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1. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1109) 

 

Rzym, 27 stycz.[nia] 1869 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze
1
. 

 Przed kilkoma dniami otrzymał O. Karol
2
 list od drogiego 

O. Aleksandra, który mnie do głębi duszy zmartwił i nie chcę 

dotychczas wierzyć, aby on był prawdziwym wyrażeniem uczuć i 

usposobienia duszy O. Aleksandra. Był on zapewne wypływem 

raczej chwilowego usposobienia i więcej niezawodnie pogróżką, 

niż rzeczywistym zamiarem. Ale i tak jeszcze nie może nie być 

przyczyną smutku. 

 Odgrażasz się drogi Ojcze Aleksandrze, że jeżeli Winnicy nie 

sprzedamy usuniesz się z wszelką pomocą dla Zgromadzenia. Ja tego 

żadną miarą nie przypuszczam i przypuścić nie chcę. Ponieważ jednak 

to jasno nie wypowiedziałeś w onej chwili gwałtowniejszego usposo-

bienia, więc pozwól, że Ci kilka uwag przedstawię. Proszę o wielką 

cierpliwość i miłość w wysłuchaniu. 

 Zatrzymanie lub sprzedanie Winnicy jest sprawą całego Zgro-

madzenia, więc pojedynczy człowiek nie może narzucać swego zda-

nia, a tym bardziej nie może go narzucać pod pogróżką, która jest 

___________ 

1
  JEŁOWICKI ALEKSANDER CR – (1804-1877), ksiądz zmartwychwstaniec (od 1843 r.), 

uczestnik powstania 1831 r., poseł na Sejm, działacz polonijny w Paryżu, polonijny 

Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Paryżu (1849-1877), wydawca, członek wielu or-

ganizacji emigracyjnych, współwłaściciel Księgarni i Drukarni Polskiej w Paryżu, au-

tor wielu prac o tematyce religijnej i politycznej. 

 
2
  KACZANOWSKI KAROL CR (1801-1873) -  ksiądz; walczył w powstaniu listopado-

wym; na emigracji robotnik w Tuluzie; po nagłym nawróceniu wstąpił do Domku Jań-

skiego (1838 r.); studiował teologię w Rzymie; jako jeden z pierwszych zmartwych-

wstańców złożył śluby zakonne w katakumbach św. Sebastiana (1842); święcenia ka-

płańskie - 1843 r.; duszpasterz polonijny w Paryżu (1843-1853); prokurator zgroma-

dzenia (1857-1863); misjonarz w Bułgarii (1863-1867); asystent generalny (1867-

1873). 
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podobna do przymusu. Kwestia ta była wniesiona na ostatnim zebra-

niu ogólnym i zadecydowane było zatrzymanie. Nie przeczę, że mi-

mo to Przełożony Główny poradziwszy się Rady może się jej po-

zbyć, i raz tak już uczynić zamyślał, jednakże przemogła nareszcie 

przeciwna racja i ta ranga przeciwna dotychczas przemaga. Nie prze-

czę znowu, że członkowi Rady pojedynczemu można wracać do 

przedstawienia znowu swych racji, choć i w tym czyż sam O. Alek-

sander nie czuje, że powinna być pewna miara, ale czynić to z po-

gróżką odwetu i z przymusem nigdy, nigdy i niezawodnie Ty sam 

mój drogi O. Aleks.[andrze] z Twoim prawym uczuciem czujesz to 

lepiej ode mnie. Skądże tedy to Ci się wyrwało? I dlatego nie chcę 

wierzyć temu i mam nadzieję, że już dotychczas ochłonąłeś z tego 

pierwszego wybuchu pierwszego wzruszenia. I dlatego dalej nie na-

staję. 

 Mylisz się, jeżeli myślisz, że to moja racja przemaga, co nawet 

może wpływa na to, co piszesz. I O. Karol jest także za nie sprzeda-

niem. A poza członkami rady, jeżeli O. Walerian
3
 zmęczony szcze-

gółami jest za tym, O. Julian
4
, który spokojniej i z prawdziwszych, 

nie jednostronnych racji tę rzecz uważa, inaczej też sądzi. 

 Et haec in charitate. Bardzo i bardzo proszę nie brać mi za 

złe tego mego szczerego wynurzenia się. Mimo to wszystko ja 

drogiego Ojca Aleksandra szczerze kocham, i choć nie zawsze 

idę za jego zdaniem zawsze chcę być w jego sercu. Proszę też 

mnie stamtąd nie wyrzucać. 

O. Przełożony już zapewne jest w Paryżu. Przyłączam do niego 

list. Co znaczyła wycieczka O. Wład.[ysława] do Aachen? Raz jesz-

___________ 
3
  WALERIAN PRZEWŁOCKI CR, ksiądz (1828-1895). Do Zgromadzenia Zmar-

twychwstania wstąpił 1 grudnia 1864 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 20 

kwietnia 1867 r. w Rzymie. W 1868 r. otrzymał stopień doktora teologii,  

a w 1876 r. licencjat prawa kanonicznego. Od 1874 r. do 1883 r. był prokura-

torem generalnym, a następnie misjonarzem w Bułgarii. W 1887 r. był przeło-

żonym generalnym. Zmarł 7 maja 1895 r. w Rzymie. 

4
  JULIAN FELIŃSKI CR, ksiądz – w 1880 r. wystąpił ze Zgromadzenia. 



 

3 

cze proszę o miłość, a razem i o modlitwy. Z mojej strony daję to 

samo, et amplius. W miłości Pana Jezusa najoddańszy brat i sługa. 

           ks. Piotr 

 

 

2. List do O. Juliana Felińskiego CR (ACRR 2169a) 

 

7 lutego 1869 [r]. 

 

 Czy jest Marian? W przeciwnym razie, czy nie wie kto ad-

resu hrab.[iego] Raczyńskiego? Mieszka na via Bocca Leone, ale 

numer? I w takim razie muszę biegać po żuawach i być u pułko-

wnika Charette, a więc nie mógłbym być o 3/2 na konferencji i 

niechby ją odbyli z książki. 

                ks. Semenenko 

 

 

3. List do „znajomej pani” (ACRR 3677) 

 

Rzym, 6 marca 1869 [r].  

Via Salara Vecchia 52. 

 

 Moja łaskawa Pani i droga w Panu Jezusie Córko! 

 Bardzo mi było miło mieć od drogiej Pani wiadomości. Więc 

nareszcie na tym się skończyło, że się Pani na pustynię wyniosła! Ale 

moim zdaniem, jeżeli jest jeszcze sposób, jak Pani powiada ratowania 

majątku, tedy Pani najlepiej zrobiła. Trzeba dołożyć wszelkich starań, 

aby dzieciom kawałek chleba niezależny zabezpieczyć.  

 Odpowiadam teraz na żądanie do mnie zaniesione. Mnie się 

zdaje, że droga Pani nie zrozumiała o co Matce Marcellinie
5
 cho-

___________ 
5
  MARCELINA DAROWSKA (1827-1911) - współzałożycielka sióstr niepokalanek.  
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dziło, kiedy ona pragnęła jakiegoś zapewnienia od pana Stanisła-

wa. Ile zrozumiałem nie chodziło jej tyle o to, aby być pewną, że 

Marynia będzie miała schronienie w razie ostatecznej biedy, gdy-

by się podobało Panu Bogu ją zesłać - ile o to, aby krok Pani tak 

stanowczy, jakim jest odebranie Maryni od stryjostwa miał jakieś 

potwierdzenie od osoby mogącej rzeczywiście zatwierdzeniem 

swoim taki krok usprawiedliwić i niejako upoważnić. Odebranie 

Maryni od pp. Juliuszów jest krokiem, iż tak powiem wysokiej 

władzy rodzicielskiej. Po tym wszystkim, co zaszło trudno bar-

dzo w zwykłym moralnym porządku dziecko swoje odbierać, a 

chcąc je odebrać nie ma innego powodu (na zewnątrz rzecz bio-

rąc), jak ten jeden: ja matka chcę tego, odwołuję to co było i uży-

wam do tego całej mojej władzy macierzyńskiej. Pani jest w pra-

wie to uczynić, ale krok ten wywoła niesłychane protestacje i 

najrozliczniejsze nieprzyjazne sądy.  

 Rozumiem, że Pani postanowiła nie zważać na nie wszystkie, 

bo czujesz pewien wyższy nad to obowiązek rodzicielski - to rozu-

miem. Ale ze swej strony musisz przyznać, że klasztor nie jest w tym 

samym położeniu ani wobec dziecka, ani wobec ludzi innych i 

owych sądów tak, aby na nie miał z góry nie zważać. Więc łatwo 

musisz pojąć, że klasztor chce mieć jakąś powagę za sobą, na której 

mógłby się oprzeć powagą potwierdzającą ten krok Pani, to jest ode-

branie dziecka. Taką powagą najwłaściwszą jest właśnie brat Pani, 

który jest dzisiaj jakoby naturalnym opiekunem samej Pani, a w razie 

potrzeby i jej dzieci. Z tego też łatwo droga Pani pojmuje, dlaczego 

Matka Marcellina pragnęła takiego wmieszania się do tej sprawy 

kochanego pana Stanisława. I jeżeli dobrze rzecz rozumiem, tedy w 

imieniu klasztoru tego jednego tylko Matka Marcellina domagała się. 

Widzi tedy moja droga Pani, jak rzeczy stoją. A w takim razie na nic 

się nie przyda udawać się do państwa Rzewuskich ani do księżnej 

Odescalchi, ani do nikogo innego, bo tu nie idzie o dalsze zabezpie-

___________ 
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czenie losu Marii, które zresztą i sam pan Stanisław bierze na siebie, 

tylko o ów sam pierwszy krok, jaki droga Pani chce uczynić. 

 Co teraz Pani ma czynić, to już do samej drogiej Pani nale-

ży osądzić, bo rzecz jest tak ważna, a z drugiej strony ja tak mało 

znam wszystkie okoliczności, że żadnej na czymś pewnym opar-

tej i wyrozumowanej rady dać nie jestem w stanie. W każdym ra-

zie proszę rachować na najlepsze moje życzenia, na współudział 

w całym przykrym położeniu łaskawej i drogiej Pani - na mo-

dlitwę serdeczną, a w razie gdybym mógł i na wszelką braterską 

usługę. 

 Tyle na dzisiaj. Zawsze mi miło będzie wiedzieć, co się  

z drogą Panią dzieje, każda wiadomość od niej będzie mi pożą-

daną i proszę mnie bez niej nie zostawiać. A przyrzekam, że się 

będę modlił tymczasem. Pan Jezus z nami. 

   W Jego miłości najoddańszy Piotr Semenenko 

 

 

4. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1110) 

 

Rzym, 12 marca 1869 [r]. 

 

 Drogi mój Ojcze Aleksandrze. 

 Jeżeli Twój list o napis łaciński Citissime pisał i citissime 

wyprawił, tedy ja dziś z rana sam napis wcale nie citissime napi-

sałem, ale w tej chwili za to jeszcze Citissimius wyprawiam niż 

sam O. Aleks.[ander] swój wyprawił, bo tylko parę minut do 

poczty i umyślnie prędzej do domu wróciłem, żeby móc ten napis 

wyprawić.Do pani Przewłockiej koniecznie w tych dniach napi-

szę z uroczystym przeproszeniem. Kupować może. Addio, addio! 

Przez O. Waleriana więcej. Pan Jezus z nami. 

    W Jego miłości najoddańszy ks. Piotr 
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5. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1111) 

 

Rzym, 23 marca 1869 [r]. 

 

 Mój drogi Ojcze Aleksandrze. 

 Winszuję wesołego Alleluja. I daj Boże na przyszły  rok 

jeszcze weselszego. Dziś oczekujemy Ojca Władysława
6
. Jesteś-

my zajęci po uszy. Przepraszam - proszę kazać wrzucić list przy-

łączony na pocztę. Pan Jezus z nami. 

   W Jego miłości brat i sługa ks. Piotr 

 

 

6. Kopia listu do M.[atki] Marceliny Darowskiej, niepoka-

lanki (ACRR 3846.1) 

[Charakter pisma niniejszej kopii listu nie jest  pismem O. Piotra Semenenki CR.] 

 

Rzym, 6 maja 1869 [r]. 

 

 W Bogu najdroższa i jedyna moja Siostro. 

 Zabieram się do owego tyle razy zapowiedzianego listu. Dziś dzień 

Wniebowstąpienia Pańskiego i od rana jestem w szczególnym z Tobą 

stosunku w duchu przed Panem i w Panu. Nie dlatego jednak, aby coś 

wewnątrz do tego stosunku przybyło, ale z przyczyny tego właśnie zabie-

rania się do odpisywania, modlenia się na tę intencję, wspólnego z Tobą 

na tę intencję zmówienia Mszy świętej, a następnie odczytania z Twoich 

dawnych listów punktów, na które szczególniej chciałbym odpowiedzieć. 

Jak dla mnie ten stosunek z Twoją duszą jest święty, jak coraz więcej 

czuję go dziełem i rzeczą Pana naszego i przewiduję do jednej czystości i 

boskości on ma przyjść w ręku Jego, jak do tego cudownie prowadzi, jak 

to dzieło Jego jest całe w ręku Jego. Ale z drugiej strony czuję, jaka w 

___________ 
6
  WŁADYSŁAW WITKOWSKI CR – ksiądz, zmartwychwstaniec (1837-1893). 
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tym moja jest powinność największej wierności, podwójna i ciągle nie-

skończenie, że tak powiem podwajająca się powinność. Dziwna! Coś 

podobnego znalazłam w tej chwili przypadkowo w jednym z Twoich 

dawnych listów zaraz po moim pierwszym pobycie w Jazłowcu pisanym 

w październiku 1864 [r]. Pozwól niech Ci przypomnę: Mszę [świętą] i 

komunię świętą ofiarowałam za Ciebie Ojcze, a w chwili gdy ją przyj-

mowałam uczułam, iż korzyść z niej taka była i dla duszy mojej, jakby 

intencją i ją obejmowała. Zobaczyłem w sposób niewymowny, iż dusze 

nasze tak są połączone przed Bogiem, iż odtąd wszystko im będzie 

wspólne i jedna nic by otrzymać nie mogła, żeby się nie odbiło na drugiej. 

Stąd wydał mi się ściślejszy obowiązek czuwania i pracowania, zawsze 

jedno chwałę Bożą i odpowiedzenie myśli i wymaganiu Jego na celu 

mając. Wtedy Pan Jezus pokazując mi, iż w tej jedności dusz wola i 

upodobanie Jego, upewnił mnie, iż stosunek nasz zawsze czystym i wol-

nym od wszelkiej ludzkości zachowa. Spostrzegłam, iż go nie dość ceni-

łam, a wraz wlane mi było pojęcie ceny łaski w nim zawartej i szacunek 

dla niej. Prawdziwie Ojcze, nigdy nic podobnego w wyobraźni mi się 

nawet nie przedstawiło i to dla mnie wszystko tak zupełnie nowe, że nie 

mogę od zdziwienia się wstrzymać. 

 A jednak napomknę tu przerywając, od naszego zbliżenia 

się w Nizzy w 1859 r. ciągle coś podobnego Pan Jezus Ci po-

kazywał; nie powinno by Ci tedy było wydawać się tak nowym. 

Chociaż z innej znowu strony nic w tym dziwnego, to tylko tym 

lepszym jest dowodem, jak Ty sama w tej rzeczy nie masz żad-

nego udziału, nie tylko jej nie wymyśliłaś, ale się nie przyczy-

niasz nawet do niej, nawet nie myślisz o niej. Czynię tę uwagę, 

aby tym większe świadectwo oddać Panu Jezusowi, działaniu 

Pana Jezusa. 

 Wypisuję jeszcze parę ustępów z tego Twego listu z 28 paź-

dz.[iernika] 1864 [r]. Piszesz niżej: „skoroś zszedł Ojcze drogi, 

wróciłam do kaplicy. Tu uczułam radość niewymowną w sercu:  

z czego?.. Z samotności z Panem. Ach, jak to dobrze być z Nim, 

jedynie z Nim, tego nikt sobie ani wyobraża. I weszłam w ów 
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stan szału, na który słów nigdy nie znajduję. Wśród tego uczułam 

coś w sercu nowego, jakąś słodycz nad miód i cukier, a całkiem 

duchową, coś zupełnie nadziemskiego, a choć silnego i wyraźne-

go nie do ujęcia i wyrażenia słowy. Zastanowiłam się, skąd by to 

było i co by to znaczyło? Uczułam się niby bogatszą, jakby w po-

siadaniu jakiegoś skarbu, zawsze nie rozumiałam. Wtem objętą 

byłam jakby atmosferą i powietrzem Ducha Św.[iętego], w Nim 

otrzymałam pojęcie, iż tym bogactwem, tym skarbem, to krok ku 

dokonaniu się woli Bożej spełniony przez zbliżenie się nasze, to 

porozumienie nasze w sprawie woli, upodobania i chwały Bożej, 

a przez to jakoby zawiązek w życiu na Królestwo Boże, bo wej-

ście w pracę do Niego prowadzącą i stąd ta słodycz w duchu, 

jakby przedsmak tego nowego świata. O mój Jedyny, jakże to 

dzieło Twoje miłym Ci być musi, kiedy sam wzrok ku Niemu ta-

kie wesele sercu mojemu daje..... . Z tym uczułam jak wielka od-

tąd odpowiedzialność nasza: znać wymagania Boże i nie odpo-

wiedzieć im... i jeszcze iść za sobą, gdy wola Jego jak dzień 

przed nami jasna i głos Jego woła... 

 ...On mi pokazał... królestwo Lucyfera... zaniepokojone nami, 

zobaczyłam w szczegółach zamachy szatańskie przeciwko nam,... 

zobaczyłam niezadowolenie szatana na widok przybycia Twego Oj-

cze, do nas (choć mu tajemnice Boże Zgromadzenia naszego się ty-

czące i bytności Twej u nas Ojcze, odkryte nie są) i zabiegi podten-

czas jego aby zawichrzyć pokój przeciwdziałając Duchowi Bożemu. 

Lecz czegoż się nam lękać, gdy Pan z nami? 

