 grudnia przedwczoraj otrzymałem. Proszę pani 

Przeździeckiej złożyć moje najniższe uszanowanie i przypomnieć 

mnie jej łaskawej pamięci. To co piszesz o jej pracy bardzo mnie in-

teresuje, będę szczęśliwy ułożyć ów napis. Już się wziąłem do tego, ale 

nie miałem czasu dokończyć, a nawet raz już napisawszy trzeba parę 

dni poczekać, bo przy świeżej myśli może się nawinąć lepszy wyraz 

lub zwrot od tego, jakiego się użyło. Proszę tedy o nieco cierpliwości. 

Dziś przepraszam, że dłużej nie piszę. Polecam się sercu i modlitwom. 

Pan Jezus z nami. 

Brat i sługa ks. Piotr 

Moimi prośbami nie chciałem obciążać O. Aleksandra, ale tylko 

pytałem się o sposób, o radę. Myślałem, że może jest kto taki, co za-

stępuje Ołaja lub coś podobnego - np. syn pani Milliot. 

 

 

99. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1084) 

 

Rzym, 26 stycz.[nia] 1867 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

Z dzisiejszym kardynałem Protektorem jest łatwy stosunek, bo 

prosty, przyjacielski i najlepszej woli. Już pisał sam do Ciebie i prze-
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słał Ci swój Cyrkularz do biskupów polskich i prosił, abyś się poro-

zumiał z biskupem orleańskim. Trzeba bowiem wiedzieć, że biskup 

orleański jest w stosunkach z naszym kardynałem, bywał tu u niego 

itd. I dlatego kardynał do niego jednego tylko się odezwał, a nie do in-

nych francuskich biskupów. 

Ale tu inna jest rzecz, z którą kardynał polecił mi udać się do 

Ciebie. Dawna Komisja przekazując im rachunki zostawiła im 800 

skudów długu. Kardynał jest bardzo zakłopotany, jak ma je spłacić  

i udaje się do Ciebie, żebyś go wyprowadził z kłopotu, i żebyś mu 

przysłał z jakie 4.000 fr. z tych, które masz. Tłumaczyłem ja mu ze 

wszystkich stron i na wszystkie strony, że to co masz należy do piątej 

bursy, która nie była kompletna, i którą powoli dozbierywasz, aby po-

tem całą oddać, a tymczasem płacisz procenty. On nie przestaje nale-

gać, aby te kilka tysięcy franków tymczasowo przysłać, a niechby 

bursa później się dozbierała i dłużej była niekompletną, albowiem mu 

bardzo o to idzie, aby długi zaspokoić. Jakkolwiek to jest nie w porzą-

dku, jednakże gdybyś mógł to zrobić byłoby bardzo dobrze, boby to 

go ujęło, a z drugiej strony wyrządziłoby mu się przez to prawdziwą 

przysługę. W takim razie prosiłbym, abyś tę sumę przysłał na moje 

ręce, ponieważ przeze mnie o nią kardynał prosi. Bardzo i z mojej 

strony o to upraszam dla wzmocnienia i ustalenia tych dobrych sto-

sunków jakie są między kardynałem a nami. 

Jeszcze nie oddał mi Ojciec Przełożony tej karteczki, w której 

podobno mi dziękujesz za napis drugi dla pani Przeździeckiej, więc na 

nią nie odpisuję. Posyłam ten list dzisiaj przez pocztę, choć jutro 

kurier bo ze 3 dni prędzej przyjdzie i prosiłbym, żebyś dla pośpiechu 

raczył także zaraz odpisać, szczególniej jeśli odpowiedź ma być 

pomyślną. Pan Jezus z nami. Kłaniam [się] wszystkim, modlitwom się 

polecam. 

Najoddańszy w Panu Jezusie brat i sługa, 

     ks. Piotr 
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100. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1085) 

 

Rzym, 12 lut.[ego] 1867 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

Ja wiem bardzo dobrze, że drogi O. Aleks.[ander] nie może się 

zajmować moimi sprawunkami. Ale czyby nie można było znaleźć ko-

go podobnego do Ołaja, który by się tym zechciał zajmować? Na przy-

kład teraz koniecznie mi są potrzebne dzieła ś[w]. Bonawentury, które 

wydaje Louis Vives i już większą połowę wydał. Jeśli je przez księga-

rza każą sprowadzić zapłacę le prix fort i prócz tego transport, co na 

większej liczbie ksiąg stanowi znaczną różnicę. 

Nb. Czyby nie można wyprosić u pani Idalii, aby mi kupiła 

dzieła ś[w]. Bonawentury (z tym i tomami które jeszcze nie wyszły)? 

Nie byłoby to żadną zapłatą, ale miłą pamiątką. 

Oprócz tego zapytania (bo to tylko zapytanie) mam interes. Ewa-

ryst Gajewski chce mi złożyć 40 fr., które chciałby, żeby wypłacono 

jego siostrze w Londynie. Melanie Gajewska, 14 Kensington Square, 

London (Convent of the Assomption). Czy to można zrobić? To jest,  

jakim sposobem? Czy masz jakiego korespondenta w Londynie? Prze-

praszam, że dziś tylko interesiki. Za telegram donoszący o mającej 

nastąpić przesyłce 7.000 fr. pięknie dziękuję, a jeszcze piękniej za 

samą przesyłkę jak przyjdzie podziękuję. Idę do kardynała donieść  

o tym. Pan Jezus z nami. 
brat i sługa ks. Piotr 

 

 
101. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1086) 

 
Rzym, 25 lut.[ego] 1867 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

 7.000 franków otrzymałem i wręczyłem kardynałowi, to jest as-

sygnacyę na tę sumę. Tudzież 1.000 fr. [na] bursę Piusa IX od Matki 

Marcelliny również otrzymałem. Inne sprawy w tym tygodniu zała-
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twię. Jeszcze mi nawet Ojciec Przeł.[ożony] wszystkiego nie udzielił, 

co od Ciebie otrzymał, dziś mam go widzieć w tym celu. Odsyłam De-

courdemanchowi papiery, które u mnie zostawił bardzo ważne i nagłe. 

Upraszam najpokorniej zafrankować przez dobroć swoją. Ja przyrze-

kam moje listy, extra kurierowe zawsze frankować, a pozwalam Ojcu 

Aleksandrowi nie frankować. Polecam się sercu i modlitwom. Najod-

dańszy w miłości Pana Jezusa. 
brat i sługa ks. Piotr 
 
 

102. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1087) 

 

Rzym, 12 marca 1867 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

 Za list Twój nie zafrankowany zapłaciłem baj[oków] 16. Zafran-

kowany byłbyś zapłacił 10. Uszczerbek dla naszej wspólnej kieszeni 

bajoków 6. Interes owego wikarego z Issy poleciłem ks. Władysławo-

wi, który go już dopilnuje. Zdaje się, że O. Przeł.[ożony] każe Ojcu 

Władysławowi składać tu w Wikariacie egzamin na spowiednika, w ta-

kim razie będziesz mógł być, o ile po ludzku być można bezpiecznym. 

Co do Bollandystów bardzo mi przykro, że tak ugrzęzły. A czy 

już tam nikogo nie ma z dusz miłosiernych, co by zechciał z więzienia 

ich wykupić? Czy pani Przeździecka nie podjęłaby się tego uczynku 

miłosiernego? Lękam się, żeby Ojciec Aleksander na co innego tak jej 

już nie obdarł, iżby jej na to nie zabrakło. Trzeba by przynajmniej tych 

drogich Bollandystów odwiedzać niekiedy w więzieniu i dobre nadzie-

je dawać, że się ich nie zapomina, jeśli ich od razu wykupić nie 

można. 

A teraz mam prośbę do Ojca Aleksandra. Bądź łaskaw napisz 

list do kardynała Protektora i wytłumacz mu cały interes 1°/ bursy 

Piusa IX. 2°/ tych dodatkowych tysięcy, z których przysłałeś nieda-

wno 7.000 franków. 

Pierwsza rzecz jest dlatego potrzebna, że przeszłego roku przy-

słałeś 220 skudów na konto tej bursy, a tego roku za te 1.000 fr. ja 
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wziąwszy 200 skudów tylko tyle im dałem, więc już musiałem im nie 

wiem ile razy tłumaczyć, że to jest procent od 20.000 fr. kolloko-

wanych itd. Że ty płacąc przeszłego roku 220 skud[ów] albo ze swo-

ich dołożyłeś, albo dlatego tyle dać mogłeś i dałeś, że wtedy franki 

wyżej stały i za 1.000 fr. można było dostać 220 skud.[ów] - ale że 

procent od tej sumy jest 1.000 fr., i żeby się tym kontentowali, ile tam 

z tego będzie skudów, aż póki kapitału ów klasztor nie wróci. 

Druga rzecz dlatego jest potrzebna, że mnie ciągle pytają, a ile 

tam jest u O. Aleksandra, a czy te 7.000 fr. będzie się starał zastąpić 

innymi składkami, tak żeby były znowu nie 13.000 fr. tylko o których 

im mówiłem, że miałeś, ale całe 20.000 fr., które by mieć życzyli. 

Więc dla zakończenia całej tej rzeczy wyłóż sam jasno a dobitnie, jak 

to dobrze potrafisz, cały stan rzeczy, nie żebym ja to im tłumaczył, 

ale same autentyczne źródło, którym Ty jesteś. 

 Przyszedł do mnie w tej chwili O. Luigi, a że mam z nim bardzo 

ważny interes, więc już na dzisiaj muszę list zawiesić. Może resztę 

napiszę przez pocztę. O. Luigi najniżej się kłania. Pan Jezus z nami. 

Brat i sługa ks. Piotr 
 

 

103. List do pani Marii Oraczewskiej (ACRR 3658) 

 

Rzym, 15 maja 1867 r. 
 

Moje drogie w Panu Jezusie Dziecko, 

 List Twój już dobrze przed miesiącem otrzymałem, lecz że to 

były Święta Wielkanocne czasu nie było do odpisania. Z drugiej stro-

ny i ta myśl przychodziła: czy co pomoże moje do Ciebie pisanie? 

Czy Ci raczej odpowiedzialności nie przyczynia? A w swoim, czy nie 

gorzej zatwierdza? 

Zwyciężyła jednak przeciwna myśl i przeciwne uczucia. Póki 

jest nadzieja, czemu się jej nie trzymać! Póki słuchasz, czemu nie mó-

wić? Czemu nie iść za radą Apostoła: Insta opportune importune!?  

I czemu nie ufać Panu Jezusowi i Jego łasce aż do ostatka? Mieć na-
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dzieję nawet przeciwko nadziei: in spe contra spem? Do tego bowiem 

przyszło moje Dziecko najdroższe, a przynajmniej blisko do tego. Jed-

no jeszcze wprawdzie porusza mnie prócz tego do odpisania, a to po-

wolność Twoja spowiednikowi Twemu okazana i to otworzenie się 

przede mną mimo niechęci, a nawet przeciwnej woli Twojej. Proszę 

Pana Jezusa, żeby Ci to poczytał za zasługę. A co do mnie czuję, że to 

samo, choćby nic innego nie było wkłada na mnie obowiązek odpisa-

nia Tobie. 

Dziecko moje najszczersze - do czego to między nami przyszło,  

a raczej nie między nami samymi - lecz między nami a Panem na-

szym! Nie tylko się nie rozumiemy, ale i rozumieć nie chcemy.  

I trzeba zewnętrznego przymusu, jakkolwiek miłosiernego i od Boga 

pochodzącego - abyśmy jeszcze mówili do siebie! Czy już doprawdy 

nie mamy nadziei, żebyśmy się kiedyś zrozumieli? Mnie się jednak 

zdaje, że tak źle jeszcze nie jest. Jedno - ostatnie słówko z Twego listu 

otwiera przede mną inne widzenie rzeczy. Słówko bardzo proste: „Od-

powiedzi drogiego Ojca z upragnieniem wyglądać będę.” Z upragnie-

niem? Czyż Ci co innego przyniesie? Co pocieszającego? Co dobrego  

i zbawiennego dla duszy i dla serca, że tak z upragnieniem wyglądać 

będziesz? Powiedz - wytłumacz: dlaczego z upragnieniem? Bo ja tego 

przecie za próżny frazes wziąć nie mogę; owszem z tego słowa zale-

ciała do mnie jakaś woń dobra i czuję, że w nim było dobre uczucie  

i prawda. Więc dlaczego z upragnieniem: odpowiedz mi. 

 Chyba ja Ci tymczasem odpowiem, bo może byś sama i nie 

umiała tego. Mario - Dziecko moje w Tobie jest kontradykcya [przeci-

wieństwo]: jest dno dobre i wierzch niedobry. Dno, które kiedyś nale-

żało do Pana i mam nadzieję należy do Niego, mimo wszystko; i wie-

rzch, do któreg pozwoliłaś wejść nieprzyjacielowi Jego, i który tam 

wszedł z całą ciemnością swoją – zagmatwaniem, a razem dumą  

i uporem. I cóż, że duma po swemu mówi? Kiedy za nią upór, który 

jest dumą spotęgowaną – powiada wbrew swoje nie, a jak go nie usłu-

chasz milczy, staje się duchem niemym i mówić nie chcącym? Więc 

nie chce mówić ten Twój wierzch zły, a jeśli przemówi, to tylko na 

rozkaz z góry - kiedy tymczasem Twoje dno dobre po całej długiej 

niedobrej mowie tamtego, jakby nic nie było, samo z siebie bez roz-

kazu woła, by na to nie zważać, że ono z upragnieniem słuchać bę-
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dzie. 

Mario, Dziecko moje, jeżeli tak jest doprawdy, jeżeli dno jesz-

cze dosyć jest żywe, aby taki akt życia wydało, o jak będę się cieszył 

z tego! Wtedy mam daleko większą nadzieję, bo mam do kogo mó-

wić w Tobie i już mówiąc, i pisząc do Ciebie będę tylko prosił Zba-

wiciela naszego, aby moje słowa doszły do Ciebie w chwili, w której 

on wierzch nieszczęśliwy nie będzie w sile natężenia swego i w któ-

rej będzie droga otwarta do onego lepszego dna. 

Mario, Dziecko moje! Żebyś Ty wiedziała, jak mi idzie o du-

szę Twoją - jedynie o duszę Twoją! Żebyś Ty była przekonana, że ja 

jedynie z miłości ku Tobie - dla duszy Twojej tak Ciebie szukam, 

tak do Ciebie wracam, tak się narażam nawet, żeby choć raz do 

Ciebie trafić. To niepodobna, żebyś Ty się nie wzruszyła i nie usłu-

chała mnie. Ty myślisz co innego, Ty wątpisz o miłości mojej -  

o czystości jej pobudek i celów.  

Ty myślisz, że ja chcę koniecznie nakłonić Cię do mojej myśli, 

do tego, co sobie upatrzyłem dla Ciebie i w czym jest także mój 

interes, a przynajmniej interes ucznia mego i zamiarów moich. O jak 

się Ty mylisz, Dziecko moje, jak gorzko się mylisz dla mnie, a smut-

no dla siebie! Pan Jezus jest świadkiem miłości mojej całej dla Twej 

duszy tym lepszym, że On jest jej sprawcą i wierzaj mi, że jedynym 

jej powodem i jedynym jej końcem, i celem jest On - Pan Jezus i Ty. 

Mnie o Ciebie chodzi tylko i o nikogo w Tobie. Wszystko inne jest 

tylko następstwem lub środkiem. Żebyś Ty przecież temu uwierzyła! 

Może byś wszystko łatwiej zrozumiała i przyjęła ten ratunek, który 

ja Ci tak szczerze podaję. O dziecko moje jakże by to szczęśliwe 

było, to uwierzenie i to przyjęcie. 

Póki tego nie będzie czuję, że na nic się nie przyda całe moje 

przekonywanie. Ty z góry nie chcesz być przekonaną. Od samego po-

czątku, kiedyś mi zaczęła dawać fałszywe racje przeciwko Twemu 

udaniu się do Jazłowca i przeciwko Matce Marcellinie, ja Ci na 

wszystko odpowiedziałem, chociaż niektóre były tak bezzasadne, że  

i odpowiedzi nie trzeba było. Tyś mi żadnej odpowiedzi mojej nie zbi-

ła nie napisałaś mi nawet, że choć w tym lub w tym punkcie ustępu-
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jesz, nie, - ale nie mając co odpowiedzieć milczeniem pokryłaś racje 

zbite, a nowych szukałaś, aż póki ich Ci nie zabrakło, aż póki nie byłaś 

zmuszona do powiedzenia mi ostatnią i tą razą prawdziwej racji, że się 

Matki Marcelliny lękasz. A kiedy Ci Matka Marcellina rok temu już 

niestety i przeszło - napisała list tak serdeczny, żebyś się jej nie lękała, 

żebyś zresztą przyjechała ją poznać tylko, zobaczyć tylko, czy też 

prawda to, o czym tak źle myślisz bez żadnego zobowiązania się - Tyś 

i tego nie chciała! I już wtenczas na dobre zamilkłaś. I na moje ostatnie 

późniejsze jeszcze słowo, już nie wiem jak głęboko z duszy wyszłe, 

odpowiedziałaś równie milczeniem. I nie dziwię się. Już nie miałaś 

więcej racji do dania. Upór trwał - a racji do dania nie miał, więc 

milczał. A owo dobre dno Twoje tak było głęboko tym Twoim złym 

wierzchem przywalone i zagrzebane, że się do niego już podobno  

z tego wszystkiego, co od nas wyszło nic nie dostało i dostać nie mo-

gło. 

Jeżeli tedy to prawda, że się dzisiaj to Twoje dobre dno odezwa-

ło - drogie moje Dziecko tedy i ja do niego się odzywam, do niego 

zgoła, bo w nim moja jedyna nadzieja. Do Twego rozumu nie ma zgo-

ła co mówić, powtarzam, już nie tylko dlatego żeś w uporze, ale i dla-

tego żeś w zamieszaniu, i zamąceniu, i ciemności. Ty dzisiaj nic nie 

widzisz i nic nie rozumiesz, ta część Twoja jest w ręku nieprzyjaciela. 

O drogie Dziecko moje - otwórzże tym bardziej swoje serce i ono du-

szy Twojej dno dobre i słuchaj tego głosu, który da Pan Jezus dziś le-

piej zrozumiesz - niż dotąd kiedykolwiek. Mówię Ci tedy, żebyś wie-

rzyła iż wszystko, co Ci kiedy powiedziałem było z miłości najpraw-

dziwszej dla Ciebie i dla Twojej duszy - dla Twojego zbawienia. Mó-

wię, żebyś uwierzyła w miłość bezinteresowną i od Pana przycho-

dzącą, której jeden Pan Jezus jest powodem i celem, początkiem, koń-

cem; uwierz w tę bezinteresowność miłości i w tę jej prawdziwość,  

w jej od Pana pochodzenie. A wtedy doprawdy Twoje serce i Twoja 

dusza będzie musiała się poddać, to jest będzie musiała przyjąć tę 

miłość i zawierzyć temu także, co ona przynosi i przyjąć także to, co 

przynosi. 

Dziecko moje drogie i najdroższe. Ciebie dzisiaj miłość tylko 

zbawić może i zbawi, a warunkiem do tego zawierzenie tej miłości. Ty 

nie wyjdziesz z tego stanu, w jakim jesteś, ani przez pokuty żadne, 
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których Ci słusznie Twój przewodnik zabrania, ani przez racje żadne, 

do których nie masz podstawy, ani przez światło żadne nadzwyczajne, 

którego nie masz i mieć nie będziesz, bo odrzucasz to inne, które Ci 

miłość w porządny sposób przyniosła i przynosi, ani nawet przez po-

słuszeństwo Twojemu spowiednikowi, który nie wie i nie będzie wie-

dzieć, co Ci rozkazać prócz tego, co Ci było nakazanym. Może Ci nic 

nie rozkazywać, tak jak czyni jeszcze wzgląd na stan Twój i w tym 

doprawdy czyni po Bożemu, że Ci nic nie rozkazuje, kiedy Ci nie mo-

że powtórnie rozkazać tego, co Ci było rozkazanym, ale wierzaj w tym 

samym Bożym porządku on Ci nigdy nie rozkaże nic innego - bo 

przed Bogiem w sumieniu nie będzie wiedział, co Ci innego rozkazać. 

Dla Ciebie jedyny ratunek: uwierzyć w miłość i przyjąć wierzącej  

i miłującej to, co Ci przyniosła i przynosi. 

Mario, Dziecko moje, czy znajdę u Ciebie wiarę? To moje osta-

tnie słowo - i z nim polecam Cię miłości nieskończonej Pana Naszego. 

Mówię ostatnie, nie dlatego żebym chciał przerywać z Tobą stosunek 

mój, ale że w tym słowie streszcza się wszystko. Albowiem i owszem 

bardzo bym pragnął na przykład w tej chwili rozmówić się z Tobą 

osobiście. Łudzę się nadzieją, żebyś więcej uwierzyła mówiącemu - 

niż piszącemu. Jeżeli nie pojedziesz do Jazłowca moje dziecko, 

przyjedź do Rzymu. Kanonizacja i święto nadchodzące mające trwać 

do połowy lipca są doskonałym pozorem i powodem do dania 

ludziom. O co by to było dla mnie za szczęście! A może by Pan Jezus 

cudownie pobłogosławił temu naszemu spotkaniu się! Co mówię: 

może? Ani wątpię, żeby to uczynił. Przyjeżdżaj.  

     W miłości Jezusa i Maryi Twój najoddańszy ks. Piotr 

 

 

104. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1088) 

 

Rzym, 4 czerwca 1867 [r]. 

 

Mój drogi i najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

 Chociaż prosiłem Ojca Przełożonego uprzedzić drogiego Ojca 

Aleksandra i przeprosić, że nie mogę dać ofiarowanej gościnności, 
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postanowiłem sam jeszcze przyjść z tłumaczeniem tej rzeczy i z po-

nowieniem przeprosin. Bardzo życzyłem sobie mieć tu O. Aleksandra 

u siebie, a ponieważ kardynał i deputaci nie mogli mieć nic przeciwko 

temu, więc powiedziałem Ojcu Przełożonemu, że sobie tego życzę  

i on też dał znać o tym. Tymczasem od tego czasu ks. Krechowiecki 

we Lwowie i Przemyślu przedstawił owym biskupom, czyby nie 

chcieli stanąć w Seminarium i oni to chętnie przyjęli. Tym sposobem 

od razu pakuje się do domu sześć osób, na co z wielkim wysiłkiem 

można się ledwie było zdobyć. Przepraszam tedy najserdeczniej. Spo-

dziewając się zaś niezadługo widzieć się z drogim Ojcem Aleksan-

drem zostawiam resztę na ten czas. Polecam się tylko modlitwom  

i dobremu sercu. W miłości Pana Jezusa najoddańszy.  

  Brat i sługa ks. Piotr 

 

 

105. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1089) 

 

Genzano, 28 lipca 1867 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

Przyszedł z Drezna list do Ciebie zaadresowany do Kolegium 

Polskiego. Poznałem na kopercie charakter panny Marii Oraczewskiej, 

a ponieważ nie tak dawno do niej pisałem i czekam odpowiedzi – 

przypuszczać tedy mogłem, że w tym liście choć na Twoje imię za-

adresowanym, ale przysłanym do Kolegium Polskiego w Rzymie bę-

dzie coś i dla mnie. Rzeczywiście jest w nim coś i dla mnie, ale tylko 

prosty ukłon; ja czego innego oczekuję. Przepraszam jednak bardzo, że 

list otworzyłem, chociaż z drugiej strony niechaj mnie przed Tobą 

usprawiedliwi to, że wiedziałem od dawna, jakiego rodzaju są Twoje 

stosunki z panną Marią, że w nich nie ma rzeczy sumienia, i nic czego 

byś mi sam nie powiedział. W każdym razie proszę o przebaczenie  

i braterską wyrozumiałość. Mnie o tę osobę bardzo idzie; jest ona dzi-

siaj w bardzo krytycznym (ale duchowo rzeczy biorąc) położeniu  

i proszę się za nią bardzo i bardzo modlić. Myślałem, że może znajdę 

w tym liście wzmiankę, że mi odpisze na mój list ostatni. 
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Wczoraj wieczorem przybyłem z łaski Bożej do Genzano i za-

czynam oddychać świeżym powietrzem i mieć myśl znow wolniejszą. 

Deo gratias! Byleby tylko nie wypędzili nas stąd Garibaldczycy, bo  

w tych ostatnich dniach rzeczy (według dziennikow, ale tym razem 

fakty głoszących) przybierać się zdają groźną postać. Mowią nawet  

o wkroczeniu nastąpić mającym ze strony Neapolu. A więc tędy. Do-

mine salvum fac populum tuum! 

Ponieważ zapewne O. Aleksander będzie jeszcze w Hyeres, więc 

tam adresuję. A przy tej okazji bardzo i bardzo proszę się pokłonić 

państwu Poniatowskim, Iwanowskim, pani Gruszeckiej (a co z Maria-

nem?) itd. itd. Proszę się za mną modlić swojego sługę i prawdziwego 

brata. 

ks. Piotr 

 

 

106. List do pani [Emilii] Nowowiejskiej (ACRR 3659) 

 

Genzano, 31 lipca 1867 [r]. 

 

Moja najdroższa i najmilsza w Panu Jezusie Córko: 

Ani na chwilę nie waham się odpowiedzieć, że teraz. Właśnie  

w tej chwili nadeszły Wasze listy, Twój z listem Henryni i w tej chwili 

je przeczytałem. Nie odkładając też ani chwili na potem - odpisuję. Te-

raz! Moja najdroższa Córko i Siostro w Panu! Teraz i zaraz im prędzej 

tym lepiej. I mówiąc to nie lękam się zaprzeczenia od Pana, bo czuję, 

że On tak mówi i tak chce. 

Modliłem się za Wami niezmiernie - modliłem się za moją Hen-

rynią przez cały ten czas jak rzadko za kogo; modliłem się za nią i za 

Ciebie dziś we Mszy [świętej] i po Mszy [świętej] prawdziwie głęboko 

i gorąco, w szczególny sposób nie wiedząc wcale, że będę miał list od 

Was. Jednym słowem jestem w ciągłym stosunku z Panem Jezusem 

dusznym i modlitewnym o Was, za Was i dla Was; tak że odebrawszy 

list nie potrzebowałem, że tak powiem, na nowo i osobno się za Was 

modlić. Byłem właśnie w modlitwie za Wami i w czytaniu Waszego 

listu już miałem odpowiedź, czyli raczej sam list Wasz był dla mnie 
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samego odpowiedzią; tak jasno wyrażona była w faktach samych od-

powiedź Pana. I powtarzam: nie waham się odpowiedzieć, że trzeba, 

aby teraz i zaraz Henrynia spełniła, czego od niej chce Pan Jezus. 

Pojmuję całą Twoją biedę, moje najdroższe w Panu Dziecko, 

całą wagę tego kroku - wszystkie jego następstwa. Ale, czyż będziesz 

się wahała kiedy wiesz, że to idzie o Pana Jezusa i Jego wolę? Nie! 

Ani na chwilę: jestem pewien tego. Teraz moje Dziecię najdroższe 

wierzę, iż łaska w Tobie zwyciężyła naturę - teraz wierzę, że kochasz 

Pana Jezusa, i że wszystko dla Niego uczynisz. To coś uczyniła teraz 

dla Niego na korzyść Henryni, całe postąpienie Twe z mężem w tej 

sprawie było dla mnie najprawdziwszą pociechą, a jestem pewien, że 

było bardzo miłe Panu Jezusowi. Zdaje mi się nawet, że to było szczę-

śliwym początkiem, jakoby namaszczenia Ciebie na całą tę drogę, 

która się przed Tobą otwiera, abyś miała siłę dojść wytrwale do końca. 

Powiadają o pierwszych męczennikach, że największa trudność dla 

nich było pierwsze odważenie się na męczeństwo; ale kto się odważył 

i pierwszy akt męki wycierpiał już się nie lękał dalszych aktów; całego 

męczeństwa. Święta Natalia, zdaje mi się, trwożyła się wielce o męża 

swego - czy też godzien będzie łaski męczeństwa. Ale skoro go zoba-

czyła w torturach i pierwszą krew przezeń wylaną, już to ją nic nie 

trwożyło, że męki były srogie, i że męczeństwo miało się długo cią-

gnąć; cała wesoła z tego, że już mąż jej zaczął była pewna, że dokoń-

czy.  

Najdroższe moje dziecko! Nie chcę Ci wróżyć długich cierpień; 

krwawych dla serca przejść, ale się muszę cieszyć, że odpowiedziałaś 

łasce Pana Jezusa i odważnie weszła na drogę tych bolesnych przejść, 

które dla Ciebie zgotował. Zostawmy Jemu ich miarę i wagę, i liczbę. 

On wie, co według Niego nam jest najlepsze, a Jemu najmilsze; ale się 

cieszmy, że cierpimy dla Niego, i że On nam daje łaskę okazać Mu 

niewątpliwym czynie naszą miłość dla Niego, która jest jeszcze Jego 

darem. Co do mnie powtarzam, bardzom dziś ucieszony z Twojego po-

wodu, i bardzo mam dobrą nadzieję o Tobie. Zaczęłaś, skończysz! 

Nieskończenie za to dziękuję Panu Jezusowi, nieskończenie Mu 

wdzięczny jestem i tylko się modlę za Ciebie i ciągle modlić się będę, 

abyś Mu zawsze takie wesela przynosiła, jakie Mu dziś przyniosłaś. 
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A nie lękaj się następstw - zgoła się ich nie lękaj. Ze wszystkie-

go, co mi piszecie widzę, iż Twój mąż odjechał z tym najmocniej-

szym przekonaniem, że Wy swoje zrobicie. Łzy jego i wszystkie 

uczucia jego objawy; są dla mnie pod innym względem bardzo, że tak 

powiem, przyjemne - bo mi dowodzą, że ma serce, i że Henrynię ko-

cha. Ale są mi zarazem dowodem, że w duszy już jest na Wasz krok 

zdecydowany i czuje, że nie będzie mógł przeszkodzić: stąd łzy - stąd 

także owe zapewnienie, że nigdy nie pozwoli, nie pobłogosławi, że  

o nim Henrynia już nigdy nie będzie wiedziała, że zginie z jej ręki. 

Znaczące jest bardzo owo słowo jego do Henryni przy pożegnaniu, 

czyli raczej poprzedniego wieczora: Jeżeli tak! - Mówię raz jeszcze, 

że jest na to zdecydowany. Więc i pod tym względem, to jest ze 

względu na niegoż samego jest najrozsądniej uczynić teraz i zaraz. 

Bo gdybyście nie uczyniły i jemu ustąpiły, i posłuchały tego ostatnie-

go jego głosu, który płacząc u nóg Twoich zawodzi: Nie róbcie mi tej 

krzywdy! (a to jest cały jego argument i cała racja), więc byście 

czynem samym przyznały, że nie chciałyście krzywdy czynić i nie 

chcecie, że to więc krzywda dla niego oddać córkę Panu Jezusowi. 

Logika faktów jest nieubłagana mocniejsza niż wszelka logika rozu-

mowań. Co byście więc tym sposobem przez fakt przyznały, to byście 

potem żadnym rozumowaniem nie przemieniły. Krom tego: dzisiaj 

Wy macie moc moralną przeciwko niemu, bo chociaż rzecz, o którą 

prosicie możecie absolutnie sami zrobić, prosicie jednak, więc prośba 

Wasza ma całą siłę tej rzeczy, która jest z tyłu za nią, i prawa, które 

macie do jej zrobienia. Ale jak ustąpicie - tedy on będzie miał moc 

moralną przeciwko Wam - bo Wy się przez to zrzekniecie prawa  

i zdacie się na łaskę, wtedy rezultat będzie zależał od ubłagania, od 

przekonania go, że to nie krzywda dla niego. Lecz to przekonanie jest 

wtedy niemal niepodobne. Daleko łatwiej go przekonacie, jeżeli wła-

śnie zrobicie teraz - co się należy. Potem powoli on się da przekonać, 

ale jeżeli dziś ustąpicie - tym samym nieskończenie utrudniacie to 

przekonanie go, właśnie tym, żeście ustąpiły i czynicie je niepodo-

bnym. Pierwszym bowiem skutkiem ustąpienia będzie radość, że się 

stało, jak chciał – drugim skutkiem będzie tym większe przywiązanie 

do tego, co był zagrożony stracić i chęć zatrzymania. A wtenczas nie 

tylko nie nastąpi przekonanie go z czasem, ale przeciwnie, kiedy Wy 
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na końcu przekonacie się, że go nie można przekonać nie będziecie 

mogły zrobić tego, co dziś możecie, a jeżeli już koniecznie zechcecie 

zrobić, to z trudem dziesięciokroć większym niż dzisiaj i wtedy do-

prawdy z daleko większym uczuciem krzywdy z jego strony. Jednym 

słowem, że przez wzgląd na niego samego daleko rozsądniej, a nawet 

miłosierniej zrobić to dziś i zaraz. 

Ale - tu głównie idzie o wolę Bożą, moje najdroższe dziecko – 

sama to czujesz i przyznajesz - o wolę mówię Bożą samą bez żadnego 

nawet względu ludzkiego na Twego męża. Z tej strony tedy mogę Cię  

z wszelką możebną pewnością zabezpieczyć, że to uczucie Henryni, 

aby zaraz pójść, spełnić swoje powołanie jest niewątpliwie od Pana Je-

zusa. Staje Ci na myśl Felcia i cała rzecz z jej powołaniem, jako 

powód do wątpienia. Ależ myśmy się nie omylili z Felcią, co do samej 

treści rzeczy; gdyby była poszła za tym, co się z początku postanowiło, 

poszłoby było wszystko przedziwnie. Omyliliśmy się w tym, że my-

śleliśmy, iż Pan Jezus chce stanowczo, koniecznie tego, co się po-

kazało dowolnym i warunkowym. Przypuść, żeby Felcia czuła tak jak 

nie czuła, i chciała tak jak nie chciała, a nie byłoby było żadnej z nią 

wątpliwości, ani co do woli z nią Bożej, ani co do prawdziwości po-

wołania. Odstąpienie zaś następne Felci mogło się na dwoje skończyć: 

ja je wytłumaczyłem surowiej - Pan Jezus potem przekazał, że trzeba 

było łagodniej, ale gdyby było z jej strony nie odstępstwo, lecz wy-

trwanie, to wytrwanie byłoby jedno tylko małe znaczenie. Tak samo 

teraz z Henrynią, chociaż tu nie ma mowy o jej powołaniu, które jest 

niewątpliwym, tylko o spełnieniu bezzwłocznym takowego. Otóż gdy-

by się ona zachwiała w tym bezzwłocznym spełnieniu i ustąpiła ojcu; 

możnaby to tak samo na dwoje tłumaczyć, lecz gdy trwa i czuje we-

wnątrz, że to wola Boża - wtedy jedno tylko może być tłumaczenie te-

go, że tak jest doprawdy. 

Zresztą, czyż nie widzisz najdroższa w Panu Córko i Siostro, jak 

całe postępowanie i cały wewnętrzny stan Henryni nosi na sobie nie-

wątpliwe piętno działania Bożego? Z jednej strony morze cierpienia  

w niej; z drugiej pokój Boży i siła! Wierzaj mi: przy tamtym pierw-

szym, tylko P.[an] Bóg dać może to drugie. A że daje, to dlatego że 

mu wierną. Niech przestanie tak czynić, a cała nawałnica niepokojów  

w mgnieniu oka zalegnie jej duszę. 
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Więc się niczego nie lękaj najdroższe moje w Panu Dziecko, 

wszystko jest w porządku - we wszystkim jasno i po Bożemu. A tego 

się najmniej lękaj, że Henrynia bez posagu wejdzie do klasztoru – 

owszem, niech Ci to miłym będzie. Tę Henrynią chce Ci Pan Jezus we 

wszystkim na łaskę obrócić. Więc Ci i tę ostatnią łaskę wyświadczy, 

że ją przyjmie bez grosza. Może Ci nieraz myśl próżna przychodziła że 

Pana Jezusa i Jego klasztor wzbogacisz? Stanie się to, kiedy będziesz 

godniejszą tego. Dziś na początek musisz sama w tej Henryni Twojej 

żyć z Jego łaski nawet co do chleba powszednego. Ale niech Ci to mi-

łym będzie. Widzisz jak do Ciebie śmiało, a przy tym z jaką miłością 

piszę. Bo też nigdy nie byłem tak zadowolony i z taką nadzieją o Tobie 

w Panu, z taką pewnością, że będziesz zupełnie Jego. Sama ta myśl 

przejmuje mnie najgłębszą i najżywszą pociechą. Tylko najdroższe 

dziecko bądź Mu wierną.  

Twój w Panu ks. Piotr 

 

 

107. List do pani Henryki Nowowiejskiej (ACRR 3660) 

 

Genzano, 31 lipca 1867 [r]. 

 

Najdroższe moje i najmilsze w Panu Jezusie Dziecko! 

 Alleluja i Hosanna! Dotrzymałaś kroku w próbie i dochowałaś 

wierności Panu Jezusowi. On i Jego łaska tryumfują w Tobie. Hosan-

na i Alleluja! Dziecko moje najdroższe! A Panu Jezusowi dzięki i nie-

skończone dzięki! Mamie odpisuję dłużej, to jest tłumaczę powód 

mojej odpowiedzi; albowiem sama odpowiedź jest krótka: teraz i za-

raz! Im prędzej tym lepiej. Oto cała odpowiedź i Tobie, i mamie.  

Ach, moje Dziecko drogie, jaki Pan Jezus dobry, że tak całą 

rzecz wyświecił, iż w niej nie ma cienia wątpliwości. Nic a nic nie 

wątpię o woli Pana Jezusa; jeszcze w życiu moim całym nie miałem 

może drugiego takiego wypadku, bym tak jasno rzecz widział przed 

Panem Jezusem. Powody tłumaczę mamie, ale pisząc do Ciebie, niech 

mi będzie wolno cieszyć się z Tobą - cieszyć się niewymownie, że już 

P.[an] Jezus zlitował się nad Tobą, że już przyszła chwila wybawienia 

Twego, to jest wyjścia z niepewności dotychczasowej i spełnienia po-
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wołania Twego. I Matce Najśw.[iętszej] dziękujemy, która wciąż czu-

wała nad Tobą - Swoją Córką przeznaczoną na to od wieków i na 

wieki - i miała udział w tym ostatecznym wypadku. 

Tak się modliłem za Was. Tak się modlić teraz tym bardziej bę-

dę. Pisałem do mamy - jak się za Was modliłem, list Wasz mogę po-

wiedzieć, że zastał mnie wśród modlitwy za Wami. Teraz będę się mo-

dlił, aby ostatecznie rzecz stanęła i jak najprędzej. Dziecko moje, ale  

i Ty się módl o wierność do końca, o spełnienie tego szczęśliwego po-

czątku naprzód, a początku tego życia ofiary i całej reszty jak najwier-

niej, najwierniej z miłości, aż do końca, do ostatniej chwili.  

Teraz wielki okres czasu dla Ciebie, Dziecię moje! Okres modli-

twy i ofiarowania się: im doskonalsza będzie teraz Twoja ofiara i mo-

dlitwa o łaskę z góry, tym doskonalsze potem spełnienia z dołu w czy-

nie, w życiu. I z tego powodu odkryję Ci tajemnicę tej chwili dzi-

siejszej w Twoim życiu, moje najdroższe Dziecko i pojmiesz, dlaczego 

przechodzisz przez tak srogie warunki, i dlaczego się dzieje to wszyst-

ko, co się koło Ciebie i z Tobą dzieje. 

To wielka łaska, moje dziecię! Tobie i mamie może się zdaje, że 

ta cała straszna przeprawa z papą; stosunek jaki po niej nastąpi, nie jest 

błogosławieństwem Bożym? Przeciwnie: jest wielką łaską Bożą; łaską 

dla Ciebie i dla mamy. Tajemnica w tym leży, że P.[an] Jezus chce, 

aby Twoja ofiara Siebie Jemu (a stosunkowo i mamy) była prawdziwą 

ofiarą, a ponieważ krom tego daje Wam (jak to widać) potężniejszą 

łaską i przeznacza do większego zbliżenia i zjednoczenia się z Tobą, 

więc chce, aby krom tego, że ofiara będzie prawdziwą, była jeszcze 

spotęgowaną. W miarę ofiary będzie miłość, tak jak w miarę miłości 

jest i powinna być ofiara. Więc patrząc na ofiarę, jaką Pan Jezus Ci 

przyrządził, powinnaś sądzić o Jego miłości i cieszyć się niewymo-

wnie, że nie jest tak bardzo zwykła, a z drugiej strony widząc, że to 

On, że Jego miłość wymaga tej ofiary od Ciebie. Zdecydowana spełnić 

ją całą, powinnaś dobrze tuszyć o Twojej własnej miłości na przy-

szłość i na wieki. I im większa dziś ofiara, tym lepiej tuszyć na potem. 

Wszak chcesz miłości niskończonej? Więc dziękuj, że Ci do niej 

otwiera bramę. To samo i mamie powiedz, to się i do niej odnosi. Więc 

widzisz tajemnicę? Jest tajemnica miłości. 
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Dziecko moje wierzaj mi: tak się stać musiało! P.[an] Jezus nie 

byłby dał Wam dowodu Swojej miłości, owej wyższej doskonalszej, 

wybranej, miłości, gdyby inaczej z Wami był postąpił. On z Wami 

postąpił jak z przyjaciółmi, z miłymi, z wybranymi Swymi. Gdybyście 

tedy dziś nie poznały i ofiarę odłożyły, tedy później musiałby tak samo 

z Wami postąpić, owszem jeszcze by dodał ciężaru, bo byście wtedy 

powinny były odpokutować pokutą miłości tę dzisiejszą niewierność. 

Zrozumiejmy miłość Pana naszego i warunek życia w tej miłości 

i dla tej miłości. Niech Wam nie będzie cieżka ta ofiara; chyba tylko 

dlatego że im cięższa, tym milej ją przyjąć i spełnić, iżby ją tym prę-

dzej spełnić. A z tego, co wypływa moje dziecko najdroższe? Oto to, 

że takie znalezienie się Papy i wszystko, co z tym ma stosunek i miało 

dotychczas nie tylko nie jest racją, aby rzecz nie była od Boga lub, aby 

ją odkładać; ale przeciwnie jest oczywistą racją, że rzecz jest od P.[a-

na] Jezusa i że ją trzeba zaraz spełnić, i właśnie dlatego że tak się po-

stawiła, że w tym charakterze stoi. Tu Pan Jezus robi wszystko; na-

przód On Sam robi Swoje, Papa robi swoje (to co powinien był, że tak 

powiem robić zważając na zamiary Pana Jezusa), a Ty z Mamą powin-

nyście także robić swoje, to jest tę i taką ofiarę dla P.[ana] Jezusa, któ-

ra w innych okolicznościach nie byłaby tą i taką ofiarą. 

Tych wszystkich mistycznych i nadprzyrodzonych racji Mamie 

nie pisałem, bo nie wypadły mi z treści listu; proszę więc Ciebie, byś 

ich jej udzieliła, bo są najprawdziwsze i najmocniejsze. Ona sama mi 

pisała, iż się pociesza, że w całym wystąpieniu Papy nie ma grzechu - 

tylko nieświadomość. To co tu piszę, stwierdzając jej zdanie może ją 

jeszcze bardziej pocieszyć pokazując, że Pap jest prócz tego narzę-

dziem użytym, tak bez grzechu swego przez Pana Jezusa do Jego mi-

łośnych zamiarów nad Wami, i że tak zadając Wam nawet cierpienia, 

przyczynia się do większego w Was upodobania P.[ana] Jezusa i speł-

nienia się w Was całej Jego miłości! 

W liście do Mamy obszerniej wyłożyłem względy odnoszące się 

do Papy. Tu dodam, że ja mam najlepszą nadzieję. Z początku przej-

dzie zapewne Mama przez najprzykrzejsze starcia, co mnie bardzo  

z góry boli, ale ją P.[an] Jezus zahartuje: będzie miała w duszy ten po-

kój, który P.[an] Jezus dziś Tobie daje; pokój ze spełnienia woli Jego,  
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i że co cierpi to także dla Niego i przez Niego. Ale potem Papa zmięk-

nie. P.[an] Jezus dla Waszych zasług zlituje się nad nim i właśnie ta 

Twoja ofiara, i wspólna z Tobą ofiara Mamy staną się dla Niego nie 

tylko źródłem błogosławieństwa, ale przyczyną zbawienia. Zupełnie 

tak samo stało się z ojcem Matki Marcelliny. Co on wyrabiał z powo-

du powołania swej córki, tego opisać nie można! I to przez lat cztery 

całe! A jak się skończyło? Umarł na jej ręku: błogosławiąc ją, nazy-

wając ją swoim aniołem, itd.; i jeżeli został zbawiony, czego Matka 

Marcellina miała najbardziej pocieszjące wskazówki, tedy winien to 

córce. 

Skoro mi to przyszło pod rękę, nie mogę strzymać się od wynu-

rzenia mojej radości patrząc na to podobieństwo Twoje, moje drogie 

dziecko, z tą drogą Matką naszą. Jest ono większe niż się zdaje. I Ona 

nie tylko zewnętrznie, ale wewnętrznie z uczucia synowskiego niez-

miernie cierpiała; i ona z drugiej strony czuła wolę P.[ana] Jezusa,  

i poszła za nią wbrew ojcu itd. Nie rozwodzę się, ale to mnie cieszy. 

Widzę w tym jedną i tę samą tajemnicę. Naprzód tę, o której pisałem, 

że według miłości P.[ana] Jezusa dla nas jest wymagana ofiara nasza 

dla Niego. I według ofiary naszej jest potem miłość nasza dla P.[ana] 

Jezusa. Lecz następnie i tę drugą dodatkową, że zwyciężając tym spo-

sobem uczucia naturalne, aby pójść za głosem P.[ana] Jezusa odpła-

camy Mu za winy tylu innych, i dzieci, i rodziców nie słuchających 

głosu Bożego, chociaż najprawdziwiej na nich wołał. 

Jeszcze (że przy końcu powiem) jedna mnie rzecz bardzo pocie-

sza, a to wspólność mamy z Tobą w tej ofierze Twojej. Ponieważ ona 

nie może tej ofiary Panu Jezusowi uczynić sama przez się ze swojej 

osoby, więc niejako w Tobie ją czyni. Ofiarując Ciebie Panu Jezusowi 

niejako siebie samą ofiaruje; i Ty moje dziecko nie zapominaj Siebie 

najzupełniej Panu Jezusowi ofiarując - Twoją mamę także razem z so-

bą Panu Jezusowi ofiarować; w nią się, że tak powiem przenieść i tę 

jej ofiarę w niej spełnić razem ze swoją. Zresztą mama tylko zew-

nętrznie nie może tej ofiary uczynić, bo wewnętrznie i może, i czyni,  

i coraz doskonalej czyni. A co do zewnętrznej strony, to i ona coś po-

dobnego spełniać będzie: z jednej strony Ty i za nią świat porzucisz,  

a z drugiej ona i za Ciebie na świecie od świata będzie cierpieć jego 

zemstę i prześladowanie, w duchu i w uczuciu co Twoje, to będzie jej 
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wspólne, a co jej to będzie Tobie wspólne; i znowu ofiara Wasza bę-

dzie tym pełniejsza, tym milsza Panu. O niechże Mu będzie doprawdy 

miłą! Aby wesele Jego było w nas, a wesele nasze było w Nim pełne! 

Pojmujesz moje dziecko, jak mnie to wszystko cieszy, bo się 

spełni myśl, zamiar, wola Pana naszego w naszych duszach. Ach to 

jedyne szczęście! Miałem dziś dzień prawdziwie szczęśliwy i otrzy-

mując Wasze listy i odpisując na nie, i czując się ciągle w porządku 

woli Jego, i będąc narzędziem jej względem Was, abyśmy byli jedno  

w Nim, doskonale dokonani w jedno. Jemu na cześć i chwałę. 

A więc w imię Jego: teraz i zaraz. On dopomoże i chwałę Swoją 

ziści. Módl się za mnie dziecię moje. O, jak obie Panu Jezusowi po-

lecam! 

Dopisek w liście do matki. 1 sierpnia. Poczta wychodzi stąd  

o godzinie 2. Wczoraj tedy listy nie mogły być wysłane. Dzisiaj 

(dzień ś[w]. Piotra w okowach) miałem wyłącznie Mszę św. na Wa-

szą intencję. Zdaje mi się, że wszystko, co napisałem jest od Pana 

Jezusa i On temu Swoją sankcję daje. Niechże On Swoje zrobi. 

[Brak podpisu O. Piotra Semenenki CR] 

 

 

108. List do pani Emilii N.[owowiejskiej] (ACRR 3664) 

(Odpowiedź na list z 10 sierp.[nia 1867 r.]) 

 

Genzano, 17 sierp.[nia] 1867 [r]. 

 

Moja najdroższa w Panu Jezusie Córko! 

List Twój wczoraj w Rzymie otrzymałem na wyjezdnym do 

Genzano i tu z pierwszej chwili wolnej korzystam, żeby choć w kilku 

słowach, ale zaraz odpisać. Nic nie mam przeciw temu, że jeszcze do 

męża piszesz i na jego odpowiedź chcesz czekać. To co mi mówisz, 

że uczucia rodzicielskie są głęboką przepaścią rozumiem dobrze  

i przypuszczam, owszem czuję to, a jak zdaje mi się pisałem, to uczu-

cie, jakie Twój mąż dla Henryni okazał i okazuje bardzo mi się 

owszem podoba - i z dobrej strony mi jego serce uważać każe.  
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Moje drogie w Panu Dziecko ja wcale nie jestem za środkami 

gwałtownymi i co tylko można zrobić dobrocią, a nawet choćby bez 

dopięcia skutku, co tylko można okazać dobroci, słodyczy, łagodno-

ści jestem za tym, aby w czynie okazać, chociaż potem obowiązek 

swój zawsze zrobić. I dlatego niechże będzie i list Twój ten do męża 

pisany między tymi środkami i oznakami dobroci; przyjmuję bez ża-

dnej nagany - owszem z pewnem przyzwoleniem, skoro takie miałaś 

uczucie, i tak uczynić uważałaś za lepsze. 

Jeżeli Ci w moim liście pisałem owo: zaraz i owo teraz co do 

Henryni, to dlatego że uważałem, iż nowe przedstawienia na nic się 

nie przydadzą. Dopełniłybyście również tych względów, jakie dla 

serca ojcowskiego mieć powinniście, gdybyście mu napisały list naj-

czulszy, pełen żalu, że tak czynicie, ale zarazem zapewnienie, że to  

z obowiązku dla Boga czynicie z konieczności wyższej, i że jesteście 

pewne, że się on o tym przekona z czasem i sam pochwali, czego teraz 

nie rozumie i pobłogosławi. Teraz rzecz się ta przewlekła nieco - nic 

nie szkodzi - ten list, który teraz napisałyście nic nie przeszkadza temu 

drugiemu, który potem napiszecie. Zrobi się to samo, choć nieco 

później. 

Bo co do tego moje najdroższe Dziecko, że to się zrobić powinno 

- nie mam najmniejszej wątpliwości. I jeżeli w owym zaraz mogło być 

coś ludzkiego, to w tym teraz, zdaje mi się przeciwnie, że jest wola 

Boża. Zresztą zdaje mi się, że i Ty sama to widzisz i na to przystajesz. 

Piszesz mi z pewnym przyzwoleniem ze Swojej strony na to, co mi 

mówisz, że Ci Matka Marcellina pisała, aby Ojca jeszcze raz prosić 

owym listem, ale potem w każdym razie zrobić swoje, to jest obo-

wiązek i wola Boża. Ja Ci powtarzam moje Dziecko w P.[anu] J.[ezu-

sie], że jestem najszczerzej o tym przekonany, że trzeba zrobić teraz.  

A jestem przekonany zupełnie przed P.[anem] J.[ezusem] w modlitwie 

i w uczuciu woli Jego. Dalej odkładać nie można i to już jest czas bar-

dzo odłożony. Dajmy na to, że nie można było wcześniej, ale teraz już 

doprawdy jeszcze dalej odkładać byłoby nie w Bożym porządku. 

Wszystkie dalsze nadziei zezwolenia Ojca i czekanie na to ze-

zwolenie rozbijają się o ten prosty argument albo raczej fakt, iż Pan 

Jezus chce (co się ze wszystkich okoliczności pokazuje), aby Henrynia 
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zrobiła swoją ofiarę dla Niego przynosząc Mu ofiarę ze swoich uczuć 

dla Ojca. W tym nie ma nic dziwnego ani niewłaściwego, owszem  

w tym jest wielka łaska dla Henryni i wyższy porządek Boży. Proszę 

to dobrze zrozumieć i przyjąć w duchu wiary, a wszystko będzie jasne. 

P.[an] Jezus takich ofiar wymagał od swoich najmilszych, przy-

toczyłem przykład Matki Marcelliny jako najbliższy, ale mógłbym ty-

siące przytoczyć. Owszem takie ofiary ze strony rodziców dzieci krew-

nych itd. są jakoby pieczęcią Bożą wyższego, doskonalszego, milszego 

Bogu powołania, której zazdrosny jest, a razem hojny w mnożeniu ta-

kich prób prawdziwym wybranym Swoim. Dla takich jest to konieczną 

rzeczą - tak musi być z nimi. Że chcesz to przemienić - moje Dziecko,  

o ile się to do Twego męża tyczy - chwalę Twe uczucia i szanuję, ale 

mogę Ci z góry powiedzieć, lubo chciałbym szczerze dla Twego męża, 

aby inaczej było, że w tym nic nie zyskasz, a to właśnie dlatego, aby  

w Henryni P.[an] J.[ezus] miał większą i doskonalszą ofiarę. W tym 

duchu wiary dopiero zrozumiesz, dlaczego Ci mówię: koniecznie teraz 

- dlaczego Ci nawet mówiłem: zaraz. I dla tego to ducha wiary podnieś 

się moje najmilsze Dziecko i przygotuj się do tego, że wszystkie Twe 

starania na teraz pozostaną bez skutku, że Ojciec w tej chwili nie 

przyzwoli, i że wejście Henryni do klasztoru musi nastąpić bez tego 

zezwolenia. P.[an] Jezus potem wynagrodzi to Wam wszystkim sto-

krotnie. Tyle chciałem Ci dzisiaj naprędce odpisać, chociaż bardzo 

głęboko co do gruntu z którego wychodzi. Modliłem się jeszcze wczo-

raj i dziś z rana we Mszy św.[iętej] bardzo i bardzo na tę intencję i wi-

dzę to wszystko w tym świetle jasno przed Bogiem. Widzę też w To-

bie moje najmilsze Dziecko (wybacz mi, że Ci tak po ojcowsku 

mówię, ale z największym uczuciem miłości dla Twej duszy to 

mówię) widzę pewną słabość duchowną, niekoniecznie w tym, że 

jeszcze raz do Ojca piszesz i chcesz wyczerpać wszystkie środki 

dobroci, a w tym, że nie jesteś gotowa na jego odmowę i że nie przy-

puszczasz, przynajmniej nie zupełnie, aby to było w porządku Bożym. 

Stąd słabość w ostatnim spełnieniu woli Bożej, a nawet w jej dobrym 

poznaniu. Proszę Cię Dziecię najdroższe módl się szczerze, aby to 

wyszło w dobry prawdziwy Boży porządek i dusza Twoja znalazła się 

w Nim pełna pokoju i mocy. 

[Brak podpisu O. Piotra Semenenki CR.] 
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109. List do pani Felicji B. [Nowowiejskiej] (ACRR 3661) 

(Odpowiedź na list z 1 sierpnia [1867 r.]) 

 

Genzano, 18 sierpnia 1867 [r]. 

 

Najmilsza i najdroższa w Panu Jezusie Córko, 

Skończyłem wczoraj list do Mamy tymi słowy, że nam konie-

cznie potrzeba być jedno w Panu: jedno porozumienie, jedno uczucie, 

jedno życie we wszystkim. P.[an] Jezus nas złączył na dobre i na wie-

ki, a tą jednością jest On Sam, więc w skutku tak dla nas potrzebna 

jest ta jedność jak w przyczynie owo życie z Niego i dla Niego,  

w którym nasze życie na wieki. Dzięki P.[anu] Jezusowi ta jedność 

między nami coraz głębsza i wraz żywsza i da On Sam, że będzie 

zupełną Jemu na chwałę i na rozkosz wieczną. 

Twój list ostatni bardzo mnie pocieszył - moje drogie dziecię 

powiadam Ci, że bardzo. Jest w nim prawda od początku do końca,  

a zarazem świadectwo wielkich łask P.[ana] Jezusa dla Twojej duszy 

za które Mu serdecznie dziękuję - i będę dziękował jakby za łaski 

mnie samemu wyświadczone. Co to za szczęście widzieć, że dusza,   

o którą nam tyle idzie jest już na wierzchu - już wypłynęła, już jest na 

prostej drodze, i że ją sam P.[an] J.[ezus] prowadzi. Nie wątpię o tym 

moje Dziecię, że tak jest z Tobą i to właśnie tyle mi szczęścia sprawia. 

Po tylu przejściach - gdzie się o Twoją duszę nieraz tak często  

i często kłopotało widzieć, że się wszystko tak szczęśliwie przez łaskę 

Bożą skończyło, to rajska radość. Niech będzie P.[an] J.[ezus] po-

chwalony na wieki od nas wszystkich. 

Przyrównując Twoją odpowiedź do mego listu zdawałoby się 

może, że jest jakieś nieporozumienie po wierzchu, ale rzeczywiście nie 

ma w gruncie żadnego. W moim liście jest większy akcent niż w Two-

im położony na te łaski, które Cię pociągały do życia zakonnego, ale 

to nie jest nieporozumienie radykalne, bo i Ty sama przyznajesz, że 

gdybyś się w nich zastosować musiała i łkaniem, i modlitwą, i pracą 

wciąż usilnie błagała o nowe - mogłabyś otrzymać, że tak powiem, 

wysłuchane powołanie. Oto mi tylko chodzi i o to jeszcze stąd wyni-

kające następstwo, którego nie kładziesz, że to Ci powinno być, kiedy 
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niekiedy powodem do pewnego miłośnego upokorzenia się. Bo bądź 

co bądź choćby przez lekkomyślność, ale już byłaś na tej drodze, 

P.[an] Jezus byłby Ci był dopomógł. Ale z drugiej strony mówię  

z Tobą, że woli Bożej wyraźniej, prawdziwiej w tym nie było. 

Owszem pokazało się ze wszystkiego: P.[an] J.[ezus] najlepszy, po-

kazał Ci Sam uprzednio w ostatnich rekolekcjach, że Jego wola po-

czątkowa od samego początku i następnie po Twoim porozumieniu się 

i odpadnięciu, była jedna i ta sama wola, to jest, abyś szła tą drogą, 

którą dzisiaj Cię prowadzi. Pod tym względem masz słuszność mó-

wiąc, że jest tylko jedna wola Boża dla każdego człowieka. Zgoda - 

zupełna w tym zgoda, ale tylko trzeba wyjaśnić pod jakim względem.  

I ten jest jedyny punkt o który mi idzie, abyśmy się porozumieli, bo  

w nim zdawałoby się, że jest jakiś cień jeszcze między nami.  

Otóż wola Boża jest niezawodnie rozmaita względem ludzi. Na 

pierwszym miejscu jest powołanie zakonne, to jest kiedy Bóg chce, 

aby dusza tak Mu się oddała. I ta to jest łaska najprzedniejsza, którą Ci 

P.[an] J.[ezus] dał na rekolekcjach zrozumieć, której nie można nie 

odpowiedzieć, jak piszesz, bo dusza nie ma siły oprzeć się temu we-

zwaniu, chyba przez złą wolę. Powinna byś jednak dodać, że ta zła 

wola nie jest koniecznie złą w początkach, ale słabą, a potem niewier-

ną, a potem dopiero złą, i że najprawdziwsze powołanie można utracić 

przez małe z początku, a coraz zwiększające się niewierności. 

Druga wola Boża jest życie doskonałe i prawdziwie chrześcijań-

skie (i tu jeszcze według różnych stanów) w pospolitym życiu i w sta-

nie małżeńskim. I ta się Ciebie tyczyła od początku, i dziś jest Twoim 

zakonem. 

Ale między tymi dwiema wolami wyraźnymi - stanowczymi mo-

że być coś trzeciego warunkowego. Tu uważamy, że kiedy P.[an] Bóg 

chce od duszy rzeczy doskonalszej stanowczo wtedy jej [nie prze-

mienia] na rzecz mniej doskonałą - wtedy dusza nie odpowiedziawszy 

wpada w największy nieporządek i popełnia owe okropne znieważenie 

Majestatu Bożego, o którym [piszesz]. Lecz kiedy P.[an] Bóg chce od 

duszy rzeczy mniej doskonałej, wtedy Mu nie przeszkadza, aby prze-

mienił w danych warunkach tę wolę na zezwolenie, na rzecz dosko-

nalszą. Świadkiem ów młodzieniec Ewangeliczny, któremu powiedział 
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P.[an] J.[ezus], „jeżeli chcesz być doskonałym”. A wprzódy powiada 

Ewangelia, że spojrzał na niego i umiłował go. To spojrzenie P.[ana] 

J.[ezusa] tym nowym okiem, że tak powiem, znaczy, że wprzódy 

P.[an] J.[ezus] nie tak patrzył na niego. To jest nie tego od niego wy-

magał tylko wymagał zwykłego życia. Wtedy zaś, gdy tak spojrzał na 

nowo na niego - to też go i umiłował na nowo, to jest nową wyższą 

miłością (boć go przecież i wprzódy miłował) i wtedy powiedział do 

niego owe słowa: „Jeśli chcesz”! Nie powiedział mu chcę, abyś to zro-

bił jak do Apostołów, bo nie było Jego woli stanowczej jak dla tam-

tych, ale warunkowo: „Jeśli chcesz”: zostawił jemu. Wtenczas ten 

młodzieniec chociaż nie uczynił tego, co mu P.[an] J.[ezus] tak pro-

ponował, że tak rzekę, nie wypadł jednak przez to z Jego łaski i wró-

ciwszy do zwykłego życia wrócił do pierwszej nad sobą: stanowczej 

woli Bożej zapewnił zbawienie. Nie mniej jednak jest pewną rzeczą, 

że mimo owej pierwszej stanowczej woli Bożej nad sobą, i która na 

potem też pozostała tym samym - była druga ta miłośna, choć warun-

kowa propozycja i koniecznie przywiązana do niej łaska. 

 Tak trzeba rozumieć, to co mówisz drogie Dziecko, że jest tylko 

jedna wola Boża nad każdym człowiekiem. 

Co do Ciebie w szczególności nie powiadam, aby ten wypadek 

młodzieńca z Ewangelii żywo i surowo miał się do Ciebie stosować. 

Każda dusza ma tyle odcieni w sobie, i każda łaska tyle różnych świa-

teł! Albowiem sądzę, że Ty masz doprawdy wyższe i prawdziwe po-

wołanie w tym samym życiu niby pospolitym, w którym Cię P.[an] 

Bóg postawił. I tu przychodzę - po usunięciu owego mniemanego 

nieporozumienia do tych punktów, które z łaski Bożej będą stawiały 

między nami najzupełniejsze porozumienie się. 

Rozumiem tedy dziecko najdroższe, że i Ciebie nie minął ten 

głos najsłodszy Pana: Jeżeli chcesz być doskonałą! I to jest dla mnie 

przyczyną tym większego szczęścia. Ze wszystkiego, co mi piszesz 

widzę to oczywiście. Chce P.[an] Jezus, abyś w tym stanie w którym 

Cię postawił spełniła cały ideał Jego myśli, całą doskonałość Jego 

woli i zakonu. Chce, abyś z zupełnym wyrzeczeniem się siebie samej  

i w doskonałej z Nim miłości spełniła w tym stanie całą wolę Jego  

i była dowodem, że można i trzeba i tu także dać Mu zupełną chwałę  
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i zadowolić zupełnie Jego miłość.  