 Powiedziałem, że mi te ustępy z Twoich listów przypadkowo 

dzisiaj przed oczy się nasunęły. Zewnętrznie w istocie tak było, ale 

czyż się co dzieje przypadkowo? Że zaś za tym przypadkiem opatrz-

nym dalej poszedłem i te ustępy tu wypisałem, uczyniłem dlatego że 

mi się wydaje, iż one są najlepszym wstępem do tego mego listu. Ten 

list moja najdroższa Siostro jest zupełnie poufnym, braterskim i 

chciałbym, czuję potrzebę tego, aby się wylał według całej rozcią-

głości i dotknął aż samego dna tego nadludzkiego, nadprzyrodzonego 
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i zupełnie Bożego stosunku, w jakim Pan Jezus już raz nas trzyma i 

chce mieć na zawsze. Czuję potrzebę, obowiązek tego, jakoby odpo-

wiedniość Panu Jezusowi i spełnienie woli Jego. Nic też dziwnego, 

że się do niego dłużej zabierałem. A więc w Imię Jego! I niech On, 

Jedyny nasz, nas oboje błogosławi! 

 Treścią tego listu już się rozumie, że będzie to Królestwo 

Boże między nami, do pracowania około którego powołuje nas 

nasz Jedyny. Nie odpowiedziałem Ci szczegółowo na wszystko 

coś mi pisała o drogim naszym Ojcu Przełożonym w stosunku do 

tego dzieła Bożego, ani też odpisałem na to, co o mnie pisałaś, 

ani na inne punkty, a związek z tym mające. Zaczynam dziś od 

Ojca Przełożonego i pisać będę już teraz z wszelką otwartością, 

bo potem co Ty mi pisałaś i co tam widziałaś, nieporozumień już 

być nie może. 

 Przede wszystkim Ci powiem, że po przyjeździe Twoim 

znacznie się zmienił na lepsze. Postęp widoczny i bardzo widoczny. 

Miło mi na wstępie podzielić się z Tobą tą pociechą. Ja przeczuwa-

łem, że tak będzie, że będzie musiało tak być i dlatego tak nalegałem 

na jego podróż, a potem szczególnie na jego powrót z Paryża do Ga-

licji. Dzięki Bogu tak się też stało. Naprzód jest mocniejszy co do sił 

fizycznych. Potem jest jakaś większa równowaga, pokój, coś bardziej 

duchownego na zewnątrz. Nareszcie i lepszy stan interesów, jaki tu 

w epoce jego przyjazdu z ręki Bożej się na teraz ułożył przyczynia 

się niezawodnie do tego pomyślnego stanu. A nic już nie mówię o 

jego dobrej woli, prawości i chęci czynienia dobrego, które miał 

zawsze. Słowem jest za co dziękować Bogu. Wziął się też czynnie do 

pracy i już skutki widać. 

 Mimo to jednak wewnętrznie nie jest tak dobrze, przynajmniej 

ja tej wewnętrznej przemiany jeszcze nie dojrzałem, owszem dojrza-

łem objawy dawnego znanego nam stanowiska jego duszy. Chcąc to 

opisać, nie mogę trafniejszych słów znaleźć jak te, których Ty użyłaś 

mówiąc właśnie o tym. Już bardzo wiele, tak piszesz, po Ojcu bied-

nym się nie spodziewać, drogi mój Ojcze (biorę to z Twego oso-
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bnego do mnie listu z 24 gr.[udnia] prz.[eszłego] r.[oku]), ta najwyż-

sza doskonałość wedle pojęć naszych, to jest wedle wymagań Bo-

żych, jakie czujemy względem siebie, wedle prawdy Bożej wyraźnie 

nie wchodzi do wnętrza Jego, nie ma jej poczucia, jakkolwiek dla nas 

to takie proste i jakby nieodzowne. Już niby rozumem Ojciec kocha-

ny ujmie i wolę przyjmie, aż tu przy pierwszej okoliczności pokaże 

się, że to ujęcie było powierzchownym, a w głębi co innego: rzeczy z 

tym sprzeczne. Najzupełniej tak. I teraz pojmujesz, jaka była moja 

walka, a raczej targanie się, a najczęściej bierne cierpienie w sto-

sunkach z kochanym Ojcem przez lat tyle. Najczęściej powiadam 

trzeba było zamilknąć, ażeby nie przyjść do zerwania. Ja to uwa-

żam za cudo Boże, że jeszcze nie każdą moją radę odrzucał, mo-

gę nawet bezpiecznie powiedzieć, że niemal zawsze na moim 

stanęło. Ale to prawdziwe cudo Boże. Zwykle się tak działo, że 

moja rada już dla tego samego, że moja była z góry podejrzana, a 

nawet zła. Potem zwykle inaczej się stało, niż zagrażało. Ludzie 

powiadają nawet, że O. Przełożony wszystko czyni, co ja chcę i 

doleciało mnie to, a ja się bardzo zdziwiłem na razie, nigdy tego 

nie przypuszczałem. Jeżeli jest coś podobnego, to jedynie dlate-

go, że sama prawda rzeczy i Pan Jezus za nią, zwycięstwo odno-

szą. Kochany Ojciec zaczął był odróżniać potem rzeczy wewnętrzne i 

zewnętrzne, i w tamtych dawał mi niby rację, szczególnie w ostatnich 

czasach, kiedy już przyznał działanie Pana Jezusa w Tobie, a Ty za-

twierdzałaś wszystkie moje wewnętrzne pojęcia i zasady. Ale ta różni-

ca także niewiele pomogła. Gdzież bowiem jest uczynek czysto we-

wnętrzny? I czy najczystsze wnętrze nie ma stosunku koniecznego z 

zewnętrznością, a wszelka zewnętrzność nie ma także swojej strony 

wewnętrznej? Otóż ta różnica zabałamuciła tylko mój stosunek z Oj-

cem i moje rady uczyniła jeszcze trudniejszymi. Tak, że nieporozu-

mienie rosło i rosło, i ja nigdy nie mogłem przyjść do szczerego i do-

brego, korzystnego stosunku z Ojcem. 

 Dlatego tak nastawałem na jego podróż i dłuższy pobyt  

w Jazłowcu. Dla mnie był to jedyny ratunek, cud nadzwyczajny, 

wyjąwszy jedyne możebne lekarstwo przy łasce Bożej. I przy-
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znam Ci się moja najdroższa Siostro, że chociaż nie możemy so-

bie pochlebiać, aby w Ojcu naszym zaszła wewnętrzna radykalna 

zmiana, zaszło jednak coś takiego, co niejako temu wyrównuje. 

A wiesz co? Oto zrozumienie z naszej strony, czego Pan Bóg od 

Ojca wymaga, właściwości jego miejsca, drogi jaką mu przezna-

cza i jego stosunku z jednej strony do Boga, a z drugiej strony do 

tego dzieła Bożego, do którego go powołał. Po Twoim liście 

wszystko to i przede mną ostatecznie się wyjaśniło i ja mogę Ci 

dziś o tym jasno napisać. A korzyść z tego widoczna: nie trzeba 

prześcigać zamiarów Bożych, ani wytężać duszy nad łaskę Bożą, 

ale w warunkach przez Boga danych wymagać od niej doskona-

łości, a w danym razie pomagać jej i samym zastosować się do 

tych warunków. Tym sposobem pomoże się Ojcu skutecznie, a 

On sam jak się tak zachowa dojdzie do tego, co mu Bóg prze-

znaczył. 

 Więc teraz mogę przejść do objaśnienia całej tej kwestii jak mi 

się widzi w całej prawdzie ducha przed Bogiem, tym bardziej że nie 

sam od siebie to czynię, tylko wyzwany przez Ciebie, a i tym samym 

myślę, że i wezwany do tego przez samego Pana Jezusa. Twoje wy-

zwanie jest następne. Zaraz po wyżej wypisanych słowach tak dalej 

ciągniesz: „pojąć nie mogę, aby Bóg od przełożonego nie wymagał 

tego, co jest jakby naturą rzeczy Zgromadzenia całego; raczej przypu-

ścić można, że to nastąpiło wskutek długiego nie odpowiadania. Łaska 

się cofnęła.” Nie, moja Siostro najdroższa. Łaska się nie cofnęła, bo 

drogi O. Przełożony nigdy nie miał łaski do odgadnięcia celu, zadania 

i ducha Zgromadzenia. U niego to teraz nawet jest rzecz narzucona, że 

tak powiem, i z zewnątrz przyjęta, nigdy sam nie miał poczucia tego. 

On dziś nawet niezdolny jest gruntownie wytłumaczyć nikomu tego 

celu i tego ducha i to stanowi bezsilność jego, i bezsilność Zgroma-

dzenia samego tam, gdzie On je reprezentuje. Po jego tłumaczeniach 

każdy powie: i po cóż się to Zgromadzenie zawiązało? Po co osobno 

istnieje? Nie ma racji żadnej. Ale kochany Ojciec nie winien temu, 

Pan Bóg mu tego nie dał. Dlaczego zaś go zrobił Przełożonym to inna 

kwestia, na którą może dalszy ciąg tego listu odpowie. 
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 I tu stosownie przychodzi dalszy ciąg Twojego rozumowania. 

„Patrząc zaś powiadasz, na sprawy Ojca drogiego, na miłość Pana dla 

niego, na błogosławieństwo Boże nad pracami jego i nad całym 

Zgromadzeniem, któremu przewodzi nie można też przypuszczać 

niewierności, która by duch zabijając koniecznie i łaskę odebrać mu-

siała.” Najsłuszniej w świecie. Więc jakże wyjść z tej sprzeczności, 

oto piszesz: „Raz, mój Ojcze, inaczej mi się to przedstawiło, jak gdyby 

wytłumaczyło, ale może to moje, ludzkie? Ojciec Przełoż.[ony] lu-

dziom świata przypada, lgną do niego, wierzą mu, szanują go, prawdy, 

doskonałości ogólne, które z ust jego słyszą, przystępne są dla nich, 

pociągają ich; rubaszność, familiarność, prostota i poczciwość ludzka 

Ojca tak zgodne z usposobieniem polskich charakterów chwytają ich 

za serce, kiedy znowu miejsce jego w Zgromadzeniu imponuje im, i 

obok prostoty i serdeczności świadczy o Jego pokorze (o tym z wielu 

ust słyszałam). Otóż Ojcze mój, wydało mi się, że Pan przeznacza 

Ojca na misjonarza dla ludzi świata, od których rozumie się nie wy-

maga wyższej doskonałości, a w Zgromadzeniu zastępuje go ze strony 

duchowej i umysłowej przez Ciebie Ojcze. A że w tej niedostateczno-

ści Ojca moralnej, duchowej dla Zgromadzenia złej woli jego nie ma, 

to Bóg nie dopuszcza szkody, a miłosiernie patrzy na Ojca i błogosła-

wi jego pracom na drodze niższej. Co Ty na to mój najdroższy Ojcze? 

  Pan Jezus tak zrządził, że mi to pytanie położyłaś i wyzwała do 

odpowiedzi. Już 4 miesiące to pytanie stoi przed moją duszą, a ja jesz-

cze nie odpowiedziałem. Ależ i nie dziw! W odpowiedzi leży cała hi-

storia Zgromadzenia naszego i cała historia moja własna. A prawda, 

jak mnie się przedstawia, naprzód w sobie samej zanadto jest ważna, a 

następnie względem innych zanadto się przeciwi temu, jak się zwykle 

znajomi nasi i nasi sami zapatrują na tę historię, ażebym nie miał czuć 

pewnej trwogi, a przynajmniej potrzeby namysłu, nie przed Tobą, ale 

w samymże Tobie, czy się z tą prawdą otworzyć? A może ona nie 

prawda? Jednakże byłem zdecydowany od razu napisać Ci, jak rzecz 

widzę, to co później nastąpiło czyni mi nawet z tego powinność.  

 Cóż to takiego później nastąpiło? Rzecz ważna: zaraz na pierwszej 
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spowiedzi jaką odbywałem przed Ojcem Przeł.[ożonym] po jego przy-

jeździe (a było to w Wielki Piątek tego roku, jaki dzień uroczysty!) Ojciec 

kazał mi pod posłuszeństwem, abym spisał moje życie, rodzaj wyznań. 

Wspominałaś o tej myśli w Twoich listach. Tego samego dnia pierwszą 

kartkę napisałem w pewnym podniesieniu ducha i w uczuciu, że speł-

niam wolę Bożą. Otóż pisząc to moje życie będę musiał koniecznie wy-

jawić to właśnie, o co tu chodzi i w takim świetle, w jakim mi się to wy-

daje prawdziwym. Bardzom tedy rad temu, że się wprzódy z Tobą o tym 

porozumiem. Czy teraz rozumiesz, dlaczego ten list jest taki braterski, 

taki poufny, taki wewnętrzny między nami w Bogu i dlaczego tam się 

zaczął, że tak powiem, od przypomnienia wspólności naszej w duchu i 

w życiu. Czy Ci za wiele powiem kiedy wymienię..., ale może to nie-

potrzebne. Chciałem coś powiedzieć, jakoby o dwóch połowach jed-

nego życia. Pan Jezus lepiej to wie. Cokolwiek bądź jest rzeczą nieza-

wodną, że Pan Bóg moje życie powiązał z tym dziełem, jak z drugiej 

strony równie niezawodną rzeczą, że ja wszystko psułem, i że z mojej 

strony była niemal ciągła niewierność. Więc jakkolwiek ważnym być 

mogło i może moje przeznaczenie, i miejsce w tym dziele, dla mnie 

stąd żadnej ani chwały, ani korzyści nie będzie. Już i tak z rzeczy sa-

mej nic by podobnego być nie mogło, tym bardziej teraz po takim za-

chowaniu się z mej strony. Owszem, tylko tym większe upokorzenie i 

pohańbienie stąd dla mnie wyniknie, a dla Pana Najmiłościwszego 

tym większe świadectwo jego miłosierdzia i łaski. 

 8 maja 1869 [r]., ś[w.] Michała. To przedwczoraj dał Pan Jezus od 

jednego ciągu do Ciebie napisać. Było święto i byłem wolniejszy. Był 

to dzień Wniebowstąpienia Pańskiego, ale razem i ś[w.] Jana Apostoła, 

tego najmilszego opiekuna naszego. Dzisiaj znowu ś[w.] Michała. Nie 

wiesz może, jakie wielkie mam nabożeństwo do tych siedmiu duchów 

niebieskich, którzy ciągle stoją przed obliczem Bożym, a więc i w 

szczególności dla ś[w.] Michała. Zdaje mi się, że jestem, czyli raczej 

jesteśmy pod szczególną jego opieką i w szczególnej z nim przyjaźni. 

Pod jego wezwaniem piszę dziś tedy resztę tego, co mam Ci powie-

dzieć, chociaż może źle powiedziałem, że resztę, bo to rzecz główna. 
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 Ach mój Jezu, Ty bądź w duszy i w ustach moich. Ty mi 

daj widzieć prawdę i sam jej daj świadectwo i przede mną, i 

przed Siostrą moją. Nie wiem, dlaczego czuję od dwóch dni, że 

w tym zwierzeniu się jest coś ważnego, ważnego według Pana  

i tak pragnę, i proszę, żeby we wszystkim był On Jeden.  

 Jakże tedy zacznę? Oto najprościej: wynurzę Ci to moje 

przeświadczenie, to uczucie, jakie mam w głębi duszy, to jest, że 

całe to dzieło Boże, dzieło Zgromadzenia naszego, od początku 

do końca Pan Jezus mnie powierzył. A jako dodatek do tego ob-

jaśnienie, że skoro ja przez niewierność nie odpowiedziałem Je-

mu, On mi odjął zewnętrzne prowadzenie rzeczy, a wewnętrzne, 

essencjalne, po złamaniu mnie uprzednim, upokorzeniu i oczy-

szczeniu, o ile na razie potrzebnym było, wewnętrzne mówię, 

oddał mi na powrót. 

Takie jest mimowolne, że tak powiem, moje widzenie rzeczy i 

nieuchronne, bo wszystko mi tego dowodzi, inaczej widzieć nie mogę. 

Całe moje życie dotychczasowe samo to pokaże, jak będzie napisanym. 

Pewno, że w jednym liście, jakkolwiek bym go przedłużył, nie mógł-

bym Ci tego we wszystkich szczegółach wykazać. Jednakże podam Ci 

niektóre główne punkty. 

Najgłówniejszy punkt jest ten, że ja byłem pierwszym praw-

dziwym przełożonym Zgromadzenia. Kochany Bogdan Jański, około 

którego naprzód skupiliśmy się, był między nami zupełnie tym sa-

mym, czym Matka Józefa między Wami, i co szczególniejsza: umarł 

tak samo z choroby piersiowej, i w tym samym mniej więcej wieku. 

Już za życia swego i umierając mnie wszystko oddał. Nastąpiłem po 

nim z natury rzeczy bez żadnego wyboru. Kiedyśmy we dwa lata po-

tem (on umarł w 1840 [r], a to było w 1842 [r] na Wielkanoc) już po 

skończeniu nauk naszych i wyświęceniu na kapłanów, zabrali się do 

stanowczego uorganizowania się w Zgromadzeniu, ja napisałem 

pierwszą „Regułę”, potem w owej nocy Wielkanocnej wybrano mnie 

jednomyślnie na stałego Przełożonego, a w ten dzień tak pamiętny dla 

nas, w którym złożyliśmy nareszcie śluby zakonne (których dotąd nie 
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mieliśmy), ja pierwszy złożyłem je wprost przed Panem Jezusem, a 

inni w ręce moje Panu Jezusowi. Nie mogę Ci dosyć powiedzieć, jak 

to wszystko było dobrowolne i pełne, i szczęśliwe w duszach nas 

wszystkich, i jak wtenczas czuliśmy się w weselu ze spełnionej woli 

Bożej. 

Ach Siostro najdroższa opisywać Ci nie będę, jaka była  

z jednej strony łaska Boża nade mną, a z drugiej, jaka moja nie-

wdzięczność, zarozumiałość, głupstwo, a we wszystkim niewier-

ność. To dziś więcej niż kiedy widzę i Panie daj, abym tyle żało-

wał, ile rzecz przed Tobą zasługuje. Wspomnę tylko o następ-

nych głównych kolejach całej tej sprawy. Pan Jezus dopuścił, że 

przyszła pokuta. Zjawiła się ona zaraz po naszym zawiązaniu i co 

dziwnego: był to projekt Zgromadzenia Sióstr. To, co potem Pan Je-

zus tak dziwnie Sam zawiązał, z tej samej rzeczy Szatan chciał wtedy 

zgotować ruinę Zgromadzenia i już, już był u kresu. Ale kto przeciw 

Panu? Lecz powiem w dwóch słowach jak było. W początku tegoż 

1842 r. przyjechała do Rzymu pani Julia Bartoszewicz, wdowa, wiel-

kiego wykształcenia i wielkich przymiotów osoba, ale zupełnie ludz-

ka. Przyjechała wprost do Sacre Coeur z Warszawy, aby tam już 

wstąpić naprawdę, tymczasem nie wytrzymała, a wystąpiwszy udała 

się do nas. Powody wystąpienia po ludzku owszem, po Bożemu na-

wet były słuszne, głównym była światowość tych Pań. Zdawała się 

być ożywiona najlepszym duchem religijnym, a że miała parę towa-

rzyszek w kraju gotowych pójść za nią i uczynić co ona, zdawało się 

nam tedy, że to rzecz Boża, i że Zgromadzenie Sióstr łatwo się za-

łoży. Jakoż tego samego roku po mojej wycieczce do Poznania i Ber-

lina, wracałem z trzema do Paryża: dwie drugie były hrabina Melania 

Szołdrska, znakomita osoba nawet pozycją swoją i panna Ludwika 

Moszyńska, późniejsza przełożona przez tak długi czas Sacre Coeur 

w Poznaniu. Ta jedna tylko żyje dotychczas. W Paryżu szło wszystko 

z początku dobrze po wierzchu i przyzwoicie, ale nic się nie robiło. A 

wewnątrz wszystko się psuło. Jadem wewnętrznym było uczucie lu-

dzkie pani Julii dla mnie, któremu ja z początku broniłem przystępu, 

ale potem odpowiadałem niby duchownie, a to częścią z lichej jakiejś 
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dobroci, a częścią z zadowolenia niby duchowego. Pan Jezus za karę 

następnie dopuścił, że się okropnie w te więzy zaplątałem; było ślepe 

przywiązanie na końcu i potrzeba szukania odpowiedniości. Mój Bo-

że, co to była za niewola! A jednak wszystko miało pozór bardzo za-

cny i nawet rzeczywiście nie było w tym nic zmysłowego, materialnie 

nieczystego; przeciwnie wszystko niby czyste, szlachetne, nawet z 

pewnym wyrzeczeniem się i ofiarą w teorii. Ale niewola była nie 

mniej okropna, a niekiedy stany duszy do nie opisania, szczególniej 

kiedy duch Pana Jezusa zaczął mnie w duszy mojej prześladować i 

upominać się o prawa jedynego jej Pana.  

W końcu 1842 r. przyjechaliśmy do Rzymu. Lato przepędzone 

w Sorrento 1844 r., sam tam byłem, przedstawiło że tak powiem 

straszną, niemal śmiertelną scenę, walkę mojego ducha z duchem Pa-

na Jezusowym. I rzeczywiście ledwie, że nie umarłem fizycznie na-

wet. Ach, niestety mój duch zwyciężył i zostałem przy swoim; tamte-

go węzła nie zerwałem, choć widziałem potrzebę zerwania. Dla nie-

wierności mojej znalazłem teorię, jakąkolwiek ją odsłaniającą, a szala 

moich stosunków z Panem przechyliła się stanowczo na stronę nie-

wierności. Ach, jaki Pan dobry, jaki cierpliwy, że mnie nie odtrącił, a 

szczególniej że mnie nie ukarał wpadnięciem  w brud, to jest w zmy-

słową nieczystość, do której wrota, że tak powiem stały otworem. Po-

dziwiam nawet nieskończenie tę Jego łaskę, która mi wtedy wciąż to-

warzyszyła, tę łaskę wstrętu do czegoś podobnego. On mnie ratował 

ciągle, a ciągle wśród ognia, że tak powiem. Ach, jak ja tego łaskę 

dzisiaj przedziwnie czuję.  

Po dwóch latach próby owa projektowana rzecz się rozeszła. 

Pani Melania wróciła do Poznania, a panna Moszyńska wstąpiła do 

Sacre Coeur.  

 

Została pani Julia sama. Już nie było żadnej racji trzymania się z 

nią, a ja się tym więcej trzymałem. Bracia moi powstali na to, ja się 

uparłem i im oni więcej powstawali, tym się ja więcej upierałem. 
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Prawda, że oni zdawali się przypuszczać, a nawet na końcu stanowczo 

przypuścili, na co się ja cały oburzałem, nieczystość zmysłową moich 

stosunków z p.[anią] Julią. Miałem tedy pozór bronienia niewinności, 

bardziej jeszcze jej niż mojej i to mnie tak mocnym czyniło. Ale oni 

mieli rację, co do samej rzeczy. Przyszło nareszcie do ostatniego wy-

tężenia. Ja w Rzymie byłem z O. Karolem, a wszyscy inni byli w Pa-

ryżu. Świeżo teraz z Niemiec stanął był O. Hieronim
7
 i on, który do-

tychczas był ze mną, przyłączył się do nich. Widząc tę ostateczność i 

przewidując, że jeśliby O. Hieronim przybył do Rzymu, łatwo bym się 

z nim porozumiał i wszystkiemu zaradził (o ile przypominam było to, 

o ile wtedy być mogło w dobrej intencji), kazałem mu pod posłuszeń-

stwem zakonnym przyjechać do Rzymu. Ale on już nie posłuchał. 

Natomiast otrzymałem od nich wszystkich razem z O. Hieronimem, 

rozkaz jako od Rady Głównej, żebym stanął przed nimi w Paryżu, aby 

być sądzonym. Wszystko się z tym dla mnie skończyło. 

Tu otrzymałem, śmiem powiedzieć, największą łaskę od mo-

___________ 
7
  KAJSIEWICZ HIERONIM 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. Ro-

la ks. Hieronima Kajsiewicza CR, jako jednego ze współzałożycieli Zgro-

madzenia Zmartwychwstania Pańskiego była istotna w zapoczątkowaniu pra-

cy misyjnej w Ameryce Północnej i w Bułgarii i nadaniu Wspólnocie charak-

teru międzynarodowego. 
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jego Pana, płacącego wiernością i dobrocią za moją niewierność  

i złość. Natychmiast bez żadnego wahania się, pomimo że słuszność  

i prawo zakonne było niby z mojej strony, pomimo nalegania prze-

ciwnego p.[ani] Julii, jakbym nie przypuszczał możebności uczy-

nienia inaczej, udałem się do Paryża, wiedząc doskonale z góry, co 

mnie tam czeka, i z góry gotów na zniesienie wszystkiego, a wszyst-

ko (i w tym jest prawdziwość i wielkość łaski) - wszystko dla miłości 

Pana mojego, dla okazania Mu mojej wierności w spełnieniu ślubów 

zakonnych. Skoro mnie nie słuchają, więc ja muszę słuchać, bo na to 

ślubowałem. To był jedyny powód. Rzuciłem się w to, jak w prze-

paść jaką. I to mi dało siłę i Pan Jezus najmilszy, najwierniejszy zbli-

żył się do mnie w sposób tak luby, tak łaskawy, tak wewnętrzny, że 

mi się nieraz być zdawało w osobie ś[w]. Gertrudy, której dzieła 

wpadły mi właśnie wtedy w ręce, jakby umyślnie przez Pana mi 

przysłane. Inaczej pewno bym był nie wytrzymał: tak mnie upoko-

rzono, a jeżeli nie wypędzono, to jedynie dlatego, że Pan Jezus tego 

nie dopuścił, lecz to mnie w każdym razie na tym większe wyszło 

upokorzenie, bo każdego dnia dano mi czuć jak wielką mi łaskę wy-

świadczono zatrzymując w Zgromadzeniu (ach i w tym mieli rację, 

tylko inaczej), i że mnie mogą lada chwila wypędzić. Trwało to czte-

ry lata od 1845 [r.] do 1849 [r.]. Ach te cztery lata, to jak sen twardy  

i ciężki, i ciemny w życiu moim! 

 

Zachorowałem śmiertelnie i przez trzy lata byłem między 

życiem i śmiercią. To mi także pomogło do zniesienia wszyst-

kiego. Ach, jaki Pan dobry, dobry we wszystkim. Były chwile, 

że już tego samego dnia lub najdalej nazajutrz spodziewałem się 

umrzeć. Tym więcej oddawałem się Panu mojemu. Oto jest 

okres obrotu rzeczy w życiu moim. Ale współcześnie dział się 

odpowiedni obrót w historii Zgromadzenia. Te 4 lata są także 

najciemniejsze i najkrytyczniejsze w jego historii. I ono było 

między życiem a śmiercią, a że nie znikło, to także sprawa Bo-

ża. Brakowało mi jeszcze w onym 1845 [r.] roku dwóch lat do 
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dokończenia mego przełożeństwa. Na te 2 lata wybrano O. Hie-

ronima. Zewnętrznie szło dosyć świetnie, zwłaszcza ze wstąpie-

niem w 1846 [r.] Piusa IX, któremu O. Hieronim osobiście się 

podobał, ale wewnętrznie coraz się więcej rozprzęgało. Nie było 

żadnej myśli przewodniczącej. 

 Tymczasem w 1846 r. wysłano mnie coraz chorszego na 

zimę do Montpellier, a w 1847 r. do Afryki. W tym ostatnim ro-

ku po skończeniu owych dwóch lat nasi zebrali się na nowo, tym 

razem w Rzymie i postanowili zostać czym? Benedyktynami! I 

podług objawienia Matki Makryny, które bez żadnej wątpliwości 

mam za fałszywe, a w którym ona miała widzieć jedno drzewo 

wielkie, ale uschłe, a drugie małe, ale zielone; wybrali na Przeło-

żonego nie O. Hieronima (który jest wielkim), ale O. Hubego
8
 

(który jest małym). I taki jest początek przełożeństwa głównego 

O. Hubego, który może najmniej z nich wszystkich rozumiał, 

czym miało być nasze Zgromadzenie. Próba miała znowu trwać 

dwa lata. I znowu wszystko szło machinalnie, bez myśli, bez du-

cha. Pan Jezus przedłużał był, że tak powiem materialny. Dwa 

___________ 

8
  JÓZEF Hube CR, ksiądz (1804-1891) - generał zgromadzenia w l. 1848-1855; stu-

diował prawo w Warszawie, Berlinie i Paryżu. Od 1828 ponownie w Warszawie ja-

ko aplikant i asesor w Prokuratorii Generalnej Królestwa Polskiego. 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 Histo-

ryczno-Literackiego. Opublikował pracę Wywód spraw spadkowych słowiańskich 

(1832). W latach 1832-36 przebywał z ojcem w Normandii. Pod wpływem Jańskie-

go wstąpił 15 sierpnia 1836 do jego Domku. Wychowawca młodzieży  

w College Stanislas; pod koniec października 1837 r. wyjechał na studia teologiczne 

do Rzymu. Był obecny przy śmierci Jańskiego. Po uzyskaniu doktoratu z teologii, 9 

stycznia 1842 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Przełożony domu rzymskiego. 

Zwalczał towianizm występując przeciwko Adamowi Mickiewiczowi jako towiań-

czykowi, sprzeciwiał się również tworzeniu przez niego Legionu. Opublikował pra-

ce 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 powrócił do niego (1883 r.). 
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lata nareszcie skończyły się. Ja z Afryki przyjechałem już w 

1848 [r.], by się leczyć homeopatią. W 1849 r. zebrali się człon-

kowie Rady Głównej w Paryżu. Całe niemal Zgromadzenie z 

nich się składało tylko. W Rzymie tylko zostało 3 czy 4 studen-

tów i jeden kapłan, najzacniejszy O. Alfred Bentkowski
9
, umiera-

jący, który też wtedy i umarł. W Paryżu było nas pięciu. Teraz 

posłuchaj, jaki obrót rzeczy wzięły. Z początku zastanawiano się 

nad tym beze mnie, rozumie się, czy mnie uważać za członka 

Zgrom.[adzenia], i czy przypuścić do obrad. Nareszcie przemo-

gło miłosierdzie, głównie zdaje się, za przyczyną O. Hieronima i 

przypuszczono mnie do obrad.  I w ogólności, ile mnie potem 

doszło, przez cały ten czas miałem w O. Hieronimie obrońcę i 

opiekuna. Każdy przyjechał ze swoim projektem. O. Hube od-

czytał swoją regułkę, kusą, krótką, suchą, podług której Zgroma-

dzenie nasze jest Towarzystwem Kapłanów Emigrantów Pol-

skich dla potrzeb emigracji polskiej dopóki ona trwać będzie. To 

miało być zarazem pokorą. O. Hieronima regułka była nieco 

szersza, ale nic nie znacząca. Już nie pamiętam, co wniósł O. 

Aleksander. O. Karol nic nie wniósł, tylko gotów był wszystko 

krytykować, jak to zawsze poczciwiec czyni w najlepszej inten-

cji; co do mnie rozumie się, że milczałem i nic też nie miałem w 

kieszeni. Jedno tylko poczułem, żem niejako rehabilitowany w 

Zgromadzeniu, chociaż jeszcze niepewny, czy będę mógł co 

mówić, czy mi pozwolą? Jak wszyscy odczytali pokazało się, że 

trzeba było czego innego. Wtedy zdaje mi się, że to O. Aleksan-

___________ 

9
  ALFRED BENTKOWSKI CR, ksiądz – (1813-1850). Studiował historię i prawo 

na Uniwersytecie Warszawskim; brał udział w powstaniu listopadowym  

w 1831 r. w oddziale gen. Giełguda; studiował medycynę w Królewcu, gdzie 

otrzymał stopień doktorski (1836); pracował jako lekarz w Poznaniu. Znany 

był ze swych zdolności i dobroczynności względem najuboższych. W 1843 r. 

wstąpił do Zgromadzenia Zmartwychwstania w Rzymie. Święcenia kapłań-

skie przyjął w 1848 r. Zmarł w Rzymie na gruźlicę płuc. 
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der zawnioskował, aby mnie jako neutralnemu, który nic swego 

nie przyniósł, i który umie redagować, polecić ułożenie ze 

wszystkich owych odłamków jednej całości. Czy widzisz jaką 

drogą przyszedł Pan Jezus do Swego? Bo wniosek przyjęto. 

 Wtenczas mi się dopiero oczy otworzyły i uczułem całą 

wielkość mego zadania, a zarazem, że w tym Pan Jezus. Wszyst-

kie te cztery lata prób moich pokazały się być przygotowaniem 

do tego aktu; bez nich i bez pojęć, i zasad w ich ciągu wyro-

bionych, byłbym niezdolnym do czegoś podobnego. Od razu też 

wszystko pojąłem, co mam napisać, miałem z góry całość rzeczy 

w głowie, a łatwo mi było tu i ówdzie powtykać w szczegółowe 

miejsca niektóre ustępy z projektów mi powierzonych, gdzie one 

odpowiadały lub wyrażały tę myśl, która tam miała być wyra-

żoną, i tym sposobem dać niejakie zadowolenie ich autorom i 

niby nie odstąpić od danego mi polecenia ułożenia ze wszystkie-

go jednej całości. Kiedy po trzech tygodniach pracy rzecz moją 

przeczytałem, wszyscy rzucili mi się na szyję mówiąc: prawdzi-

wie, że Ci Pan Jezus dopomógł. Tym razem była to już doprawdy 

rehabilitacja. Ale prawdziwie, że ją to Sam Pan Jezus uczynił. 

 Od tej chwili Zgromadzenie miało cel, miało drogę, miało 

ducha. I to mu Pan Jezus dawał przeze mnie. A mnie dawał tym 

samym dowód, że mnie nie odrzucił od dzieła Swego, a gdybym 

lepiej był umiał wtedy czytać byłbym i to jaśniej poznał, że odej-

mując mi zewnętrzne prowadzenie Zgromadzenia, tym bardziej 

zapewne powierzy mi zewnętrzne, i że już zaczynał powierzać. 

Ale jeszcze tego nie zrozumiałem, tym bardziej że okoliczności 

nie naprowadzały mnie na drogę podobnego zrozumienia. 

 Jakież to były okoliczności? Najprzeróżniejsze, ale zawsze 

zbawienne. Czara dalszych upokorzeń, którą trzeba było spełnić aż 

do dna. W r. 1850 po skończeniu całej naszej pracy nad „Regułą” 

wybrany został już na stałego Przełożonego Głównego O. Hube i 

zaraz przy wstępie powiedział taką mowę, że mi odebrał całą nadzie-

ję, żeby kiedykolwiek zrozumiał, to co sam przyjął za ducha Zgro-
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madzenia. Prawdziwie Siostro najdroższa, jak to będzie w szczegó-

łach wystawione wtedy się pokaże, jak całe to dzieło Boże stanęło 

mimo ludzi i wbrew ludziom. Tymczasem tam pojechał do Rzymu, 

O. Aleksander został przełożonym w Paryżu, a ja pod jego przeło-

żeństwem przez 2 lata możesz sobie wystawić, co to było. Ach, cze-

muż ja nie korzystałem z łask tylu! Tym bardziej, że P.[an] Jezus 

wewnętrznie najsłodziej mnie pociągał i naglił. Prawdziwie jestem 

morzem niewdzięczności, a niewierność moja, to przepaść  przepa-

ści. Jednej tylko łasce byłem wtedy wierny jakkolwiek tej, że wy-

trzymałem wszystko, co mi przychodziło od O. Aleksandra. 

 Nareszcie w 1852 r. za bytnością O. Hubego w Paryżu rze-

czy się zmieniły. Zlitował się nade mną - tak sam się wyraził -  

i wysłał mnie z Paryża do Rzymu. Tu przełożonym był O. Kaj-

siewicz. Wkrótce weszliśmy z nim w dobre stosunki, które coraz 

stawały się lepszymi i tym sposobem P.[an] Jezus przygotował 

moje wejście czynne w tę służbę moją dla Niego w Zgromadze-

niu, do której mnie powoływał, w to spełnianie Jego myśli i dzie-

ła, które mi chciał na nowo powierzyć. Nastąpiła też stanowcza 

zmiana w 1853 r. zdaje mi się (jeśli nie, tedy w 1854 [r.]) O. Hu-

be złożył swoje przełożeństwo, a tymczasowym przełożonym do 

1857 r. obrany został O. Hieronim i odtąd już był ciągle przeło-

żonym, a ja ciągle przy nim niemal jedynym z natury rzeczy do-

radcą. Tu się pokazuje ostateczne urządzenie i ustalenie mojego 

położenia w Zgromadzeniu, a zarazem przez jakie narzędzie i w 

jaki sposób Pan Jezus postanowił je prowadzić.  