Czy rozumiesz? Wiem, że doskonale rozumiesz i cały list Twój 

oddycha tym zrozumieniem łaski Jego nad Tobą. Jezus Sam postarał 

się o to przez te najmiłościwsze dowody miłości, o których mi piszesz, 

którymi zapewnił Cię wewnętrznie o zupełnej łasce Swojej, a z drugiej 

strony przez to „że tak strzeże jak powiadasz duszy Twojej i tak napę-

dza do doskonałości, a Ty tym trwożliwsza jesteś w pełnieniu obo-

wiązków, tym gorliwszą w śledzeniu woli Jego i pragniesz siebie 

coraz więcej deptać i z obawą pociech używasz” – „w duszy całą prag-

niesz nad pociechy ukochać pole do pracy jakie Ci Pan przedstawił.”  

I prosisz o błogosławieństwo na to. Sam P.[an] J.[ezus] już Cię obficie 

pobłogosławił i błogosławi, ale i ja z Nim, i Nim, Jego sercem i Jego 

ręką z całej duszy błogosławię! 

To zaś jedno przede wszystkim i nad wszystko weź do myśli i do 

serca. Od nas wszystkich, których P.[an] J.[ezus] tak cudownie po-

łączył, a więc - od Ciebie, która do nas należysz - czego najbardziej 

wymaga - tedy wyrzeczenia się siebie samych, a to na to, aby mógł 

doskonale w nas żyć On Jeden. To nasz zakon, nasz cel, nasze życie. 

To zakon i treść tego Królestwa Jego, które między nami złożył i chce 

ziścić. To nowy zakon i Królestwo nowe; w teorii wprawdzie stary, 

ale w życiu zawsze nowy idzie, może nowszy niż kiedy. Ale musi się 

ziścić. 

A szczęśliwi Ci, których P.[an] Bóg pod ten zakon i do tego Kró-

lestwa powołał. Weźże to do myśli i do serca, że i Ty należysz do te-

go Królestwa i masz żyć pod tym zakonem. Nie tylko zakonem jedni, 

ale i z Twego stanu mają tam być obywatele. Bądźże doskonałą  

w tym stanie Twoim - wzorem niejako zupełnie z siebie wypróżnioną, 

a potem napełnioną przez Niego doskonale weselem dla Niego wspól-

ną pociechą dla nas wszystkich. Oto na co P.[an] J.[ezus] sobie za-

kroił - oto znaczenie łask, jakie Ci daje: tego upojenia radości, którego 

nie możesz wysłowić. Wierz tylko i stój mocno, a spełni się w Tobie 

wszystko, co Ci powiedziałem jest od Pana. Amen. On Jeden we 

wszystkim. Amen. 

Mamie i Henryni kłaniaj [się] najczulej. Do ostatniej nie piszę, 

bo w liście do Mamy napisałem ile mi się zdawało w Panu. Pomagajże 
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Henryni ile możesz przed Papą - choć mi się zdaje, że tak będzie jak 

napisałem.  

             ks. P.[iotr] 

 

 

110. List do O. Juliana Felińskiego CR (ACRR 2158) 

 

Genzano, 10 wrześ.[nia] 1867 [r]. 

 

Mój drogi Ojcze Julianie, 

 Ojciec Przełożony jest u mnie w Genzano. Niestety nawiedziła 

go feberka i leży w łóżku. Spodziewamy się w Panu, że wkrótce przej-

dzie. Zdaje się periodyczna, z symptomami żółciowymi, ale lekka. 

Z tego powodu Ojciec tu nie wiadomo, jak długo zostanie. I dla-

tego życzyłby, abyście jak najprędzej do Rzymu wracali, aby był Prze-

łożony na via Paolina. W tym celu piszę do O. Waleriana, aby po Was 

posłał jak najprędzej wózek. Zawsze jednak chodzi Ojcu, abyście 

bieliznę wzięli z sobą wypraną i wysuszoną i rzeczy Ojca. Niech  

O. Julian weźmie czterech nowicjuszy polskich, a co do Bevilaqua, to 

ten będzie mógł później do Tivoli piechotą się dostawszy stamtąd wet-

[t]urą [pojazdem] przyjechać do Rzymu, na wezwanie O. Waleriana. 

Ojciec Przeł.[ożony] jeszcze sobie życzy, aby się nie zmordowali 

schodząc z góry, by przez to nie narazili się na jaką słabość z powodu 

powiększonych upałów; prosi więc przedsięwziąć wszelkie ostrożno-

ści. Pan Jezus z nami. 

Brat i sługa ks. Piotr 

O. Luigiemu i wszystkim Braciom najpiękniej kłaniam [się]. 

 

 

111. Kopia listu do p. Emilii Nowowiejskiej (ACRR 3665) 

 

Rzym (Genzano), 13 września 1867 [r]. 

 

Moje najdroższe w Panu Jezusie Dziecko, 

Czuję w modlitwie Twoje potrzeby, całą biedę i wszystkie cier-
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pienia Twej duszy. Pan Jezus wyraźnie mi powierzył Twoją duszę  

i chce, abym nią opiekował się i zajmował jak swoją własną dla Niego. 

Toteż nieustannie się modlę za Ciebie i nieustannie polecam Cię Panu 

Jezusowi wciąż modląc się, aby Ci dał Swoją łaskę zupełną, i abyś Ty 

odpowiedziała Jego łasce, i spełni się w Tobie i przez Ciebie wszystko, 

czego On wymaga. Żebyś wiedziała m.[oje] Dz.[iecko] dr.[ogie] jak ja 

tego pragnę, jak to jest potrzebą duszy mojej widzieć koniecznie 

Twoją duszę wierną we wszystkim i aż do końca Panu. 

Obecna chwila jest najważniejsza najbardziej, że tak powiem, 

stanowcza co do okazania tej Twojej wierności Panu Twojemu. Dzie-

cko moje, jakbym ja Ci chciał dopomóc w obecnej chwili w tej chwili 

tak ważnej do spełnienia wymagania Bożego. I czuję, jakoby sam Pan 

Jezus kazał mi Tobie pomagać, jakoby mnie posyłał do Ciebie. Kazał 

iść ze słowem miłości, zachęty, siły, aby koniecznie Ci dopomóc. 

 Bo też rzecz, którą masz dla Niego spełnić jest arcytrudna, ja-

koby nad siły Twoje. Dość było na Ciebie zrobić ofiarę samą z córki,  

i z łaską Bożą zrobiłaś, ale teraz zwyciężyć jeszcze trudności wszelkie 

- wystawić się na wszystkie następstwa i zamiast jednorazowej uczy-

nić tę ofiarę jakoby ciągłą. To może doprawdy Cię zachwiać, zwłasz-

cza [że] Ci się przedstawiają racje z przeciwnej strony, radzące za-

wiesić ofiarę, a które tym samym są dla Ciebie największą pokusą  

i silniejszą, większą niż wszystkie inne trudności do zwyciężenia. 

Żeby tę ostatnią zwyciężyć trzeba Ci doprawdy nadzwyczajnej po-

mocy i o tę wciąż Pana Jezusa proszę, i taką dzisiaj chciałbym Ci choć 

w części przynieść. 

Dziecię moje, nie zważaj na racje przeciwne. Znam je wszystkie, 

bo oprócz tego, coście mi same pisały - dała mi wiedzieć Matka 

Marcellina i o tych, coście jej przesłały oddając rzecz na jej decyzję - 

jako też i to, co ona Wam odpisała. Mówię Ci tedy, m.[oje] Dz.[iecko] 

n.[ajdroższe], nie zważaj na żadne racje przeciwne. Ja myślę, że po 

otrzymaniu owej odpowiedzi Matki Marcelliny już te moje słowa 

mniej będą potrzebne, ale i ja chcę dołożyć moje serce i moje słowo do 

Twego ostatecznego kroku, jeżeli byłby już uczyniony, tedy mam na-

dzieję, że przez to może stanie się i słodszy i mocniejszy.  

Czynię zawsze radość potrzebie duszy, jeszcze raz powtarzam -  
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i temu popędowi, jaki Pan Jezus daje mi do serca. Nie zważaj tedy na 

żadne racje przeciwne, niech Ci nie zamącają umysłu - nie niepokoją 

serca i nie przetrącają woli, których tak bardzo w tej chwili potrze-

bujesz do spełnienia całej ofiary swojej. Te racje byłyby racjami, gdy-

byśmy nie wiedzieli o woli Bożej. Aleć my o woli Bożej wątpić nie 

możemy, więc wszystkie racje upadają. 

Matka Marcellina nie tylko jasno, ale najjaśniej Ci odpowiedzia-

ła, co ona widzi być wolą Bożą, a nawet najjaśniej odpowiedziała,  

w jaki sposób widzi, że nie w przyrodzony, ale w nadprzyrodzony i to 

niewątpliwy. Jeżeli Ci nie rozkazuje, tedy dlatego że Twoja ofiara po-

winna być wolną ofiarą z Twojej dobrej wolnej woli uczynioną, aby 

była zupełnie miłą Panu, aby była ofiarą wartość miłości mającą. I ja 

też dlatego nie rozkazałbym Ci nigdy, gdybyś co na mój sąd zdała, tyl-

ko powiedziałbym tak jak powiedziałem, czego Pan Bóg wymaga. 

A co do tego, że Pan Bóg wymaga, że to jest wolą Bożą, aby 

Henrynia teraz, a bogdajby zaraz (zaraz dajmy na to po otrzymaniu 

jakiejkolwiek odpowiedzi od Ojca) uczyniła, co miała uczynić - o tym 

nikt z nas nie może wątpić, m.[oje] n.[ajdroższe] Dz.[iecko]. Ja nie 

wątpię. Ta pewność zresztą i te moje słowa nie mogą być posądzone  

o żaden powód ludzki. Tu mógłbym niemal powtórzyć, co Matka Mar-

cellina pisze do Was, że przeciwnie wszystkie powody ludzkie byłyby 

za ustąpieniem i przewleczeniem o tę zimę jeszcze całej rzeczy. To dla 

Was samych byłoby, że tak powiem, rzeczą pomyślną. Więc kiedy tak 

mówię o pewności muszę ją czuć doprawdy i nawet tak mocno, aby 

móc przezwyciężyć względy i racje przeciwne bardzo silne po ludzku, 

więc ja nie wątpię. Matka Marcellina widzisz, jak jest pewna. Ale ja Ci 

więcej powiem, że sama Henrynia nie wątpi i nie może wątpić. Już to 

jej Sam P.[an] Jezus najwyraźniej pokazał i dał uczuć. A ja Ci mogę 

ręczyć moje Dziecko, że to co P.[an] Jezus dał jej i daje uczuć w duszy 

jest prawdziwie od Pana Jezusa. Nareszcie jeszcze więcej Ci powiem, 

że Ty sama gdybyś bez żadnego poprzedniego sądu, uczucia, chęci 

czegokolwiek tak czysto z wolą spełnienia bezwzględnego woli Bożej 

stanęła przed Panem, ale z prawdziwą wolą nie warunkową, tedy 

niezawodnie P.[an] Jezus dałby Ci zaraz zrozumieć i uczuć, że chce te-

raz i zaraz (jak najprędzej) Henryni. Mam tego najmocniejsze przeko-

nanie. 
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Pan Jezus jest dobry i nieskończenie dobry: nie zamyka się, ale 

otwiera. Jeżeli dotychczas nie poznałaś jasno i nie poczuła Jego woli 

co do tego punktu, to niezawodnie, dlatego że jest w Tobie przeszkoda.  

A tą przeszkodą jest ów warunek, że z góry chciałabyś, aby wola Pana 

Jezusa zastosowała się do Twoich okoliczności i do trudności zewnę-

trznych. Otóż póki chęć ta trwa, jesteśmy w kole błędnym, z którego 

nie wyjdziemy. A chciej przypatrzyć się, jakie straszliwe jest to koło 

błędne. 

 Przypuść, że P.[an] Jezus sam urządził te okoliczności i nagro-

madził te trudności. To przypuszczenie nie tylko jest prawdopodobne, 

ale najprawdopodobniejsze, jedynie niemal prawdopodobne; nie mó-

wiąc już nic o tym, że mamy znaki, iż tak jest rzeczywiście. Jeżeli 

tedy, to jest prawdą, więc wiemy także dlaczego to P.[an] Jezus uczy-

nił: dlatego aby ofiara i Twoja, i Henryni miała wszystkie warunki 

prawdziwej i najprawdziwszej ofiary. A więc On tego nie przemieni. 

A jeżeli tak, jakże tedy chciałybyście tego uniknąć? Naprzód to nie-

dobrze, nie po Bożemu. A potem mimo to nie unikniecie, owszem jak 

to pisałem, zwiększycie trudności. Nie jestże to koło błędne z którego 

nie ma wyjścia? 

Jeden jest tylko sposób: iść śmiało naprzód i we właściwej chwi-

li bez odkładania spełnić wolę Bożą! Ale ja to tak piszę, jak gdybyś się 

Ty jeszcze wahała, moje dziecko drogie. Czemuż nie miałbym przy-

puścić, że Ty się już nie wahasz, że się już poddajesz, już poddałaś  

i gotujesz się do spełnienia tej najdroższej, najmilszej, choć dziś gorz-

kiej woli Pana naszego? 

W takim razie czuję się w najściślejszym obowiązku już zupełnie 

czego innego, w obowiązku pocieszenia Ciebie, ulżenia Ci, zagojenia 

Twojej rany - namaszczenia jej, że tak powiem, maścią niebieską, 

balsamem Bożym. Drogie, najdr.[oższe] m.[oje] Dziecko! Pociesz się: 

bo się w Tobie spełniło największe dzieło, najbardziej Boskie dzieło, 

akt najwyższy, który w tym wielkim stworze rzeczy Bożych może się 

spełnić: akt nie tylko miłości Bożej, ale akt czystej miłości. Żebyś 

wiedziała jak on pachnie, jak jaśnieje, jak pała przecudownie przed 

Niebem całym i na wieki wieków! Akt czystej miłości! Żebyś wie-

działa jak się nim sam Bóg lubuje i szczyci, i weseli: za nic byś miała 
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to wszystko, co Cię dziś boli i trwoży, i męczy. 

Owszem błogosławiłabyś to wszystko, bo to wszystko właśnie, 

to jedno tylko sprawiło, że ta Twoja ofiara była aktem czystej miłości. 

Jakaś Ty szczęśliwa, moje Dziecko, że mogłaś spełnić akt taki, że go 

spełniłaś! Jak powinnaś dziękować Bogu, że Ci wszystko ułatwił, że 

wszystko do tego ułożył, że Cię postawił niejako w konieczności zro-

bienia tego aktu, a z drugiej jednak strony zostawił Ci wszelką wol-

ność potrzebną do jego spełnienia, do tego, aby był aktem czystej mi-

łości. 

Jaki On mądry i dobry, jaki łaskaw i miłosierny! Tak Ty się po-

winnaś cieszyć z Panem Jezusem, że On w Tobie dopiął Swego! Że 

teraz spełniły się w Tobie Jego Słowa, „....aby moje wesele w Was 

było, a Wasze wesele było pełne”! Tak, moje dziecko, wesele Twoje 

odtąd będzie pełne w Panu Jezusie, a Pana Jezusa w Tobie, tak jak peł-

ną była ofiara Twoja. I ta jest dobra, prawdziwa, najlepsza pociecha, 

którą się ja z Tobą w tymże Samym Panu Jezusie dzielę. Razem z Nim 

cieszę się w Tobie, i razem z Tobą cieszę się w Nim; i naszego 

szczęścia i wesela nikt nam nie odejmie. 

 Moje Dziecię drogie, palisz się tedy masz czego. I pozwól, abym 

ja miał tę pociechę, że Ciebie tak pocieszyłem. Pan Jezus jeden i On 

we wszystkim. Jeżeli nam nagotował trudności i bóle, tedy nagotował 

pociechy i wesela; bylebyśmy tylko wszystko z rąk Jego brali, i nie 

omylili się w przyjmowaniu, a w tym szczególniej nie omylili, abyśmy 

mieli nie przyjąć, co On nam doprawdy zgotował. A jak się nie omy-

limy i przyjmiemy wszystko, to już to samo będzie pociechą nad po-

ciechy. A w końcu czeka nas miłość nieskończona Jego, nagradzająca 

naszą czystą miłość; tym większa, tym nieskończeńsza Jego, im czyst-

sza nasza! Córko moja i Siostro moja! nie prawda, że Mu się tak od-

dajemy najczyściej i zupełnie! Amen!  

Na tym kończę - jak szczęśliwie! bo też ten jeden jest dobry  

i najlepszy koniec. Oczekuję od Ciebie najlepszych co do tego wiado-

mości. Teraz co do innych wiadomości. Wiem, że Felcia odjechała, bo 

O. Przełożony, który u mnie w Genzano bawi od 3 dni otrzymał list od 

niej na wyjezdnym, z którego dowiedziałem się, że i mój otrzymała. 

Kłania [się] Wam i będzie pisał. Stan Henryni bardzo mnie obchodzi,  
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a najbardziej strona moralna. Będę ją teraz bardziej jeszcze Panu Je-

zusowi polecał. Jakbym chciał szczerze się o niej z Tobą m.[oje] 

D.[ziecko] rozmówić. Ale do tego trzeba, abyś Ty zaczęła.  

Czemuż to, aż na drugą połowę zimy myślicie przyjechać do 

Rzymu? Henrynię najczulej pozdrawiam, ten list cały i do niej się sto-

suje, boście w tej sprawie (a zdaje się, że odtąd i we wszystkim)  

w Panu nierozłączne. Udzielisz Jej co Ci się będzie zdawało. 

       W miłości nieskończonej Jezusa i Maryi Wasz O. Piotr 

 

 

112. List do  O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1090) 

 

Rzym, 28 paźdz.[iernika] 1867 [r]. 

 

Mój drogi Ojcze Aleksandrze, 

List do Mons[i]g[no]ra Cretoni
54

 oddałem, odpowiedział, że 

zadość uczynią żądaniom. Przyjazd mój do Paryża, a raczej wyjazd  

z Rzymu na teraz zupełnie odłożony. Wprzódy o nim nie pisałem, bo 

był jeszcze niezupełnie pewny, dziś przeciwnie już z pewnością nie 

będzie, to jest być nie ma. Kto wie jednak, czy mnie znowu prosić nie 

będą? Wtedy uprzedzę i zamówię sobie Twoją uprzejmą gościnność. 

List tu przyłączony upraszam kazać wrzucić na pocztę. Czekamy 

tu wojska francuskiego. W Kolegium będzie 10go tego roku. Ks. 

Chwaliszewski od dominikanów wystąpił i zostanie przez parę mie-

sięcy w Seminarium, żeby nie zaraz wracać do Poznania, a może ko-

rzystając z okazji postara się o wzięcie stopnia doktora teologii.  

Najserdeczniej pozdrawiam i modlitwom się polecam. 

Brat i sługa ks. Piotr 

 

___________ 
54

  SYLWESTER CRETONI, kardynał – urodzony w 1833 r., pracował w różnych 

kongregacjach rzymskich, m. in. był sekretarzem Kongregacji Kościołów 

Wschodnich i Kongregacji Rozkrzewienia Wiary. Był jednym z delegatów  

w Kolegium Polskim w Rzymie.  
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113. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1091) 

 

Rzym. 2 listop.[ada] 1867 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

 Nie mamy żadnych wiadomości od dni kilku, poczta znikąd nie 

przychodzi, mamy tylko od paru dni żołnierzy francuskich. Lekcje  

w Kolegium nie zaczynają się jeszcze, będą parę dni czekali. 

Ponieważ poczty nie chodzą lądem, więc musimy wszyscy szu-

kać innych dróg do przesyłania listów. Wszyscy moi studenci prosili 

mnie także, abym przez ambasadę ich listy na Francję posyłał, co 

chętnie przyjąłem. Żeby jednak nie zatrudniać Ciebie, mój drogi Ojcze 

Aleksandrze, więc wszystkie te listy razem zebrane pod jedną kopertą 

przesyłam na ręce Ojca Władysława. On już będzie łaskaw zająć się 

dalszym ich wysłaniem. 

Zapewne pisał O. Przełożony, żeśmy się zamienili w dawaniu 

rekolekcji, on dawał w Kolegium, a ja na via Paolina, skąd i list ostatni 

do O. Aleksandra pisałem, i że to dzięki Bogu pomyślnie poszło. Ma-

my teraz pełnych nadziei postulantów, a szczególniej dwóch z Warsza-

wy, synowca Ojca Juliana, Władysława Felińskiego
55

, 20 letniego 

młodzieńca, który ekscellenter [celująco] skończył studia gimnazjalne  

w Warszawie i jego przyjaciela Pawła Smolikowskiego
56

, 19-letniego, 

który już rok cały był w Seminarium ś[w]. Jana w Warszawie. Obaj 

myślą o wstąpieniu do Jezuitów, ale ich Pan Jezus wyraźnie tu do nas 

przysłał i są z tego bardzo szczęśliwi, szczególniej teraz po odbyciu re-

kolekcji, kiedy wiedzą, co potrzeba o Zgromadzeniu. Paweł Smoliko-

___________ 
55

  WŁADYSŁAW FELIŃSKI CR, (1847-1870) – kleryk, w 1868 r. złożył pierwsze 

śluby i w 1,5 roku później zmarł. 

56
  PAWEŁ SMOLIKOWSKI CR, ksiądz (1849-1926) – generał Zgromadzenia. Do 

zgromadzenia wstąpił w 1867 r. Był pierwszym zmartwychwstańcem wyś-

więconym 15.04.1873 r. w obrządku bizantyjskim. Pracował jako misjonarz  

w Bułgarii, w Adrianopolu. Długoletni rektor Kolegium Polskiego w Rzymie. 

W 1895 r. wybrany został przełożonym generalnym Zgromadzenia. Przez 

papieża Leona XIII był mianowany doradcą Świętej Kongregacji Rozkrze-

wiania Wiary. Zmarł w opinii świętości 11 września 1926 r. w Krakowie. 
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wski jest synowcem owego Smolikowskiego ś. p., który był Alter Ego 

[sobowtórem] I. B. O-go. Ojciec jego, a brat ostatniego, jest inżynie-

rem z rangą generała, osiadłym już teraz w Warszawie, gdzie ma parę 

kamienic. Pawełek nasz płaci za swoje utrzymanie tyle, ile by płacił  

w seminarium, t. j. 220 skudów. Za Władysława ma coś dawać stryj 

arcybiskup. Ten ostatni bardzo dobra głowa, pierwszy też dobra głowa, 

a bardzo milutki jak panienka, tylko że wysoki, inaczejby nie poznano 

go, gdyby się przebrał, opisuję te szczególiki, żeby Cię tu między nas 

przenieść mój drogi Ojcze Aleksandrze. Przy tym Pawełek jest bardzo 

oczytany, choć tak młody, a umie nie tylko po francusku, ale i po nie-

miecku i po angielsku. Władysław umie po francusku, a nieco też i po 

niemiecku. 

Nie wiem, czy Ojciec Przełożony osobno pisał o Henryku Cicho-

ckim innym postulancie, któregośmy przyjęli w ciągu lata. Kleryk  

z Seminarium byłego w Kamieńcu, a więc młodszy kolega ks. Baka-

nowskiego. Bardzo dobry chłopiec, trochę miernych, ale nie żadnych 

zdatności, a prawdziwej wewnętrznej pobożności. Myślimy, że z tego 

będzie niemała pociecha. 

 Ks. Wołłowski bardzo dobrze się sprawia i jest najlepsza nadzie-

ja, że się utrzyma i dobrze z łaską Bożą pójdzie. Ks. Wieczorek niezły 

jest, ot sobie poczciwy! Zawsze wesół bez pretensji, zda się na robo-

tnika w winnicy, rozumie się w Winnicy Pańskiej, a nawet i na dobre-

go. Mamy jednego Włocha nowego, Rocco Trimarchi, który już 

wszystkie studia skończył, filozofię drugi raz odbył i jest doktorem fi-

lozofii, a przy tym jest bardzo dobrego temperamentu. Był ze mną na 

wakacjach w Genzano – jeden Włoch wśród Polaków, a był w naj-

lepszej przyjaźni ze wszystkimi studentami i oni wszyscy z nim. To 

czegoś dowodzi. Zaczął nowicjat i bardzo wiele obiecuje. Przysłał go 

nam nasz przyjaciel, m[onsi]g[no]r Filippi biskup z Aquila, dawny 

przyjaciel Ojca Ventury, jeden z najznakomitszych biskupów całego 

świata. Oto cokolwiek o nas. 

Ks. Chwaliszewski, zdaje mi się pisałem, wystąpił po kilku 

dniach od dominikanów i jest tymczasowo u mnie w Kolegium cze-

kając, co z sobą ma zrobić. Powołania nie ma żadnego, a więc ani 

wprzódy do dominikanów, ani teraz do nas. Czekamy na Zbyszewskie-
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go. Dziwi mnie bardzo, że się zdecydował do jezuitów. Trzeba prosić 

za niego Pana Jezusa, aby się w powołaniu nie pomylił. 

Przed godziną posyłałem na pocztę i dzisiaj jej nie ma. Proszę 

się nad nami zlitować i przysłać nam dzienniki z tych dni przez 

kuriera. Niechby O. Władysław poprosił o Universa: napiszę o tym do 

niego. Piszę także do niego i o owym kleryku poleconym przez 

generała Zamojskiego. Proszę się za mnie modlić i mieć mnie zawsze 

w swym sercu.  

Najoddańszy w Panu Jezusie brat i sługa ks. Piotr 

 

 

114. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1092) 

 

Rzym, 28 grudnia, 1867 [r].  

via Salara Vecchia, 52 

 

Mój drogi Ojcze Aleksandrze, 

Piszę z powinszowaniem Świąt i Nowego Roku. Niech Pan Je-

zus obsypie wszystkimi łaskami Swymi. Przepraszam, że list m[on-

si]g[nora Crettoniego przed paroma tygodniami wysłany zapomniałem 

od razu przesłać, i że tak długo u mnie leżał, bardzo przepraszam. Był 

wczoraj u mnie i kazał Ci na nowo kłaniać [się] i powiedzieć, że kar-

dynał zapomniał dotąd powiedzieć Ojcu Świętemu, aby zatwierdził 

ową pożyczkę 6.000 fr. uczynioną Świętorzeckiemu. Niebawem to 

uczyni. Przesyła najuprzejmiejsze ukłony i życzenia. 

Do państwa Pusłowskich w tych dniach napiszę. Chciałem to od 

razu uczynić, ale zgoła nie miałem czasu. Proszę tymczasem najuniże-

niej i najserdeczniej pokłonić się. Jeszcze nie spełzła nadzieja, czy 

obawa, nie wiem jak ją nazwać, jechania do Paryża. A więc sub con-

ditione. Do widzenia się! Pan Jezus z nami. 

     W Jego miłości brat i sługa ks. Piotr 

O. Władysławowi serdecznie kłaniamy [się]. 
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115. List do hrabiego Włodzimierza Dzieduszyckiego 

(ACRR 3657) 

 

[1867 r.] 

 

Jaśnie Wielmożny i Najzacniejszy Panie Hrabio, 

Nigdy nie zapomnę łaskawych względów i przyjaznej dobroci, 

jakiej doświadczyłem od Najzacniejszego Pana Hrabiego podczas 

mego pobytu dwa lata temu we Lwowie i z jaką mnie u siebie, szcze-

gólniej uprzejmie przyjmowałeś. Bądź Pan Hrabia pewien na zawsze 

mojej wdzięcznej pamięci. Ale również nie zapomnę, i owszem tym 

mniej jeszcze, owych szlachetnych i gorących uczuć, jakimi widzia-

łem Cię ożywionym dla dobra publicznego, dla dobra religii w kraju, 

zwłaszcza kiedy Panu Hrabiemu mówiłem o potrzebie wychowania 

duchowieństwa tudzież o wychowanie młodzieży świeckiej. Ta Jego 

widoczna dobra chęć i wola bardzo mnie poruszyły i utkwiły w duszy 

na dobre. Uniosłem z sobą to przekonanie, że w razie potrzeby i jak 

przyjdzie do dzieła, łaskawy Pan Hrabia jest osobą, na którą liczyć 

można, a nawet, że liczyć na nią jest obowiązkiem. 

Dzieło, o którym wtedy na przyszłość mówiliśmy już się w jed-

nej swej połowie rozpoczęło. Kolegium duchowne polskie założone 

przez Ojca Świętego w Rzymie dla wyższego wychowania duchowień-

stwa polskiego ma właśnie temu odpowiedzieć. Druga połowa, którą 

jest wychowanie młodzieży świeckiej leży nam teraz tym bardziej na 

sercu i wszelkich dołożymy starań, aby z łaską Bożą i to doszło do 

skutku, o ile będzie można najprędzej, i jeśli da Pan Bóg właśnie  

w Galicji, gdzie się czuje największa tego potrzeba. 

Ale o tym drugim dziele w swoim czasie. Dziś przychodzę do 

Najzacniejszego Pana Hrabiego, aby pomówić o pierwszym i przyjść  

z Nim do łaskawego porozumienia co do środków, jakimi można by 

przyjść mu w pomoc w jego rozwijaniu się. 

Pan Hrabia wie dobrze zapewne, że to Kolegium duchowne pol-

skie w Rzymie zostało otworzone 25 marca roku bieżącego, i że Oj-

ciec Święty mianował mnie jego rektorem. Uczniów tego pierwszego 

roku było tylko sześciu, na ten drugi rok, który się rozpoczyna z 1 
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listopada przybywa trzech nowych, będzie ich tedy przynajmniej 

dziewięciu. Mała to wprawdzie liczba, ale znaczny początek. Mało 

uczniów ma dość własnych funduszów, aby się utrzymać swoim 

kosztem, między tymi dziesięci[oma] jest tylko dwóch takich. Zwykle 

utrzymani są uczniowie z kapitałów na to przeznaczonych, tak zwa-

nych burs. Na utrzymanie jednego ucznia naznaczona jest przez Ko-

misję Papieską, fundującą Kolegium, ilość 220 skudów rzymskich, 

odpowiednich frankom 1183/3. Na ufundowanie tedy jednej takiej 

bursy potrzebny jest kapitał, który by tyle rocznego przynosił procen-

tu, to jest kapitał 4.400 skudów rzymskich czyli 23.666 franków. Ale 

jest sposób w tej chwili daleko tańszego zafundowania podobnej bur-

sy. Ponieważ konsolidaty papieskie nisko stoją, więc w konsolidatach 

kapitał 4.400 skudów nie kosztowałby więcej w tej chwili, jak 2.700 

do 2.900 skud.[ów] według kursu, czyli mniej więcej 15.000 franków, 

a przynosiłby żądany procent, to jest 220 skudów. 

Taki tedy byłby pierwszy sposób przyjścia w pomoc naszemu 

Kolegium w jego rozwijaniu się: zafundowanie podobnej bursy. Za to 

Pan Hrabia miałby prawo, za porozumieniem się i władzą diecezjalną, 

sam wybierać i przysyłać tu ucznia; prawo, które by służyło na zawsze 

jego rodzinie. Uczeń zaś po swoim wyświęceniu byłby obowiązany do 

pewnej liczby Mszy świętych za swego Dobrodzieja i za jego rodzinę. 

[Brak podpisu O. Piotra Semenenki CR] 

 

 

116. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1093) 

 

Rzym. 4 stycz.[nia] 1868 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

Piszę z powinszowaniem Nowego Roku. Niech Pan Jezus tysiąc  

i tysiąc łask co dzień daje Kochanemu Ojcu Aleksandrowi. Wiadomo-

ści o pani Poniatowskiej w tej chwili otrzymane bardzo nas rozczuliły, 

mnie w szczególności poruszają do większego modlenia się za nią,  

a jeżeli taka wola Boża i o zatrzymanie jej jeszcze na tym świecie. 

Bardzo się czule polecam sercu i modlitwom kochanego  



 186 

O. Aleksandra na cały ten nowy rok. Bardzo mi żal, że nie mogę zdą-

żyć do Paryża, choćby dla widzenia. się z pp. Pusłowskimi, a przeje-

żdżając z panią Poniatowską! Cóż robić. Wola Boża! W miłości Jezusa 

i Maryi brat i sługa najoddańszy. 

Ks. Piotr 

 

 

117. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1094) 

 

Hyeres, 12 stycz.[nia] 1868 [r]. 

 

Mój drogi Ojcze Aleksandrze, 

Wczoraj tu stanąłem. Miałem zaraz wczoraj jedną rozmowę  

z panią Dionizą, która coraz jest słabsza, ale się ożywiła i rozmowa 

poszła dzięki Bogu. Dziś wieczorem miałem drugą. Jutro zapewne 

jeszcze nie wyjadę. Wyjechawszy stąd mam zatrzymać się dzień je-

den w Lyonie. Więc proszę mnie oczekiwać za jakie trzy dni, około 

czwartku. Kłaniam [się] wszystkim. Polecam się sercu i modlitwom.  

        W miłości Jezusa i Maryi brat i sługa  

  najoddańszy ks. Piotr 

Kłaniam [się] w szczególności i najserdeczniej Ojcu Władysła-

wowi. 

 

118. List do O. Juliana Felińskiego CR (ACRR 2159) 

 

Hyeres, 12 stycz.[nia] 1868 [r]. 

 

Mój drogi Ojcze Julianie, 

Stanąłem tu wczoraj po szczęśliwej przeprawie. Piszę do  

O. Przełoż.[onego] list obszerniejszy. Do Ciebie ta prośba naprzód, 

żebyś w mojej stancji poszukał listu do O. Aleksandra, czy Władysła-

wa, który zapomniałem wysłać kurierem ambasady. Klucz od stancji 

weź [od] brata Jana, u którego został (i niech u Ciebie będzie), a list 

powinien być w szufladce stolika żółtego, na prawo od mego siedzenia 

w pierwszej przedziałce. Jeżeli tam nie ma poszukaj na stole. Poślij na-
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stępnie przez kuriera ambasady, do której zaniesie brat Jan lub Żuko-

wski. Po rozmowie z panią Dionizą miałbym Ci wiele co do jej historii 

do mówienia, ale to da Bóg za widzeniem się. A tymczasem strzeż 

dobrze jej notatek co do historii Rusi, które Ci bardzo polecam. 

 Pozdrów wszystkich w Kolegium, noszę ich w sercu i w modli-

twie przed Bogiem. Niech się za mną modlą. Bądź dobrej myśli i czyń 

wszystko z Panem Jezusem z wielką ufnością w Nim. On Ci we 

wszystkim pomagać będzie. 

 W miłości Jezusa i Maryi Twój brat i sługa ks. Piotr 

Brata Jana w szczególności pozdrawiam. 

Nb. Proszę mi przysłać Ordo, przez ambasadę, przynajmniej 

miesiące styczeń i luty wycięte. 

 

 

119. List do O. Juliana Felińskiego CR (ACRR 2161) 

 

Paryż, 29 stycz.[nia] 1868 [r]. 

 

Mój drogi Ojcze Julianie, 

Dziękuję za list i wszystko. Czemu mi nie odesłaliście listu księ-

żniczki Sanguszko; wiele na tym tracą różne interesy, bo nie mogę od-

pisać nie mając listu. A i sam jestem w niemiłym położeniu z tego po-

wodu proszę o niego. 

Pieniądze z ambasady trzeba samemu odebrać od pana Polomba. 

Do takich rzeczy nie trzeba wcale mieszać kardynała. Zresztą pan Po-

lomba nie wchodzi tu jako urzędnik, ale jako znajomy i przyjaciel San-

guszków, użyty za pośrednika dla łatwiejszego przekazania pieniędzy. 

Daję Ci list do niego, dla ich wydobycia. 

30 stycz.[nia]. Wczoraj wieczorem otrzymałem nowy list od Cie-

bie, a w nim i od ks.[iężnej] Sanguszkówny. Dziękuję. 

Pod sekretem Ci donoszę, że posyłam do Ojca Przełożonego we-

zwanie, jakie do mnie przyszło od Matki Marcelliny, abym tam poje-

chał, a więc jeśli O. Przełożony pozwoli, tedy tam dojadę. W takim ra-
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zie proszę mi przysłać obie moje rekolekcje, które leżą między papie-

rami mistycznymi na owej policy na prawo siedzenia, od ściany. Ale 

obie i zwykłe, i mistyczne. Listy owe, o których wysłanie prosiłem 

miałem z sobą. Przepraszam za kłopot zadany. Pieniądze odbierane od 

Chwaliboga trzeba mieć u siebie i co miesiąc zapisywać w rachunkach 

ratę miesięczną -18,33, a lepiej teraz na liry prowadzić rachunki 

zacząwszy od stycznia. Kłaniam [się] wszystkim w Kolegium. Pan Je-

zus z nami. 

Twój w Nim ks. Piotr 

 

 

120. List do O. Juliana Felińskiego CR (ACRR 2160) 

 

Paryż, 6 lut.[ego] 1868 [r]. 

 

Drogi mój i najdroższy Ojcze Julianie, 

 Twój liścik z 3 lut.[ego] w tej chwili, t. j. 6-go z rana otrzymuję. 

Dziwi mnie, że mój list zdaje mi się z 30 stycz.[nia] jeszcześ nie był 

otrzymał w 4 dni po wyprawieniu, kiedy ja Twój otrzymałem dnia 

trzeciego. Oba szły przez pocztę. Chyba to mi rzecz tę tłumaczy, żeś 

3-go z rana pisząc, ponieważ to był poniedziałek, nie otrzymał był 

jeszcze poczty niedzielnej. W tamtym liście posłałem Ci był list do 

pana Polomba z prośbą o wydanie Ci owych 500 fr. 

Bardzo Ci dziękuję za wiadomości Indeksowe. Napiszę do sekre-

tarza Indeksu, ponieważ jeszcze mam czas do 13-go. Mimo wszystko  

w tej sesji nie będzie mogło być sądzone to dzieło, bo nie odpisał  

ks. Fail[loy] kompilator [układający] jego, a było zawyrokowane, że  

i on miał odpisywać na zarzuty. W każdym razie nie jest to powód, że-

bym wracał, skoro mnie ta rzecz zaskoczyła w podróży; ani mógłbym 

już czegokolwiek napisać. Więc skoro mi Ojciec odpisze, że mogę je-

chać do Galicji da Pan Bóg pojadę. 

 Proszę mi przysłać dalszy ciąg Ordo, t. j. drugi arkusz i to na-

tychmiast, natychmiast, bo bym wyjazdu nie zwlekał. Proszę się trzy-

mać mocno, odważnie i śmiało w Bogu – Pan Jezus nie odstąpi i we 

wszystkim dopomoże. O reszcie piszę do Ojca Przełożonego. Proszę 
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bardzo, bardzo, o moje rekolekcje jedne i drugie, o które prosiłem  

w tamtym liście zaraz. Statuę Niepokalanego Poczęcia Sosnowskiego 

jeszcze za bytności mojej w Hyeres pani Poniatowska ofiarowała do 

Seminarium. Proszę to powiedzieć Sosnowskiemu. Ale niech u niego 

będzie. Mam skrypt. Już wiesz, że dziś w nocy pani Dioniza oddała 

Bogu ducha. Reguiescat in pace – repreae sentetur in gloria. Pan Jezus 

z nami.  

        Twój w Nim ks. Piotr 

 

 

121. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1095) 

 

Wersal, 11 lut.[ego] 1868 [r]. 

 

Mój drogi Ojcze Aleksandrze, 

Z listów otrzymanych z Rzymu wypływa, że mam jechać do Ga-

licji. A że mi Ojciec Przeł.[ożony] zapowiada, że na Wielki Tydzień 

mam wrócić do Rzymu, więc muszę spieszyć [się] i chciałbym jeszcze 

tego tygodnia wyruszyć w drogę. Muszę więc zaniechać Panegiryku 

Zamojskiego, bo z rozpoczętych tu z Kalinką notatek pokazuje się, 

żeby mnie ta rzecz przynajmniej tydzień czasu zabrała. Jeśli tedy nie 

można tego odłożyć na mój powrót, proszę wrócić do pierwszej myśli,  

to jest napisania samemu tego Panegiryku. Jutro da Pan Bóg mam wró-

cić do Paryża. Polecam się modlitwom. Pan Jezus z nami. 

W Jego miłości najoddańszy ks. Piotr 

 

 

122. List do O. Juliana Felińskiego CR (ACRR 2162) 

 

Paryż, 20 lut.[ego] 1868 [r]. 

 

Mój drogi Ojcze Julianie, 

Jestem na wyjezdnym do Galicji, odpisuję naprędce, aby nie po-

zostawić w oczekiwaniu niecierpliwości Karola i przez to go nie dra-
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żnić. Przeczytaj, co piszę do niego i do ks. Pelczara
57

 i oddaj im te 

listy. 

Otrzymałem w tej chwili Twój list z 12 lut.[ego]. Dobrze, że 

spłaciłeś Gajewskiego. Ja tu za niego wydałem rzeczywiście około 40 

fr. Czy nie powiedział, gdzie do niego pisać. Mam mu kwit do odesła-

nia. 

Dziękuję Ci bardzo za Twoje poczciwe i po Bożemu zajmowanie 

się Kolegium. Nie powiadam, żeby zarzuty czynione nie były słuszne. 

Mam nadzieję, że złe skutki Pan Jezus naprawi, a na przyszłość da mi 

się poprawić. Mam tego mocną nadzieję. Wiele mi łask Pan Jezus  

w tej drodze już wyświadczył, jestem pewien dalszych. Opiszę to Ojcu 

Przełożonemu w liście, który dziś albo jutro napiszę, bo pojutrze już 

chcę koniecznie wyruszyć. Powiedz mu tylko tymczasem, że od mowy 

po generale Zamojskim ja się sam cofnąłem i to zaraz po owym liście,   

w którym mu o tym pisałem. Tak samo od wszelkich innych zatru-

dnień i osób, których nie czułem w porządku woli Pana Jezusa. 

O Twoich komisach będę pamiętał, to jest o książkach elemen-

tarnych i historycznych. Lekarstwo dla Helda zabierze z sobą ks. Gay. 

mój i nasz przyjaciel (Vicaire General de Poitieur) który tam jedzie 

wezwany przez komisje do Soboru Powszechnego. Wyjeżdża we wto-

rek. 

Rekolekcje odebrałem. Dziękuję. Owe 583 lirów przewyżki,  

o których mi piszesz - jest fundusz mój osobny, czyli osobisty (chociaż 

zawsze przeznaczony na Kolegium), który ma być na Twoją dyspozy-

cję do owego płacenia z góry, które zawsze trzeba czynić przed 

rachunkami. Z tego także trzeba brać owe 18 skud.[ów] 33 b.[ajoków] 

miesięcznie, które się rachują za Jermolińskiego. 

Zapomniałem Cię przestrzec wyjeżdżając, a razem i M[onsi]-

g[no]ra Cretoni, że teraz ks[ię]żna Sapieżyna nic nie przysyła na Zo-

___________ 
57

  JÓZEF PELCZAR, biskup (1842-1924) – uczeń ks. Piotra Semenenki CR  

i alumn Kolegium Polskiego w Rzymie (1869 r.),  późniejszy biskup prze-

myski. Profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, poseł na 

Sejm Krajowy. Kanonizowany 18 maja 2003 r. w Rzymie przez papieża Jan 

Pawła II. 
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ellera. Prawda, że też dlatego nie zapisuję już od listopada na docho-

dzie drugich skud.[ów] 18,33, które by trzeba zapisywać za Zoellera. 

Wiedz o tym na przypadek, gdyby się oni spostrzegli, że się za jednego 

alumna nie zapisuje; sam jednak nic nie mów, żeby nie kompromito-

wać księżnej, bo jak ją zobaczę spodziewam się tę rzecz załatwić.  

A wtedy się razem na dochód zapisze za wszystkie miesiące ubiegłe 

od listopada, bo wszystko będę rekwirował. Ojca Przełożonego ręce 

całuję  i jak powiedziałem będę pisał przed wyjazdem obszernie do 

niego, to jest jutro zapewne. 

Co do bursy nowo utworzonej Odescalchi i owej brazylijskiej, to 

zapewne trzeba będzie podać Jermolińskiego, a swoje potrzeby choć 

za przeszłość Zoellera. Pan Jezus z nami. 

Twój w Nim ks. Piotr  

 

 

123. List do O. Juliana Felińskiego CR (ACRR 2163) 

 

Paryż, 27 lut.[ego] 1868 [r]. 

 

Mój drogi Ojcze Julianie, 

Mimo całej mojej dobrej woli napisania do O. Przełoż.[onego] 

nie znalazłem ani chwili czasu. Już od pięciu dni co dzień wyjeżdżam  

i co dzień muszę odkładać. Jutro z rana już z pewnością wyjedziemy 

da Pan Bóg, ale muszę, że tak powiem, wyrwać się i dlatego nie 

miałem czasu listów napisać. A już jest po 11-ej i muszę z parę godzin 

przespać się. 

Główna rzecz na dzisiaj - abyś z tych 125 fr., które tu przesyłam 

oddał 75 fr. ks. Lubowickiemu od wersalskich Wizytek, a 50 fr. Che-

rubinie. Tej ostatniej jak najprędzej, bo musi wielce potrzebować. 

Sub secreta. Miałem wiadomości sub secreto z Indeksu. Sprawa 

odłożona na 3 miesiące. Muszę tedy zwijać się, bo będę musiał na no-

wo pisać. Ale to zapewne nastąpi około Wielkiejnocy po moim powro-

cie z Galicji i to tu w Paryżu w S.[an] Sulpice, gdzie mi na to ofiarują 

schronienie i bibliotekę - tylko tym sposobem będę miał czas wolny, 
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którego nie miałbym w Rzymie po przyjeździe. Wiesz, jak rzecz jest 

ważna i jak potrzebuje całej swobody i energii na jaką mogę się zdo-

być. Napiszę o tym, ile będę mógł otwarcie (bo sekret obowiązuje) do 

O. Przeł.[ożonego] o potrzebie mego tu pobytu w Paryżu aż do maja. 

Tymczasem przyślij mi tu Votum Cretoniego i Votum Gatti-ego zapie-

czętowane sub secreto do mnie, a na wierzchu adres O. Aleksandra, to 

jest na innej kopercie. Ja go przestrzegę, żeby nie odpieczętowywał tej 

wewnętrznej ekspedycji, sub secreto. 

 Proszę o to koniecznie i razem donieść mi o wysłaniu do Jazło-

wca. Niech Ojciec będzie spokojny; za łaską Bożą będę się uwijał, jak 

można będzie najprędzej. Napiszę mu obszernie o moich tutejszych 

dotychczasowych zatrudnieniach. Pan Jezus z nami. 

Twój w Nim ks. Piotr 

 

 

124. List do pani Marii Oraczewskiej (ACRR 3666) 

 

Lwów, 7 marca 1868 [r]. 

 

Zawsze bardzo droga w Panu Jezusie Córko, 

Wczoraj w przejeździe przez Kraków miałem Mszę świętą w ko-

ściele Panny Maryi. Najżywiej mi przed duszą i w duszy stanęły te 

chwile, które tam przed Panem Bogiem i u skarbnicy miłosierdzia  

i miłości Jego przy konfesjonale i u ołtarza razem przebyliśmy. Uczu-

łem, że w tym miejscu jakoby wyłącznie za Ciebie powinienem się 

modlić  i powtórzyć ofiarowanie tego wszystkiego, co wtedy w Bogu  

i z pobudki Bożej Tobie moje Dziecko ofiarowałem. Toteż uczyniłem  

i samą ofiarę Mszy św. za Ciebie Panu Bogu przyniosłem. Nie umiem 

Ci wyrazić, jak mnie wtedy Twoja dusza obchodziła, chociaż ona mnie 

zawsze niewymownie obchodzi. 

Wskutek też tego i w tym samym akcie, przyszła mi nie tylko 

myśl, ale jakoby uczucie obowiązku pisania stąd do Ciebie (wczoraj 

nie mógłszy, dzisiaj to czynię) i proszenia Cię, abyś była tak dobra  

i przybyła do Krakowa dla widzenia i rozmówienia się ze mną. Nie 

chciałaś lub nie mogłaś na moją prośbę przybyć do Rzymu teraz Pan 



 193 

Jezus tak zdarza, że ja do Ciebie przybywam i z Twojej strony idzie 

już tylko o otworzenie niejako drzwi, i o ukazanie się z tej strony pro-

gu, który jeden z nas teraz rozdziela. Proszę Cię uczyń to moje dziecko  

w Panu. Zdaje mi się, żeś winna to i Panu Jezusowi, w Którego 

imieniu o to proszę, i tej miłości z jaką to czynię, i którą On mi Sam 

dał do duszy i ciągle w niej chować każe. 

Mam nadzieję być z powrotem w Krakowie pierwszych dni 

kwietnia i zdaje się z pewnością 2-go lub 8-go. Zabawię niedługo; pro-

szę tedy nie zwlekać nad ten termin. Lepiej przybyć ostatnich dni 

marca, i w razie potrzeby nieco zaczekać. Niech Ci Pan Jezus w Swo-

im świetle i w całej prawdzie da zrozumieć ten krok, który czynię  

i wszystkie jego powody. Uczynisz wtedy pewno, o co Cię proszę. 

Polecam to wszystko Najświętszej naszej i jedynej Matce pod któ-

rej opieką i w której kościele wszystko się działo i ś[w]. Janowi, który 

wszystko rozpoczął. Ona Matka miłości, a On dziecko i Apostoł mi-

łości. I w Tobie moje dziecię miłość wszystkiego dokona. Ona osta-

tnim, ale i najlepszym ratunkiem. 

 W tej miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr 

 

 

125. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1096) 

 

Jazłowiec, 14 marca 1868 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

Zawstydziłeś mnie, bo w tej chwili otrzymałem list od Ciebie, 

kiedy Ty raczej powinieneś był ode mnie list otrzymać. W Krakowie 

mnie już nie zastał. Wyjechawszy z Paryża rano zmuszony byłem no-

cować w Strasburgu, potem jednym ciągiem stanąłem w Wiedniu  

w niedzielę z rana 1-go marca i tegoż wieczora ruszyłem dalej do Kra-

kowa, a więc byłem tam już 2-go marca z rana.  

Opisać Ci tam moje zajęcia byłoby niepodobnym, bo przez 5 dni 

niespełna, które tam bawiłem widziałem wszystkie niemal widzialne 

osoby w Krakowie. Miałem stanowcze przeprawy z familią całą Mor-
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stinów (Pan Jezus wyraźnie całą rzecz prowadził) z panią Michało-

wską, której córka Celina już się znajdowała w Jazłowcu (długa to 

historia, ale dzięki Bogu i ta na dobre się obraca), potem z księżniczką 

Heleną, o którą ks[ią]żę Władysław teraz stanowczo się stara, potem  

z ks. Spithalem, który już się zgłosił był do jezuitów i miał do nich 

wstępować teraz cofa się i na nowo chce się w rzeczy rozpatrzyć, po-

tem z ks. Dunajewskim, u którego mieszkałem, i który najwięcej jest 

do nas zbliżony, itd. itd. A już nie rachuję Felicjanek, Wizytek, Popie-

lów, Potockich, etc. etc. Z Jaworskim się także widziałem, ale o intere-

sie nie było mowy. 

W piątek wieczorem, w tydzień po moim wyjeździe z Paryża ru-

szyłem do Lwowa, gdzie stanąłem nazajutrz z rana i zabawiwszy dzień 

tylko, w niedzielę wieczorem byłem w Stanisławowie u ks. Krecho-

wieckiego, a w poniedziałek wieczorem przez niesłychane śniegi i ko-

łami poczynione w nich wyłomy, jadąc od 5 z rana do 8-ej wieczorem 

te 7 czy 8 mil, które oddzielają Stanisławów od Jazłowca przybyłem tu 

do Jazłowca i jestem tu już dni 6. Jak tu jest dobrze, porządnie, pięknie 

a po Bożemu, to trudno powiedzieć. Daje teraz rekolekcje dla 8-miu 

sióstr, które na ś[w]. Józefa będą składały śluby albo pierwsze obietni-

ce, albo habity. Przespowiadałem prócz tego wszystkie i zajęty jestem 

od rana do wieczora, a to tym bardziej, że się z moimi odwiedzinami 

tutaj łączą różne kwestie wychowania i kursów, to jest sposobów wy-

kładu różnych przedmiotów. Te kwestie rozstrzygnąć pomoże wielu  

i do zakładów męskich, jak nam je da Pan Bóg, a myślę, że to się da 

zaprowadzić w Galicji. Dziękuję za przysłanie mi listu z Rzymu. 

Miałem już wprost z Rzymu na samym wyjezdnym z Krakowa i tu 

drugi w Jazłowcu. Oto główne o mnie wiadomości. Zdrowie dzięki 

Bogu mi służy i wyraźnie widzę w tym Opatrzność Bożą. Tu zupełnie 

inny kraj, śniegi jeszcze leżą i dosyć zimno, a jednak zdrowo. Co po-

myślnego to, że cały dom zdrowy teraz po strasznych chorobach prze-

bytych ostatniego lata (był tyfus w domu) nie ma ani jednego chorego. 

Deo gratias. Proszę się za mnie modlić. Ojcu Władysławowi kłaniam 

[się] i bardzo go czule pozdrawiam.  

Pan Jezus z nami. Wszystkim kłaniam [się]. 

     Brat i sługa ks. Piotr 
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126. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1097) 

 

Lwów, 15 kwiet.[nia] 1868 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

Posyłam jeszcze jeden list na ręce Wasze do Ojca Przełożonego, 

oszczędzając sobie tym sposobem podwójnego pisania. Za dwa lub 

trzy dni dopiero będę mógł zapewne wyjechać stąd. Zobaczycie z tego 

listu, jakie tu pole się otwiera. Ale trzeba tu przyjść z dobrymi siłami. 

 Gdyby co było skąd do mnie proszę adresować do Krakowa, do 

ks. Dunajewskiego. Jeszcze mnie tam zastanie. Ojca Karola najczulej 

ściskam i wielce się cieszę na myśl spotkania się z nim. Bardzo go pro-

szę o modlitwę. List ten adresuję pod nazwiskiem O. Władysława dla 

tych samych przyczyn, co i ostatnią razą. I jego najserdeczniej pozdra-

wiam. Ciebie mój drogi Ojcze Aleksandrze po dawnemu i po Bożemu, 

a bardzo po bratersku ściskam i całuję. 

     Brat i sługa w Panu Jezusie ks. Piotr 

Byłem po raz drugi u Matki Chołoniewskiej. Jak pierwszą razą 

przyjmowała mnie w obecnosci swej siostry pani Grocholskiej i wy-

raźnie nie chciała o niczym mowić, co by się odnosiło do domu wer-

salskiego. Dom, który tu kupiły na własność zdaje się, że sprzedają. 

Jest to dawny dom pani Delfiny Potockiej, a kupuje zdaje się ksi[ą]żę 

Marcelli. Matka Chołoniewska dała mi 100 fr. na Mszę św. 

 

 

127. List do O. Juliana Felińskiego CR (ACRR 2164) 

 

Lwów, 16 kwiet.[nia] 1868 [r]. 

 

Mój drogi Ojcze Julianie, 

W Wielkim Tygodniu (W.[ielki] Czwartek) posłałem długi list 

do Ojca opisujący moje widzenie się z Gołuchowskim i inne rzeczy. 

Wczoraj (środa po Wielkiejnocy) wyprawiłem równie długi list o dal-

szych moich spotkaniach z panem Namiestnikiem - oba listy na Pa-
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ryż, żeby nasi tam ojcowie wiedzieli o moich obrotach i co tu się 

dzieje. Napisałem tam także adres mój do Wiednia: niech będzie  

w osobnej kopercie we środku list do mnie, a na kopercie na wierzchu 

a Son Exellence Rme Mgr. Mislin, etc. Vienne, Wallfischplatz, 1, bę-

dę tam zapewne, jeśli da Pan Bóg około 25-go lub 27-go kwietnia. 

Dziś naprędce donoszę, że byłem u pani Namiestnikowej bardzo 

znakomitej osoby - zatrzymała mnie dość długo, a na końcu zaprosiła 

mnie na obiad na niedzielę, rozumie się poszedłszy wprzódy spytać się 

p.[ana] Namiestnika. Dziś czwartek. Muszę tedy do niedzieli tu zaba-

wić, co znowu o trzy, a nawet cztery dni przedłuża tu mój pobyt, bo 

nie będę mógł wyjechać aż w poniedziałek 20 kw.[ietnia]. Uważam to 

jednak wszystko za zrządzenie Boże i myślę, że skoro tu jestem, a oko-

liczności zdają się układać pomyślnie nie powinienem opuszczać 

opatrznie zdaje się składających się okoliczności. Mam wielką pocie-

chę z poznania bliższego i Namiestnika i całej jego familii. Wyraźnie 

jest to łaska Boża dla naszego kraju, że ich przedstawił na czele tutej-

szego społeczeństwa. O synie zdaje się pisałem, że jest perfekcją mło-

dego człowieka. Teraz samą panią poznałem i znalazłem tę samą wyż-

szość. Jest to dziwny dobór i harmonia w tej familii i mogę te osoby 

śmiało postawić obok tego, co kiedykolwiek widziałem najwyborniej-

szego za granicą. A co najlepszego, że gruntem jest religia i Bóg. Deo 

gratias.  

Muszę się tym bardziej zatrzymać do tego obiadu u Namiestnika, 

że mam się z nim jeszcze o jednej ważnej rzeczy rozmówić, to jest  

o Rusinach. 

 Mój drogi Ojcze Julianie o interesach wszystkich pamiętam i jak 

je pokończę doniosę. Głównym celem tego listu było napisanie kilku 

słów do Radziejowskiego, które tu przyłączam. Przeczytaj i oddaj. Oj-

cu ręce całuję, braciom wszystkim kłaniaj [się]. W Kolegium wszyst-

kich pozdrawiam i za jakie trzy tygodnie spodziewam się osobiście ich 

uściskać. 

     Pan Jezus z nami. Twój w Nim ks. Piotr 
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128. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1098) 

 

Lwów, 25 kw.[ietnia] 1868 [r]. 

Mój drogi Ojcze Aleksandrze, 

Chciałem i tego tygodnia obszerniejszy list napisać do Rzymu 

przez ręce Twoje, ale mi na czasie zabrakło. Spodziewam się za parę 

dni przed wyjazdem to uczynić. Zostałem tu jeszcze dni kilka, dlatego 

że rzeczy idą. Posłałem przed paroma dniami przez ręce p.[ana] 

Decourdemancha 2.000 fr., które już musiałeś odebrać. Chciałem spół-

cześnie oznajmić, ale zabrakło chwili. Mam już znowu paręset fr.[an-

ków] i jeszcze przybywa, wyraźnie Pan Jezus błogosławi. Bardzo to 

mi wielką pociechą z powodu Ojca Przełożonego. Chciałbym już do 

końca korzystać, ile można i dlatego zostaję, zostawiając następstwa 

miłosierdziu Pana Jezusa. 

W godzinę później. Mam chwilkę czasu, mogę tedy list porzą-

dniejszy napisać, który prosze przesłać Ojcu Przełożonemu. W nie-

dzielę tedy byłem na obiedzie u pana Namiestnika. Posadził mnie obok 

siebie i mówiliśmy cały czas przy stole to jest z godzinę, bo z panią 

Namiestnikową rozmawiał, jakby umyślnie na to zaproszony pan Ka-

zimierz Dzieduszycki, przyjaciel domu, kolega szkolny pana Namiest-

nika. Po obiedzie przeszedłszy do salonu ta sama historia, ja się zna-

lazłem obok Namiestnika i znowu ciągle z sobą rozmawialiśmy tą razą 

blisko dwóch godzin. Dosyć, że powiem, iż przez ten czas w tak dłu-

giej rozmowie nie posłyszałem żadnego zdania, żadnego fałszywego 

tonu, na który nie mógłbym się zgodzić. Co do naszego tu przybycia 

powtórzyły się rzeczy, o których już donosiłem jeszcze wyraźniej i sta-

nowczo. Mówiłem nawet o pewnym Kościele opuszczonym, który by 

był do wzięcia, ale to tylko nawiasem. Bardzo wiele mówiliśmy o sto-

sunkach tu ruskich, a ja też o rzymskich mówiłem. 

To spotkanie ustaliło zdaje mi się na dalszy czas dobre stosunki 

było, jakoby zawiązanie poufnego i bliższego stosunku. Ta razą po-

wiedział mi kogo by rekomendował z księży ruskich - jest to kanonik 

Stopnicki. Ułożyliśmy, że we wtorek mieliśmy się z nim poznać, za 

pośrednictwem młodego pana Agienora. Jakoż we wtorek było to no-

we spotkanie w pokojach młodego Gołuchowskiego. Rzeczywiście 
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człowiek [do] rzeczy. Postanowiliśmy - (po długim porozumieniu się) 

być w korespondencji. Ks. ten Stopnicki jest w przyjaźni z ks. Mo-

rawskim i z ks. kan. Soleckim, dzisiejszym rektorem seminaryjnym. 

Z tym ostatnim ułożyliśmy całą sprawę przysyłania młodzieży 

do naszego Seminarium. Jak będzie fundusz wolny i będziemy mogli 

do Rzymu kogo do Seminarium zaprosić (porozumiawszy się z dobro-

dziejami) wtedy się napisze do ks. rektora i on wybierze z młodych 

ludzi, co w tym roku gimnazjum kończą lub ukończyli, a są pobożni  

i z powołaniem. Na jego wybór można się spuścić. Tym sposobem bę-

dziemy mieli dobrych, zdatnych i pobożnych uczniów. Droga to na 

którą trafiłem (to jest przez ks. rektora seminarium) jest najlepsza do 

rekrutowania uczniów i tej trzeba się nam będzie trzymać. 

Po wielu badaniach i rozwadze pokazało się, że najpraktyczniej-

szym sposobem naszego tu sprowadzenia się jest jeden z tych dwojga: 

albo parafia, albo pensjonat. Parafii nie dadzą w mieście, a przez para-

fię na wsi byłaby droga bardzo uboczna. Nam zaś najbardziej chodzi  

o pensjonat, o założenie tu szkoły dla dzieci obywatelskich. Już nie 

wiem ilu obywateli ofiarują nam tu dzieci swoje. W tym tedy drugim 

razie nie trzeba starać się o żaden kościół lub dom z dawniej istnie-

jących boby to nas uczyniło radykalnie zależnymi albo od rządu, albo 

od miasta. W nawiasie powiem, że Lwów jest zupełnie nie chrześci-

jańskim miastem w swojej inteligencji i reprezentacji, wyganiają sio-

stry miłosierdzia, żądają egzaminów tam, gdzie jeszcze je zostawiają 

itd. Wszystko, dlatego że biedne siostry mają publiczne zakłady zale-

żne od tych panów. Trzeba tedy zupełnie prywatnie poczynać. A więc 

potrzeba mieć własność, dom i tam robić na swoją rękę.  

Zrozumiawszy tak kwestię postawiłem ją w ten sposób przed 

przyjaciółmi - i zaczęli się krzątać. Widziałem już kilka miejscowości. 

Jedna bardzo dobra, tylko jeszcze niepewna, czy właściciele ustąpią. 

Ale co powiem, że jest nadzieja, nie śmiem więcej mówić, a szczegól-

niej nie śmiem jeszcze wymieniać nazwiska jednakże zdaje się, że je-

dna z najznakomitszych i najmożniejszych to rodzin ma zamiar łożyć 

na pierwszą fundację. Jest to rodzina zupełnie nam dotąd nieznajoma,  

i którą przedwczoraj i dzisiaj po raz pierwszy widziałem i poznałem. 

To by było tym lepszym znakiem za wszystko od Pana Jezusa. Ach, 
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On wszystko może i zrobi, jak przyjdzie Jego godzina. Zobaczymy. To 

główne na dzisiaj. Jeszcze się mam widzieć z niektórymi osobami  

i ułożyć niejedno, o czym już i nie piszę, bo za długo by było. To 

wszystko napisałem głównie do O. Przełożonego. Teraz to dodam do 

Twojej wiadomości mój drogi O. Aleksandrze, że byłem raz jeszcze  

u Matki Chołoniewskiej, ale teraz chora leży i widzieć nie mogłem. 