 Odtąd się rozpoczęła moja długa praca z O. Przełożonym, 

która nieraz musiała być pasowaniem się i jakoby walką. Myśl 

Boża, która była we mnie, ten prawdziwy kierunek dzieła Boże-

go, który mnie Pan Jezus powierzył (ach czemuż niestety i ja go 

nieraz tak zapoznawałem!), ale o niewiernościach moich w swo-

im czasie będę się obszernie rozwodził, to tedy, co było Bożego 

musiało ciągle się spotykać naprzód z niewiadomością rzeczy, a 

potem z oporem i nie poddaniem się pierwiastka ludzkiego w O. 
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Hieronimie. I to coraz rosło i rosło. W tym jest cała historia tych 

ostatnich lat piętnastu. Zdawało się niepodobieństwem, ażeby to, 

co słabe i w poddaństwie przemogło to, co silne i co było przy 

władzy i panowaniu. A tymczasem Pan zwyciężył, aby tym ja-

śniej pokazać, że to nie ludzkie dzieło, ale Jego, Boże. 

 Ach, czy wiesz Siostro jedyna, że z tego punktu patrząc sa-

me moje niewierności, słabości, lichota w prowadzeniu myśli  

i rzeczy Bożej, zdają się być z innej strony pomyślne: one tym 

bardziej dowodzą, że Bóg jeden wszystko uczynił, a uczynił mi-

mo wszystkiego. 

 Pierwsze walne zwycięstwo było na Ogólnym Zebraniu 

Zgromadzenia w r. 1857. Już tu mnie wybrano na prezesa Ze-

brania. Jak w 1850 r. P.[an] Jezus dał mi napisać Regułę, tak tu 

dał ostatecznie, jasno, dobitnie sformułować cel Zgromadzenia, 

szczególniej co do parafii, ale i wszystko inne, i poczynić stoso-

wne dodatki do Reguły. Myślałem, że ani jeden nie będzie za 

mną, wniosłem rzecz dla prostego spełnienia obowiązku sumie-

nia, aż tu pokazało się, że wszyscy rzecz przyjęli jednomyślnie. 

 Tym to dziwniejsze, że O. Przełożony, tj. O. Hieronim, bo 

już odtąd on tylko był głównym Przełożonym, że tedy O. Hiero-

nim, jak przedtem tak potem powstawał na te parafie. Jeśli więc 

wtenczas przyjął, to już wyraźnie, że tego chciał P.[an] Jezus. Od 

tego Zebrania Ogólnego w 1857 r. wpływ OO. Aleksandra i Hubego 

zupełnie się zawiesił, Pan Jezus, jakby ich ze Zgromadzenia usunął i 

coraz bardziej wprowadzał mnie do wewnętrznego, moralnego pro-

wadzenia tamże Zgromadzenia. A dzieło to dokonanym zostało na 

ostatnim Zebraniu Ogólnym w r. 1864, gdzie mnie powołano do da-

wania rekolekcji zebranym Ojcom. Na tych rekolekcjach wystawiłem, 

prawdziwie, jakby z powagą władzy (cum auctoritate) zasady życia 

wewnętrznego i zasady ducha Zgromadzenia w działaniu na zewnątrz, 

i znowu wszyscy powiedzieli (nawet O. Hube), że tak jest, że tak być 

powinno. Na tym Zebraniu Ogólnym w r. 1864 zdaje się, że P.[an] 

Jezus postawił mnie, zawsze w moralnym znaczeniu, ale już stano-
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wczo i wyraźnie na moim, to jest mnie przez Niego przeznaczonym 

miejscu w Zgromadzeniu. Sama natura rzeczy, sama moc prawdy z tej 

woli P.[ana] Jezusa wypływająca zrobiła to i zapewniła. 

 Cały ten period od 1857 [r.] do 1864 [r.] był epoką stanowczą w 

dziejach Zgromadzenia, już dlatego że „Reguła” została w 1857 [r.] 

ostatecznie sformułowana, cel Zgromadzenia wyraźnie postawiony, 

już dlatego że wnet otrzymaliśmy potwierdzenie (w 1860 [r.]), już i 

dlatego że Pan Bóg Was przysłał. Co poprzedziło między Wami, za-

cząwszy od 1854 [r.] było tylko zapowiedzią i pierwszy krok Waszego 

istnienia stał się w 1858 r., kiedy Ty do Rzymu przyjechałaś. Wasze 

powstanie, a szczególniej Twoje pojawienie się i związek uczyniony 

przez Pana jednoczący dusze nasze, porozumienie nasze w Nizza i 

odtąd wspólne życie, występowanie i działanie nasze, czyli raczej du-

cha Pana naszego w nas i przez nas. Te przez Pana błogosławione dnie 

spędzone razem w styczniu 1859 r., są rzeczywiście epoką, od której 

się zaczyna nie już teoria i zapowiedź, ale żywy początek dzieła Boże-

go wśród nas.  

 Dziwny a dobry, mądry a pełny miłości Pan nasz! Przed naszym 

zbliżeniem się Ty byłaś w ciemnościach i cierpieniach, ja bez podsta-

wy i bez siły; dość było Panu, aby nas zbliżył do siebie, a wnet Tobie 

dał przeze mnie, co Ciebie wyprowadziło na jasne, a przez Ciebie dał 

mnie znowu to, co mnie na nogi postawiło. I dopełnił dzieła Swego, 

czyli raczej rozpoczął je na dobre. 

 

 Nie uwierzyłabyś, Siostro droga, ale teraz musisz to jasno wi-

dzieć, jak połączenie to Ciebie ze mną przez Pana zmieniło całe moje 

stanowisko w Zgromadzeniu. Ono podziałało stanowczo na Ojca Prze-

ł.[ożonego], który wtenczas samowładnie rządził Zgromadzeniem, tym 

bardziej że podziałało więcej może jeszcze na Matkę Józefę, a przez nią 

znowu na O. Przeł.[ożonego]. Musieli mnie przyjąć, musieli uznać Du-

cha Bożego, musieli się poddać; często ani chcąc, ani myśląc, ani może 

przypuszczając, a często przeciwnymi będąc, mówię szczególnie o Ojcu 

Przełożonym. Ta zgoda nasza we wszystkim, te prawdy, te zasady, któ-
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re teraz już nie ode mnie przychodziły, ale skądinąd i ze znakami coraz 

pewniejszymi, że od Pana samego, to wszystko dało myśli Bożej i dzie-

łu Bożemu, tak licho dotychczas przeze mnie wnoszonemu, zupełnie 

nową siłę. Ach, one i dla mnie przynosiły nowe światła, otwierały nowe 

horyzonty, i dawały moc zupełnie inną. Sen stawał się jawą. Z wyobra-

żeń czczych bardziej przechodziłem do życia i czynu. Niech Bóg błogo-

sławiony będzie.  

 Teraz rozumiemy Siostro jedyna, dlaczego nas Pan nasz 

połączył. Rozumiesz, dlaczego już wtenczas, chociaż temu się 

dziwowałaś, w modlitwie jednak nieraz czułaś, żeś i Ty dla mnie 

potrzebna, i że bez Ciebie nie byłoby dobrze ze mną. Ty i mnie 

osobiście, i dziełu Bożemu wśród nas byłaś koniecznie potrzeb-

ną: mówię koniecznie przypuszczając ten raz już dany porządek 

rzeczy. 

 Co się rozpoczęło w 1859 r. w Nizzy, to się dokonało jeszcze 

lepiej w 1864 [r.] w Jazłowcu i tu przychodzą te zdania i uczucia, które 

położyłem na początku tego listu, wyjęte z listów Twoich. Tak patrząc 

na tę rzecz, nic się nie wyda dziwnego w owym zaniepokojeniu piekła 

całego, o którym pisałaś, bo to był właśnie jak pisałaś, krok naprzód 

do wprowadzenia wśród nas Królestwa Bożego. Już nie piszę o dal-

szych kolejach, wszystkie szły coraz dalej w tym samym kierunku. 

Ostatni mój pobyt u Ciebie i następujący po nim pobyt O. Przełożone-

go doprowadziły zdaje się teraz rzecz do normalnego stanu, jakiego 

żądać można było. Już prawdziwe duchowne i moralne poddanie się 

O. Przełożonego, jest czynne i zupełne objęcie przeze mnie wewnętrz-

nego duchowego prowadzenia Zgromadzenia (o Panie daj, żeby nie 

było to liche!). Jest tryumf myśli Bożej, ducha Pana Jezusa, chociaż 

jeszcze nie w czynie, to dalsza praca, ale w zasadzie i w prawie. Mó-

wię w prawie, to ma znaczyć, że prawda: prawo P.[ana] Jezusa stoi, 

jest uznane, jest położone za podstawę. 

9 maja 1869 [r]. Niedziela. 

 Na tym ten list skończę. Wczoraj cały dzień go pisałem i pełno 
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odpowiednich uczuć miałem w duszy. Ach, jak się czuję w ręku Pana 

naszego, czuję razem z Tobą, razem z całym tym dziełem Jego. Dziś 

miałem Mszę świętą razem z Tobą, jak zawsze, ale jakże prosiłem o to 

mieszkanie, o to życie Jego w nas i w tym dziele Swoim, życie wy-

łączne Jego, do którego tak miłośnie nas powołał. Jestem na wsi, na 

dni parę i o tym niebawem Ci napiszę. Tymczasem korzystam z przy-

bycia tu do mnie O. Władysława, aby ten list mu powierzyć, by w 

Rzymie na pocztę oddał. O. Wład.[ysław] wyjeżdża dziś do Paryża na 

powrót. I z nim przyszliśmy do dobrych rezultatów, ale o tych szcze-

gółach da Pan Bóg osobno Ci napiszę. Jestem cały zachwycony, że tak 

powiem Panem Jezusem, Jego dobrocią, Jego miłością, cały Jemu się 

oddaję, czyli raczej, bom się już raz Mu stanowczo oddał, cały chcę 

być pod tym Jego panowaniem i gwałt Mu zadaję, aby się stał ko-

niecznie moim Panem, aby korzystał z mojego oddania i używał swo-

jego prawa. Ach, czegoż On sam bardziej pragnie? Wiem, że Go ko-

cham, że mi dał tę łaskę, i że Go coraz więcej kochać będę, przeczu-

wam ten szał, do którego Ciebie porywa, w którym Ciebie trzyma, On 

i mnie do niego prowadzi i wszystko nam będzie wspólne. A wszystko 

się zatwierdzi w życiu i w czynie. Siostro najdroższa, oto jest list, ja-

kiego jeszcze nigdy do Ciebie nie napisałem. Ty mi teraz odpowiedz, 

co Ci ten Pan nasz da do duszy. A bądź przekonana, że jakkolwiek 

mówiłem dużo o sobie, czuję wyjście z mojego ja - w duchu przy-

najmniej - więcej niż kiedy nie mam gorętszego pragnienia, jak się 

stać tym, co raz widziałaś, że z łaski Pana się stanę - zdawało Ci się raz 

po ludzku, że będę się wynosił i stanę u szczytu, a Pan Ci przeciwnie 

pokazał, że będę się zniżał i stanę się punktem w Nim zatopionym. 

Tego pragnę nad wszelki wyraz tego, żeby mnie nie było, żeby On 

Jeden był we mnie. A są chwile, w których to mam już przynajmniej 

w zrozumieniu, i w których razem z Tobą mogę zdaje się powiedzieć: 

Mnie już nie ma! Ach, jakiż to szał miłości będzie nas łączył, Siostro 

droga, łączył i nas z Nim, i Jego z nami, i nas między sobą, jak tak 

zginiemy w Nim a On jeden w nas będzie. Amen, Amen, Amen. 

Najmilszemu, Jedynemu oddaję Cię jedyną także i najmilszą jak sie-

bie samego, Jemu oddaję. On w nas, a my w Nim i w Nim.  
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Twój ks. Piotr. 

[Charakter pisma powyższego listu nie jest pismem O. Piotra Semenenki CR.] 

 

 

 

 

7. List do O. Juliana Felińskiego CR (ACRR 2170) 

 

Z Tor Pignatora, 10 maja 1969 [r]. 

 

 Mój drogi księże Julianie. 

 Bądź łaskaw przysłać mi przez posłańca listy z poczty i dzienni-

ki, i napisać jeżeli tam co zaszło.  

Najoddańszy w Panu ks. Piotr 

 

 

 

8. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1112) 

 

Rzym, 17 maja 1869 [r]. 

 

 Mój drogi Ojcze Aleksandrze. 

 Już Ci doniósł O. Władysław, że nam Pan Bóg otworzył 

jakoby nową drogę do dopomożenia kochanemu ks. Marianowi. 

O. Władysław, któremu trzeba oddać to świadectwo, że czynił co 

tylko mógł w tej sprawie, wpadł na m[onsig[no]ra Nina, dzisiej-

szego Asesora Ś[wię]tego Officium, a ten mu powiedział, że do-

brze by było, gdybym ja tę rzecz poparł i jemu ją z mej strony 

przedstawił. Jak się tylko w ten sposób rzecz postawiła, tedy mo-

ja pozycja stawała się jak tylko być może najkorzystniejszą i mo-

je wdanie się nie tylko nie niewczesne (jakoby nie w swoją 

rzecz), ale owszem stosowne i skuteczne.  

Wtedy z radością napisałem list do m[onsi]g[no]ra Nina, którego 
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brulion zabrał z sobą O. Władysław, a m[onsi]g[no]re ten list 

bardzo dobrze przyjął. 

 Przed paroma dniami wróciłem ze wsi i byłem nazajutrz u m[on-

si]g[no]ra Nina, by się dowiedzieć, czy jest jakaś odpowiedź. Powie-

dział mi, że referował rzecz całą Ojcu Św.[iętemu]
10

, że Ojciec 

Św.[ięty] wcale nie pamiętał (co nader rzecz naturalna) listu podanego 

przez kardynała Barnabó, nie mówił mi potem szczegółów rozmowy, 

bo to zapewne należy do sekretów Inkwizycyjnych, ale mi powiedział 

wypadek, że na przyszłej sesji Św.[iętego] Officium rzecz tę wyniesie i 

zdawał się dobrze tuszyć. Dodał jednakowoż, że ponieważ przyszła 

sesja będzie dopiero 2 czerwca, więc może byłby czas sprowadzić jesz-

cze z Francji od biskupa, w którego diecezji dziś mieszka ks. Marian 

jakieś dobre świadectwo w rodzaju polecenia. Powiedział, żeby to było 

korzystne, chociaż i bez tego rzecz byłaby przedstawiona. Ja myślę, że 

to trzeba zrobić i dlatego pośpieszam z wiadomością o tym i proszę o 

przysłanie mi żądanego aktu biskupiego. Tyle o tej sprawie, którą daj 

Boże doprowadzić tym razem do pożądanego końca. A prawdziwie 

będę szczęśliwy, jeżeli Pan Jezus da mi się w czym do tego końca po-

myślnego przyłożyć. 

 Polecam się najlepszemu sercu kochanego Ojca Aleksandra 

i Jego modlitwom. Pan Jezus z nami.  

 W Jego miłości najoddańszy brat i sługa ks. Piotr 

 

 

___________ 
10

  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”. 
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9. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1113) 

 

Rzym, 1 czerwca 1869 [r]. 

 Mój drogi Ojcze Aleksandrze. 

 Otrzymałem papiery odnoszące się do sprawy księdza Ka-

mockiego i takowe odesłałem m[onsi]g[no]rowi Nino, bo sam do 

dziś dnia słaby byłem i pójść osobiście nie mogłem. Ale to nic 

nie szkodzi, bo list napisałem, który może lepiej jeszcze wyraził 

moje naleganie, niż bym to może był ustnie wyraził. Jutro jest 

dzień stanowczy zobaczymy, co przyniesie. Miejmy dobrą na-

dzieję. Może jeszcze przed tym listem poślemy telegram, to jest 

przed przyjściem jego do Paryża. 

 Jest tu młody Pusłowski Zygmunt w Rzymie. Bardzo grze-

czny dla nas, stara się widywać i w rozmowie otwarty i serde-

czny. Myśli tu osiedlić się w Rzymie, ale podobno nie chce, aby 

o tym wiedziała familia, nie mówże tedy pani Przeździeckiej. Ja 

mu wcale tego nie odradzam, bo myślę że taka europejska kolo-

nia w Rzymie z ludzi i z familii przyzwoitszych różnych naro-

dów przydałaby się bardzo na obie strony i dla Rzymu, i dla Eu-

ropy. 

 Zrobiło się qui pro quo. Błotnicki napisał na kopercie: list z 

Bochennik odesłać do Rzymu, a z Odessy zwrócić mi. Tymcza-

sem przysłałeś list pani Grocholskiej z Odessy, który miło mi 

było przeczytać, ale który zwracam, byś go zwrócił Błotnic-

kiemu, a list z Bochennik przypominam, aby odesłać do Rzymu. 

Zresztą pani Korzeniowska zdrowa. Pan Jezus z nami. 

        W Jego miłości najoddańszy 

       brat i sługa ks. Piotr 
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10. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1114) 

 

Rzym, 7 czerwca 1869 [r]. 

 

 Mój drogi Ojcze Aleksandrze. 

 Złe nowiny dość wcześnie zawsze przychodzą. Nie spie-

szyłem się tedy z moją, która już domyślasz się, jaka jest. Znowu 

co do ks. Kamockiego odpowiedź kardynałów odmowna. Racji 

wiedzieć nie można, jak zwykle w Ś[wię]tym Officium i nie mo-

żna nalegać, dosyć że odmowna. 

 Bardzo, bardzo mi to przykro. Widać, że dla kochanego ks. 

Mariana nie ma już po ludzku mówiąc nadziei. Ale jest Pan Bóg! 

Jeśli zechce, tedy jeszcze i na ziemi wszystko naprawi, w każ-

dym razie tam u siebie! Dziś o niczym innym nie piszę, przyłą-

czam karteczkę do O. Władysława. Dzięki Bogu wszyscy zdrowi 

jesteśmy. Pan Jezus z nami.  

   W Jego miłości najoddańszy brat i sługa ks. Piotr 

 

 

11. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1115) 

 

Rzym, 14 czerwca 1869 [r]. 

 

 Drogi Ojcze Aleksandrze. 

 Piszą na nas, a piszą niesłychanie. Postanowiliśmy na wszystko 

odpisywać powoli, według potrzeby. Oprócz Deklaracji umieszczonej 

w Univers i w [Le] Monde, a którą posłaliśmy do Czasu, Dziennika Po-

znańskiego, Lwowskiego, Gazety Narodowej, a z włoskich do Unita 

Cattolica i do Armonia, posłałem od siebie list do Gazety Narod.[owej], 

która mnie osobiście grubo zaczepiła. Ten list posłałem i do Czasu i do 

Dziennika Poznańskiego, a jest tam jeden koncept, który się Ojcu Alek-

sandrowi niezawodnie podoba, bo jest w guście owego konceptu śp. 
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ojca Twojego „Nie tykaj..., bo będzie..”. Proszę to przeczytać. My tę 

burzę uważamy za coś wcale nie niepomyślnego i owszem, i że potem 

zajaśnieje tym piękniejsze słońce. Nowicki nie przyjechał jeszcze 

nie wiem, co to znaczy. Zresztą może tam wczoraj lub dzisiaj już 

się zjawił na via Paolina, a ja nic jeszcze nie wiem. Przyłączam 

list do ks. Władysława od ks. Cichowicza. Pozdrawiam go naj-

serdeczniej i będę pisał. Pozdrawiam wszystkich, a szczególniej 

Bronisława Zaleskiego
11

, który tak uczciwie za nami się ujął. Pan 

Jezus z nami. 

     Twój w Nim brat i sługa ks. Piotr 

 Papier, choć nie glansowany, ale porządniejszy niż wszyst-

kie Wasze paryskie. 

 

 

12.  List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1116) 

 

Rzym, 25 czerwca 1869 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze. 

 A czyście czytali oświadczenia i listy nasze po dzien-

nikach? W Poznaniu nie tylko tryumf, ale niespodziany, kto by 

się spodziewał, żeby Dziennik Poznański umieścił nawet list mój 

do Gazety Narodowej? Pisze nam z Poznania ks. Koźmian
12

, że 

___________ 
11

  BRONISŁAW ZALESKI (1820-1880) – emigrant z 1863 r. Sekretarz Towarzy-

stwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, główny redaktor „Roczników To-

warzystwa Historyczno-Literackiego”. Bronisław Zaleski zostawił cenne bio-

grafie; „Ks. Hieronim Kajsiewicz”, „Ludwik Orpiszewski, 1810-1875”, 

„Adam Czartoryski”. Zmarł 1.01.1880 r. w Menton we Francji. 

12
  JAN KOŹMIAN (1814-1877) – ksiądz, brat zewnętrzny zmartwychwstańców, 

uczestnik powstania listopadowego w 1831 r. Założyciel Przeglądu Poznań-

skiego i jego redaktor, ultramontanista, reformator społeczny. Wyemigrował 

do Francji (1832); ukończył studia prawnicze (1838); z czasem stał się jed-

nym z najważniejszych współpracowników Bogdana Jańskiego, pozostawał  
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arcybiskup silnie chwalił przed wieloma osobami i przed nim 

ową naszą pierwszą ogólną Deklarację, która wtedy tylko co się 

była pojawiła. Z Krakowa pisze nam O. Walerian, że oba listy 

zrobiły wrażenie dobre, a może i bardzo dobre. Podoba mi się ten 

dodatek pesymisty, ale jednak sumiennego, „a może i bardzo do-

bre”. A tu w Rzymie o dwa i trzy razy wyżej podnieśliśmy się w 

mniemaniu, Ojciec Św.[ięty] bardzo był zadowolony i sam podo-

bno kazał go umieścić w Osservatore Romano. Dość, że Osser-

vatore ni proszony, ni pytany, umieścił go przed dwoma dniami 

w swoich kolumnach stawiając na czele tytuł w grubych literach: 

Congregazione della Risurrezione di N. S. G. Cr. I wiemy dosko-

nale, że Ojciec Św.[ięty] wskutek tego jest w tych dniach i dla 

Polski promienisto usposobiony. Listy z Ameryki, któreśmy 

przez O. Aleksandra otrzymali także nas pocieszyły. Myśl O. 

Bakanowskiego
13

 użyć na Mistrza Nowicjuszów jest zupełnie 

według mego przekonania i bardzo mi miło, że O. Aleksander ją 

postawił. Ciągły mam żal w sercu, że się nie udała sprawa ks. 

Kamockiego. Fiat Voluntas Tua! Z listów O. Waleriana pokazuje 

się, że w Krakowie może najłatwiej będzie rozbić nam nasze na-

mioty. Jedzie jednak do Lwowa, aby tam ostatecznie rozmówić 

się z ks. arcybiskupem o owym Seminarium Puerorum. Pan Jezus 

z nami najdroższy O. Aleksandrze. Twój w Jego miłości. 

       brat i sługa ks. Piotr 

 

___________ 

w ścisłych relacjach z A. Mickiewiczem i J. B. Zaleskim; dyr. szkoły z inter-

natem dla uczniów polskich w Domku Jańskiego (1840); Po tragicznej śmierci 

żony, został kapłanem i był m. in. Sekretarzem arcybiskupa Mieczysława Le-

dóchowskiego. Potajemnie rządził diecezją podczas jego uwięzienia i wy-

gnania. Zmarł w Wenecji 20. 09. 1877 r. 

13
  ADOLF BAKANOWSKI CR, ksiądz – (1840 – 1916) urodzony w Dunajowicach 

na Podolu 27 marca 1840 r. Do Zgromadzenia Zmartwychwstania P.N.J.Chr. 

wstąpił 1 lipca 1864 r., będąc wyświęcony na kapłana diecezjalnego 12 marca 

1863 r. Śluby w Zgromadzeniu złożył 8 grudnia 1865 r. 
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13.  List do nieznanej osoby (ACRR 3678) 

 

[Czerwiec 1869 r]. 

 

 5-go po południu umarł m[onsi]g[no]re Piotr Paweł Lacroix  

w 78 roku swego życia, protonotariusz apostolski z godności, a z 

urzędu tak zwany kleryk narodowy, przedstawiający Francję. Do 

tego urzędu należy być obecnym przy Conclave w imieniu swego 

narodu podczas wyboru Papieża i patrzyć, czy rzeczy idą kano-

nicznym torem. M[onsi]g[no]r[e] Lacroix już przeszło lat 40 

sprawiał ten urząd był tedy przy wyborach Piusa VIII, Grzegorza 

XIV i Piusa IX. Dawniej Ludwika XVIII: Karola X (1823 - 24). 

Sekretarz ministra Villele miał rozległe stosunki w świecie i 

mógł obiecywać sobie piękny zawód.  Zostawszy księdzem z po-

wołania i osiadłszy raz w Rzymie oddał się szlachetnym popę-

dom swego umysłu i serca: nauce, sztukom i pobożności i lubo-

wał się tym życiem w Rzymie, jakoby we środku tego wszyst-

kiego, sam także będąc niejakim środkiem dla znacznego kółka 

przyjaciół i znajomych.  

 Miał piękną bibliotekę, piękny dobór obrazów, a mianowi-

cie ogromny zbiór rycin. Był znakomitym archeologiem, po łaci-

nie umiał doskonale, czego dowodem wybornym językiem napi-

sana przedmowa do Leibniza: „Systema theologicum”, które on 

po raz pierwszy w całości wydał. Starość miał najczerstwiejszą; 

jeszcze na parę dni przed śmiercią 3 czerwca jeździł do Civita-

vecchia, a witający powracającego przyjaciela cieszyli się z jego 

zdrowia.  

 Umarł najprzytomniej i najprzykładniej mówiąc spokojnie, 

że go śmierć zastaje przygotowanego, i że na nią już czekał. Na 

pogrzebie był cały świat urzędowy i duchowny francuski, za-

cząwszy od margr.[abiego] Bauneville, ambasadora i od ks. arcy-

biskupa Merode, aż do uczniów seminarium francuskiego. 

    [Brak podpisu O. Piotra Semenenki CR.] 
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14.  List do siostry zakonnej (ACRR 3679) 

 

Rzym, 2 lipca 1869 [r]. 

 

 Moja droga w Panu Jezusie Matko. 

 Jak Pan Jezus dziwnie rzeczy składa! Kiedy mi nasza Sio-

stra N. pisząc w maju po Twoim potwierdzeniu w urzędowaniu 

powiadała, że jej było powiedziane, iż tego roku do Was przyja-

dę, dziwnie mi się w duszy zrobiło i rzekłem sobie: zobaczymy! 

Rzecz mi się zdawała zupełnie niepodobną. Tymczasem kilka dni 

temu, jakby w jednej chwili wszystko się tak ułożyło, że wyjeż-

dżam do Paryża. Rzecz przyszła z góry i jest na mnie przez Prze-

łożonych nałożona, ani się jej spodziewałem, ani przewidywa-

łem. 

 Skoro tedy Pan Bóg daje, że Was będę widział, nic już tedy 

nie będę pisał, zwłaszcza że nic zgoła czasu nie mam. Dziś, w 

dzień święta Waszego Zgromadzenia modliłem się bardzo za 

Was i za Ciebie moja Matko Najdroższa i bardzo mi miło, że w 

ten dzień mogę Wam donieść o tym spotkaniu się, które nam 

nasz Jedyny na nowo zdarza. Niech będzie Jemu na chwałę. Sio-

strę N. najczulej pozdrów. Możesz jej powiedzieć, że głos jej 

wewnętrzny prawdę jej powiedział, więc zapewne jest od Boga. 

W każdym razie niech się tym więcej modli, aby skutki jego, to 

jest to nasze widzenie się i wszystkie jego skutki były także od 

Boga i dla Boga. Cieszę się bardzo na widzenie się z Tobą moja 

droga Matko; proszę Pana Jezusa, aby dla Twojej drogiej duszy 

wypłynęło, co stąd dobrego i zbawiennego i będę się tymczasem 

bardzo o to modlił. A nie potrzebuję Cię zapewniać, jak mi o 

Twoją duszę idzie. 

 Żeś na nowo Przełożoną cieszę się z tego, bo to wola Boża, 

ale zarazem o to mi idzie, abyś Ty tę wolę Bożą, jako wolę Bożą 

spełniła. Pan Jezus da pomówimy o tym. 
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 Módlże się za mną moja Matko najdroższa i każ się wszy-

stkim Siostrom modlić. Pan Jezus z nami i w nas. W Jego miłości 

najoddańszy. 

         Ks. P.[iotr] 

 

 

15.  List do O. Juliana Felińskiego CR (ACRR 2171) 

 

Mediolan, 9 lipca 1869 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Julianie. 

 Dzisiaj z rana o 9 i 25 m.[in.] po szczęśliwej podróży szczę-

śliwie przybyliśmy do Mediolanu. Deo Gratias! Ale za co ter qu-

aterque Deo gratias tedy za to, żeśmy mogli jeszcze zmówić 

Mszę świętą. O 7-ej wieczorem da Bóg puszczamy się w dalszą 

drogę.Wstyd mi, ale muszę się przyznać. Zapomniałem przynaj-

mniej 3 rzeczy; 

 1/ Mojego świadectwa kapłańskiego z Wikariatu, czyli po-

lecenia na drogę. Leży ono między m[oi]mi papierami na stoliku, 

na prawo mego siedzenia, między siedzeniami a łóżkiem, a te pa-

piery, o których mowa i gdzie tamto leży, znajdują się na najniż-

szej policy, między stolikiem a ziemią i na tej policy zupełnie na 

prawo. Tam na wierzchu leży parę kupek papieru czystego, a pod 

spodem różne pakiety z imionami własnymi, między którymi 

mój najgrubszy ze świadectwami. Nie idzie mi o pagelle, ale o 

ów list z Wikariatu polecający, wydany zdaje mi się w 1867 [r.] 

przed podróżą do Paryża i Galicji. 

 

 2/ Zapomniałem autoryzacji kardynała na zbieranie składek. 

Leży ona wsadzona do jednej książki na drugiej policy książek 

znajdujących się w mojej stancyi, to jest przy komodzie. Książka 

zaś, do której ta autoryzacja jest wsadzona, jest jeden z tomów 

„Annee Geographique”, których tam razem stoi 7 lub 8 i jest 
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właściwie ostatni tom tej kolekcji wydrukowany w 1868 [r]. 

 3/ Zapomniałem lub raczej nie pamiętałem zabrać z sobą 

moich rekolekcji, które mi może, a nawet pewno będę potrzebne, 

gdy mi przyjdzie powiedzieć jedno lub drugie kazanie, a one w 

tym razie oszczędziłyby niepotrzebnego męczenia się i straty 

czasu. Leżą nad tym samym stolikiem, na 1-ej policy nad nim i 

także ostatnie na prawo. Proszę tedy wszystkie te trzy rzeczy 

wydobyć i przysłać mi do Paryża zwykłą drogą do kuriera. Auto-

ryzację jednak kardynała proszę mi przysłać zaraz przez pocztę, 

odcinając niepotrzebną drugą ćwiartkę. Co do rekolekcji, chodzi 

mi o te drugie drobniej pisane, które nazwałem mistyczne. Bądź 

łaskaw przysłać je pierwszym kurierem do Paryża rue Duphot, 

12. Kłaniam [się] i ściskam najuprzejmiej wszystkich. Pan Jezus 

z nami. 

      Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 Gdyby Ci na doktora Helda krzyczeli jestem pewien, że się 

nie dasz krzykom uwieść. 

 

 

16. List do O. Juliana Felińskiego CR (ACRR 2172) 

 

Rzym, 17 lipca 1869 [r]. 

 

 Mój drogi Ojcze Julianie. 

 Nazajutrz po moim wyjeździe pisałem z Mediolanu, ale list wrzuciłem 

na pocztę dopiero w Suza w sobotę 10-go z rana. Nie odbieram odpowiedzi 

lękam się, czy list nie zaginął. Powtarzam tedy zawarte w nim prośby; 

 1/ Upoważnienie od kardynała na zbieranie składki znajduje się 

w jednym tomie „Annee Geographique”, w ostatnim noszącym datę 

1868 [r.], a stojącym na drugiej policy w mojej stancyi przy komodzie, 

między innymi tomami tego zbioru „Annee Geographique”. To mi 

proszę zaraz przysłać przez pocztę. 
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 2/ Mój list rekomendacyjny na drogę wydany z Wikariatu 

na podróż w przeszłym roku znajduje się między moimi osobi-

stymi papierami i świadectwami, a te znajdują się na dolnej owe-

go stolika, gdzie są wszystkie moje papiery na prawo mojego 

siedzenia. Na tej zaś policy w ostatnim stosie papierów na prawo 

od ściany. Jeśli można i to przez pocztę. 

 3/ Przez kuriera zaś moje kazania, czyli raczej rekolekcje 

mistyczne, które się znajdują na najniższej policy szafki stojącej 

na tym samym stoliku, także na prawo od ściany. 

 Te ostatnie zresztą dobre będą tylko na wszelki przypadek, 

ale o dwie pierwsze rzeczy nagląco proszę. Reszta wiadomości w 

liście do Ojca, który proszę przeczytać. Pan Jezus z nami. 

        Brat i sługa ks. Piotr 

 

 

17.  List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1117) 

 

Paryż, 18 lipca 1869 [r]. 

 

 Najdroższy mój Ojcze Aleksandrze. 

 Otrzymuję wezwanie na jutro i to na powiedzenie Panegi-

ryku! Odpowiadam: nie mogę! Impossibile! Proszę przebaczyć. 

Tym sposobem nie pojadę wcale ani jutro, ani pojutrze do Mont-

didier, ale dopiero da Pan Bóg na czwartek lub w piątek. Bardzo 

się cieszę nadzieją rychłego zobaczenia się z drogim Ojcem 

Aleksandrem, a tymczasem proszę o modlitwy. Pan Jezus z nami. 

      W Jego miłości najoddańszy 

            brat i sługa ks. Piotr 

Najserdeczniejsze moje ukłony kochanemu ks[iędz]u Ma-

rianowi. 

 



 

38 

18.  List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1118) 

 

Paryż, 21 lipca 1869 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze. 

 Po co Ojciec Aleksander tak śpieszy z powrotem do Pa-

ryża? Tutaj wielki upał i pobyt nie bardzo znośny. Zresztą ko-

niecznie potrzeba, aby O. Aleksander dobrze wypoczął i dobrze 

do sił przyszedł. Proszę tedy najspokojniej tak długo bawić, ile 

można w Montdidier. Co do mnie będę musiał z Paryża wy-

ruszyć i może pojadę naprzód do Amiens i do Lille, bo mi się 

tam drzwi otworzyły. Więc spodziewam się spotkać z O. Ale-

ksandrem tam na miejscu. Zapewne pojadę i do Belgii. Więc z 

powrotu O. Aleksandra do Paryża nie skorzystałbym, gdyby w 

tej chwili wrócił. Zawsze wracam do tego wniosku, aby O. Alek-

sander jak najdłużej korzystał z pobytu na wsi. Czyż podobna, 

aby tam stancyjki nie znaleźli dla O. Aleksandra po przybyciu 

wizytatora? Dam wiedzieć o moich ruchach, jak je rozpocznę. 

Pan Jezus z nami. 

     W Jego miłości brat i sługa ks. Piotr 

Najserdeczniejsze ukłony ks. Marianowi. 

 

 

19.  List do O. Juliana Felińskiego CR (ACRR 2173) 

 

Paryż, 8 sierp.[nia] 1869 [r]. 

 Mój najdroższy Ojcze Julianie. 

 Posyłam Ci naprzód autoryzację do odebrania owej sumy u 

bankiera. 

 Posyłam Ci następnie kopię listu mego do arcybiskupa, z 

którego zobaczysz jak rzecz postawiłem co do Goczkowskiego, i 



 

39 

co     do nowego kandydata z Poznania, i układów z ks[ię]żną 

Odescalchi
14

. W tych dwóch sprawach trzeba, abyś sam nie od-

kładając napisał do arcybiskupa. Moją kopię złóż do akt. Do 11 o 

inclusive jestem wyłącznie zajęty mową o „Unii”. Więc więcej 

nie piszę. Kłaniam [się] wszystkim. Spieszy mi się do Rzymu. 

Pan Jezus z nami. 

        Twój w Nim ks. Piotr 

 9 sierp.[nia] 1869 [r]. Powiedz drogiemu Ojcu, że w tej 

chwili otrzymałem list od ks. Koźmiana z jego racjami przeciwko 

temu, abym mówił na obchodzie „Unii”. Zupełnie te same, jakie 

tu długo przedstawiałem Ojcu Aleks.[androwi], i które go nie by-

ły przekonały. Po tym liście już nie wahałem się stanowczo od-

mówić i mowy mieć nie będę. Ale co tu robić? Bo zaproszenia 

już rozesłane z zapowiedzeniem, że ja mowę mieć będę. Co pu-

bliczność powie? Przyszła Ojcu Władysławowi doskonała myśl 

do głowy: poprosić ks. de Guerry, proboszcza Magdaleny, aby on 

tę mowę powiedział. Przyjął, a nawet ofiarował się z Mszą św[ię-

tą]. Daliśmy mu oba artykuły Klaczki w Revue de deux mondes o 

„Unii”, które mu aż nadto wątku dostarczą. To wszystko stało się 

w przeciągu godziny. Pan Jezus sam radzi o swojej czeladzi. I 

składka na Seminarium lepiej idzie. W tych paru dniach wpłynę-

ło więcej niż 1000 fr. Mam już do 1800. Módlcie się tylko, a rze-

czy pójdą. Wszystkich Was najserdeczniej ściskam. Pan Jezus z 

nami. Ojcu ręce całuję. 