Rozmawiałem z jej siostrą hrabiną Grocholską. One nie wiedzą, co 

mają czynić zdaje się jednak, że chcą tu pozostać. Doprawdy nie 

wiem, co im mówić, bo namawiać, żeby się przeniosły do Wersalu, to 

mieszać się do ich spraw, do których nie dają nam prawa mieszania się 

nie pytając się nas o zdanie. Wyraźnie widziałem to z całego tonu 

dawnych rozmów z Matką Chołon.[iewską], że unikała mówienia  

o Wersalu. Będę jeszcze zdaje się u nich. 

Ojca Karola najczulej, najczulej pozdrawiam. Wielka będzie dla 

mnie pociecha oglądać go jeszcze. Ściskam serdecznie O. Władysława 

i kłaniam [się] wszystkim. Pan Jezus z nami mój drogi Ojcze Alek-

sandrze. Kochajmy się i módlmy się jeden za drugiego. 

    W Jezusie i Maryi brat i sługa ks. Piotr 

Paryż, 29 kwietnia, 1868 [r].  

Tylko co odebrany, natychmiast odsyłam z rewersem na 205 fr. 

Ks. Postawka dostał także pozwolenie do Archidiecezji Lwowskiej  

i obaj mają w czerwcu wyruszyć. Będzie więc po nich dwa miejsca dla 

dwóch porządnych księży. Dzisiaj ślub księżniczki Anny Czetwer-

tyńskiej z owym młodzikiem Louis Roy de Loulay, synem deputowa-

nego, a kuzynem pana de Vitry Presidant du Couseil d-etat. Na zdro-

wie! 

 

129. List do O. Juliana Felińskiego CR (ACRR 2165) 

 

Przemyśl, 1 maja 1868 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Julianie, 

Kilka słów z drogi. Pozawczoraj przyjechał do Lwowa kochany 

ks. Pelczar umyślnie, aby się ze mną widzieć. Wysiadłszy z kolei udał 
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się do kościoła jezuitów, aby Mszę [świętą] zmówić i pierwsza osoba, 

którą w zakrystii spotkał byłem ja właśnie. Spowiadałem przed Mszą 

[świętą] kilka osób. Przepędziliśmy z sobą dzień cały i wieczorem  

o 6-ej wyjechaliśmy razem do Przemyśla, a wczoraj z rana pożegna-

liśmy się: on pojechał do Sambora na kilka tygodni. Ma tu potem 

przyjechać na sekretarza albo kapelana biskupa, a jak pierwsze miej-

sce otworzy się przy Seminarium - mianowicie profesora, ma być dla 

niego. 

 Od niego dowiedziałem się o wszystkich szczegółach z Kole-

gium i z domu, i dziękuję Bogu, że rzeczy w ogólności wzięły lepszy 

obrót. Karolowi Zoellerowi powiedz, że mówiłem o nim z ks. arcy-

biskupem, że usprawiedliwiałem jego chęć powrotu jego niedobrym 

zdrowiem, że przyrzekł przyjąć go na trzeci rok do seminarium. Tak 

samo ułatwiłem jego sprawę i z ks. Morawskim, i z panem Orłow-

skim. Ks[ię]żna wróciła mi pieniądze za niego, aż do końca kwietnia, 

t. j. do 1 maja, zresztą wypłacać będzie w Rzymie. Nie wątpię, że 

koszta powrotu będzie można połączyć do tego rachunku. 

 Piszę to naprędce, aby główne rzeczy donieść. Miałem przed sa-

mym wyjazdem jeszcze jedną rozmowę z panem Gołuchowskim,   

o której osobno przez Paryż Ojcu napiszę. Kolegium nasze w Rzymie 

bardzo pochwala jako zarod dobrych księży dla kraju, i składki na nie 

najzupełniej pozwoli. Z Arcybiskupem ułożyłem wszystkie sprawy - 

będą przysyłać młodych, umówiłem się z ks. Soleckim rektorem semi-

narium lwowskiego (kanonikiem) co do ich wyboru. Tych, co kończyć 

będą gimnazjum, to jest, co go skończą najzdatniejszych i najpobo-

żniejszych. To im łatwo będzie bo mają seminarium puerorum [chło-

pięce], które chodzi do gimnazjum i odbywa je całe, i mając dozór nad 

tymi dziećmi mogą wiedzieć dokładnie, kto jaki? Tu w Przemyślu inna 

sprawa. Nie mają żadnego niżeszego zakładu pod ręką, więc nie mają 

z czego wybierać; wybierają tedy z seminarium, a w takim razie wolą 

z ostatnich lat, bo już ich lepiej znają i są ich pewniejsi. Zobaczymy, 

jak będzie w Tarnowie i w Krakowie. 

 Co do święceń i tytułów zdaje się, że rzecz się ułożyła. Nie wiem 

tylko, czy otrzymają. Wytłumaczę, jak przyjadę. Składki na semina 

rium ogłoszą biskupi po żniwach, ci dwaj (lwowski i przemyski) obie-
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cali najuroczyściej. Nie mogli zresztą inaczej po mojej rozmowie  

z Namiestnikiem. 

 Powiedz Ojcu Przełożonemu, że o potrzebach Zgromadzenia cią-

gle myślę. Wywiozłem ze Lwowa uzbieranych z 500 franków, jeżeli tu 

co dostanę w Przemyślu i Tarnowie, tedy może zaraz po przybyciu do 

Krakowa poślę 1000 fr., a przyłączę i do Ciebie z seminarzyskich od 

ks[ię]żnej Sapieżyny pieniędzy ze 200 fr. na potrzeby, o których pi-

szesz w liście z 10 kwiet.[nia], który mi tutaj z Krakowa panna Lu-

dwika Morstin odesłała. Kabeskiego list otrzymałem także i proszę mu 

powiedzieć, że list jego do siostry odesłałem. 

Kłaniam [się] najserdeczniej wszystkim z Kolegium. Radziejew-

skiego w szczególności pozdrawiam i niech będzie spokojny. Możecie 

do mnie jeszcze pisać do m[onsi]g[no]ra Mislin, a Vienne Wallfisch-

platz, 1. Napisałem stąd do niego, aby listy do mnie, jeżeli ma jakie 

odesłał tymczasem do Krakowa, a że tam w Wiedniu będę około 10 

lub 12 maja. 

Ojcu drogiemu ręce całuję. Wszystkich braci najczulej ściskam. 

Dziś w szczególności pozdrawiam kochanego Kalinkę i chciałbym  

o nim mieć wiadomości. O Leonie dużo tu mówiliśmy z różnymi oso-

bami. Ściskam go z całego serca. Pan Jezus z nami mój najdroższy.  

A niech Ci zapłaci za Twoje trudy i cierpliwość.  

W Jego miłości Twój z całej duszy ks. Piotr 

 

 

130. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1099) 

 

Kraków, 6 maja 1868 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

 Zdobyłem się na dłuższy list do Ojca Przełożonego. Z niego  

o wszystkim się dowiesz. Więc do niego odsyłam. Jutro zapewne sam 

Ci odeśle, albo będziesz mógł odebrać u Decourdemancha 1200 fr.,  

o których przeznaczeniu piszę w owym liście. Zaspokoiłby mnie drogi 

O. Aleksander, gdyby mnie kilkoma słowami zawiadomił o otrzyma-
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niu i pierwszej przesyłki, i tej tu albo tu jeszcze do Krakowa, albo 

raczej do Wiednia na ręce m[onsi]g[no]ra Mislin, Wallfischplatz, 1. 

Tysiąca i tysiąca łask Bożych życzę. O. Karolowi serdecznie kła-

niam [się]. Ściskam także O. Władysława. Boczkowskiego sprzedałem 

do Przemyśla, bo arcy.[biskup] lwowski nie chciał na powrót przyj-

mować. Ręce całuję. 

Brat i sługa ks. Piotr 

 

 

131. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1100) 

 
Wiedeń, 16 czerwca 1868 [r]. 

 
Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

 Wczoraj tu przyjechałem, a jutro da Pan Bóg wyjeżdżam do 

Poznania. Żeby się uprzątnąć przez dzisiaj, dłuższego listu nie piszę tu 

stąd, a da Pan Bóg, to się lepiej o wszystkim rozmówimy za przyby-

ciem, które już niezadługo nastąpi z Jego łaski, bo w Poznaniu nad 5 

lub 6 dni wątpię, żebym bawił. Tak tedy koło 25-go mam nadzieję być 

w Paryżu. 

Dzisiaj mam wielką prośbę, a tą jest, żeby tu zaraz przez pocztę 

przysłać m[onsi]g[no]rowi Mislin, Wallfischplatz 1, ową broszurę, t. j. 

książeczkę Ojca Przełożonego o Bułgarii, czy nie mam jej po francu-

sku? Albo czegoś podobnego. Bardzo o to idzie. Przysłać jednak choć 

po polsku. 

Co do Wizytek lwowskich pisałem wszystko, co zaszło. Przed 

wyjazdem opowiedziałem wszystko ks. kan.[onikowi] Morawskiemu, 

ich Ojcu duchownemu i radziłem się, co uczynić. Nie widział nic inne-

go, nie było nic do uczynienia. 

Przyjdzie tam paczka z książkami z Krakowa. Jaworski przepra-

sza, że w tej chwili uiścić się nie może. Zapewnia o swojej dobrej in-

tencji. Polecam się sercu i modlitwom. Pozdrawiam serdecznie  

O. Władysława. Pan Jezus z nami. 
Brat i sługa ks. Piotr 
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Ks. Lubowicki jest kapelanem u naszych sióstr w Jazłowcu. Ka-

rolcia zdaje się już trafiła na przeznaczonego sobie męża i Matka Mar-

cellina przyjmuje tego pretendenta. Jest nim Stanisław Dzieduszycki, 

bardzo dobry młodzieniec - już bez rodziców i nie pierwszej młodości 

(koło 30 lat) z głową, z sercem, z dobrym choć niewielkim majątkiem, 

z tytułem nawet. 

 

 

132. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1101) 

 

Genzano pod Rzymem, 5 sierpnia 1868 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

List z 28 lipca wczoraj otrzymałem. Bardzo smutne wiadomości 

z Teksas[u] o naszym duchowieństwie. Dziękujmy Panu Bogu, że się 

tak miłosiernie opiekuje naszym Zgromadzeniem, i że go to nie doty-

ka.  

Z awantury tego ks. Kucharczyka jedna nauka więcej, żeby tam 

nie posyłać nikogo nie będącego w Zgromadzeniu. Dla państwa Kra-

sińskich pozwolenie wyrobię. Tylko muszę mieć imię żony. Czy to 

siostra księżnej, pani Elżbieta? Tak zwana Eliza? 

Ojciec Przełożony wyjechał w przeszłą sobotę, 1-go sierpnia, 

prosto przez Tryest i Wiedeń. Ma być we czwartek wieczór, to jest ju-

tro, a najdalej dzień później w Jazłowcu, ale dzień cały mimo to we 

Lwowie zabawi i będzie tylko u ks. arcybiskupa po władzę i u Na-

miestnika z podziękowaniem, jak na teraz za moje przyjęcie, a z umó-

wieniem łaski za swym powrotem. 

 Co do mnie podróż bardzo dobrze poszła, najszczęśliwiej z łaski 

Bożej przyjechałem do Rzymu. Przenieśliśmy się już do Genzano, ale 

za trzy dni mam mieć audiencję u Ojca Świętego, więc wrócę na dzień 

do Rzymu. Wszystko tu dzięki Bogu bardzo dobrze idzie. Nowicjat  

w jak najlepszym duchu. Zacząłem z nim pracę. 

Że ks. Wieczorek dostał za towarzysza ks. Jana, to nastąpiło 

wskutek narady wspólnej z Ojcem Przełożonym. Jakkolwiek sam mia-
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łem zdanie przeciwne wysyłania ks. Jana po rozważeniu racji przysta-

łem chętnie na ten krok, zwłaszcza że ks. Jana można będzie ściągnąć 

za rok lub dwa, gdyby go było potrzeba do Galicji. Przedtem zaś nie 

będzie go potrzeba, a nawet nie można by go takiego, jakim jest bez 

ręki wysyłać na pierwsze pokazanie członków naszego Zgromadzenia. 

 Mój drogi Ojcze Aleksandrze, jeżeli oni jeszcze z Paryża nie 

wyjechali bardzo Cię błagam, abyś był dla nich łaskaw, a nawet 

szczodrobliwy. Trzeba, żeby mieli na koszty podróży dostatecznie, bo 

to nic tak nie ma strasznego, jak brak grosza potrzebnego na dalszą 

podróż. Mnie się zdaje, że obrachowanie tych koszów dla nich było 

na bardzo niską skalę, a tym samym, że jest prawdopodobieństwo, że 

może im zabraknąć. 

6 sierp.[nia]. Wczoraj już było za późno list wysłać. Stefan Pa-

wlicki
58

 ów profesor filozofii z Uniwersytetu Warszawskiego przybył 

tu przede mną jeszcze, przywiozłem go do Genzano i jest już w No-

wicjacie. Już przyjechał tu z tą decyzją wejścia do Nowicjatu. Miał 

on dość liczny zbiór książek w Warszawie, z tych niektóre z sobą tu 

przywiózł, całe zaś dwie paki posłał do Paryża pod naszym adresem 

na rue Richepanse. Zawiadamiam tedy o tym, a zarazem pięknie pro-

szę o przyjęcie tych pak i odesłanie nam ich potem do Rzymu razem  

z tymi książkami, które mają do mnie przyjść z Krakowa. Podobno, 

że trzeba będzie za nie zapłacić - pójdzie to na koszt domu rzymskie-

go, bo te książki mają wpłynąć do jego biblioteki. Ale są to książki 

doborowe i wielkiej wartości, szczególniej tu do naszych studiów. 

Przepraszam bardzo za nowy kłopot, ale proszę go zwalić na kark 

___________ 
58

  STEFAN PAWLICKI CR, ksiądz (1839-1916) – urodzony w Gdańsku 2 września 

1839 r. Studiował na uniwersytecie we Wrocławiu. Docent filozofii na Uni-

wersytecie Warszawskim. Był pierwszym Polakiem piszącym o Shopencha-

uerze i jego filozofii. Do Zgromadzenia wstąpił w 1868 r., na kapłana wyświę-

cony w 1872 r. W latach 1882-1910 był profesorem Uniwersytetu Jagielloń-

skiego, a w latach 1905-1906 rektorem tego Uniwersytetu. Był też dziekanem 

Szkoły Teologicznej. Uważany „za jednego z najbardziej inteligentych Pola-

ków naszych czasów”. Jego najbardziej znane prace to: Żywot i dzieła Ernesta 

Renana, O początkach chrześcijaństwa, Dzieje filozofii greckiej i wiele in. 

Por. Ks. John Iwicki CR, Historia Zgromadzenia Zmartwychwstania Pań-

skiego, t. I, str. 614. T. Misicki, Najuczeńszy z ludzi, Chicago, 1916 r. 
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ojca Władysława, o ile na kark pójść może. Ile zaś na kieszeń, to już 

trzeba będzie samemu się wyłuszczyć pro bono publico [dla dobra 

publicznego]. Kłaniam [się] najserdeczniej, sercu i modlitwom się 

polecam. Pan Jezus z nami.  

 W Jego miłości najoddańszy ks. Piotr 

 

 

133. List do „pani” (ACRR 3666 a i 3667) 

 

Rzym, 8 sierp.[nia] 1868 [r]. 

 

Najdroższa w Panu Jezusie Córko, 

Dzięki Bogu! Wiem, że żyjesz. Przed chwilą list Twój otrzyma-

łem, i ledwie że go przeczytałem już Ci natychmiast odpisuję. 

A więc dlatego tak długo milczałaś, że się obawiałaś zadać mi 

przykrość, zrazić, zranić i co tam więcej być może? I to, dlatego że 

inaczej niż ja myślisz o tej, którą nazywasz przełożoną z Jazłowca? 

Moja najdroższa w Panu Córko, Siostro, Dziecko, jak Ty mało znasz 

miłość! Czy Ty nigdy o nią Pana Jezusa nie prosiłaś? Gdybyś ją znała, 

tedy byś wiedziała, że to Twoje milczenie właśnie nie powiem raziło, 

ale raniło; nie powiem przykrość sprawiło, ale ból i żałość. Żebyś mi 

dziesięć razy więcej napisała złego o Matce Marcellinie, niż jakikol-

wiek list Twój zawierał go o niej, tedy by jeszcze niczym to nie było 

w porównaniu z tym, co milczenie Twoje sprawia, kiedy się już raz 

czuje, że zamilkłaś. Nie, Ty chyba miłości nie znasz.  

Ja Ci tylko jedno powiem: skoro pismo Twoje na kopercie listu 

poznałem, chociaż z góry wiedziałem, co w liście bądzie i nie omyli-

łem się, a jednak cały się ucieszyłem i przeczytawszy pociecha moja 

jeszcze większa była, niż kiedy zacząłem czytać. Przecież mogę mó-

wić do niej! Przecież mogę starać się coś dobrego jej uczynić! Coś dać 

z duszy własnej! Jeszcze nie wiadomo co, ale o tym Bóg pomyśli, 

zawsze z Boga i bogdaj Boga Samego! Ale tymczasem mogę! Trzy-

mam w ręku możebność dania i czynienia: dzięki Bogu i miłość już 

tym samym szczęśliwa. 

Czy też teraz rozumiesz Dziecko moje w Panu najdroższe całe 
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moje z Tobą postępowanie? Dlaczego – właśnie, aby tę możebność za-

chować - goniłem nawet za Tobą wbrew zwykłemu między ludźmi 

postępowaniu, może nawet rozsądkowi? Mógłbym z Apostołem po-

wiedzieć: Itultus factus sum, Vos me coegistis! Głupim się stałem, Tyś 

mnie zmusiła. I Ty po tym wszystkim milczałaś. Gdybyś była rozu-

miała moje postępowanie nigdy, nigdy byś nie była mogła milczeć. 

Ale nie zrozumiałaś, bo nie znałaś miłości. Czy teraz rozumiesz? Czy 

już przyszła ta chwila, w której Twoje serce przyjmując miłość ma się 

stać rozumnym i wyleczyć sam Twój rozum, czyniąc go z jakkolwiek 

tam rozumnego raz przecie mądrym? I tak połączonymi, a już zdro-

wymi władzami zobaczyć prawdę, bo tę prawdę miłość tylko widzi. 

Dziecko moje najdroższe, to jedno Ci pomoże: tylko prawda Cię 

oswobodzi, a miłość tylko przyprowadzi Cię do niej. 

Teraz dalej Ci odpowiadając z samegoż względu na prawdę mu-

szę całej Twej mowy o Matce Marcellinie nie pominąć milczeniem. 

Przystępuję tedy do szczegółów zawartych w Twym liście. 

 13 sierpnia 1868 [r.] Mimo najszczerszej chęci dokończenia tego 

listu od razu, nie mogłem tego czynić. Trzeba Ci wiedzieć, że po wy-

jeździe O. Hieronima do Galicji mam dwa tomy do prowadzenia,  

a i oprócz tego podwójną robotę. Ale dziś spodziewam się. Otóż mam 

Ci odpowiedzieć co do Matki Marcelliny. Gdybym nie miał w duszy 

tego, co mi Pan Jezus dla Ciebie dał do niej bądź przekonana, że bym 

tej rzeczy wcale nie rozpoczynał. Tyle mi dałaś dowodów skromno-

ści i nie zważania na to, co Ci mówię, że nie powinien bym i dzisiaj 

czego lepszego się spodziewać. Często na Twoje zarzuty przeciwko 

Matce M.[arcelinie] odpowiadałem z dowodami w ręku, które sta-

nowczo zbijały co zarzucałaś, a Ty ani razu nie odpowiedziałaś mi, 

że zostałaś, choćby w czym jednym przekonana przeze mnie. Czy to 

nie skromność? Czy to zważanie? Czy to nie znak, że się uparłaś?  

I czy po tym wszystkim rozsądnie czynię, że Cię chcę jeszcze prze-

konywać? Ale się już raz odważyłem na nierozsądek i stawszy się raz 

głupim z powodu Twego mogę nim być i dzisiaj. 

 Co też mówisz moje Dziecko, że ona jest pobłażająca, słaba, roz-

pieszczająca względem swojej córki?? Kto Ci to powiedział? Właśnie 

ten brak pieszczot itd., to sprawiał, że córka czuła się nieszczęśliwą, że 
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wyrzucała siostrom ciągle, że jej matkę zabrały, że nie ma matki itd. 

itd. Wszakże sam tego świadkiem jestem (przecież mi wierzysz?), że 

głównym zarzutem tego dziecka przeciw matce było to, że M.[atka] 

M.[arcelina] wszystkie Siostry tak kocha jak i ją, a ją tak tylko jak i in-

ne siostry. Gdybym był w Rzymie (bo jestem w Genzano pod Rzy-

mem, choć datę z Rzymu położyłem, a to dla wskazania adresu, wtedy 

bym Ci przysłał wyciąg z listu Karoliny (córki M.[atki] M.[arceliny]) 

do mnie z przeszłego roku, gdzie się właśnie przede mną z tym żalem 

rozwodzi i przekonuje mnie swoimi racjami, że przecież miłość matki 

do dziecka w szczególny sposób należy. I teraz będzie Ci kto mówił, 

że M.[atka] M.[arcelina] dziecko rozpuszcza? To tak podobne do 

prawdy i tyle temu wierzyć powinnaś, jak gdyby Cię skąd słuch do-

szedł, że się Ty sama w kimś szalenie zakochałaś. Są rzeczy, moje 

dziecko, którym się nie wierzy. 

Zarzucasz dalej: „że nie znosi żadnego przeciwieństwa i że dopó-

ty jest łagodna, dobra, cnotliwa, święta (jak powiedziano), dopóki jej 

co nie zdraźni; gdy się zaś to przytrafi wówczas z całą gwałtownością 

wybucha natura do tego stopnia, że nawet na włosy siwe (jak także po-

wiedziano) żadnego nie ma względu.” Natura wybucha powiadasz,  

czyli raczej ktoś Ci powiedział? A skąd on wie, że to natura? A czy nie 

raczej jego to własna natura taki wyrok wydała? Zwłaszcza, jeżeli te 

siwe włosy są właśnie tego wyrokującego? Nie czynię żadnych suppo-

zycyi, tylko Twoje powtarzam wyrazy: jak powiedziano, jak także po-

wiedziano naturalnym wynikiem odnoszą się do wyrokującego i do je-

go siwych włosów, tą razą obrażonych i już nie po staremu, ale po 

młodemu, a szczególniej nie po Bożemu, lecz podług natury, sądzo-

nych. A sąd natury posądzający kogo innego o naturę nie bardzo wia-

rygodny.  

Prawda w tym jest, że M.[atka] M.[arcelina] stoi nieprzełomna 

jak mur, nie z gwałtownością, jak tam powiedziano, ale z siłą i z poko-

jem, choćby i przeciwko siwym włosom w tym, co widzi być wolą Bo-

żą, sprawą Bożą, ale i to w obrębie swoim, w swoim prawie i w swoim 

obowiązku. W tym, co się jej samej tyczy, jest tak, jak Ci powiedzia-

no, i więcej jeszcze łagodna, dobra, itd., ale bez żadnego dopóki (do-

póki mówisz, co jej nie zdraźni). Ach gdybyś Ty była świadkiem scen 

niekiedy najciekawszych, w których ona była igrzyskiem, posądzeń, 
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zarzutów, żalów, potępień, to złośliwych, to okrutnych a niezasłużo-

nych, a najgwałtowniejszych, i gdybyś widziała jak ona to przyjęła, to 

byś sama wyznała, że dla niej z łaski Bożej nie ma onego Twego nie-

szczęśliwego „dopóki”.  

Powiadasz nareszcie: „wiem także że M.[atka] M.[arcelina] ma 

dar osobliwy wmawiania powołania, tam gdzie go wcale nie ma.” In-

nymi słowy, że ciągnie do swojego klasztoru. Na co Ci odpowiadam 

tym faktem, jako wydatniejszym, choć ich jest więcej. Panna Felicja 

Nowowiejska, mająca posagu 3 do 4 milionów złp. moja penitentka od 

lat wielu, wahała się między zamęściem a klasztorem; będąc w kraju 

(na Wołyniu) dała nareszcie słowo zaręczenia się, lecz przestraszona, 

czy nie postąpiła przeciwko woli Bożej, pod pozorem wyprawy, ze 

znaczną sumą w gotówce wyjechała do Lwowa w tym jedynie celu, 

aby się udać do Jazłowca, odbyć rekolekcje i zdać się na decyzję 

M.[atki] M.[arceliny] z najmocniejszym postanowieniem spełnienia 

tego, co postanowi M.[atka] M.[arcelina] i natychmiast też do Ja-

złowca przybyła.  

Matka tej panny i jej młodsza siostra, przypuszczone do sekretu  

i życzące sobie tego, ani przypuszczały, że powróci do kraju. Tak były 

pewne z powodu samejże panny Felicji, że zostanie w klasztorze. Po 

odbytych rekolekcjach M.[atka] M.[arcelina] zresztą [z] jasnością  

i pewnością powiedziała jej, że nie ma prawdziwego powołania, że jej 

zdaje się raczej wolą Bożą [jest], aby żyła na świecie, jako dobra jego 

sługa. Dodam, że oprócz powyższych zalet tej osoby jest ona b.[ardzo] 

rozumną, b.[ardzo] wykształconą, śmiałą i dystyngowaną, jak rzadko 

spotkałem na świecie. 

Odpowiadam Ci faktami moje drogie dziecię na Twoje „powia-

dają”, „dochodzi mnie” itd., a jeśli broniąc się tego ostatniego zarzutu 

co do wmawiania powołań, sama siebie mi zacytujesz (bo powiadasz: 

„wolę się w osobistości nie wdawać”), że Ciebie namawiała, wtedy już 

Ci nic nie odpowiem, bobym przez to już sam był obwiniony. Pamię-

taj, że to ja Ci powiedziałem, że masz powołanie i to do Jazłowca. Ale 

tego bądź pewna, że to nie było namawianiem. Było czymś daleko 

świętszym, gdybyś była przyjęła. Ale tego w tej chwili nie tykam. 

W tym całym Twym występowaniu przeciwko M.[atce] M.[arce-
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linie] jedna rzecz mnie dziwi, a tą jest: Jak się Ty sama nie dziwisz 

Swojej stanowczości, a zarazem okropności w tych sądach na osobę, 

której jednak nie znasz. W tym samym oto liście przypuszczasz w niej 

zręczność i przebiegłość mistrzowską, t. j. poprostu szatańską. I że Pan 

nie dopuści, aby dusz tyle w złudzeniu było itd., i że chcesz, czujesz 

się w obowiązku pokazać nam - le dessous des Carles! itp. 

Chciałem dodać, że i temu się dziwuję, jak Ty możesz przypusz-

czać, aby nie powiem ja, ale my dwaj z O. Kajsiewiczem przez lat kil-

kanaście prowadząc, zacząwszy od jej 22-go, czy 23-go o roku tę du-

szę nie poznali się na niej, zwłaszcza że nas dwóch, co jest szczegółem 

wielce ważnym, bo to niemal nie widziano, żeby przez lat tyle dwóch 

przewodników w prowadzeniu jednej duszy zgodzili się z sobą. To 

zaiste może być tylko tam, gdzie prawda i to jeszcze jasna i czysta. Ale 

nie chcę tu pod żadnym względem mieszać siebie samego.  

Pomyśl tedy, że w Jazłowcu są dusze nie tylko czyste, dobre, 

święte, ale rozumne, przenikliwe, a nawet niektóre z natury niepodle-

głe i b.[ardzo] trudne, i że od lat 8, jak M.[atka] M.[arcelina] tę sprawę 

wyłącznie prowadzi żadna nie wyszła, każda coraz mocniej przywią-

zana jest do tego dzieła, które widzi być nie M.[atki] M.[arceliny], ale 

prawdziwie Bożym i coraz bardziej widzi je nie ludzkim, ale Bożym.  

A co do M.[atki] M.[arceliny] wszystkie coraz mocniej się przekony-

wują, że nie ludzkim, nie swoim, ale Bożym duchem wszystko pro-

wadzi.  

Ja Ci jedno powiem moje drogie dziecko, że właśnie ta siła Bo-

ża, która tak mocno objawia się w całym prowadzeniu tej rzeczy zwo-

dzi ludziom; nie umieją wytłumaczyć faktu gdzie indziej niewi-

dzianego i powiadają, że to przeważna osobistość M.[atki] Marceliny. 

Trzeba darować tym ludziom, bo nie znają się na rzeczach, ale nam sa-

mym nie trzeba się stawić w tym smutnym położeniu. 

20 sierpnia 1868. Tyle miałem do Ciebie napisane moje dziecko 

najdroższe, kiedy nagła sprawa wezwała mnie do Rzymu i tam mi się 

przydarzyło to, co Ci w osobnym liściku dwa dni temu doniosłem. 

Zamknę tedy ten list mój dzisiejszy tym samym wezwaniem ów liścik. 

Zwróć Twoją drogę przez Poznań i udaj się do Matki Jadwigi wprost  

w tym jedynym celu, że chcesz wywiedzieć się prawdy o Matce Mar-
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cellinie. Będzie to bardzo naturalnym wstępem, co Ci naturalnie nie 

przeszkodzi, jeżeli zechcesz i o czym innym mówić. Matka Jadwiga 

będzie niepodejrzanym świadkiem i może Ci wiele rzeczy ze swego 

punktu lepiej wytłumaczyć, niż ja bym potrafił. A co do Ciebie? Co do 

Twojej duszy dziecko moje? Nic mi o niej nie piszesz. Ja jednak mo-

dlę się za nią i Pan Jezus wie, jak się modlę. Mam nadzieję, że Ty kie-

dyś w Nim samym to zobaczysz. Otóż mam z tego jakieś przeczucie 

tego, co się w Twej duszy dzieje. Jedno Ci powiem biedne moje dziec-

ko! Tyś się uparła i w tym okazujesz niepospolitą moc. Pan Bóg obda-

rzył Cię rzeczywiście pewną mocą duszy, pewnym hartem, który na 

dobre obrócony swemu Dawcy przyniósłby chwałę. Ale ten dar po-

czytujesz za swój własny przymiot i używasz go w swojej własnej 

sprawie, w której idzie o Twoją własną osobistość. I z tego tylko sza-

tan korzysta. Nawet przez to dajesz mu nad sobą moc, a wszystko, co 

Boże zatrzymało się w Tobie i nie może rozwijać. 

Oto, co Ci miałem do powiedzenia. Odrzekniesz, że Cię do Ja-

złowca namawiam. Ja Cię do niczego już dziś nie namawiam, tylko 

jednego wymagam od Ciebie, żebyś poznała prawdę i jeden radzę, 

abyś się opatrzyła w miłość, by dojść do owego poznania. Pod tym 

imieniem prawdy nie rozumiem tylko prawdy względem Matki Mar-

celliny i odrzucenia wszelkich fałszów o niej słyszanych, to byłaby 

rzecz prostej sprawiedliwości, ale rozumiem prawdę tyczącą się Cie-

bie, Twojego żywota, a ta prawda cała jest w woli Bożej nad Tobą,  

w której dopiero znajdziesz z jednej strony wytłumaczenie Twego 

stanu dzisiejszego, a z drugiej tego, co masz czynić na przyszłość. 

 Nie dziw się, że w ten sposób kończę, że to mój ostatni głos sa-

ma mi piszesz, że stosunki ze mną w życiu Twoim zawsze wielkie 

znaczenie mieć będą. Nie wiem o jakim znaczeniu mówisz, jednak 

pewno nie o ludzkim. Otóż według Boga, tylko wtedy znaczenie mieć 

będą, nie powiem wielkie, ale jakiekolwiek, kiedy się przyczynią do 

odkrycia Ci tej prawdy, o której mówię. Inaczej są bez żadnego zna-

czenia. Jeżeli zaś nie wiesz jeszcze o jakiej prawdzie Ci mówię lub 

niedokładnie, lub wątpisz o niej, spytaj się mnie o nią, a wtedy Ci oso-

bno odpowiem. 