      Twój w Panu Jezusie ks. Piotr 

 

 

 

___________ 
14

  ZOFIA ODESCALCHI z Branickich (1821-1886), księżna – dobrze znana  

w rzymskich kołach towarzyskich. Papież Pius IX żywił dla niej głębokie po-

ważanie. Była zaprzyjaźniona z ojcami Zmartwychwstańcami i była ich prote-

ktorką. Zmarła w Rzymie 11 sierpnia 1886 r. 
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20. List do siostry zakonnej (ACRR 3680) 

 

Paryż, 30 sierpnia 1869 r. 

 

 Moja najdroższa w Panu Jezusie Matko. 

 Wybierałem się dziś do Was, ale dla interesów mojej kwe-

sty zostałem w Paryżu. Zresztą jeszcze nie wyjeżdżam i przy-

najmniej ten tydzień zostanę w Paryżu, chyba tylko na dzień lub 

dwa pojadę do Orleanu, jeśli mi biskup dopisze. Wszystko to w 

ręku Pana Jezusa. 

 Przed wyjazdem da Pan Bóg będę jeszcze u Was z poże-

gnaniem, może na końcu tego tygodnia. Koniecznie nam trzeba 

moja Matko droga korzystać z tego pobytu mego we Francji i 

rozmówić się, jak tylko Pan Jezus da najlepiej. Mówię to ze 

względu na Ciebie samą. Chciałbym nie wiem ile, wszystko co 

tylko można dać Twojej duszy. Rozumie się, że nic dać nie mo-

żemy sami z siebie, ale powiada Apostoł „wszystko możemy w 

Tym, Który nas potwierdza, w jedynym Panu naszym”. Zresztą 

zdaje mi się, że tę wielką dobrą chęć dla Ciebie On Sam w duszy 

mojej wzbudza, więc to dla mnie jakoby zadatkiem i rękojmią, że 

i do tego da się przyczynić, czego ta dobra chęć życzy Tobie w 

Nim i z Niego. I już nawet dał po części, to w czym porozumie-

liśmy się jest niezawodnie od Niego. Zapewne da i więcej. Moim 

obowiązkiem ufać w Nim i oświadczyć się z usługą miłości. 

 I dlatego oświadczam się i piszę o tym. Chcę, abyś wie-

działa w Panu, że moja dobra chęć i gotowość miłości nie jest 

przechodnia, chwilowa i powierzchowna, ale że z Jego łaski jest 

głęboka i stała, na zawsze, na wszędzie i na wszystko, co powie-

dziawszy sam się uśmiecham patrząc na ograniczoność moją, ale 

dobra wola granic nie zna, przynajmniej nie myśli o nich. W 

końcu, to się zrobi, co On da zrobić. Ty tylko wiedz, co Pan Je-

zus daje mi dla Ciebie w duszy i przyjmij to od Niego, i według 

tego czyń. Pomódlmy się tedy razem moja najdroższa Matko, 
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aby te chwile, które nam dane będzie jeszcze razem spędzić, spę-

dzone były zupełnie podług Niego, z Nim i dla Niego. Jaki On 

dobry! Jaki On dobry! Oddaję Cię całej Jego miłości i proszę o 

szczególne dla Ciebie łaski, o Jego coraz większe objawienie się 

w Twojej duszy. Módl się za mnie. Niech żyje Jezus w nas, a my 

w Nim.  

   Twój w Jego miłości najoddańszy[ks. Piotr] 

 

 O składce rozmówimy się za moim przybyciem, kłaniam 

[się] wszystkim siostrom najserdeczniej. Jeżeli uważasz pozdrów 

w szczególności siostrę N. 

 

 

21.  List do siostry zakonnej (ACRR 3679) 

 

Paryż, 19 września 1869 [r]. 

 

 Moja najdroższa w Panu Matko. 

 Za parę godzin opuszczam Paryż udając się wprost do Notre 

Dame de la Salette. Ostatnie słowo do Was. Módlcie się serdecznie za 

mną. Pan Jezus dziwnie mnie z Waszym zgromadzeniem związał; 

widocznie to Jego sprawa. Niech się dzieje Jego wola. Moja dusza 

zostaje z Wami. To jeszcze tym więcej sprawia, że Twoja dusza nie-

zmiernie mnie obchodzi w Panu. Modlę się i będę da Bóg wiele mo-

dlił, aby Pan dokonał Swego dzieła w Tobie: wyprowadził Ciebie z 

Siebie samej wprowadził w samego Siebie. Siostro droga módl się i 

Ty o to z duszy całej. Przyłączam do siostry J. dwa słowa. Dłużej 

Ci napiszę za pierwszą wolną chwilą w dodatku do rozmowy, 

którą o niej z Tobą miałem. Bądź zupełnie spokojna o nią i daj 

Panu działać. Pięćdziesiąt egzemplarzy odezwy francuskiej zo-

stawiłem Ojcu Władysławowi. Odeśle lub odwiezie. Pan Jezus z 

nami i w nas, a my w Nim. 

     Twój w Nim najoddańszy [ks. Piotr] 
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 Wszystkie siostry pozdrawiam najserdeczniej. Proszę o słówko 

do Hyeres według adresu w liście do siostry J. 

 

 

22.  List do siostry zakonnej (ACRR 3681) 

 

Mentorella niedaleko Rzymu, 9 października 1869 [r]. 

 

 Moja bardzo droga w Panu Jezusie Matko. 

 Wyjechałem z Paryża tegoż dnia, którego się z Wami po-

żegnałem, w poniedziałek i 30 września we czwartek z rana by-

łem w Rzymie za łaską Bożą zdrów i rzeźwy. Miałem w drodze 

tę jeszcze przyjemność, że na dworcu kolei w Paryżu spotkałem 

monsignora de Merode z dwoma jego towarzyszami i jechaliśmy 

razem do samego Rzymu. Tu przyjechałem w sam dzień imienin 

Ojca Hieronima i byłem, po Mszy św.[iętej] za niego mianej, na 

wspólnym obiedzie. Wesołe było powitanie po tak długim roz-

staniu, zwłaszcza że w tak miłej chwili. 

 Całą drogę rozpamiętywałem, co Pan Jezus zdziałał za me-

go u Was pobytu i ten dziwny stosunek i węzeł, którym mnie z 

Wami połączył. On Pan i Sprawca wszech łask i wszech miłości, 

nic dziwnego, że i Jego dzieła noszą na sobie ten sam charakter. 

Nam tylko podziwiać i dziękować, i znowu niczemu się nie dzi-

wować, i na wszystko być gotowym, i wszystkiego się spodzie-

wać. 

 Zdawało Ci się Matko moja droga, że Pan Jezus sprowadził 

mnie do Was raz jeszcze z przyczyny Waszej probantki. Być i to 

może i przypuszczam, ale mnie się to drugie wyraźnym zdaje, że 

to było także i bardzo szczególnie dla siostry N. Pan Jezus dnia 

tego przyłożył jakoby pieczęć do swego działania w tej duszy. 

Polecam Ci ją bardzo moja droga Matko, kochaj ją mocno i bądź 

dla niej prawdziwą Matką i Siostrą. O, niech Duch Pana Jezusa i 

On Sam będzie w Was w całej Swojej obfitości. 
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 Piszę to naprędce. Jestem na Mentorelli, to jest w owym 

naszym domu na szczycie Apeninów przy Tivoli, a przy którym 

jest miejsce cudowne i świątynia bardzo nawiedzana. Tu byli 

przez lato nasi ojcowie i studenci włoscy. Ojców jest pięciu, a 

studentów czterech. Czekali oni na mnie, albowiem miałem im 

dać rekolekcje jeszcze w miesiącu lipcu, kiedy właśnie mój wy-

jazd nagle uradzony przeszkodził był temu. Daję im te rekolekcje 

w tej chwili i już czwarty ich dzień upływa. Przyjechałem tu w 

poniedziałek w tydzień po moim wyjeździe z Paryża, a zacząłem 

we wtorek wieczorem, dziś jest sobota. Te rekolekcje dlatego 

szczególnie są ważne, że natychmiast po ich skończeniu jeden z 

ojców włoskich uda się do Spezzia, miasta nadmorskiego, gdzie 

ma się założyć dom osobny naszego Zgromadzenia z samych 

Włochów i dla Włochów. Za nim udadzą się niektórzy inni Oj-

cowie. Tę fundację bardzo Twoim i Sióstr modlitwom polecam. 

Ważną było tedy rzeczą, aby przed jej rozpoczęciem jeszcze od-

nowić w jedności ducha, a może głębsze Jego fundamenty zało-

żyć. 

 Teraz słowo do Ciebie moja droga Matko. Prosiłem Cię 

przed wyjazdem, ażebyś mi opisała cały stan Twojej duszy. Po-

nawiam tę prośbę z naleganiem. Według tego, co mi mówiłaś 

Pan Jezus dał Ci głębsze światło w tych dniach, kiedy byłem u 

Was i stała się jakoby przemiana w Twoim widzeniu i zapatry-

waniu się na siebie samą i na Twój stosunek z Panem Jezusem. 

Napisz mi to wszystko. Mówiłem Ci już nieraz moja Matko dro-

ga, że Ci brakuje miłości, ale tej głębszej, mistycznej miłości dla 

Pana Jezusa i dla bliźniego. O tę idzie i tę Ci niezawodnie Pan 

Jezus da, tylko proś według zrozumienia, jakie Ci daje. Chcę Ci 

wszelkimi siłami dopomóc do tego zrozumienia. Chciałbym Ci 

dopomóc i do samej rzeczy, ale to już zupełnie do mnie nie nale-

ży i tutaj już ani słów dać nie mogę, tak jak mogę z łaską Bożą 

do tamtego. Wszakże jedno mogę z Panem Jezusem, dać Ci sam 

tę miłość i całe jej życzenie i prośby. I to Ci daję, z całej duszy 

daję, Pan Jezus we mnie to Ci daje. Weźże ją i używaj, to jest 
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rachuj na nią we wszystkim. Ach, nasz Pan Jezus jedyny, jaki to 

Bóg miłości. Jemu Cię oddaję.  

   W tej Jego miłości Twój całkowicie k[s.] Piotr 

 Przyłączam kartkę do siostry N. Siostrę N. pozdrów tą razą 

ode mnie w szczególności. Pozdrawiam też N. N. i wszystkie 

inne, a między tymi bardzo w tej chwili przychodzą mi na myśl 

N. N. N. Czekam listów. 

 

23. List do siostry zakonnej (ACRR 3682) 

 

Mentorella pod Rzymem, 10 października 1869 [r.] 

 

 Moja najdroższa w Panu Jezusie Matko i Siostro. 

 Wczoraj wyprawiłem list do Was, niniejszy nie wiem kiedy 

wyprawię, zapewne po otrzymaniu listów od Was. Chcę jednak dziś 

zaraz naprawić jedno zapomnienie we wczorajszym liście popełnio-

ne. Kłaniając się różnym siostrom po imieniu, zapomniałem o sio-

strze N., a mnie o tę duszę bardzo idzie w Panu i przed Panem. Zda-

wało mi się z wyrozumienia jej duszy, że ona jest w pomyślnej chwi-

li, w której Pan Jezus gotów ją postawić na prostej drodze, która ją do 

Niego zaprowadzi najzupełniej. Zdaje mi się jednak, że jej potrzeba 

nieco pomocy w tej chwili, że mała pomoc dzisiaj byłaby daleko sku-

teczniejsza, niż większa i mozolniejsza kiedyś z czasem. Może byś 

tedy powiedziała tej siostrze, żeby do mnie napisała. Przedmiotem 

listu niechby była rozmowa jej ze mną, jak zrozumiała to, co jej po-

wiedziałem, jak się wzięła do rzeczy i jak jest teraz? Pokłoń się jej 

przy tym jak najserdeczniej w Panu Jezusie.  

Również bardzo mi chodzi o siostrę M. Żałuję nawet, że jej nie wi-

działem w ostatnich chwilach, żeby się dowiedzieć, jak w jej duszy 

rzeczy stały. Zdaje mi się, że i dla tej Siostry potrzebnym by było, 

aby się do mnie zgłosiła i opowiedziała skutek, jaki sprawiła ostatnia 

rozmowa i co odtąd zaszło. Koniecznie, koniecznie trzeba pomagać 
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Panu Jezusowi w Jego pracy w duszach, a w duszach w ich drodze 

do Pana Jezusa. Siostra M. zdaje mi się właśnie w takiej chwili, gdzie 

jej podobna pomoc potrzebna, albo przynajmniej byłaby korzystną. 

Zresztą nie lękaj się moja droga Matko i nie wstrzymuj Siostry od 

pisania do mnie, kiedy która poprosi z obawy, by mi czasu nie zabie-

rały. Pan Jezus poradzi. On też w tym wszystkim niech będzie zaw-

sze początkiem i powodem, końcem i celem, a wszystko będzie do-

brze. Te zaś Siostry, które wiesz, których wewnętrzny stosunek z 

Panem Jezusem jakoś się więcej w tym czasie zarysował i głębiej 

ustalił, te Siostry nawet uprzedziłem, że dobrze czynią, jeśli od czasu 

do czasu zdadzą rachunek ze stanu swej duszy. 

 O Siostrze J. nie potrzebuję Ci mówić dziś w szczególności. Daj 

w niej działać Panu Jezusowi i nie dziwuj się w niej niektórym rze-

czom, które Ci na Twoim dotychczasowym stanowisku dziwnymi się 

w niej wydawały. Mnie się zdaje, że ona dzisiaj z łaski Bożej już jest 

w tym stanie, że zaczyna nie przeszkadzać działaniu Pana Jezusa swo-

ją własną czynnością, i że ten stan coraz będzie głębszy, pewniejszy, 

mocniejszy, i że Pan Jezus bez przeszkody będzie czynił Swoje. On ją 

zdaje się przeznaczył do tej miłości gorącej a pieszczonej, do której 

niektóre dusze przeznacza dla przyjemności swojej, co nie przeszka-

dza, że powinna na zewnątrz spełniać i będzie spełniała, wszystkie 

cnoty i uczynki miłości uczynkowej. 

 Rzym, 5 listopada 1869 [r].  

 Już przeszło trzy tygodnie, jak te kilka słów napisałem, a ze 

dwa już będzie, jak Waszą odpowiedź otrzymałem na mój list 

poprzedni. Bardzo mnie Wasze listy pocieszyły i Twój, i siostry 

J. Tej ostatniej razem tu odpisuję, a do Ciebie chciałbym napisać 

nie wiem już w jaki sposób, tak prosto z serca Pana Jezusa. 

Wiesz za co naprzód wdzięczny Ci jestem i za co dziękuję? Że 

mi piszesz, iż ja Twoją duszę kocham, i że o jej ratunek tak bar-

dzo chodzi duszy mojej. To zupełna prawda z łaski Jedynego 

Pana naszego i bardzo mi miło w Panu, że ją czujesz. Przed odej-



 

46 

ściem swoim z tego świata zostawił nam Pan nasz nowe przyka-

zanie, które miałem szczęście tłumaczyć Wam będąc u Was: 

„Nowe przykazanie zostawiam Wam, abyście się wzajemnie mi-

łowali, jakem ja Was umiłował”. Ta tedy nowa miłość jest na-

przód miłością wzajemną i dlatego wzajemność w tej miłości 

Bożej między nami tak jest piękną i miłą, i świętą. Dziękuję Ci 

tedy za to uznanie, a tym samym przyjęcie tej miłości, jaką mi 

Pan dał do duszy dla Ciebie. 

 A teraz co do Twego listu, i co do Twojej duszy. 

 Im bardziej się wynurzasz i otwierasz Twą duszę przede mną, 

tym ona mi świętszą i droższą. Ten ostatni list zdaje się dopełniać tego, 

coś cząstkowo dawniej uczyniła. Jeden tylko w nim rozdźwięk przy-

chodzi pod koniec, z którym się tu wolę na początku rozprawić. Po 

wyspowiadaniu się z tej Twojej, jak ją nazywasz mierności we 

wszystkim dodajesz, że to co napisałaś upokarza Cię i zawstydza mo-

że ..., może więcej przede mną niż przed Bogiem. 

 Droga moja i najdroższa Siostro w Panu, jeszcze nie kochasz! 

Więcej muszę powiedzieć: jeszcze dobrze nie rozumiesz, co to miłość. 

Tylko co Ci dziękowałem za uznanie i przyjęcie miłości, a teraz muszę 

Ci co innego powiedzieć: jeszcze, jeszcze nie znasz tego, co zdawało 

się uznawać i przyjmować. Dla miłości i przed miłością nie ma nic 

upokarzającego, nic zawstydzającego. Owszem, co by zdawało się 

wstyd przynosić, to miłość większą czcią otacza, tak jak członki jed-

nego ciała wspólnie się wstydzą i wspólnie się cieszą i chwalą, jak to 

prześlicznie święty Paweł wyraża. Więc cóż, Siostro najdroższa? Oto 

zawstydź się raczej z nie miłości Twojej, to jedna rzecz, której się 

wstydzić powinnaś i przed Bogiem, i przed nami, rozumie się dopóki 

w niej będziesz. I tym sposobem wracam do Twego listu i do rzeczy. 

Prawdę mówisz Siostro najdroższa: miłość u Ciebie jest dotychczas 

echem tylko przychodzącym z tamtej strony, a odbijającym się z tej 

strony wąwozu, w którym siedzi dusza Twoja, albo raczej Twoje ja. I 

Pan Jezus także jest z tamtej strony, Ty Go widzisz, Ty się garniesz do 

Niego, Ty Go nawet ciągniesz za sobą i ku sobie, ale to wszystko Ty i 
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Ty, jak to doskonale sama mówisz. To jeszcze nie Pan Jezus w Tobie 

ciągnący Ciebie, a Ty biegnąca za Jego popędem, a tym mniej miesz-

kający w Tobie i władający wszechmocnie. To prawda moja Siostro, 

ale czy wiesz, że to już wiele i bardzo wiele? Rzekłbym nawet, że to 

już niemal wszystko, bo rozpoczyna wszystko, i choć samo z siebie 

niczym nie jest, jest jednak warunkiem wszystkiego, sprowadza, daje, 

zapewnia tamto wszystko, do którego dojść mamy.  