Spodziewam się, że z wielką miłością i już dziś cieszę się na 
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myśl tę. Ty tylko przyjdź z prostotą duszy i choć z dobrą chęcią mi-

łości. Niewymownie, nieskończenie oddaję Cię miłości i łasce Pana 

Jezusa naszego i Matki Jego i naszej i w Ich miłości zostaję Twoim 

najoddańszym. 

     [Brak podpisu O. Piotra Semenenki CR.] 

 

 

134. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1102) 

 

Genzano pod Rzymem, 24 sierp.[nia] 1868 [r]. 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

 Przyłączam tu list do pani Gabourd zamykający odpowiedź Ojca 

Świętego za ofiarowaną książkę. Dziękujemy bardzo za przysłanie 

nam liściku Ojca Przełożonego z Jazłowca. 

Usposobienia ks. Wieczorka i Wołłowskiego nie dziwią mnie 

wcale, ale one zapewne nie pociągną złych następstw jak raz ci nasi 

bracia będą w pracy. Nie zaopatrzenie jednak ich w potrzebne pienią-

dze itd. na drogę jest jedną z tych rzeczy, na które przystać nie mogę 

lepiej wcale nie wysyłać. Dzięki kochanemu O. Aleksandrowi, że tą 

razą oszczędził tym braciom owej srogiej próby, na którą wystawiony 

był O. Elena przed paroma laty. Ja tu tej rzeczy naprzód zaradzić nie 

mogłem. Co do przedwczesnego tychże wyprawienia, to jest przed ich 

ostatecznym przerobieniem, to znowu szczegół, o którym długo trze-

baby pisać, ale zapewne da Pan Bóg, że już się nie powtórzy. Przynaj-

mniej ci, co teraz są w nowicjacie co innego obiecują.  

Tu wszystko u nas bardzo porządnie idzie dzięki Bogu. A są też 

wszyscy i przy dobrym zdrowiu. O naszym przedstawieniu się Ojcu 

Św.[iętemu] w obozie wiesz z Dziennika.  

Żegnam na dzisiaj. Pan Jezus z nami. 

W Jego miłości brat i sługa ks. Piotr 
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135. List do O. Juliana Felińskiego CR (ACRR 2166) 

 

Genzano, 25 sierp.[nia] 1868 [r]. 

Mój drogi ks. Julianie, 

Dziś z rana po konferencji dowiedziawszy się, że Władzio pisze 

do Ciebie wziąłem od niego list, aby się przypisać. Że nie ma miejsca 

piszę na osobnej karteczce. Wszyscyśmy dzięki Bogu zdrowi. Konfe-

rencje duchowne co dzień w nowicjacie, na które i całe niemal Kole-

gium chodzi. Prócz tego trzy razy na tydzień lekcje filozofii. Mam 

doskonałego ucznia w Pawlickim, którego znasz, byłym docencie filo-

zofii na Uniwersytecie Warszawskim. Wszedł od razu w całą teorię. 

Z Władziem jeszcze się osobno nie rozmówiłem, ale biorę go  

z sobą dziś na przechadzkę, więc się rozmówimy. Napisz przecie coś  

o sobie, jeszcze nic nie doniosłeś. Ostatnie wiadomości od Ojca były  

z 11 sierp.[nia] i z Jazłowca. Dniem wprzódy zaczął był rekolekcje da-

wać Siostrom i był zdrów. Kłaniam [się] najuprzejmiej pani Iwanow-

skiej i samemu Panu. Pan Jezus z nami.  

Brat i sługa ks. Piotr 

 

 

136. List do siostry zakonnej Józefy Kazimiery (ACRR 3668) 

 

Genzano pod Rzymem, 29 sierp.[nia] 1868 [r].  

(adres: Roma, via Salara Vecchia 52) 

 

Moja prawdziwa i najdroższa w Panu Jezusie Siostro, 

List Twój z 21 do 26 lipca już dawno otrzymałem, na początku 

tego miesiąca, ale odpisać dotychczas nie udało mi się. Tylko, że tą ra-

zą według umowy nie czekałaś, więc nic się złego nie stało. Już się do-

myślasz, że nie odpisałem prędzej dla braku czasu, dlatego że inne 

obowiązkowe i naglące czynności i korespondencja czas mi zajmowa-

ły. 

Dziękuję Ci za Twój list najmilsza moja Siostro i Panu Jezusowi 

dziękuję. Nie śmiem jeszcze zupełnie skutkowi dowierzać, ale jak na 

dzisiaj widzę wielką zmianę w Twoim wnętrzu na lepsze. Jakkolwiek 
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oddana zupełnie Panu Jezusowi, ale całe Twoje wzięcie się do niego 

było przedtem osobiste, z Ciebie pochodzące. Takie samo było i Twoje 

branie się do innych przedmiotów, jakkolwiek według woli Pana Jezu-

sa, ale nie według Jego w Tobie inicjatywy i działania. Tak było  

z Twoim stosunkiem do mnie. Był zapewne (skutek pokazuje) z woli 

Bożej, ale Ty w Nim działałaś z siebie samej. Stąd dwa główne nie-

porządne następstwa: naprzód obawiałaś się o sam ten stosunek, raz 

pewną będąc, drugi raz wątpiąc, czy z Boga? A potem po swojemu 

pragnęłaś, przypuszczałaś, trwożyłaś się, śmiałaś, rwałaś się nie wia-

domo do czego i całe jakoby piekło, sama mówisz, czułaś w Twej du-

szy, wszystko skutek własnej czynności. Teraz rozumiesz, co to 

wszystko znaczyło i skąd pochodziło, wyrzekłaś się źródła i skutku nie 

masz. Deo gratias! Teraz o to tylko idzie, abyś do dawnego źródła nie 

wracała. Pan Jezus stoi na straży, mam najlepszą nadzieję. 

Ale zapewne dla tej samej przyczyny i to teraz rozumiesz, dla-

czego dałem Ci radę, żeby niczego nie pragnąć, rozumie się z siebie. 

Wszelkie własne pragnienie idzie koniecznie przed własnym 

działaniem. Więc żeby tego ostatniego nie było, niech nie będzie 

pierwszego. Ty mi na to odwrotnie zapytujesz, więc jakże, ani pragnie-

nia miłości? Miłości? I tego, żeby umrzeć z miłości? Dziecko drogie, 

czyż jeszcze nie rozumiesz? Jeżeli to pragnienie z Ciebie, Twoje wła-

sne (a może być - imaginacje, może puścić się i na to), wtedy nie mieć 

tego pragnienia, bo nic niewarte i do niczego nie prowadzi. Jeżeli  

z Pana Jezusa, tedy i owszem, ale wtedy to nie Twoje pragnienie, i ma-

jąc je choćby najgorętsze będziesz tak, jakbyś nie miała. Tego sekretu 

Pan Jezus Cię nauczy. Proś Go tylko o to. W tym doprawdy jest praw-

da i zbawienie. 

Więc mam nadzieję, że jednakowo rzecz tę teraz rozumiemy. 

Chcę Ci i na inne Twoje pytania odpowiedzieć. Pytasz, czy w tym 

obrazie mojej duszy, jaki widziałaś wtedy podczas officyum ja pozna-

ję prawdziwy stan mojej duszy. Pan Jezus jeden mógłby na to z pew-

nością odpowiedzieć, ja tylko to wiem, że zarody tych wszystkich 

łask, o których mi piszesz czuję z pewnością w mej duszy. Ile one we 

mnie już się rozwinęły On jeden wie, a tego znowu jestem pewien  

i zupełnie pewien z dokładną wiedzą, że sam w sobie jestem zupełnie 
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inny, i że nie zarody, ale cały ogrom najrzeczywistszy przeciwnych 

rządz żyje we mnie. Masz tedy i na to odpowiedź, wraz z tym do-

datkiem, że Ci całą miłością wdzięczny jestem za Twoją modlitwę, 

aby w mej duszy już odtąd Pan Jezus sam żył, sam czynił i wszystko 

ziścił. To, to, to! Moja siostro, tak się módl, a dopiero dowiedziesz, 

jak prawdziwą jesteś moją Siostrą. Dowiedziesz zarazem, jak ta Two-

ja miłość jest od Niego, i jak doprawdy w tej miłości naszej wspólnej 

On jeden we wszystkim i początkiem, i końcem, i środkiem. 

Z tego wypływa odpowiedź na trzecie pytanie, w jakich warun-

kach nie lękałabyś się częstego nawet widywania ze mną, gdyby On 

tak zrządził. Jak z siebie nic nie będziesz pragnęła własnego, jak we 

mnie nie będziesz widziała tylko Jego - i jak to widywanie się będzie 

tylko Jego dziełem, wtedy pewno wszelkie bezpieczeństwo. 

Jest jeszcze jedna rzecz, na którą chcesz odpisu. Bardzo byś pra-

gnęła, aby mnie pociągnęło do Siebie serce najsłodszego Pana Na-

szego i wyliczasz mi wielkie stąd korzyści. Droga Siostro moja w tym-

że sercu naszego jedynego Oblubińca, czyż Ty nie czujesz, jak my  

w tym sercu i przez to serce jesteśmy związani? Czyż Ty nie czujesz, 

że ono jest jedno w naszych obu sercach, a nasze oba w Nim jedno? Ja 

Ci to jedno powiem, że na Mszy świętej, kiedy biorę do rąk kielich 

przenajświętszy do wypicia wiarą w duchu, biorę do rąk serce Pana 

Miłośnika naszego i doprawdy z serca Jego piję tę krew przenajdroż-

szą, która jest życiem naszym. Ale czy wiesz? Powiem Ci, bo to pew-

no od Niego: piję ją razem z Tobą; czuję zdaje się przyjemność, jaką 

On ma we wlewaniu tej krwi do serca Twego i proszę Go (jakoby 

znowu miła Mu była ta prośba), abyś Ty sama była jakoby sercem 

moim, w którym by On dopiero miał całe swoje upodobanie. Czy Ci 

dosyć powiedziałem? Pewno, że nie myślałem przedtem z góry opo-

wiedzenia Ci tego, ale teraz skoro Ci to powiedziałem, czy nie zo-

baczysz w tym dowodu, jak Ci serce Pana Jezusa odpłaciło, że tak po-

wiem, we mnie Twoje zwroty ku Niemu i troski o nie, a zarazem, jak 

w tym wszystkim jest doprawdy Pan Jezus? 

I czyż znowu mam Ci powiedzieć, że jakkolwiek to wszystko 

czuję najgłębiej w duszy, zdaje mi się to zupełnie rzeczywistym  

i prawdziwym przed Panem i w Panu, jednakże gdyby w niepodobnym 
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dziś dla mnie przypuszczeniu, pokazało się to wszystko nieprawdziwe, 

nie od Pana Jezusa, czyż mam Ci powiedzieć, że nie miałbym żadnego 

żalu potem i ani bym więcej myślał o tym? To właśnie nazywa się: nie 

mieć własnego pragnienia, albo co na jedno wychodzi nie mieć przy-

wiązania do niczego jako swego. Jeśli Pana Jezusa, tedy cudowne, po-

żądane, najmilsze, jak On sam; jeśli nie Jego, tedy nic nie ma Go i być 

nie powinno. 

Zdaje mi się, że Ci na wszystko odpisałem. Pytasz mnie jeszcze 

jaka moja modlitwa? Byłoby za długo na to odpisywać, dzisiaj przy-

najmniej, ale z tego, co wyżej o sercu Pana Jezusa odpisałem możesz 

sobie wyobrazić, jaka ona jest w swoich dobrych i stanowczych chwi-

lach. W modlitwie jesteśmy razem, często wyraźnie, zawsze domyśl-

nie, implicitement, bo już jestem raz w tej wspólnej intencji w Panu  

z Tobą. Wyrobiło się we mnie wyobrażenie, jakobyś była sercem mo-

im w tym wspólnym naszym stosunku z Panem; ile to wyobrażenie 

znaczy przed Nim, to Jemu zostawiam. To zdaje się pewna, że On nas 

czyni jedno w Sobie. Niech się w tym spełnia Jego myśl, wola i dzieło. 

Jeżeli zrozumiałaś, co Ci tu już po wtóre powiedziałem, że Cie-

bie czuję, jakoby sercem moim (zrozumiej: sercem, które mi Pan Je-

zus daje - i na to, aby Go kochać już całym sercem), tedy masz w tym 

odpowiedź na zapomniane jeszcze jedno Twoje pytanie, co to jest żyć 

uczuciem, czy to, to samo co być zwierzątkiem? Żyć uczuciem jest to 

żyć sercem, a tutaj sercem Jezusowym, bo w tym z Nim stosunku Jego 

serce w naszym się odbija, i nasze serce jest drugim Jego sercem, więc 

tu nie o zwierzątku mowa. Pan Jezus takie drugie Swoje serce w Tobie 

stworzył i stwarza, a ponieważ serce (uczucie) jest środkiem Twego 

życia, więc Ty cała jesteś, jakoby takim sercem Jego. Otóż z taką ra-

czył mnie wprowadzić w jedność z Tobą. Więc dopełnij reszty i zro-

zumiej, co Ci chciałem powiedzieć mówiąc, że Cię czuję jakoby ser-

cem moim. A jednak, to wszystko na skinienie Jego! Ach, jakie to 

szczęście nie mieć nic własnego! Bądźmyż tedy bogaci w Niego i się-

bie samych miejmy od Niego. A nie lękajmy się: któż nas odłączy od 

Niego? A tym samym: nas samych wzajemnie od siebie, jeżeli On złą-

czył? Ale zawsze w tym On, On, On, Jeden. 

Twój w Nim ks. Piotr 
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137. List do siostry zakonnej (ACRR 3670) 

 

Genzano, 5 wrześ.[nia] 1868 [r]. 

 

Moja jedyna w Panu Siostro, 

Nie zabrałem się dotąd do drugiego listu. Tymczasem otrzyma-

łem Twój z 26 sierp.[nia], za który Ci najserdeczniej dziękuję. Dziś 

tak się zwlekło (mam O. Dmowskiego jezuitę, spowiednika Kolegium  

u siebie z Rzymu), że już trzeba list na pocztę oddawać. Więc przyłą-

czam tu dwie kartki do O. Przełożonego, które proszę przeczytać  

i swoje zdanie dołączyć, i jeśli już nie jest w Jazłowcu do Lwowa ode-

słać. 

Przyłączam też list Marii Oraczewskiej i moją nań odpowiedź. 

Widoczna, że ta osoba, o której tu mówi (w czasie teraźniejszym) jest 

panna Mieroszewska. Niech tylko przypadkiem jakim nie dowie się, 

że listy panny Marii Tobie przesyłam. Przed Panem Jezusem my wie-

my co czynimy, ja przesyłając, a Ty czytając, ale inni ludzie nie wie-

dzieliby o tym. 

 Przyłączam też list panny de Musset, żeby Ci dać poznać tę du-

szę. Proszę oba odesłać i moją odpowiedź pierwszej. Drugiej jeszcze 

nie odpisałem. Strasznie śpieszę - ale dziś jeszcze dalej pisać będę da 

Pan Bóg. On z nami. Karolcię błogosławię. Siostry pozdrawiam.  

W miłości Jezusa i Maryi Twój ks. Piotr 

 

 

138. List do siostry zakonnej (ACRR 3669) 

 

Genzano pod Rzymem, 5 wrześ.[nia] 1868 [r]. 

 

Moja najdroższa w Panu Córko, 

Otrzymałem list Twój z 4 sierp.[nia], ale już było za późno, aby 

tegoż dnia przez pocztę odpisać, list mój przeto dniem później wyj-

dzie. Piszesz, że za tydzień będziesz w Krakowie, byłoby to tedy dziś 

albo jutro (bo list Twój z 29 sierp.[nia]), więc nie wiem, czy ta moja 
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odpowiedź dojdzie Cię tam. Jednakże w każdym razie odpisuję, choć-

by dlatego, aby zapowiedzieć moją dłuższą późniejszą już na dobre 

uczynić się mającą odpowiedź. 

To że dziś na dobre nie odpowiadam, stąd pochodzi, że czasu nie 

mam, aby wszystko napisać, co mam do napisania. Mam się bowiem 

już teraz na Twoje żądanie napisać o tej prawdzie Ciebie się tyczącej,   

o której i w tamtym liście wspomniałem. To niemała rzecz moje dziec-

ko drogie, a naprzód muszę się wprzódy pomodlić, aby Pan Jezus dał 

mi Ci ją wystawić w całym jej świetle taką, jaką jest przed Nim, to zaś 

zajmuje nieco czasu, a nawet nie zawsze od razu przychodzi. Trzeba 

się czasem i dłużej modlić. Więc tak od razu i z tego powodu nie 

mógłbym odpisać. Ale wracam do pierwszej raczej szczególnej, że 

choćbym i miał wszystko w duszy i myśli gotowe nie miałbym jednak 

dziś czasu. 

Od Ciebie proszę o jedną rzecz, abyś się serdecznie modliła, byś 

nie miała, a raczej pozbyła się uprzedzonego zdania, żeby tylko jedna 

miłość prawdy w Tobie była. A nie myśl, że ją masz, jak w Twoim 

liście zdajesz się twierdzić! Przypuść na chwilę, że może jej nie masz 

- czystej zupełnie i bezinteresownej - i o taką proś. Dziś wszakże mo-

że nawet, dlatego żeby Ci dowieść tego przypuszczenia muszę dot-

knąć pobieżnie jednego punktu z Twego listu, który w tamtym dłuż-

szym nie miałby właściwego miejsca.  

Daruj, że znowu będzie mowa o M.[atce] Marcellinie, ale jakże 

nie odpowiedzieć na błędne Twoje rozumowanie, a błędniejsze jesz-

cze fakty. Piszesz mi o osobie sumiennej, także długo na stosunki 

M.[atki] M.[arceliny] z córką patrzącej, która wbrew mojemu prze-

ciwny sąd o nich wydaje. Nie przeczę, żeby w intencji swojej ta osoba 

nie była sumienna, ale muszę zaprzeczyć, aby ta osoba miała sąd 

rozsądny. Owszem brakuje jej najkompletniej na rozsądku i na takcie, 

czemu pewno nie winna, a to tak dalece, że nie tylko, jak piszesz, jest 

skłonna sama także do psucia i pieszczenia tejże młodej osoby, ale 

gdyby Bóg nie był cudownie obronił tego dziecka od następstw jej 

nierozsądku, byłaby ją wystawiła na ostatnią katastrofę. A oprócz tego 

na dziesięć mniejszych. M.[atka] Marcellina widząc w niej jednak tyl-

ko ten brak rozsądku bez żadnej złej intencji szlachetnie to prze-
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baczyła, milczeniem pokryła, tylko się ograniczyła do wzięcia środ-

ków zaradczych. Jeśli o tym Tobie mówię moje dziecko, to najprzód 

pod obowiązkiem ścisłej dyskrecji, a potem, dlatego aby przekonać, 

że sądowi tej osoby wierzyć nie można. Jakkolwiek zajmowała się 

wiele kwestią wychowania, nie ma wyobrażenia o prawdziwym wy-

chowaniu. Pedagogika jest jej ideałem w teorii, a kamieniem obraże-

nia w praktyce. Konkluzja z tego taka, że ta osoba nie umie ocenić po-

stępowania z dzieckiem łagodnego w formach, a surowego w treści 

rzeczy M.[atki] Marcelliny, ani go rozróżnić od swego postępowania 

przeciwnego, surowego niby w formach, a popuszczającego, owszem 

nic nie rozumiejącego co do rzeczy samej i zasad. 

Niesłusznym także jest jej twierdzenie, że to dziecko jest psute 

przez inne zakonnice. Ponieważ była zawsze pierwszą w klasach,  

a tę zasługę sam jej muszę przyznać, bo sam ją egzaminowałem. Mat-

ka kazała siostrom nauczycielkom być dla niej dwa razy surowszą, 

niż dla innych. Dziecko nie wiedząc przyczyny spostrzegło skutek  

i gorzko płakało na niesprawiedliwość sióstr dla niej, którym nie do-

syć było, że jej odebrały Matkę, ale ją jeszcze prześladują. To tak 

matka i zakonnice psuły to dziecko. Ja patrzę na te stosunki od lat 11-

u, to jest od piątego roku życia tego dziecka, tedy mogę być świad-

kiem nie tylko sumiennym, co mi jakkolwiek przyznajesz, ale jeszcze 

i znającym rzecz dokładnie, co nawet w razie gdybyś mi nie przyzna-

wała tyle rozsądku, co innym świadkom jeszcze szatę na moją stronę 

przeważa. 

Nie myśl, że przez te słowa chcę Ci jaki wyrzut czynić; nie moje 

Dziecko najdroższe. Uprzedzenie, jak wszelka namiętność, kiedy coś 

niesłusznego uczyni, nie krzywdzi ani obraża, szczególniej jeżeli ma  

z miłością do czynienia, a tu, że masz u mnie z miłością do czynienia, 

to już wiesz dobrze i Twój ostatni list jest mi tego świadkiem. Więc 

nie czynię Ci najmniej wyrzutu; chciałbym jednak, aby te słowa poka-

zały Ci jakkolwiek dokąd już zaszła u Ciebie namiętność, t. j. uprze-

dzenie. U Ciebie zawsze ma ten rację, który mówi przeciw Matce 

Marcellinie jakiekolwiek przynosi dokumenty swojej sumienności, 

rozsądku i znajomości rzeczy. Że się też nie postrzegasz, jak w tej rze-
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czy tylko namiętność u Ciebie sąd trzyma i wyrok wydaje! 

Nie, mylę się, bo rzecz jest daleko smutniejsza. Ty to widzisz  

i nie cofasz się. „Szczerze mówiąc - piszesz mi - co mi po przekony-

waniach i świadectwach najwiarygodniejszych osób, kiedy własne 

przeświadczenie jest inne i zbyt głęboko wkorzenione, aby się dało 

poruszyć dowodzeniem.” Więc to u Ciebie już nie rzecz faktów  

i dowodów, ale przeświadczenia własnego! Czy pisząc to pomyślałaś, 

co piszesz i żeś przez to wyrok na siebie wydała! Dziecko najdroższe 

upamiętaj się! I to moje wezwanie, to moje natarcie na Ciebie weź 

jeszcze za dowód najprawdziwszej miłości. Tyle na dzisiaj.  

Piszesz mi kończąc, że miałabyś wiele więcej do powiedzenia. 

Proszę Cię o to i to natychmiast. Proszę Cię o to bez czekania na mój 

list zapowiedziany. Korzystajmy z czasu, więc zaraz w Krakowie 

proszę mi odpisać. Pan Jezus z nami. Ach, żebyś wiedziała, jak się za 

Ciebie modlę. W miłości Jezusa i Maryi.  

Twój Piotr 

 

 

139. List do O. Waleriana [Przewłockiego] CR (ACRR 1392) 

 

Genzano, 11 września, 1868 [r]. 

 
Mój drogi Ojcze Walerianie, 

Skończyłem rzecz z Alfonsem. Kosztowało 4934 franków. Spy-

tasz skąd wziąłem 734 franki jeszcze? Po prostu u Kolba; jest to dług 

nowy. Zrobiłem to przez list, także nie potrzebowałem ruszać się  

z Genzano. Przez tego samego Alfonsa posyłam ten liścik do Ciebie, 

żeby donieść; 

1/. Że Andrzej tu zostaje z obawy powietrza rzymskiego, ale że 

chory, więc Giovanni potrzebny. Niech więc przez te kilka dni Carlo  

z winniczki pilnuje Kolegium. A niech ma staranie o psie doktora, że-

by miał co jeść. 

2/. Że dla Andrzeja potrzeba przysłać (albo przywieźć) kaftanik 

jego, który się znajduje w jego stancyi [pokoju], co będzie tam w ko-
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modzie. 

3/. Że nam wszystkim potrzeba cukru, bo już nasz wyszedł, więc 

powiedz o tym O. Józefowi. Trzeba ze 3 lub 4 dziesięciny do śnia-

dania, a oprócz tego, ile będzie uważał za potrzebne na marmolady i to 

niech prędko tu nam dostawi. Przesyłam ostatnie dzienniki i liścik. Pan 

Jezus z nami. 

Brat i sługa ks. Piotr 
 

 

140. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1103) 

 

Genzano, 14 wrześ.[nia] 1868 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

Posyłam Ci list Ojca Przełoż.[onego] z 25 sierp.[nia]. Musiałem  

z nim jeździć do Rzymu do Karola, żeby ułożyć się co do planów tam 

zawartych, dlatego odesłanie spóźniłem. Pokazuje się, że niepodobień-

stwem jest uskutecznić wszystkie warunki podane przez O. Przeł.[ożo-

nego], a od których zależy główny jego projekt sprowadzenia nas 

wszystkich do św. Klaudiusza. Przedstawiliśmy tedy O. Przełożonemu 

tymczasowy nasz kontrprojekt, żeby cały alumnat (a będzie aż 10 

uczniów, t. j., jest ich tyle) umieścić przy św. Klaudiuszu i dać im Ojca 

Rocha, Włocha, rozumnego i uczonego za Starszego; będzie zarazem 

korepetytorem. Na via Paolina zachować nowicjat, a jest już dziś 8 no-

wicjuszów, spodziewamy się dwóch z pewnością, a 2 jeszcze in spe, 

tak że nowicjat tegoroczny może być jeszcze liczniejszy od przeszłoro-

cznego, bo będzie się składał zapewne z 10, albo z 12 kandydatów. 

Tam tymczasowo póki O. Przełożony nie przyjedzie dać na Starszego 

O. Waleriana Przewłockiego, a na dziekana nowicjuszów, by cały po-

rządek wewnętrzny prowadził, brata Kalinkę. Zbyszewski w listopa-

dzie kończy nowicjat, więc będzie należał w tym roku do nowicjatu. 

Tym sposobem przy św. Klaudiuszu rachując, oprócz 10 ucz-

niów i O. Rocha, jeszcze O. Karola i O. Konstantego, brata zakrystia-

na i jeszcze 3 lub 4 braciszków, będzie osób 18 przynajmniej, tyleż 

będzie i na via Paolina. Żadnym sposobem nie można by 36 osób po-
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mieścić przy samym ś[w]. Klaudiuszu. Nowicjusze są niemal sami 

Polacy, tylko jeden jest Włoch, a drugi między spodziewanymi, po-

rządni młodzi ludzie. 

 Jesteśmy zdrowi wszyscy dzięki Bogu, O. Karol od czasu do 

czasu niedomaga, ale to dla upałów, a też i dla starości. Tu w Genzano 

bardzo mam wiele pracy. Niech wszystko Pana Boga chwali przez Pa-

na Jezusa. On z nami. Polecam Jego łasce mojego najdroższego Ojca 

Aleksandra. Kłaniam [się] OO. Józefowi i Władysławowi. Proszę tego 

ostatniego napędzić, aby do mnie pisał. 

W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr 

Otrzymuję nowy list od Ojca Przełoż.[onego] ze Lwowa, którego 

ostatnia data 8 września. Posyłam go naprzód do O. Karola, z prośbą, 

aby go dalej posłał, więc może oba listy razem przyjdą. A upraszam 

o zwrot tego listu, który tu przyłączony, jak zarazem i tamtego w swo-

im czasie. 

 

141. List do O. Juliana  Felińskiego CR (ACRR 2167) 

 

Genzano pod Rzymem, 20 wrze.[śnia] 1868 [r.] 

 

Mój najdroższy Ojcze Julianie, 

Posyłam Ci nowy liścik naszego kochanego Ładysława, który Ci 

wielką zapewne przyniesie jak i mnie przyniósł pociechę. Od Ojca 

Przełożonego ostatnie wiadomości były z 8 września ze Lwowa i z po-

czątkiem sierpnia Jazłowiec opuścił, spędził dzień cały z ks. Krecho-

wieckim w Stanisławowie (który się ofiaruje na współpracownika  

w naszej galicyjskiej fundacji). 3 wrze.[śnia] stanął we Lwowie, wi-

dział wiele osób, ale jeszcze nic stanowczego nie zaszło, zwłaszcza że 

i Gołuchowskiego nie było we Lwowie. W Jazłowcu 15 tego miesiąca 

miały być zaręczyny Karolki z p. Stanisławem Dzieduszyckim. 

Tu u nas dzięki Bogu wszystko dobrze. Przeszłego tygodnia na 

święta Narodzenia Matki Boskiej nasz nowicjat i Kolegium razem zro-

biły wycieczkę do Mentorelli, która doskonale się udała. Tego tygo-



 222 

dnia Mentorellanie, a na ich czele O. Gioachino i O. Rocco przybyli do 

nas i podejmowaliśmy ich przez trzy dni z wielką miłością braterską. 

Pozawczoraj stąd odeszli. Myślę tego roku dać rekolekcje razem i Ko-

legium, i nowicjatowi i to tu w Genzano. Tym sposobem oszczędzę so-

bie szalonej pracy, żeby dawać dwoje rekolekcji raz po raz, co by być 

musiało będąc w Rzymie. Z tego też powodu prawdopodobnie za-

trzyma się tu Kolegium do 15 paźdz.[iernika]. I dla samych uczniów 

będzie to daleko milej, bo przynajmniej mieć będą świeże powietrze. 

Módl się za mnie mój najdroższy, bo nie wiem, jak podołać pracy ze 

wszech stron ciążącej na mnie. Mam do Indeksu aż dwie ogromne 

sprawy. Pani Iwanowskiej i samemu panu pokłoń się najserdeczniej.  

A czy tam jest kto jeszcze w Hyeres? Żegnam Cię mój najmilszy i Pa-

nu Jezusowi z całej duszy oddaję. 

          Twój w Jego miłości brat i sługa ks. Piotr 

 

 

142. List do O. Juliana Felińskiego CR (ACRR 2168) 

 

Genzano, 27 września 1868 [r]. 

 

Kochany mój Ojcze Julianie, 

 Zmieniły się rzeczy w ten sposób, że my tu w Genzano mamy 

odbywać rekolekcje wspólnie studenci z nowicjuszami, bo dla jednych 

i drugich z osobna zdaje się, że mnie jednemu trudno byłoby podołać. 

Będę tedy da Pan Bóg dawał rekolekcje w domu kolegialnym, a nasi 

nowicjusze będą przychodzili. Tym sposobem nie potrzeba, aby Ma-

rian koniecznie na termin naznaczony przybył, bo już w każdym razie 

będzie po rekolekcjach; rekolekcje zacznę za tydzień, jeżeli da Bóg  

w przyszłą sobotę 3 października. Jednakże nie ma też przyczyny spó-

źniania się, bo po przeniesieniu się do Rzymu, bardzo mi Twoja po-

moc będzie potrzebna, zwłaszcza że mam ogromne dwie prace do In-

deksu nie rozpoczęte jeszcze. Przeniesiemy się do Rzymu koło 10-go. 

Miałem dziś aż dwa listy od Ojca ze Lwowa. Zrobił przedstawie-

nie arcybiskupowi, żeby nam odstąpił małe seminarium, a arcyb.[is-

kup] bardzo chętnie to przyjął, tylko trzeba, aby rzecz przeszła jeszcze 

przez Kanoników. Ojciec Przełożony dobije targu, jak wróci do Lwo-



 223 

wa, bo miał już wyjechać do Krakowa. 

Tyle naprędce. Módlmy się. Kłaniam [się] najserdeczniej pani 

Iwanowskiej. Żeby mi też przysłała w podarunku papieru wielkiego, 

gładkiego i dość mocnego na moje zeszyty filozoficzne. Pan Jezus  

z nami. 

Twój w Nim ks. Piotr 

 

 

143. List do O. Juliana Felińskiego CR (ACRR 2169) 

 

Genzano pod Rzymem, 3 paździer.[nika] 1868 [r]. 

 

Mój drogi Ojcze Julianie, 

Twój list z 26 wrz.[eśnia] wczoraj otrzymałem. Kartkę do Wła-

dysława odesłałem mu dzisiaj, ale go później już nie widziałem. W tej 

chwili zaś są już zaczęte rekolekcje. Piszę to wieczorem, o godz. 8. 

Naukę przedwstępną miałem o godzinie 5 
3
/4. Rekolekcje będą trwały 

do przyszłej, da Pan Bóg soboty. Więc o jeden dzień będą krótsze. Ale 

zawsze naszym nowicjuszom o jeden dzień przedłużę. 

Niepotrzebnie narobiłeś kłopotu pani Gruszeckiej, ale mniejsza  

o to. Posłałem jej dziś telegram według jej życzenia, że nic nie stoi na 

przeszkodzie, i że Marian może bezpiecznie przyjeżdżać. Życzyła bo-

wiem tego sobie w liście, który wczoraj otrzymałem, a że 6-go zamie-

rzała wyprawić Mariana do Marsylii, więc już nie było czasu czekać 

listowną ode mnie odpowiedź i trzeba było telegramu. 

Poleciłem Ojcu Rocco, który dziś stąd do Rzymu wracał ten te-

legram z Rzymu wyprawić. Od Ojca Przełożonego były te tylko wia-

domości, że arcybiskupowi ofiarował się z posługą około małego se-

minarium i arcyb.[iskup] zgodził się na oddanie nam go, tylko miał się 

jeszcze rozmówić z kanonikami. Nawet po dwakroć arcyb.[iskup] 

dziękował za tę propozycję. Dziś zapewne jest w Krakowie. Można 

tam do niego pisać pod adresem Me Lonise Morstin, ulica Stolarska, 

dom Morstinów. 

Ks. Staken od nas oddala się. Wyraźnie nie ma powołania za-
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konnego. Odbywa jednak z innymi rekolekcje, a po nich ma wyje-

chać natychmiast do Galicji. Coż robić? Non omne capiunt hoc ver-

bum! Proszę się pokłonić bardzo, bardzo pani Iwanowskiej. Chciał-

bym wiedzieć, jakie ma wiadomości od pani Konstancji i od pani 

Stadnickiej. Proszę się im kłaniać. A pani Stadnickiej, niech raczy 

powiedzieć, żeby dobrze zrobiła, gdyby słówko do mnie napisała  

w dalszym ciągu naszych rozmów hyerskich. Pan Jezus z Tobą mój 

najdroższy. Wyśmienicie uczynisz, jeśli 18-go już będziesz w Rzy-

mie. Módlmy się za siebie nawzajem. 

W Jezusie i Maryi Twój ks. Piotr 

 

Gdybyś miał czas w Marsylii zajedź do pana Amadee Nicolas, 

avocat, autora komentarza nad Apokalipsą, rue Thubaneau, 32, czy 35 

(jako adwokat znajomy naokoło, pokłoń się mu ode mnie i spytaj się, 

czy nie wydał 21-ej edycji i nabył ją. Jest to znajomy także pani Iwa-

nowskiej. Może się od niego dowiesz czego o Melanii owej dziewczy-

nie z Salette, z którą jest w korespondencji. Gdyby się pokazało, że ma 

jaki żal do mnie (nie wystarałem się mu pozwolenia dedykacji jednego 

dzieła Papieżowi, ale to mi niepodobnym było), tedy go przeproś i po-

wiedz, że wiesz, iż mi żal, że mu tego uczynić nie zdołałem. 

 

 

144. List do ks. Witalisa (ACRR 3671) 

 

Rzym, 21 paździer.[nika] 1868 [r]. 

 

Mój najdroższy księże Witalisie, 

W tej chwili wyprawiam list do ks. Koźmiana. Jeżeli jest w Po-

znaniu, tedy mi o nic nie idzie, ale gdyby go nie było, tedy bądź ła-

skaw wydobyć ten list z domu ks. Koźmiana (boć do domu muszę listy 

przyjmować) i oddać ten list Ojcu Hieronimowi, który musi być  

w Poznaniu, bo ten list jest do niego we środku. A gdyby i O. Kajsie-

wicza już w Poznaniu nie było, tedy może byś wiedział gdzie jest, ale 

napewno i ten list mu odesłał, bo jest bardzo ważny. 

Księdzu Arcybiskupowi najpokorniej i najserdeczniej ręce ca-

łuję; Szołdrskiego czule pozdrawiam, a Ciebie mój drogi księże do ser-
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ca przyciskam. Może byś mi parę słów odpisał. Pan Jezus z nami. 

Twój w Jego miłości ks. Piotr Semenenko 

Nb. Jutro (w czwartek) urodziny N. Arcypasterza. 

 

 

145. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1104) 

 

Rzym, 17 listop.[ada] 1868 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

Przepraszam, że się od tak dawna zaniedbałem w pisaniu. To 

mnie jedno [tylko] mniej winnym czyni, że ta sama wina i na drogim 

O. Aleksandrze także ciąży. Jednakże nie chcę ja być niewinnym winą 

cudzą i dlatego swoją w całości na siebie przyjmuję i wygłaszam naj-

zupełniejsze: mea culpa! Żeby nadal to samo się nie powtórzyło 

kazałem do siebie regularnie przychodzić gońcowi o dwóch nogach, 

choć o jednej ręce, który listy ze ś[w]. Klaudiusza do ambasady nosi: 

teraz będzie zabierał i z via Salara Vecchia. To mnie przynajmniej za 

każdą razą przypominać będzie, żem list winien i choć kilka słów 

napisać każe. 

Tą razą tyle donoszę, żeśmy wszyscy naprzód zdrowi, za co 

dziękujemy Bogu, po wtóre żeśmy dosyć w porzadku i to w dobrym 

porządku i Nowicjat, i Alumnat u św. Klaudiusza, i Kolegium, a na-

reszcie, żeśmy w biedzie i to w porządnej biedzie, i że nas warto ko-

niecznie ratować. Oto są nowiny wesołe i niewesołe, a wszystkie dzię-

ki Bogu dobre. Ks. Karol zdaje się regularnie pisywał, na niego się 

dotychczas spuszczałem co do dawania nowin tu od nas, ale się spo-

strzegłem, że tego nie dosyć jeszcze i z tego względu, że cztery oczy 

lepiej widzą niż dwoje, a dwa języki bliżej są prawdy niż jeden. 

Ergo.... 

O. Władysławowi dziś kłaniam się, bo nie mam czasu pisać, 

przypominam, że już dawno powinien był do mnie pisać, i że się o to 

upominam. Ipse viderit! Niech baczy! Inaczej będzie winien milcze-

nia. Pan Jezus z nami mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, z nami 
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zawsze, wszędzie i na wieki!  

Twój w Jego miłości brat i sługa ks. Piotr 

 

 

146. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1105) 

 

Rzym, 1 grudnia 1868 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

Dziękujemy za tak prędko przysłany nam list O. Przełożonego. 

Już z niego się pokazuje, jak powrót O. P.[rzełożonego] do Galicji był 

stosowny i konieczny, a to się coraz więcej pokaże. 

Co do innych rzeczy nie mam co odpisywać, bo się tyczą O. Ka-

rola. Na jedną tylko żałobę przeciwko przyjmowaniu Włochów miał-

bym do odpisywania, nie żebym był za bezwarunkowym ich przyjmo-

waniem, ale że ich przyjmowanie jako zasada (to jest, że trzeba ich 

przyjmować jak i innych cudzoziemców, byle mieli powołanie) jest 

bezwarunkową zasadą, bez którego nasze Zgromadzenie nie byłoby 

Zgromadzeniem Kościelnym, ale jakimś politycznym lub narodowym, 

czego jeszcze nie było przykładu w Kościele i jest przeciwne samemu 

duchowi i zakonnego życia i Kościoła. 

Co do grosza polskiego - naprzód nie jest nim wyłącznie, proszę 

przypomnieć, choćby w ostatnim roku owe 6.000 fr. od Thayerów,  

a dawniej od innych, a potem nie powinniśmy mieć o naszych dobro-

dziejach tak niekorzystnego mniemania, że nie rozumieją ducha koś-

cielnego, a jeżeli to było, tedyśmy nie obowiązani stosować się do ich 

słabości. Proszę najpokorniej drogiego O. Aleksandra rozebrać to raz 

jeszcze przed Bogiem. Przecież nam tak o to iść powinno, abyśmy 

mieli jednakowe wyobrażenie o rzeczach i o charakterze naszego 

Zgromadzenia. Pan Bóg zabrał nam Kapitana! Piszę o nim do Bogda-

na Zaleskiego. Proszę przeczytać i list odesłać. Nie powtarzam tego, 

co tam napisałem. 

Tu u nas dzięki Bogu coraz lepiej idzie. Pozbyliśmy się rzeczy-

wiście wszelkich psujących żywiołów, a Pan Bóg dał same dobre, 
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chociaż jak we wszystkich rzeczach ludzkich jest zawsze jakiś nie-

dostatek. Ale w porównaniu można powiedzieć, że teraz wszystko do-

skonałe. Alumnat u ś[w]. Klaudiusza najlepiej idzie, od dzisiaj prze-

niósł się do niego Zbyszewski i sprawiać będzie obowiązki dziekana. 

Nauki same wybornie idą, bo zdatni, a z O. Rocco dajemy im [ko]-

repetycje i cyrkuły. Pan Jezus z nami. 

     Twój w nim brat i sługa ks. Piotr 

 

 

147. List do  siostry zakonnej (ACRR 3673 i 3674) 

 

Rzym, 2 grud.[nia] 1868 [r]. 

 

Moja najdroższa w Panu Siostro, 

Przed kilkoma dniami list Twój z 24 listopada otrzymałem, i że-

by Ci dać dowód oczywisty, jak mi czasu brakuje powiem, że dopiero 

dziś z rana przed Mszą świętą ten list przed kilkoma dniami otrzymany 

przeczytałem. 

Bardzo mi niejasno od czego mam zacząć; niechże mi dopomoże 

jedyny Pan nasz, jedyny mój Rozum tak, jak jedyna Miłość. Już o to 

prosiłem Go z rana i przyszedł mi na myśl następny początek i porzą-

dek. Będzie najlepszy, bo będzie od Niego, od Jego własnych słów do 

Ciebie. Piszesz mi pod dniem 19 listop.[ada]: „Zdawało mi się, że 

mówił: Z Boga jest (odpowiadając mi na wątpliwości o wszystkich 

światłach i łaskach wspomnianych w tym i w przedostatnich listach), 

bądź spokojną, nie czekaj odpowiedzi, zdaj się zupełnie na wolę moją 

... Po chwili dodał: Ufaj i kochaj!” 

 Masz w tych słowach wszystko i dziękuję Panu, że Sam Ci od-

powiedział, Sam nauczył, Sam, co trzeba zatwierdził. W tych dwóch 

słowach: ufaj i kochaj jest wszystko i Ty masz wszystko, i to jeszcze 

od Niego! Tylko je dobrze zrozum. Będę się starał dopomóc Ci w tym 

zrozumieniu. 

Dlaczego tak pragnęłaś mojej odpowiedzi? Dla jednej niezawo-

dnie z następnych przyczyn. Albo wątpiłaś, czy owe rzeczy były od 
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Pana i chciałaś zapewnienia, albo wątpiłaś o mojej dla Ciebie pomocy  

i gotowości, albo po prostu pragnęłaś pociechy. Jeśli jedna z dwóch 

pierwszych przyczyn, tedy nie miałaś owego drugiego: kochaj! Chcę 

mówić czystego kochaj bez żadnej pretensji i bez żadnej potrzeby 

cieszenia się. 

Naprzód co do ufności. Twoja ufność w Oblubieńcu Twoim Bo-

skim powinna być bez granic. Najpierwszym przedmiotem tej ufności 

powinno być to, że On Cię strzeże; strzeże jak źrenicy oka Swego, 

strzeże byś na drodze żywota snać o kamień nie obraziła nogi, strzeże 

tym bardziej byś nie upadła. Powinnaś ufać, że On odpędzi od Ciebie 

fałsz wszelki, On Który Ci dał tę już łaskę, że prawdę kochasz, a fałsz 

nienawidzisz. Tylko Ci w fałsz wpadają, którzy nie mają miłości 

prawdy. A gdybyś nawet przypadkiem i wpadła w coś podobnego, On 

Ci nie da ani na chwilę pokoju, póki nie wyciągnie.  

Ufności, ufności, a zarazem prosić Go o prawdę, prosić o tę su-

rowość w nieznoszeniu fałszu, a zawsze ufności! Nieufność rani Go, 

rani serce Jego; pod pozorem pokory, a przede wszystkiem nie jest 

miłością. Jak to? Byłażby miłość mogąca przypuścić nieufności? 

Widzisz tedy, co popełniasz kiedy Mu nie ufasz! I cóż dziwnego, że 

On Cię karci za to? Że czujesz i boleść, i obawę, i gorycz? Szukasz po 

wszystkich kątach duszy, jakie tego stanu przyczyny? A ta przyczyna 

siedzi w samym duszy środku i jest ta nieszczęśliwa nieufność, ta 

małoduszność, to niedowierzanie. Tego Boskiego Oblubieńca dusz 

naszych trzeba podejmować jak Boga prawdziwego we wnętrzach 

naszych; mieć największe wyobrażenie o Jego dobroci, wierności, 

opiece, jednym słowem miłości, a według wyobrażenia i pewność,  

i ufność. Z innymi uczuciami już Go nie mamy za Boga jakim jest, za 

Boga miłości, Boga Oblubieńca. 

Idę dalej: przystępuję do Twego stosunku ze mną. I tu brak 

ufności, już nie mówię co do mnie, nie mówię o ufności w mojej oso-

bie, bo o tym i mowy być nie powinno, w takim jak nasz stosunku, 

którego pierwszą cnotą to ma być, żeby nie był osobistym, osobistym 

według natury. Ale mówię o ufności w samymże Panu Jezusie, o tej 

pewności niezachwianej raz na zawsze, że co On zawiązał, to On Sam 

będzie trzymał, to Jego rzecz, a nam ani myśleć o tym. Tu zdanie się 
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na Niego powinno być tak wielkie, że ma się stać, aż obojętnością na 

wszystko zewnętrzne. Nie wiem, o ile coś z tej przyczyny wpływało na 

owe stany Twej duszy, ale porachuj się z Panem Jezusem! 

Zostaje trzecia przyczyna: tęsknota i potrzeba pociechy. Ile znam 

Twoją duszę, mogę śmiało powiedzieć, że w niej nie było, ani tęsk-

noty, ani szukania pociechy ludzkich, naturalnych, niższych. Ale nie 

śmiem powiedzieć, czy nie było coś podobnego w duchowniejszym 

rodzaju. Może się to objawiło pod postacią pragnienia, aby mieć wia-

domości o mnie. Nie przeczę, że tego pragnienia mógł być i powód 

wyższy zupełnie duchowy, czystej miłości i zupełnie Boży; i tak tuszę 

sobie, że było rachując na łaskę i miłość Pana. Ale wtedy była jednak 

pewna niedoskonałość, a ta niedoskonałość w tym się uwydatniła, że 

przychodziły Ci chwile tęsknoty i napady pragnienia. To znaczyło, że 

pragnienie ono, choć mające czyste źródło, miłość prawdziwą, jako akt 

jednak duszy, jako pragnienie przypuszczone do duszy było Twoim 

własnym działaniem i dziełem, aktem Twojej osoby, a nie Pana Jezu-

sa. Było to, co nazywamy własną czynnością i stąd sprawiało w duszy, 

co własna czynność zwykle sprawia: pośpiech i niepokój. A dowód ten 

niezbity, że Ci Pan Jezus kazał być inną, kazał być spokojną (więc nią 

nie byłaś) i ufać, i kochać. Wracamy do tego od czego zaczęliśmy, do 

słów naszego Jedynego Pana i już teraz widzisz, jak w nich znaleźli-

śmy wytłumaczenie całego stanu przeszłego Twej duszy. 

Najdroższa Siostro moja czuję, że Twoje ja jeszcze nie zginęło  

i przymięszywa  [wprowadza] do rzeczy Bożej, nie do jej treści jed-

nak, ale do ruchów i pojawów, coś swojego; a choć to rzeczy nie psuje, 

nie czyni jej inną; pokazuje jednak naszą słabość i służy nam do upo-

korzenia się i do wykazania, i wysławienia tym większego miłości Bo-

żej. 

Tu mi przychodzi na myśl inny szczegół z  tych listów Twoich,  

a to ten, kiedy Ci Matka zwróciła uwagę, że na inne dusze nie wpły-

wasz i nie pomagasz im do Boga, a Ty się tym zamąciłaś i jak sama pi-

szesz: uczułaś boleść i gorycz duszy, a przy tym jak powiadasz pewną 

wdzięczność dla Pana Jezusa za takie przekonanie o Jego nędznej 

Oblubienicy tych, dla których nieba przychylić byś rada. A wiesz Ty, 

Siostro droga, że ta wdzięczność może jeszcze gorsza od owej boleści  
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i goryczy, a w każdym razie równie niedobra? Zdaje się coś szlachet-

nego, a tymczasem w tej dziedzinie, gdzie nasze dusze żyć powinny 

rzecz ma się zupełnie inaczej. Jest tam po prostu to wszystko razem,  

i boleść i gorycz, i ta wdzięczność, i ten wniosek, o którym następnie 

mówisz, że Twoja miłość bliźniego musi być chyba urojeniem; to 

wszystko razem jest tam mówię odtętnieniem Twojego biednego ludz-

kiego ja ożywionego jakimś odblaskiem zwykłych Ci Boskich świateł, 

ale tą razą czującym i objawiającym się z siebie samego, bez Jezusa! 

Jedna tylko rzecz tam była Boża, a to ten spokój o którym mówisz,  

a o który właśnie się pytasz, czy nie fałszywy? Ten spokój zachował 

Ci Pan Jezus, bo nie było się w rzeczy samej czego niepokoić, zaś całe 

zamącenie Twoje i wszystkie owe uczucia były skutkiem tylko Twego 

niezrozumienia, i jeszcze nie oczyszczonego od własnej czynności sa-

mego gruntu istoty. Posłuchaj i staraj się zrozumieć. 

Powiadasz, że byłaś wdzięczna Panu Jezusowi za to przekona-

nie, jakie o Tobie miała tak droga Ci Matka. Owóż, to przekonanie al.-

bo uważałaś za prawdziwe, albo za fałszywe i znowu albo sądziłaś, że 

było powiedziane z miłością, albo bez miłości. Tego ostatniego przy-

puszczenia oczywista, że nie miałaś, więc zostają pierwsze.  

Ale rozbierzmy wszystkie, a rozbierzmy z Panem Jezusem, to 

jest, co na każdy raz Twoja dusza by poczuła, czując z Nim razem.  

I jeszcze przedtem połóżmy to, jako pewniki mające sprawę rozsądzić, 

że podobne przekonanie dla natury naszej i osoby po ludzku wziętej, 

jeśli prawdziwe jest upokarzające, jeśli fałszywe jest bolesne i gorzkie. 

Zaś dla nadnatury i osoby po Bożemu wziętej, jeśli prawdziwe jest bo-

lesne przed Panem, jeśli fałszywe jest zupełnie obojętnym. Otóż w ta-

kich razach wszystkich patrz, co wypadnie. Jeżeli to przekonanie 

Matki uważałaś za prawdziwe, tedy dla natury Twojej, dla Twego ja 

ludzkiego było upokarzające (i rzeczywiście, choć o tym nie mówisz 

ślad jednak widać). Dla nadprzyrodzonej zaś Twojej istoty powinno 

tylko było być bolesne przed Bogiem, ale tą boleścią nie jest ta, o któ-

rej mówisz i nie było takiej. Bo ta, o której mówisz była połączoną  

z wdzięcznością Panu Jezusowi, a Ty nie mogłaś mieć dlań wdzię-

czności za to przekonanie, jeśli owo przekonanie było prawdziwe, bo 

w takim razie byłabyś była wdzięczną za niedobry, za niedoskonały 

stan duszy. Najwięcej mogłaś być Mu wdzięczną, gdyby z nie miłością 



 231 

było Ci to udzielone, ale wtedy nie za owo przekonanie, ale za nie 

miłość, jakoby za pewne prześladowanie.  

 Jeśli zaś z miłością, tedy mogłaś być wdzięczną i Panu Jezu-

sowi, i Matce prócz tego, jednakowoż nie za owo przekonanie, ale za 

tę miłość. W każdym tedy razie Twoja wdzięczność nie była za owo 

przekonanie jako prawdziwe i nadnaturalne przyjęte, i być nie mogła, 

więc ani boleść nie była nadnaturalna. Więc z tej strony rzecz uważa-

jąc wdzięczność Twoja (bo tej nie przeczę) była za owo przekonanie, 

przypuszczenie jako prawdziwe, ale naturalnie przyjęte, a więc upoka-

rzające, że zaś pochodzące od osoby drogiej, więc było bolesne i oto, 

jak owa boleść staje się boleścią naturalną. To z jednej strony. 

Terazże z drugiej strony, jeżeli to przekonanie uważałaś za fał-

szywe. Może mi przerwiesz, że jedno i drugie razem być nie mogło? 

Przepraszam; dno naszej istoty, szczególniej na tej dziedzinie uczuć, 

pełne jest sprzeczności, tak że czarne z białym i tak i nie razem się 

miesza. Mogłaś więc owo przekonanie uważać za fałszywe, a przy-

najmniej za niesłuszne i tego nawet są ślady oczywiste w Twym li-

ście. Otóż gdybyś to przyjęła w nadprzyrodzony sposób z Panem Je-

zusem jedno czując, przekonanie owo Matki, czy fałszywe, czy nie-

słuszne, byłoby Ci zupełnie obojętne jako przekonanie, a tylko dla 

Matki samej i dla jej usposobienia miałabyś uczucia odpowiedne  

z Panem Jezusem, to jest, jeżeli byś to widziała, że bez miłości Ci 

udzielone, wtedy byś ofiarowała to Panu Jezusowi wdzięczna, że 

masz coś do ofiarowania. Jeżeli zaś z miłością, wtedy byś przy wdzię-

czności starała się przekonać ją o prawdzie, jak się rzeczy mają, ale 

nie miałabyś nigdy ani boleści, ani goryczy. Przeciwnie, jeżeli byś 

przyjęła naturalnym uczuciem Twoim, ludzkim ja, a uważałaś owo 

przekonanie za fałszywe, niesłuszne, wtedy musiałaś uczuć boleść  

i gorycz tym większą, im to od milszej osoby pochodziło.  

W takim razie czując cierpienie, choć naturalne, odblask owych 

wyższych świateł i powodów, którymi żyjesz, kazał Ci to ofiarować  

z wdzięcznością Panu Jezusowi. Ale tej wdzięczności by nie było, 

gdyby nie było ofiary, ofiary by nie było, gdyby nie było cierpienia, 

cierpienia by nie było, gdyby nie było dotkniętego naturalnego uczu-

cia. Tak więc powodem owej niby dobrej rzeczy, wdzięczności była 
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rzecz niedobra, to jest cierpienie z nieporządnego uczucia. Ale teraz 

może zrozumiesz, dlaczego powiedziałem, że owa wdzięczność może 

gorsza od tej boleści i goryczy. Bo owa boleść i gorycz była wpra-

wdzie nieporządkiem, ale ta wdzięczność była jakoby uznaniem  

i uświęceniem tego nieporządku. 

Gdybyś w całej tej rzeczy z Panem Jezusem była czyniła, to jest 

gdybyś nie była w zagmatwaniu i pozwoliła Jemu była w sobie czynić, 

wiesz jakbyś postąpiła? Oto byłabyś się upokorzyła, że w Tobie po-

wstała ta boleść i gorycz, byłabyś poprosiła Pana Jezusa, aby Ci dał 

poznać obojga źródło, a On by Ci dał poznać. I byłabyś zobaczyła, że 

to przekonanie Matki dlatego Ci było bolesnym, że w obu przypu-

szczeniach, czy ono prawdziwe, czy fałszywe, (a wierzaj mi: Twoja 

natura mimo kontradykcyi [zdania przeciwnego] oba przypuszczenia 

równie przyjmowała), czy tak, czy tak zawsze naturalnym sposobem 

raniło Twoje serce. Albowiem jeżeli fałszywe, tedy gorycz, że tak  

o Tobie myśli najmilsza osoba, jeżeli prawdziwe, wtedy upokorzenie, 

bo wniosek, że nie masz miłości bliźniego itd.! A, czy gorycz, czy 

upokorzenie zawsze boleść i oto masz wszystkie Twoje oworazowe 

uczucia i widzisz, jak pochodzą z owego przekonania Matki naturalnie 

przyjętego i to w obu zarazem przypuszczeniach: i że prawdziwe, i że 

fałszywe. 

I nie uciekaj się do ostatniej ucieczki, że ów wniosek, iż nie 

masz miłości bliźniego sam z siebie jest gorzki i bolesny, a nie upoka-

rzający. Powiedz mi, czy Mu w sumieniu wierzyłaś? To być nie może, 

bo sumienie, gdybyś Go zapytała, głośno by Ci odpowiedziało, że  

z łaski Pana Jezusa masz tę miłość. To Ci było bolesnym, dlatego że 

takie było przekonanie Matki. Więc wraca owo upokorzenie, choćby 

miłosne, że tak powiem, i stąd owa boleść, a wszystko naturalne. 

Gdybyś ową uwagę Matki przyjęła była w nadnaturze i w praw-

dzie, wtedy byś z zupełnym spokojem, bez boleści i bez goryczy, szu-

kała przed Panem Jezusem, co tam jest prawdziwego, a odkrywszy (bo 

zdaje mi się, że coś jest) byłabyś się naprzód upokorzyła, potem była 

wdzięczna Panu Jezusowi za tę prawdę Ci pokazaną, a nareszcie do 

pokoju dodałabyś wesele jeszcze, żeś poznała rzecz dotąd niewidzianą  

i byłabyś z tego wszystkiego tym szczęśliwszą. Boleści i goryczy nie 
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byłoby w tym wszystkim, ani cienia. 

Albowiem o tym wiedz, moja Siostro najdroższa, że wszelka bo-

leść podobna, wszelka gorycz i smutek jest rzecz niedobra, jest zna-

kiem własnej naturalnej czynności. Przypomnij sobie, te trzy są znaki: 

1/ pośpiech (lub lenistwo), 2/ obawa (lub zarozumiałość), 3/ smutek 

lub zadowolenie). Gdzie cokolwiek z tego trojga, tam własna czyn-

ność. 

Wprawdzie może być prawdziwa boleść, nadprzyrodzona, ale tej 

boleści jedyna jest tylko przyczyna, to co boli Pana Jezusa; tak jak 

prawdziwej pociechy, jedynej i pozwolonej, jedyne tylko jest źródło, 

to co cieszy Pana Jezusa. Ale w czym to bolało Pana Jezusa, że Matka 

miała owo o Tobie przekonanie? I czy Ty się przekonałaś o tym, że to 

bolało Pana Jezusa? 

Otóż wracam do tego moja Siostro najmilsza, co w tej uwadze 

Matki było prawdziwego? Ja Ci tego nie powiem sam, bo lękam się 

albo nie dotrzeć do dna rzeczy, albo też przesadzić. Ale jest sposób 

daleko prostszy. Proś Ty sama Pana Jezusa, aby Ci pokazał. Niech po-

każe, czy Ty się dosyć udzielasz Siostrom, zwłaszcza że ich dusze są 

Ci poświęcone, czy się wylewasz, jak trzeba i o ile trzeba? Czy też 

możesz, powinnaś więcej zrobić i jakim sposobem? Tego wszystkiego 

Pan Jezus tylko nauczyć może: do Niego Cię odsyłam. Ale rozumie się 

masz to badanie nad sobą uczynić ze wszelkim pokojem i z wszelką 

miłością Pana Jezusa, Jego woli i dusz. I choćbyś odkryła, że wiele 

brakuje, nic się nie zamącisz, ale owszem będziesz weselszą i szczę-

śliwszą. 

5 grud.[nia] 1868 [r]. Jakże się w tym rozpisałem. Ale niech to 

posłuży na objaśnienie rzeczy, jeśli jej tylko niejasnością nie zamą-

ciłem. Mam jednak nadzieję dobrą w Panu, że On Sam prawdy te 

wszystkie pokaże jasno.  

Siostro moja najdroższa chciałbym, abyś raz zobaczyła i rozró-

żniła wzajemnie od siebie dokładnie te dwie rzeczy: z.jednej strony ła-

skę Pana i działanie Jego w Tobie, z drugiej Twoje ja i wyrywanie się 

Jego, mieszanie się Twojego ja do samychże czynności łaski Bożej. 

Dałby Pan, żebyś mogła coraz jaśniej i coraz prędzej w danym razie 
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poznawać, to ostatnie szczególniej. To by przyprowadziło w Twojej 

duszy, wszystko do porządku i nie byłoby w niej już nigdy tych gwał-

townych stanów w jakie nieraz wpadasz. 

Ja się za Ciebie w tych dniach więcej niż zwykle modliłem, bo 

choć nasze modlitwy wszystkie są wspólne, ale co innego ta wspól-

ność, a co innego modlenie się za Ciebie i za Twoje potrzeby. I czuję 

w mej duszy obowiązek miłości z Pana Jezusa Samego płynący, ach, 

bo wszystko z Niego i we wszystkim On Jeden! obowiązek mówię za-

jęcia się tymi potrzebami Twymi i przyprowadzenia, czyli raczej 

wskazania Ci drogi jak przyprowadzić, a oddania Panu Jezusowi 

przyprowadzenia wszystkiego do porządku. Chciałbym serdecznie, 

żeby się to już raz zrobiło, żebyś nie marnowała tyle drogiego czasu 

na niepotrzebne uczucia, przejścia wewnętrzne, zamącenia i mozolne 

przychodzenie na powrót do porządku. Otóż w tym celu chcę Ci co-

kolwiek powiedzieć dokładniejszego o tym mieszaniu się naszego ja  

i jego czynności do samego działania Bożego w nas. To mieszanie się 

jest podwójne: naprzód jest mieszanie się tego ja jako ja, jako tego, co 

jest i czym jest, i dla którego coś jest, a następnie jako tego, co czyni, 

działa, rusza się samo z siebie. Jednym słowem to podwójne mie-

szanie się tego ja można w dwóch słowach wyrazić: w pierwszym ra-

zie, to ja jest, w drugim razie: rusza się. 

Otóż naprzód to ja jest wtedy, kiedy o sobie myśli, kiedy siebie 

czuje, kiedy zamierza i zatwierdza siebie. Przykłady tego pierwszego 

biorą się z Twoich listów. Piszesz pod d.[niem] 18 listopada „Zdaje 

mi się, żem przyczyną wszystkiego złego, że nędza moja zaraża tę 

ziemię, błagam o wymierzenie sprawiedliwości nad tą nędznicą, któ-

ra tak zakrwawia Serce Boże.” Niepodobna! Czyż doprawdy tak 

czułaś? Ten fałsz, tę przesadę, tę jaskrawą fantazję? Ale ja za Ciebie 

odpowiem. Być może, iż doprawdy to czułaś i nawet tak było. Skąd-

że tedy? Ja Ci wytłumaczę. Oto myślałaś o Swoim ja, zatwierdziłaś 

go, choć w złym, a jak mocno! Zamiast tego, żeby je przyprowadzić 

do nic, przetworzyłaś to ja, choć w czarną, ale w nieskończoność!  

Nie tak Trzeba było uczynić, Siostro najdroższa! Wszystko po-

dobne jest tylko fałszem. Trzeba było prawdę widzieć. Prawda zaś 

jest w tym, że co innego jest natura, a co innego osoba - co innego to 
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co moje, a co innego to samo ja. Natura i to co moje jest nędzą, prze-

wrotnością, szkaradą, ale póki moje ja na to nie zezwoli lub jeżeli nie 

trwa w tym zezwoleniu, wtedy moje ja nie jest tym wszystkim, ale 

jest tylko Niczym, wielkie, nieskończone Nic.  

Terazże uważaj: jeśli ja to nic, jako coś zatwierdzę i myślę,  

i czuję, że to coś i z tym coś, to jest z tym ja tak zatwierdzonym, ową 

nędzę połączę; wtedy to ja stanie się doprawdy owym nędznikiem 

lub nędznicą, która zaraża zimię i zakrwawia Serce Boże i godna jest 

wszelkiej kary. Ale, kiedy ja to Ja jako Nic nie tylko nie zatwierdzę, 

ale zniszczę myślą i uczuciem, tak jakby go nie było, bo czyż Nie 

jest? Wtedy już nie mam z czym, ani z kim owej nędzy połączyć, 

wtedy już nie ma żadnego nędznika godnego kary, tylko jest sama 

nędza, materialna, faktyczna, prosta nędza, która zasługuje nie na 

karę, ale owszem na zlitowanie.  