 W każdym życiu jest początek, potem dopiero przychodzi roz-

winięcie i pełnia. I w Tobie jest to już tym początkiem. Podziękuj Pa-

nu Twemu! Kiedy się obudzi życie nadprzyrodzone, życie mistyczne 

w duszy, pierwszy jego okres jest takie życie brew w brew, twarz w 

twarz, tam Pan Jezus, a tutaj my. Dość, że dusza rozumie, co jej stam-

tąd przychodzi, i że tego pragnie, i że o to prosi. Te ziarna, te iskry 

stamtąd do niej przychodzące rosną powoli, jej zdolności rozszerzają 

się, miłość sama, choć z zewnątrz, z prawdy idąca, to jest z poznania, 

jak to sama mówisz, zaczyna się i w niej siedlić i wykluwać, chwilami 

i Pan Jezus zawita, i tak się dochodzi do drugiej epoki: z Panem Jezu-

sem we dwoje i oboje z tej strony. Ale jeszcze i tu ja pozostaje, czyli 

raczej jego czynność, jako własna, chociaż oddana, chociaż we 

wszystkim idąca za Jezusem; własna jednak powiadam, bo mająca 

swoją inicjatywę jakkolwiek oddaną i poddaną. Dopiero kiedyś, kie-

dyś (ale komu to dane w tym życiu) przeszedłszy przez ową śmierć 

mistyczną, o której Wam mówiłem także, wchodzi nasza istota do 

zupełnej jedności z Panem Jezusem, ja wprawdzie pozostaje, ale nie 

owo stare ja tylko zupełnie przemienione, a w Nim już żadnej własnej 

czynności, tylko współczynność z Jezusem, współżycie, współistnie-

nie: z dwojga są jedno! Albo dwoje w jednym! Siostro moja, ja Ci 

najwyższego życzę, ale trzeba zacząć od najniższego, od początku. 

Zacznijmy tylko. Z Twego listu widzę, że zaczynasz. Odwagi tylko 

serca, ducha, a jeśli nie masz proś! Co mi mówisz, żeś nałogowym 

leniwcem, i że ze wszelkimi wysiłkami, Twoja dusza nie podoła!? Że 

Ty nie dla wysiłku, a wysiłek nie dla Ciebie? Alboż to Twoja natura 

ma podołać? Alboż to Ty masz czynić te wysiłki? Jeden tylko wysiłek 

masz czynić: prosić! Ale On Ci go ułatwił, bo Ci dał pragnąć. Inne 
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wysiłki uczynisz z Nim, a On z Tobą. Nie Ty, nie Ty sama masz czy-

nić wysiłki, więc czego się lękasz? Czego ręce opuszczasz? Dlaczego 

miałabyś pozostać w owym zaczarowanym kole Twoim? Proś, a On 

wzmoże samo pragnienie Twoje, a On podniesie Twego ducha, da Ci 

Ducha Św[ięt]ego, a z Nim i moc Jego, i mocą tego Ducha uniesiesz 

się i przebędziesz wszystkie wąwozy, które Cię od Niego oddzielają i 

staniesz koło Niego, a On koło Ciebie i zaczniecie owo życie we dwo-

je, do którego Cię już wzywa. Jak mi miło i jak Mu dziękuję, że i do 

Ciebie wyprawił mnie za takiego posłańca, i to co Ci wewnątrz Sam 

mówi każe mi zewnątrz powiedzieć i dalej powtarzać, i nie spocząć, aż 

póki nie usłuchasz i wezwaniu nie odpowiesz. To do mnie głos Apo-

stoła: „Nastawaj w czas i nie w czas, napominaj, zaklinaj z wszelką 

cierpliwością i przekonywaniem”. Więc się nie dziwuj Siostro naj-

droższa, że mój urząd spełniam. Na tym dzisiaj list mój zakończę. Pan 

Jezus z Tobą moja Matko i Siostro najdroższa, Pan Jezus z Wami 

wszystkimi. Jestem w duchu pomiędzy Wami i z Wami razem w mi-

łości jedynego Pana naszego. Ciebie moja Matko i Siostro oddaję tej 

Jego miłości w najszczególniejszy sposób. Nie wstydź się przed Nim, 

tylko się upokórz, a On dotknie się nie miłości Twojej i przemieni ją w 

miłość, i uczyni Cię miłością. Twój w Jezusie i Maryi najoddańszy. 

 [P. S.] Wszystkim Siostrom ponawiam pozdrowienia. 

 

 

24.  List siostry zakonnej (ACRR 3683) 

 

Rzym, 5 listopada 1869 [r]. 

 

 Droga moja i prawdziwa w Panu Siostro. 

 Wielki jest Bóg nasz, wielki w miłości Swojej i tej miłości 

Jego nie ma końca i miary, i liczby. Siostro moja, w tej miłości 

Jego pozdrawiam Ciebie, razem z Nim Ciebie pozdrawiam i ra-

zem z Tobą oddaję się miłości Jego. On jeden! On całkiem w 

nas! I my cali w Nim. List Twój, którego ostatnia data 12 
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paźdz.[iernika] przed paroma tygodniami otrzymałem, ale odpi-

sać żadną miarą na razie nie mogłem. Nazajutrz pono po jego 

otrzymaniu rozpocząłem drugie rekolekcje dziesięciodniowe dla 

naszej młodzieży polskiej, bo jak wiesz pierwsze miałem na 

Mentorelli na początku października; skąd też wtedy do Ciebie 

pisałem. Te pierwsze były dla części włoskiej zgromadzenia na-

szego. Teraz tak czuję obecność Pana Jezusa w mojej pracy, że 

już się niczemu nie dziwuję; zdaje mi się nieraz, że ja nic nie ro-

bię, że Pan Jezus sam wszystko czyni. I to zresztą jest prawdziwe 

widzenie rzeczy, jeżeli coś dobrego uczynimy, tedy niezawodnie 

Pan Jezus to uczynił. Ale w tym bieda, że zwykle nie widzimy i 

nie czujemy tego. Otóż teraz z łaski Jego widzę to i czuję do 

pewnego stopnia czuję, i w duszy wielka wdzięczność, a za nią 

coraz większa miłość. I tak by się już chciało samemu nic nie 

czynić, i żeby wszystko czynił Pan Jezus! Chciałaś wiedzieć co o 

mojej duszy, więc masz to, co Ci w tej chwili powiedziałem. 

Czułem to samo kiedy byłem u Was i w tej mojej pracy około 

dusz sióstr Twoich, tę robotę w nich Pana Jezusa, tę łaskę Jego i 

tę wspólność z Nim, niekiey bardzo i niewymownie czułem. Te-

raz to czuję w pracy około dusz braci moich i tych innych tu w 

seminarium. O ile Ty masz w tym udział, to Ci On sam już dał 

poczuć. To Ci z mojej strony powiedzieć mogę, że od tego ostat-

niego spotkania się mego z Toą On dla duszy mojej okazuje się 

daleko hojniejszym, bogatszym, czulszym, bliższym, wprowadza 

mnie w miłość istotną, że tak ją nazwę, daje uczuć wspólność, i 

że tak powiem utożsamienie z sobą. Poznaję, że to była chwila 

łaski i miłości, w której mi dał dowody i wewnątrz, i zewnątrz. 

On ma swoje chwile i Swoje sposoby; nam tylko oddać się Jemu 

i błogosławić Go, i dać Mu czynić! 

 Co mi piszesz o sobie wszystko mi się zdaje być w porzą-

dku. To że Go czujesz coraz bardziej Oblubieńcem swoim, to z 

jednej strony stać się kiedyś musiało, z drugiej strony wszystko 

dowodzi, że to prawda co mówisz, i że ta chwila rzeczywiście 

nadeszła. Najmilszym dowodem tego i najbezpieczniejszą rękoj-
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mią jest to, co w kilku miejscach piszesz, iż coraz jaśniej i wy-

raźniej poznajesz straszliwą nędzę Twoją. Im bliżej Pana jeste-

śmy, tym dalej siebie; im bardziej w Jego jasność tym też bar-

dziej w naszej nędzy.  

Na kilka punktów życzysz mieć odpowiedź ode mnie. Odpo-

wiedź ogólna na cały list Twój, że mi wszystko zdaje się od Pana Jezu-

sa. Co do owego pytania, jakim sposobem Pan Jezus przebywa z więk-

szym jeszcze upodobaniem w duszach niektórych niż w Przenaj-

św.[iętszym] Sakramencie, jak się to Ci w dało w modlitwie przed Pa-

nem, na to miałaś sama od Niego odpowiedź. Wprawdzie ta odpowiedź 

była raczej zatwierdzeniem tej prawdy i tego faktu, aniżeli ich wytłuma-

czeniem. Ale niech Ci dość będzie na zatwierdzeniu i na podziękowaniu 

miłośnym, kiedy Ci powiedział, że Ty do tych dusz należysz. Jakże ja 

Mu za to dziękuję, i jakże mi Twoja dusza droga! Tłumaczenie zaś w 

tym być może, co po części zrozumiałaś w onym danym Ci świetle, że 

dzisiaj ta sama miłość Boża, która zawsze dusze nieskończenie kochała, 

nie tylko szerzej i bardziej na dusze się wylewa, jak to właśnie zrozu-

miałaś, ale że dusze głębiej ją przyjmują. Że wskutek pracy i zasług 

dawniejszych świętych w prowadzeniu dalszym niejako tego, co tamte 

zyskały, łączą się ściślej z Jezusem, a Jezus z nimi, przemieniają się 

niejako w Niego i stają się same albo staną się jakoby Przenaj-

św.[iętszym] Sakramentem, tak że w tym stanie dusze stają się jakoby 

żywym Sakramentem i dlatego Panu Jezusowi milej przebywać w ta-

kim żywym Sakramencie, aniżeli w tamtym, gdzie jest jakoby samotny 

i pod martwą postacią. Tyle co do Twoich pytań. Cóż Ci teraz po-

wiem na to wszystko, co mi Pan Jezus przez Ciebie i w Tobie 

daje? Mówię Ci o tym spokojnie i bezpiecznie, bo widzę i wiem, 

że Cię Pan Jezus już ocalił od wszelkiego próżnego zwrotu na 

siebie samą, a tym bardziej od jakiegokolwiek upodobania w so-

bie samej. Miłość prawdziwa, którą dał Tobie i daje coraz obfi-

ciej już to wszystko wypaliła i wysuszyła, lub w mig wypala i 

wysusza. Dzięki Jemu!  
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Cóż Ci tedy powiem? Niczemu się nie dziwuję! On Bóg, i 

Bóg miłości! Pan, i Pan przez miłość. Ja z mojej strony jedno tyl-

ko czynię: oddaję Mu się na całą Jego miłość, a względem Cie-

bie: oddaję Mu się, aby dla Ciebie we mnie to dawał i ziszczał, 

bo sam chcę, co Jego miłość postanowiła. Aby On jeden we mnie 

był i żył, i czynił. 

Coś o Matce Najświętszej napisała najmilszym mi było. 

Ona także nierozłącznie z nami, a my z Nią! Jezus i Maria!  

      W Ich miłości Twój ks. Piotr 

 

 

25. List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 

3435) 

 

Rzym, 7 listop.[ada] 1869 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Władysławie. 

 Wczoraj przyszedł list od O. Aleksandra, że już wyjeżdża z Pa-

ryża. Ten list tak niespodzianie mnie zaskoczył, że już nie mogę pora-

dzić temu, co zamyślałem. Chciałem prosić o różne rzeczy, aby mi 

przysłać przez O. Aleksandra, a teraz nie wiem czyście o tych rze-

czach pomyśleli. Pierwsza była moja kapota z tym, co tam we środku 

było. Ale to myślę, że Ojciec Aleks.[ander] z łaski swej wziął z sobą. 

Druga rzecz, którą miałem na myśli były różne książki i prośby o 

książki. Czy ks. de Brandt nie przysłał albo sam nie przywiózł i nie 

zostawił tej książki, o której Cię uprzedziłem, to jest komentarze na 

„Nostra Damusa” przez pewnego księdza napisanych? Uprzedziłem 

Cię, że to będzie przysłane, i żebyś uprosił O. Aleks.[andra], aby sam 

to przywiózł, bo ta książka nie jest miła rządowi francuskiemu, więc 

gdyby publicznie spacerowała po kolejach, może by ją kto skonfisko-

wał. Jeżeli O. Aleks.[ander] nie wziął, tedy mi ją przyślij przez inną 

jaką okazję ale pewną, bo to dzieło bardzo trudno dostać. 
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 Proszę Cię także o dalszy ciąg de la „Chiromancie illu-

stree”. Teodor wie, gdzie się kupuje, na rue des Martyrs, 19. Ce-

na Numeru 20 centimes. Ostatni numer, jaki mam jest z 12 Aout., 

n
o
 11 pisma. Tą przyjemność możesz mi zaraz sprawić i zaraz 

przyszłym kurierem przysłać mi numery następujące, których mi 

brakuje. 

 Monsignor Chaillot przyrzekł mi przysłać swoje pismo: L’A-

venir Catholique. Bardzo mi chodzi o to, żeby to mieć. Uprzedzam, 

że ten dziennik ma swoje ale. Ale właśnie tym bardziej idzie mi o to, 

żeby go mieć. M[onsi]g[no]r Chaillot dał mi całą kolekcję, aż do 26 

numeru, który jest z 2 septembre. Czy nie przysyła reszty? Czy nie 

mógłbyś zajść do niego i powiedzieć, że Ci dałem polecenie poprosić 

o dalszy ciąg, i że dość będzie, kiedy go poślę do Ciebie, że Ty mnie 

odeślesz do Rzymu. Mam jeszcze kilka innych rzeczy, ale te pilniej-

sze. Więc dosyć na dzisiaj. 

 Twoje nie dorachowanie się 100 fr. przed O. Aleksandrem, 

Ojciec Przełożony łaskawie przyjął. Ale ja Ci raz jeszcze po-

wtarzam mój drogi O. Władysławie, żebyś wszedł w porządek i 

zapisywał, co wydajesz ekstra wiadomości O. Aleksandra i jakie 

masz przeszkody, żebyś był w zgodzie i pokoju z sumieniem us-

prawiedliwiając się z tego przed nami. Niezadługo dłużej Ci na-

piszę. A pisz do mnie. Teraz wolniejszy jestem. Przez cały mie-

siąc ani chwili czasu nie miałem. 

       Twój w Panu ks. Piotr 

Przypomnij sobie wszystkie Twoje dobre postanowienia. 

Pan Jezus z Tobą! 

 

26. List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 

3436) 

 

Rzym, 14 listop.[ada] 1869 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Władysławie. 
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 Ojciec Aleksander szczęśliwie tu przedwczoraj do Rzymu z 

siostrą i siostrzeńcami przyjechał. Kapoty nie przywiózł! A pro-

siłem kochanego O. Władysława.... 

 Przywiózł mi 900 fr., ale mi nie przywiózł nazwiska tych, 

co przysłali, to jest dwa nazwiska przywiózł, a jednego nie przy-

wiózł. Kto jest ten trzeci biskup? Nota bene, czy odpisałeś, że 

otrzymałeś? Bo prosili o odpisanie, przynajmniej w jednym liście 

to wyczytałem. Zmiłuj się, zmiłuj się mój drogi Ojcze Włady-

sławie: bądź dokładniejszy, bo ja przez Ciebie będę skompro-

mitowany, a jeśli Ci nie wolno siebie samego kompromitować, 

tedy tym bardziej nie wolno kogo drugiego. Przypuszczając, że 

nie odpisałeś sam odpisuję do Marsylii, gdzie proszono, aby mi 

dać znać. 

 16 listop.[ada] 1869 [r.]  

 Ojciec Aleksander powiada mi, że owa kapota i co tam w 

niej, ma do Rzymu być wyprawiona razem z książkami. Polecam 

Ci tedy tę sprawę i prosiłbym, aby tego nie zwlekać, bo owa ka-

pota bardzo mi potrzebna na zimę. W przyszłym miesiącu, a 

szczególniej koło Narodzenia Bożego prawie niezbędna. Przyłą-

czam tu prócz listu do Marsylii list do Du Lac, który oddaj na 

pocztę przyłożywszy stempel 10 cent. Jeszcze jeden list, do któ-

rego także przyłożysz stempel, jest do pana Palme[é], owego 

księgarza, który nam dał „Bollandystów”. Idzie o jeden jeszcze 

tom, którego tu nie mamy. Zapewne przyśle. Jest to tom 8. Nie 

wiem, który nr na rue Gronelle? Sprawdź. Nie zapomnij o moich 

komisach [zleceniach]. Dotychczas, zdaje mi się, już mógłbyś 

był przysłać przez kuriera i ostatnie numery de L’Avenir Catho-

lique, i owej „Chiromancji”, o które Cię prosiłem. Mój drogi Oj-

cze Władysławie, a pisuj do mnie. Skoro już wyprawiasz paki, 

bardzo bym prosił o jeden egzemplarz teologii, którą nazywają: 

„La Theologie de Toulouse”; ale ostatnie wydanie, podobno 

dziesiąte, które jest zupełnie przemienione. Udaj się do owego 

księgarza, który przysyła „La Revue bibliographique”, a który 
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obowiązany jest dostarczać wszystkiego po cenie księgarskiej 

(rue de Sevres, 19). 

 Tamże: „Le Liberalime, la Franc Maconnerie et l’Eglise Catho-

lique” par le Chanoine Labis. Kosztuje tylko fr. 3,50. O „Teologię Tu-

luzką” bardzo i bardzo mi idzie, i to jak najprędzej. Gdybyś nie miał 

pieniędzy (staraj się jednak mieć je skądkolwiek), tedy ja Ci wszystko 

wrócę, co do joty da Pan Bóg. Pod tym względem bądź spokojny. Nie 

będziesz nawet czekał. Nie zapomnij też nic z owych książek i papie-

rów, które zostawiłem w Paryżu, aby mi były w tych pakach przy-

słane. Czyż ja Cię potrzebuję prosić, abyś dla miłości Pana Jezusa i 

mojej wszystko pilnie, skrupulatnie i prędko uskutecznił? 

 Nie pisałeś mi nic o swoim pobycie w Poznaniu. Napisz mi  

o tym. Ks. Mariański kilka mi słów opowiedział, ale to mało, bo 

powiadają, że byłeś rozrywany. Ten ostatni przyjechał tu z arcy-

biskupem przed paroma dniami. Przyjechali także z nimi ks. Ja-

niszewski i ks. Likowski. Teraz będę do Ciebie częściej pisywał, 

choćby co tydzień. Mam najlepszą wolę i postanowienie. Od-

powiedzże temu i sam pisz, a pisz porządnie.  