Czy widzisz jak wszystko zależy od zatwierdzenia swego Ja jako 

coś lub zaprzeczenia jako Nic. W pierwszym jest fałsz, a w drugim 

prawda i wszystkie uczucia (że zaraża, że godne kary itd.) z pierw-

szego urodzone są fałszywe, a uczucia z drugiego (że nic niewarte, 

ale godne litości itd.) pochodzące są jedyne prawdziwe. Czy to wi-

dzisz, Siostro, czy widzisz? 

Przy tej okazji Siostro najdroższa, wytłumaczę Ci jeden fakt  

w życiu duchownym często się zdarzający. Spotykają się dusze, które 

czują się jakoby odrzucone od Boga, jakoby potępione. Jest to, to 

samo uczucie, o którym wyżej pisałaś, tylko nieco dalej posunięte. 

Otóż dlaczego te dusze w takim stanie się znajdują? Dlatego że za-

twierdzają swoje Ja, czują je i myślą o nim, jest ono w nich, jest Coś! 

A Pan Bóg nie może się przybliżyć do tego fałszu! Więc czują odstą-

pienie Boga, odrzucenie. I póty nie wyjdą z tego, póki nie wyniszczą 

się z własnego ja. Biedne! Nie wyrzekły się dobrowolnie, nie zstąpiły 

własnym pędem do tego Nic, jakim są ich osoby, więc muszą się 

oczyszczać poniewolnie, że tak powiem, okropną pracą i krwawym 

konaniem. A to z łaską Bożą tak łatwo mogły były uniknąć tego! 

Darmo nic nieczystego nie wejdzie do Królestwa Bożego, ani Bóg do 

niego. A największą nieczystością w stosunku mistycznym do Boga, 

jest postawić swoje ja, jako coś. Czy to rozumiesz Siostro najmilsza? 
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Otóż widzisz teraz pewno, co uczyniłaś w owych słowach, któ-

re wyżej przytoczyłem. Postawiłaś się jako ogromne nieskończone 

coś, które tyle złego robi i na takie kary zasługuje! 

I jeżeli wtedy czułaś coś podobnego do potępienia, tedy to było 

karą za fałsz. Chociaż pocieszam się tą myślą, że nie bardzo czułaś tę 

karę, bo ile znam Twoją duszę, całe owo postawienie Twego ja jako 

coś, było raczej w wyobraźni tylko, nie w samej duszy. I to szczęście 

dla Ciebie. Ale trzeba się i tego pozbyć za pomocą Pana naszego i proś 

Go o to. 

Żeby Cię na drogę naprowadzić przytoczę Ci inne ustępy  

z Twych listów do tego samego postawienia się duszy, że tak rzekę 

odnoszące się. Piszesz mi pod dniem 23 paźdz.[iernika]: - „o ciężko-

ściach, w których rada bym skryć się od oczu ludzkich wołając do Bo-

ga: Czemuś mnie opuścił? Czułam, że to było oczyszczenie z win zu-

pełnie mimowolnych, i o których nawet nie wiem.” 

A czy teraz wiesz o nich? I co zacz one? 

I przedtem 22 paźdz.[iernika]: „Drugiego dnia rekolekcji przy-

było jeszcze opuszczenie wewnętrzne, gorycz, obawa życia, zdawało 

się, że Pan Jezus zostawia duszę jej własnej słabości i nędzy, a więc 

widziała dla siebie tylko piekło, rozpacz; zdawało się, że już ją od-

rzuca na zawsze... Najokropniejsza była obawa życia, nawet piekło 

pożądańsze, bo widziałam w nim same niebezpieczeństwa, a żadnej 

pomocy od Boga.” 

Ja, ja, i zawsze to ja, to jest przyczyna tego wszystkiego - ja jako 

coś. Dlaczego widziałaś niebezpieczeństwa w Twym życiu? Bo czułaś 

je oparte na Swoim ja. Dlaczego żadnej pomocy od Boga? Bo w Tobie 

było Twoje ja jako grunt własnej pomocy i Bóg chciał Ci dać uczuć na 

jakim gruncie jesteś oparta - mimowolnie, ale oparta. To wszystko 

tedy było ze strony Boga silnym działaniem, aby Cię wprowadzić  

w Twoje Nic. Ach, gdybyś była zrozumiała i weszła całą istotą w ten 

grunt, w to lube, przenajdroższe, cudowne nic! Wtedy od razu zni-

kłyby wszystkie niebezpieczeństwa i wszystkie obawy, bobyś oddała 

to Nic - to Twoje inne teraz Ja – Bogu, i w tym Nic byłby Bóg,  

a w Bogu to Nic. W tym nowym Ja Bóg, a w Bogu to Ja; już by o so-

bie nie myślało, siebie nie czuło, bo czyż można myśleć i czuć to, co 
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Nic? - a natomiast stanąłby Bóg. A jeśli Bóg z nami „kto przeciwko 

nam”? Mój Boże! Jak to łatwo! A jednak jak trudno! 

Czy teraz Jesteś na drodze Twojej własnej duszy? I czy wszystko 

rozumiesz? Wytłumaczyłem Ci jednak dotąd tylko jedną stronę rzeczy. 

Zostaje mi druga. Dotychczas mówiłem o tym ja, ile jest coś, teraz zo-

staje mi mówić o nim, o ile rusza się, to jest bierze się do dzieła, dzia-

ła, czyni; - nie jest we własnych rzeczach, bo o tym tu nie mówimy, 

ale w rzeczach Bożych. 

Biorę znowu przykłady tej rzeczy z Twoich listów. Pod dniem 

12 listopada piszesz: „To znowu błagałam Go, jeśli ja” (a co? czy nie 

ja?) im (to jest siostrom) zawadzam, jeśli sprowadzam (znowu ja! ja!) 

zło jakie, które Mu się nie podoba wtedy, żeby zniszczył ten potwór 

itd.” Już widzisz sama, co tu jest z pierwszej kategorii, o której dotąd 

mówiliśmy, ile tego ja, ja!  

A ja Ci powiem, co tu należy do tej drugiej, o której teraz chcę 

mówić. To się zamyka w tym słowie: Błagam! On to jest ten ruch, ona 

ta czynność Twojego Ja, które Ci chcę teraz przed oczy wystawić. Bła-

gałam, powiadasz o te wszystkie tak zdaje się piękne rzeczy. Ale bądź 

pewna, że to Ty błagałaś, to był Twój własny ruch, ruch i czyn Twoje-

go ja, Pan Jezus Cię do tego nie popchnął i nie był w tym błaganiu ra-

zem z Tobą. I dlatego błagałaś o rzeczy fantastyczne. A potem owo 

ofiarowanie się być pozbawioną Komunii [świętej], korespondencji 

itd? Wszystko Twoje, wszystko Twoje! Po co robić te przypuszczenia? 

Po co nimi się bawić? A jeśli przyjdą same, wtedy je uciąć jednym cię-

ciem. A wiesz jakim? Przewybornym: to mi dałeś Panie, to tylko 

mam! To mi weźmiesz tego już dzisiaj nie mam, z góry oddaję. To mi 

dasz lub zachowasz, to jedno tylko mieć będę. A nie wchodzę wcale  

w to, co to takiego? Czy to, czy tamto, to mi wszystko jedno! I dosyć. 

Nie tracić czasu na takim lub owakim przypuszczeniu. 

Ach Siostro najdroższa! Z Panem Jezusem, to tylko się żyje 

obecną chwilą i obecnym czynem i nie wybiega uczuciem w marne 

przypuszczenia. I jeśli się nie rzuca pereł przed wieprze, tedy ani ziar-

na Bożego, ani piasku pustyni. Czy rozumiesz? 

Ten jest jeden rodzaj tego ruszania się naszego ja. Nie mnożę 

przykładów, bo byłoby za wiele pisania, a myślę, że rzecz dostatecznie 
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wskazana. Są jednak i inne rodzaje tego ruszania się. Szczególnie ten 

rodzaj, który zależy na pragnieniu, bo i pragnienie jest ruchem. Zaiste 

pragnąć rzeczy Bożych jest obowiązkiem, ale trzeba, żeby to pragnie-

nie było wzniecone przez Ducha Św.[iętego] i utrzymywane wspólnie 

z Jezusem; nie zaś przeciągane i podżegane przez nas samych. Jed-

nakowoż zdaje mi się, że to ostatnie przebija się w Twoich pragnie-

niach. Piszesz 13 listopada: „Pragnie się silniejszego bólu, większego 

męczeństwa, by ono strawiło, by nić tego życia tak długiego przerwało 

itd.” Co do treści rzeczy myślę, że to pragnienie jest od Pana Jezusa, 

ale zdaje się mi spostrzegać, że z Twojej strony jest pewne jego prze-

ciąganie, jak powiedziałem i podżeganie. A nawet to, żeby nić życia 

przerwało, takie pragnienie powinno w nas być tylko mimowolne,  

a nie dobrowolne i rozmyślne, jak się w Tobie być zdaje, i owszem wi-

docznie jest. Tego się strzeż: to już jest przymieszanie czynności na-

szego własnego ja do działania Bożego. Ach! Jak powinno być czyste 

przyjęcie tego działania Bożego w nas i odpowiedzenie mu z naszej 

strony! 

W tym samym rodzaju jest Twoje pragnienie odpowiedzi mojej. 

To już wyraźnie jest pragnienie pochodzące z Twego własnego gruntu. 

Tego i dowodzić nie potrzebuję naprzód, dlatego że rzecz sama jest 

oczywista, a potem, dlatego że Pan sam wewnętrznie przestrzegł Cię  

o tym i kazał być obojętną, i kazał być spokojną raz i drugi. Czyż Ty 

możesz mieć pragnienie sama z siebie? A teraz pomyśl, ile z tym pra-

gnieniem było innych uczuć pomieszanych, ile aktów wewnętrznych, 

choćby nawet w rodzaju ofiary, zgoła niepotrzebnych, a zawsze 

własną czynnością uczynionych! Ile to ruchów na prawo i na lewo,  

i naprzód, i w tył, tego ja, tego niespokojnego ja! 

Czy teraz rozumiesz, co to jest to ruszanie się tego ja w rzeczach 

Bożych? I o ile ono w Tobie się dzieje? I że to, to, a nie co innego, po-

łączone z ową pierwszą kategorią objawów tego ja Twojego, jest przy-

czyną wszystkich nieporządków w Tobie? 

A teraz, kiedy spotykam na końcu Twego listu takie zapytanie: 

„Ojcze najmilszy, odpowiedz mi jeszcze i na to, co ci się zdaje o tak 

częstych zmianach w przejściach mej duszy? Sama nic tu innego nie 

widzę jak, że cierpienia z pociechą na przemiany spotykać nas muszą; 
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ale to zastanawia naszą drogą Matkę”. Wtedy zdaje mi się, że już teraz 

sama jesteś w stanie odpowiedzieć na to i wyrzec, czy Ty raczej do-

brze widzisz, czy też Matkę słuszniej zastanawia rzecz cała. Odpo-

wiedź cała sprowadza się do dwóch słów i dla Matki, i dla Ciebie już 

teraz pono najjaśniejszych. Wszelkiego cierpienia w Tobie przyczyną 

jest Twoje na dnie lub siedzące, lub ruszające się ja własne, a pociechy 

źródłem, o ile prawdziwe, jest działanie Boże w Tobie. 

To jasne i nieomylne jak prawda sama. 

Niech odetchną! Dziękuję Panu Jezusowi, że mi dał ten list na-

pisać, bo zdaje mi się, że po takim liście już nie będę potrzebował dru-

gich podobnych pisać, a dopełniłem w nim obowiązku miłości mojej 

dla Twojej duszy. Wolałem od razu go spłenić i dlatego całą rzecz 

wziąłem aż do dna, i poświęciłem aż parę dni czasu. 

Praca nasza, Siostro moja prawdziwa, w tym głównie i już teraz 

o tym dobrze wiemy, aby coraz więcej i więcej, coraz doskonalej i zu-

pełniej pozbyć się naszego nieszczęśliwego własnego Ja i w jego 

ruszaniu się w nas, i w jego ostatnim na dnie siedzeniu; to nasza praca 

z Nim razem, po której nastąpi Jego praca w nas, choć nie bez nas, ale 

już wyłączniej. Jego owe mówię objawienie się, Jego i zatwierdzenie 

w nas i przemienienie najszczęśliwsze naszego ja w Jego własne. 

Wtedy nastąpi, co nam zapowiada Apostoł, Jego miłość i Jego Obja-

wienie: Teraz, prawi, jesteśmy Synami Bożymi, ale kiedy się On 

objawi, podobni do Niego będziemy.  

O przyjdźże, przyjdź Panie Jezu! I duch i oblubienica wołają: 

Przyjdź Panie Jezu! A On odpowiada: Oto idę i prędko! Amen.  

Na tym się kończy cały Nowy Testament. Na tym i ja mój list 

zakończę. I w tym oczekiwaniu przyjścia Pana Jezusa tu do nas  

i w nas na ziemi – najdoskonalszego, a potem Onego na wieki. Zostaję 

w niewymownej Jego miłości najzupełniej Twoim. 

       [Brak podpisu ks. Piotra Semenenki CR.] 

 

 

 

 



 240 

148. List do siostry zakonnej (ACRR 3675) 

 

Rzym, 7 grudnia 1868 [r]. 

 

Najdroższa moja w Panu Matko i Siostro, 

Przecież, przecież, zebrałem się na list do naszej kochanej Sio-

stry N! Ale już za to ma w czym przebierać, nie wiem, czy kiedy tak 

długi list napisałem. Proszę Cię przeczytaj go. Cokolwiek dla siebie 

wziąć możesz to wszystko weź tak jakby do Ciebie było. Wierzaj mi, 

że całą duszą jestem zdaje mi się dla Twojej duszy wylany - i bardzo, 

bardzo pragnę, żeby Pan Jezus już doskonale był w Tobie, i Ty Mu się 

oddała już raz doskonałym oddaniem się miłości.  

Ach Siostro najdroższa, co to za szczęście i to nie nasze tylko: 

kochać! Ale to dar niebios, dar miłości Najwyższej, tak piękny (bo To-

bie o piękności trzeba mówić) tak cudowny, tak przedziwny, że w nim 

samym niebo! Ale dar z niebios mówię, trzeba oń [go] poczuć, choć Ci 

na Twój list jeszcze w szczegółach nie odpisałem, Ty zresztą pisuj do 

mnie o Swojej duszy; a i tak masz już ode mnie niejedno na co odpisać 

warto. Zobaczysz przyjdzie wolna chwila, gdzie ja Ci na wszystko ra-

zem odpiszę. A donieś mi zarazem o pobycie Ojca Przełożonego na-

szego u Was. Pozdrów i pobłogosław ode mnie wszystkie Siostry. Sio-

strze N. powiedz, że i na nią kolej przyjdzie. Pan Jezus z nami. O Sio-

stro i Matko najdroższa, podajmy sobie ręce i kochajmy Go całymi 

siłami naszymi, a przynajmniej głośno wołajmy o to do Niego. W Jego 

miłości najoddańszy. 

ks. P.[iotr] 

 

 

149. List do siostry zakonnej niepokalanki (ACRR 3676) 

 

Rzym, 8 grudnia 1868 [r]. 

 

Siostro moja w Panu najdroższa, 

Dziś wielkie u Was Święto, ale i u nas było niemałe. Odbyło się 

w Waszej dawnej kapliczce na via Paolina. Paweł Smolikowski, Wła-
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dysław Feliński i Leon Zbyszewski składali przyrzeczenia, a Stefan 

Pawlicki otrzymał pasek. Ci czterej można powiedzieć, że są kwiatem 

ogródka naszego - i świeżym, i kraśnym, i pachnącym przed Panem. 

Niech za nich i w nich, i przez nich pochwalony będzie nasz Pan Naj-

łaskawszy. To było prawdziwe święto i było między nami ciche  

a prawdziwe wesele. I stary Ojciec Karol przybył, choć to było rano od 

ś[w]. Klaudiusza na to święto i wszyscy inni, była cała rodzina razem 

dość już liczna dzięki Bogu! Przy śniadaniu wspominaliśmy o Was  

i cieszyliśmy się, że i u Was o tej samej godzinie podobne jest wesele  

i podobnież Pan Bóg jest pochwalony. Deo gratias! 

Kilka dni temu wyprawiłem na Twoje ręce list do o. Przeł.[ożo-

nego] i przyrzekłem nazajutrz pisać do Ciebie samej. Nie mogłem. 

Oprócz innych rzeczy bardzo gwałtownych zwaliła się na mnie robota 

od Kongregacji Indeksu, sesja miała być 7-go, to jest wczoraj i rzeczy-

wiście była, ale ja całą noc z 6 na 7 musiałem przesiedzieć pracując; 

dopiero o 5-ej z rana mogłem się położyć na parę godzin; o 7 
½
 miałem 

Mszę świętą, a o 9-ej już byłem na sesji. Byłem za to sowicie wyna-

grodzony. Ta sama sprawa, która mnie nieco niepokoiła w Jazłowcu 

jeszcze, jak sobie dobrze przypomnisz i dla której tak z powrotem 

śpieszyłem, o którą tyle się obawiałem, zakończyła się wczoraj prze-

ciwko wszelkiemu memu oczekiwaniu pomyślnie.  

Ci sami, co przedtem głosowali przeciw - dziś za, niektórzy  

z nich przynajmniej dość liczni, żeby szalę przeważyć. Hacc mutatio 

deksterae Ekscelsi. To przemiana prawicy Najwyższego! I za to Deo 

gratias! O mnie i o moje zdrowie nie lękaj się. Położyłem się wczoraj, 

to jest tegoż dnia wieczorem o 7 
1/

2 i spałem 9 przeszło godzin i dziś 

się czuję, jakby się nic nie było stało. Jest to różnica między takim 

przebraniem miary dzisiaj a dawniej, że dawniej spotykało mnie ono 

przesilonego już przedtem i dodawało znużenie do znużenia. Dziś zaś 

inaczej, bo staram się wysypiać i przyjąłem to z samegoż polecenia 

Ojca Przełożonego za prawidło, aby się wysypiać. Wprawdzie to mi 

ujmuje od pracy codziennie 1 albo i dwie godziny czasu (bo niestety 

spać muszę okrągłych 8 godzin i ledwie, że mi wystarcza), ale cóż już 

robić? Lepiej to, niż owo przesilenie się i znużenie ostateczne, które 

mnie już parę razy, a raz najzupełniej nad grobem postawiło. Dziś 

tedy, jak przyjdzie taki kazus nadzwyczajny, to wprawdzie znuży mnie 
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na tę chwilę, ale się też chwilą następną odpoczynku łatwo naprawi.  

Było coś podobnego, nawet gorszego temu dni dziesięć, kiedy 

pisałem mowę pogrzebową po naszym kochanym kapitanie. Mowa, 

jak na mowę była kolosalna: zacząłem ją pisać w wilię dopiero, bo  

O. Karol koniecznie na 8-y dzień po śmierci nabożeństwo naznaczył, 

zresztą miał słuszność i odkładać nie można było. Napisałem coś 

wprawdzie przez dzień, ale ani czwartej części całej rzeczy nie było. 

Jak tedy siadłem o 5-ej wieczorem na powrót do pracy wstałem  

z miejsca dopiero o 6 z rana nazajutrz, to jest, że 13 godzin ciągiem 

pracowałem. Do 9-ej potem spałem, następnie miałem Mszę świętą,  

a o 11-ej zacząłem czytanie mowy, dość prędko czytając skończyłem  

o 12 
1
/2. Mimo to jednak, chociaż tego dnia byłem naturalnie znużony, 

następnego jednak już się czułem zupełnie dobrze. To dowodzi, jak ten 

system nie bycia zwykle zmordowanym służy na wszelki nadzwyczaj-

ny przypadek, kiedy tymczasem taki sam przypadek uderzający na 

zmordowanego może mu być fatalny. A vis an lecteur! 

Nie pisałem Wam jeszcze o śmierci kapitana Korzeniowskiego. 

Kiedy na początku listopada Ojciec Święty odwiedzał opactwo Trapis-

tówa alle tre fontane za ś[w]. Pawłem, był tam z nim i nasz kapitan. 

Słota była straszliwa i zimno. Przeziębił się i dostał zapalenia płuc.  

W 7 dni potem już go nie było. Dobili go allopaci. Radziłem ci ja 

wprawdzie żonie homeopatię, ale co to radzić w takim przypadku? 

Było i to jeszcze na pociechę, ale i na nieszczęście kapitana, że Ojciec 

Święty przysłał mu swojego lekarza, p. Viale Prela, który go nie od-

stępował, krew po krwi puszczał; jednego dnia dwa razy z pewnością, 

jeśli nie trzy i innych dni także. Jednym słowem dobili go. Ale co tu 

narzekać! Pan Jezus tę mu naznaczył godzinę i dlatego umarł. Byłem  

u niego dwa dni przed śmiercią. Prawdziwie miło było go widzieć, 

taka pogoda i taka dobroć na twarzy! Po śmierci powiadają, że nie tyl-

ko wypiękniał, ale stał się pięknym nawet. Powiadają także, mimo ca-

łej dobroci i poczciwości jego żony, że to ożenienie śmierć mu przy-

śpieszyło, szczególniej dla zmiany całego sposobu życia.  

Ja bym może powiedział, że chyba dlatego iż miał okazję daleko 

więcej cnót czynić mimo tej zacności swej żony, i że ta liczba ich do 

której sam będąc potrzebowałby lat 10 lub 19, tu mu się wypełniła  
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w trzech lub czterech. Przypominając sobie jego osobę w tych latach 

ostatnich widoczny widzę ten ślad, jaki mi w uczuciu pozostał, dosko-

nałej cierpliwości i dobroci w całym jego postępowaniu, więcej niż 

kiedykolwiek dawniej, jakiejś łagodności zupełnie nadprzyrodzonej. 

Co do mowy pogrzebowej myślałem, że niewiele będę miał do 

powiedzenia; tymczasem jak przejrzałem wszystkie jego papiery, po-

stać jego nadzwyczaj urosła, po mojej mowie, gdzie samą tylko praw-

dę, albo raczej tylko jej dziesiątą część z braku czasu powiedziałem, 

wszyscy się także dziwili i to samo rzekli, że znając go, nie znali go. 

Każę przepisać tę mowę i przyślę Wam ją da Pan Bóg przez O. Ka-

mieńskiego, rektora z Tarnopola, który w tych dniach z Rzymu wy-

jeżdża z powrotem. Tyle o naszym kapitanie. Requiescat in pace! 

Z powodu O. Kamieńskiego stoją mi na myśli jezuici. Jest to 

jedna z najdrażliwszych kwestii, i która mi często na myśl przychodzi. 

Chociaż o niej mówiliśmy podczas mego u Was pobytu nie dosyć jed-

nak, i wnioski do jakich przyszliśmy nie były dość dokładne. Nieza-

wodnie, że przede wszystkim iść powinna prawda i gdy obowiązek, 

tedy bez żadnych względów, ale właśnie, dlatego że tylko prawda ma 

występować, trudno w tej kwestii o jezuitach właściwą znaleźć miarę. 

Oni niezawodnie w historii wielkie położyli zasługi, jak z drugiej stro-

ny niemałe popełnili zboczenia. I dziś to samo, wiele czynią dobrego, 

chociaż z niektórych ich zasad i kierunki są zupełnie fałszywe. Jak tu 

miarę zachować? A szczególnie, jak tu oddać słuszność temu, co 

dobre, mówiąc o tym, co złe? Albowiem o tym się przekonałem, że 

wykazując to co niedobre, tak się szala na tę stronę złą przeważa  

i w mówiącym, a jeszcze bardziej w słuchających, że owa dobra stro-

na, jakoby znikała, jakoby jej nie było. Więc, co tu począć? Boć prze-

cież nie można być niesprawiedliwym, choćby przypadkowo, choćby 

tylko przez następstwo rzeczy. Z tego nie chcę wnioskować, że wypa-

da zupełnie milczeć o stronach niekorzystnych, ale to muszę wyprowa-

dzić, że trzeba wielkiej ostrożności w mówieniu. Więc na dzisiaj przy-

najmniej wnioskuję na taką ostrożność. Ja zawsze w tej kwestii czuję 

potrzebę dokładniejszego i lepszego wyświęcenia rzeczy i porozumie-

nia się między nami. Da Pan Jezus, że to kiedyś nastąpi. 

Co do tego O. Kamieńskiego, był on u mnie parę razy i ja u nie-
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go. Jest to, zdaje się, bardzo dobry i serdeczny człowiek, prócz tego 

rozumie się, że jest przykładnym kapłanem; o reszcie nie wiem. Ze 

mną był najuprzejmiej. Jednakże, jeżeli zobaczę, że niewielki będzie 

koszt przez pocztę, tedy raczej prześlę ową historię przez pocztę. 

Teraz mam rachunek do załatwienia z siostrą Marią – i z góry ją 

przepraszam, że dotychczas nie dałem jej znać jeszcze o tym, chcę 

mówić o pobycie dziecka jej serca, Mariana u nas w Kolegium. Kiedy 

po odjeździe O. Przełożonego przyszedł list jej do niego z zapyta-

niem, „co ma z tym fantem zrobić?” - nagle mi zabłysła myśl, że pod 

pewnymi warunkami mógłby być przyjęty do Kolegium. I przez De-

putatów udałem się do kardynała, nie w sposób proszenia o jego 

przyjęcie, ale prostego przedstawienia rzeczy. 

[Na tym list kończy się. Brak podpisu O. Piotra Semenenki CR.] 

 
 

150. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1106) 
 

Rzym, 18 grud.[nia] 1868 [r]. 

 
Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

Listy od O. Przeł.[ożonego] przez Twoje ręce przysłane otrzy-

maliśmy. Znajduję, że odpowiedzi z Twej strony o jakich nam wspo-

minasz są słuszne, tylko rozumie się, że nie mogę się zgodzić na owe 

żale co do Włochów i braciszków i odwołuję się do samego Ojca Ka-

rola. Zresztą już o tym pisałem. Inne odpowiedzi bardzo stosowne, 

według mego zdania. 

Posyłam do Bronisława Zaleskiego
59

 pierwsze kartki mowy po-

___________ 
59

  BRONISŁAW ZALESKI (1820-1880). – Przed powstaniem styczniowym udał się 

na emigrację do Paryża, gdzie był sekretarzem Towarzystwa Historyczno-

Literackiego, a także redaktorem naczelnym Roczników Towarzystwa Histo-

ryczno-Literackiego. Od 1868 r. był dyrektorem Biblioteki Polskiej w Paryżu. 

Napisał wspomnienia o Ks. Hieronimie Kajsiewiczu CR pt. Ks. Hieronim Ka-

jsiewicz (Wyciągi z listów i notatek zmarłego 1812-1873), wyd. Poznań 1878 

r., a także biografię Adama Czartoryskiego. Por. Praca zbiorowa, Materiały do 

Biografii, Genealogii i Heraldyki Polskiej, Rzym 1985 r.  
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grzeb.[owej] po Korzeniowskim z listem do niego. Proszę go albo, że-

by mi oddrukował ze 24 egzemplarzy osobno, albo żeby się z Twoją 

łaską mój drogi Ojcze Aleksandrze porozumiał, czy nie możnaby oso-

bnej edycyjki korzystając z raz złożonych druków? My tu wszyscy 

dzięki Bogu zdrowi jesteśmy. Pan Jezus z nami.  

W Jego miłości najoddańszy brat i sługa ks. Piotr 

 

 

151. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1107) 

 

Rzym, 22 grud.[nia] 1868 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

Wesołych Świąt, wesołych i najweselszych! A Pan Jezus, jak 

się raz w nas narodził, niechże zawsze będzie z nami i w nas! Naj-

śliczniej dziękujemy za przysłanie 2.000 fr. Przyszły nie można le-

piej w porę. Złożyły zarazem dowód, że i bez tytułu prokuratora 

sprawiasz jego urząd. Niech Pan Jezus zapłaci. Wprawdzie Mańko-

wski dał swoje 1.000 fr. (o Czarnowskiego kwocie ani słychu), na-

wet księżna tego roku dała na kolendę 500 fr., co oznacza wielki 

zwrot w jej sympatii dla nas, ale to wszystko nic nie znaczyło, do-

piero Twój zasiłek to sprawił, że w tej chwili nie toniemy, i że 19-go 

stycznia będziemy mogli przepłynąć z głową ponad wodą. Niechże 

Pan Jezus we wszystkim Ci pomaga mój najdroższy Ojcze Alek-

sandrze, a z Tobą nam, jak również z nami Tobie. Tu dzięki Jemu 

wszystko idzie jak na teraz dobrze, dzięki Jemu! Pan Jezus z nami 

raz jeszcze. 

Twój w Jego miłości brat i sługa ks. Piotr 

 

 

152. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1108) 

 

Rzym. 29 grud.[nia] 1868 [r]. 
 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, 

Pan Choiseul znudził mnie i umęczył, co nie lada. Sia per amor 
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di Dio! Może być najpoczciwszym człowiekiem, ale tak drobiazgowy  

i nijaki w swoim sposobie objawiania się, że nie wiedzieć, jak z nim 

mówić. A cała ta sprawa dostania mu orderu papieskiego jest niemałą 

górą do przebycia. Chodziłem za nią, a wynik taki, że bez polecenia 

biskupa ani weź! On powiada, że takowe polecenie złożył na ręce Ojca 

Aleksandra, ale ja o tym nic nie wiem, zresztą potrzeba je mieć w ręku. 

Miał wczoraj telegrafować o nie, zobaczymy co odpowiedź przyniesie. 

Tymczasem pojechał do Neapolu na 3 lub 4 dni, tyle mówi potrzeba, 

aby wszystko widzieć. Być może wszystko zależy od tego, jak kto pa-

trzy. 

Mimo tego, co tu piszę, a co jest poufnym jeno zwierzeniem się, 

zajmowałem się panem Choiseul i czynnie, i uprzejmie. Razem biorąc 

kosztowało to mnie może cały dzień czasu, a to dla mnie w tych cza-

sach szczególniej jest niezmierną szczerbą. Cóż robić? Uczyniłem to 

dla miłości Ojca Aleksandra, pour faire honneur a Votre rekomman-

dation. 

Za drugie 2.000 fr. przysłane w tych dniach najserdeczniej 

dziękujemy. Śmiem jednak prosić Cię mój drogi Ojcze Aleksandrze,  

abyś baśniom o naszych biesiadach raczył nie wierzyć. Przez cały ten 

czas od wakacji przepędziliśmy dwa czwartki na winnicy przy skro-

mnym obiedzie, który po kilka bajoków na głowę więcej kosztował niż 

zwykle, a był taki, jaki w innych zgromadzeniach codziennie miewają. 

I to jeszcze jeden z tych czwartków był na cześć Ojca Kamieńskiego, 

rektora Kolegium jezuitów w Tarnopolu, co było niejako obowiąz-

kiem, a tego Ojca bardzo zacnego nieskończenie zobowiązało. Zresztą 

wydatki nasze są tak szczupłe, że litować się nad nami potrzeba, a nie 

wymawiać nam marnotrawstwo. 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze miej w tym nieco nad nami 

litości. A prosiłbym, jako środek miłosierny prowadzący do tego celu, 

abyś raczył nie myśleć o tej nieszczęśliwej winnicy, która jedna pod-

daje Ci te niesłuszne na nas posądzenia. Masz niezawodnie prawo 

mieć swoje zdanie i obstawać przy nim, ale z drugiej strony nieco 

wyrozumiałości dla przeciwnego zdania przyczyniłoby się do tym 

większej wspólnej zgody i tym pogodniejszej miłości. I przecież nie 

weźmiesz mi za złe, jeśli Cię o to proszę. Et haec, et cetera omnia 
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propter charitatem. Co nie przeszkadza, że Ci najserdeczniej dziękuję 

za samą treść i istotę miłości, której nie przestajesz okazywać. Niech 

Ci Pan Jezus płaci najlepszymi Swymi darami. 

Twój w Jego miłości najoddańszy brat i sługa  

      ks. Piotr  
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