 Kłaniaj [się] wszystkim zacząwszy od familii Szustów, której 

najserdeczniejsze zasyłam ukłony. Kochajmy się mój drogi Włady-

sławie i módlmy się za siebie. Pan Jezus z Tobą, On z nami. 

             Twój w Nim ks. Piotr 

 

27. List do siostry Zofii Bułhak, wizytki w Wersalu (ACRR 

3684) 

 

Rzym, 18 grudnia 1869 [r.] 

 

Moja droga w Panu Jezusie Córko. 

Sama mi mówisz, że nie masz jasnej wiedzy tego, co się we-

wnątrz Twej duszy dzieje, że masz trudności w modlitwie, itd. Stąd 

wypływa, że jakkolwiek całą istotą Twoją pragniesz spełnienia się w 
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Tobie woli Bożej, nie wiesz jednak dokładnie, jaka jest ta wola Boża, 

a mówię, nie wiesz co do tych wypadków, które wychodzą ze zwy-

kłego trybu, nie są objęte „Regułą” lub obowiązkami zakonnymi. Do 

takich wypadków niezawodnie należy to ofiarowanie się za Matkę 

naszą, o którym mi piszesz. Kładę Ci pytanie: czy byłaś pewna, że 

Pan Jezus chciał tego od Ciebie?Odpowiadasz mi w Twym liście, 

że od siedmiu miesięcy czujesz wewnętrzne pragnienie, jak gdy-

by przynaglenie do tego, itd. A czy to nie Twoja rzecz? Nie sku-

tek Twego włożonego uczucia dla Matki? Lecz, co większa: pi-

szesz mi, że ten akt już uczyniłaś od dawna, rozmyślnie, chętnie i 

z rozwagą, na wszystkie przedstawiające się Twej duszy szcze-

góły, o ile z siebie mogłam. To wszystko wygląda na Twoją wła-

sną czynność i im więcej temu się przypatruję tym mniej mogę 

dostrzec znamion działania Bożego. 

Prosisz mnie o upoważnienie tego i o ofiarowanie Cię w pierw-

szej Mszy ś[wię]tej Zbawicielowi razem z Jego Przenajświętszą 

Ofiarą. O upoważnienie? A kiedyś już uczyniła? O ofiarowanie? A 

kiedyś się już ofiarowała? Czemu żeś wprzódy o to nie prosiła? Czy 

nie widzisz, jak coraz wyraźniej przybiera to wszystko charakter wła-

snej czynności? Pospieszyłaś się: było Ci pilno. A pośpiech to pierw-

sze znamię tej nieszczęśliwej czynności własnej. Piszesz mi w innym 

miejscu: „Żyje w głębi duszy silna wolna i jedyna żądza stracenia 

siebie bezwarunkowo w Nim i dla Niego tylko.” Kto stracony w Nim 

i bezwarunkowo, lecz nie sam z siebie nie tylko nie czyni, ale nie 

pragnie i nie myśli czynić. Czy tu tak było i czy tak jest?  Wejdź w 

Siebie i poznaj Twój prawdziwy stosunek z Panem Jezusem. Może 

ten Twój akt pospieszny i ten Twój list do mnie będzie szczęśliwym 

wypadkiem rozjaśniającym, naprawiającym i ustalającym Twój 

prawdziwy stosunek z Panem. Ty nie jesteś swoją, nie należysz do 

siebie, a przynajmniej nie masz należeć i nie powinnaś. Nie możesz 

tedy ani myśleć, że masz prawo rozporządzania sobą, choćby ofiaru-

jąc się Panu samemuż na cokolwiek i za kogokolwiek. Najwięcej, co 

byś mogła uczynić, to ofiarować się warunkowo, ale i wtedy przesa-

dzasz. W jednym tylko razie mogłabyś się ofiarować, a wtedy i po-
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winna byś: gdyby tego On sam chciał od Ciebie. Ale tego powie-

dzieć nie możesz w tym razie, że chciał, żeś widziała, że chciał. Nie 

wiedziałaś, a zresztą tak nie było. Bo gdyby to było, wtedy wszystko 

inaczej byłoby się stało. Cofnij tedy wszystko, czyli raczej poznaj, że 

to Twoje ofiarowanie się jest błędnym aktem, jest fermentacją Twe-

go poczciwego uczucia, do którego się przyłączyła zbyt skwapliwie 

działająca po swojemu Twoja wola. Poznaj w końcu i naucz się, że 

nie jesteś jeszcze w prawdziwym stosunku z Twoim Panem, żeś się 

Mu jeszcze nie oddała zupełnie, że jeszcze sobą rozporządzasz, a On 

jeszcze nie rozporządza Tobą, bo Mu tego nie dałaś. Ten jest moral-

ny sens z tej całej historii. A korzyść z niego, że masz jedno światło 

więcej do rozpoznania swego stanu duszy i jeden krok naprzód bog-

dajby stanowczy, który możesz teraz uczynić, idąc za tym światłem. 

Niechże to Ci da ten sam nasz najmilszy Pan, On który z samych 

błędów naszych korzysta i kochającym Go obraca je na dobre i 

na najlepsze. Podziękuj za to wszystko Jemu Samemu i módl się 

za mnie. Pan Jezus z Tobą, On z nami.  

Twój w Jego miłości najoddańszy  ks. Piotr 

 

 

28. List do siostry zakonnej Kazimiery Balińskiej (ACRR 3685 a) 

 

Rzym, 18 grudnia 1869 [r]. 

 

Matko moja i Siostro najdroższa w Panu. 

Bardzo mi przykro, że Ci obszerniej na Twój list z 19 listopada 

odpisać nie mogłem wcześniej. I dziś nie bardzo wiele mam czasu, ale 

zwlekać mi nie wolno, zwłaszcza żeś tak słaba i choć mam nadzieję, 

że Cię Pan Jezus nam jeszcze zachowa, w każdym jednak razie nie 

jesteśmy tu wieczni i potrzeba z czasu korzystać. Odpowiem zarazem i 

na Twój liścik z 6 grudnia w dopisku do listu siostry Zofii, na który jej 

tu osobno odpowiadam. 

Usposobienia Twoje Matko moja i Siostro najdroższa zdają mi 
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się bardzo dobre z łaski Pana Jezusa. Co mnie cieszy, to ta ufność w 

Panu, jaka z Twych słów przebija, ten hymn dziękczynienia, który 

serce Twoje wciąż nęci, to zanurzenie się w sercu Pana Jezusa i to co-

raz gorętsze pragnienie życia w Bogu, i aby Bóg królował w Tobie i 

rządził całą istotą Twoją, o których mi piszesz. Powiem Ci jednak, że 

mi się zdaje widzieć w tych samych słowach Twoich niedostateczne 

jeszcze zbliżenie się z Panem Jezusem, poznanie się, porozumienie, 

zjednoczenie przez miłość. Zawsze mi się wydaje Twoja miłość nie 

być jeszcze tą prawdziwą, rdzenną, przez samegoż Ducha Ś[więte]go 

ziszczoną i w swoim pełnym akcie oddania się i zatwierdzenia w ży-

ciu. Co natomiast mi się być w Tobie wydaje ogólnym piętnem tego 

samego Twego brania się do Boga, tedy ta jednostronność, o której Ci 

nieraz mówiłem, to że Ty się bierzesz, że to Twoja praca podniecona 

wprawdzie przez łaskę, pociągniona przez nią, ale Twoja. To nic 

dziwnego przez to przejść musimy, ale trzeba wiedzieć, jak to jest i 

czego temu brakuje. Chciałbym, żebyśmy się dokładnie zrozumieli. 

Nie powiadam, aby to, co się w Tobie dziś dzieje było złe albo nawet 

niepożądane. Przeciwnie, zdaje mi się zupełnie w porządku i na dro-

dze do prawdziwego celu. Więc pod tym względem możemy być bez 

obawy. Tylko o to mi jedno chodzi, abyś poznała, że to nie ostateczne, 

nie całkowite, że jest przejściem, a nie stanem normalnym. Stanem 

tym normalnym ostatnim jest to ostateczne i całkowite oddanie się 

Panu Jezusowi przez miłość i przez akt fundamentalny miłości, przez 

który On wewnątrz staje się źródłem życia naszego, On w nas żyje i 

działa. Ty to już dobrze wiesz i nie potrzebuję opisywać; i to za wiele 

nawet może, że przypominam. Jednakże muszę przypomnieć, a jesz-

cze i na to zwracam uwagę, że ten akt miłości, to oddanie się ostatecz-

ne nie jest w chęci, tylko w pragnieniu, w ofiarowaniu się, ale w akcie, 

w czynie, w rzeczywistości; nie jest dążącym, idącym, lecącym nawet, 

ale będącym. Ty jesteś w pierwszym, tego drugiego Ci brak. Nie Two-

ja wina, przynajmniej w tej chwili, ale rzecz jest taka. W każdym razie 

pierwsze musiało i musi poprzedzać ostatecznie i nic dziwnego, że w 

tym ostatnim od razu nie jesteśmy.  

Idzie tylko o to, jak do tego dojść i jak korzystać z łask i sposo-
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bów, które nam Pan Bóg w pierwszym stanie daje: i o tym z Tobą 

mówimy. 

Tu zupełnie na swoim miejscu mogę z Tobą pomówić  

o tych wrażeniach, jakie na Tobie sprawiły i uwagach, jakie z 

Ciebie wydobyły rekolekcje dawane Wam przez O. Tressancourt. 

Co w nich było zrozumiałem z niewielu słów, jakie o nich na-

pisałaś. Odnoszą się one zupełnie i przypadają do tego okresu, o 

którym do Ciebie prawię. Ale mają swoją właściwość, którą chcę 

Ci dać zrozumieć. Powiadasz o nich: „Cel tenże, odmalowanie 

Chrystusa w nas żyjącego, ale środki, rozmyślanie, rozważanie, 

ciągłe czuwanie, rachowanie się, walka i praca mozolna.” To ale, 

które Ci się bezmyślnie może, nie bez znaczenia jednak spod pió-

ra wymknęło, zamyka w sobie całe piętno owej właściwości, o 

której wspomniałem. Oddam ją w dwóch słowach. Tak, cel ten 

sam: ziszczenie w nas życia Chrystusa, ale - jak ono tu na miej-

scu, ale i środek, i sposób niezupełnie ten sam. Tam własna czyn-

ność za daleko posunięta, a z tej strony, gdzie ja pragnę, abyś sta-

nęła jest współczesność i współpraca z Chrystusem samym mają-

cym żyć i żyjącym już w Tobie. 

Ojca Tressancourt nie słyszałem i nie chcę żadnego przeciw 

niemu czynić zarzutu. Może tam nic takiego nie było, węchem tylko 

czuję co tam być mogło, znając zwykłą metodę przewodników po-

dobnie mówiących jak to, coś wyżej przytoczyła. I dlatego muszę na 

to, coś przytoczyła zwrócić szczególną uwagę. Któż potępia rozmy-

ślanie, rozważanie, ciągłe czuwanie, rachowanie się, walkę i pracę 

mozolną? Owszem, jeżeli dobrze przypominasz ze szczególną troską 

zwracałem na to uwagę, że to co stanowi główne zadanie życia we-

wnętrznego jest nie bierność żadna, nie opuszczenie rąk, nie kwietyzm 

broń Boże, ale współczynność, która jest prawdziwą czynnością w 

tym charakterze swoim współczynności. Ta współczynność wymaga 

nawet rozmyślania i rozważania, jeżeli są potrzebne jako warunki do 

dalszego współdziałania z łaską, w każdym razie wymaga czuwania, 

rachowania się, walki i pracy mozolnej; powiedzieć nawet można da-
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leko mozolniejszej, aniżeli w systemie własnej czynności. Jedno tylko 

dodawałem, czego w słowach przez Ciebie przytoczonych nie widzę, i 

czego tam pewno nie było sądząc po węchu, jaki mnie stamtąd dolatu-

je, a to jedno było: nie brać się samemu do pracy, ale modlić się o ła-

skę, to jest o działanie Pana Jezusa w nas i potem z Nim działać. I 

znowu objaśniałem, aby tak postawione prawidło nie było fałszywie 

zrozumiane, że dwa są rodzaje pracy, i że według właściwości każde-

go z nich inaczej trzeba się brać do jednego, a inaczej do drugiego ro-

dzaju pracy. Jedna jest przeciwko złemu, druga jest w nabyciu dobre-

go. Przeciwko złemu zawsze mamy łaskę, zawsze jednym słowem 

mamy ją tam, gdzie nagli przykazanie, którego przestąpienie grzech 

sprowadza i wtedy Pan Jezus na pewno jest z nami, a więc choć i tam 

trzeba się modlić o Jego pomoc, ale działać natychmiast z pewnością, 

że ją mamy. Lecz gdzie idzie o dobrego nabycie, a dla dusz oddanych 

doskonałości ten jest najzwyklejszy przypadek, tam nie mamy łaski na 

zawołanie, ani Pan Jezus nie czyni w każdym razie, co się nam podo-

ba, tylko Sam po Swojemu chce działać i rozkłada Swoje działanie na 

chwile, na czasy, na okoliczności, a nam trzeba się do tego zastoso-

wać. Na miły Bóg tedy nie brać się samemu do rzeczy, tylko modlić 

się i modlić się o zrozumienie, naprzód czego chce Pan Jezus, o pra-

gnienie, o wolę samą i nareszcie o czyn. I wszystko z Panem Jezusem i 

nie bez Niego, wszystko On z nami, a my nic bez Niego. Tylko tym 

sposobem Chrystus Pan i życie Jego ziszczą się w nas takie, jakie są w 

sobie, w prawdzie, a nie takie, jakie my je sobie wymalujemy i ulepi-

my. Tymczasem to ostatnie, to jest odmalować w sobie Chrystusa Pa-

na na obraz i podobieństwo swe własne, jest ciągłym nie-

bezpieczeństwem, a niekiedy niestety i fatalnym zjawiskiem na owej 

drodze, która idzie własną czynnością i silnie się opiera na rozmyśla-

niu i rozważaniu. I dlatego się na tym opiera, że rozmyślanie i rozwa-

żanie jest bardzo wygodnym polem dla własnej czynności. 

Jeszcze raz powtarzam, nie potępiam ani jednego, ani drugiego, 

owszem twierdzę, że nie tylko mogą być użyteczne, ale niekiedy są 

konieczne dla pewnych dusz jako środki. Pewna czynność, jakoby 

własna, to jest samego rozmyślania jest tam nawet potrzebna: i na to 
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przystaję. Tylko raz jeszcze trzeba koniecznie oddać prawidło: byleby 

się nie brać samemu do rzeczy, nie brać samemu do pracy tam, gdzie 

idzie o nabywanie dobrego tam, gdzie idzie o ziszczenie w sobie 

Chrystusa Pana i Jego życia. Otóż o tym prawidle, o tym zakonie naj-

ważniejszym nic nie wspomina ów system własnej czynności i wszy-

scy, którzy podług niego dusze prowadzą. Przypuszczają zawsze, że 

łaska w tym dziele przychodzi tylko do pomocy, że stoi na drugim 

miejscu, a własna czynność na pierwszym; nie zaś że łaska, że Pan 

Jezus działa w tym dziele na pierwszym miejscu, a my z Nim tylko. I 

choć sto razy powiedzą, że bez łaski nic uczynić nie można; ale to w 

ich rozumieniu, a szczególnie praktycznie ma inne znaczenie. Roz-

pisałem się nad tym punktem Siostro moja najdroższa, żeby go ile być 

może zrozumiałym uczynić. Wiem bowiem z doświadczenia, że 

szczególnie w odniesieniu do praktycznego zrozumienia zachodzi 

niemała trudność. A z drugiej strony owa teoria własnej czynności tak 

zdaje się prosta, naturalna (właśnie, że naturalna!), obowiązkowa na-

wet, że bałamuci umysły raz obudzone i zwrócone ku owej prawdzi-

wej drodze. Cóż robić? Prawda zawsze na tym świecie zawsze musi 

iść przebojem. 

Dodam i to jeszcze na końcu, że są dusze, które Pan Bóg 

nie powołuje do tej ostatniej, głębszej, wyższej, czystej drogi, tak 

jak nie wszystkich powołuje do życia zakonnego. Czym jest ży-

cie zakonne do życia świeckiego tym jest w samymże życiu do-

skonałości, czyli raczej życiu wewnętrznym ta droga, o której 

mówię do owej, którą nazywam drogą własnej czynności. Lecz, 

kiedy Pan Bóg nie powołuje, tedy zwykle nie daje nie tylko pra-

gnienia, ale nawet rozumienia tego życia zakonnego lub wew-

nętrznego, do którego nie powołuje. I wtenczas wszystko spo-

czywa w pokoju. Lecz z drugiej strony, kiedy powołuje Pan Bóg 

wtedy daje i zrozumienie i nawet pragnienie, a wtedy źle z duszą, 

jeżeli powołaniu nie odpowie. Nie będzie miała pokoju, będzie 

dręczona i męczona, wpadnie w ciemności, opuszczenia itd. Z 

mego doświadczenia mógłbym niemal na pewno powiedzieć, że 

wszystkich takich gwałtownych stanów jedyną przyczyną jest 
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własna czynność, a przez nią przeszkodzenie działaniu Bożemu. 

Ile razy taką spotkam mam dla niej wielkie współczucie, bo bied-

na, ale zarazem i wielki szacunek, bo widzę w niej szczególną 

wybraną Bożą, która chociaż nie umiała dotąd odpowiedzieć 

swemu powołaniu nosi jednak na sobie w tej samej biedzie swo-

jej piętno wyższego swego przeznaczenia. 

Co do Ciebie moja Siostro, Ty te rzeczy rozumiesz, a nawet 

ich pragniesz, a zapewne nie dosyć się upokarzasz i nie dosyć 

modlisz. I dlatego wołam do Ciebie i na Ciebie nastaję, abyś się 

silniej do rzeczy wzięła. Twoje zrozumienie rzeczy szczególniej 

jest wielkie, jakkolwiek może bardziej w teorii i w kontemplacji; 

jednakże dlatego samego, że jest niemałe zrozumienie wnoszę, że 

jest niemałe ze strony Bożej wymaganie od Ciebie. Co Cię 

wstrzymuje od pójścia naprzód, co nawet jest przyczyną, że nie 

masz dość gorącego pragnienia do tego pójścia naprzód, tedy to, 

co Ci już nie raz mówiłem, a dziś chciałbym jak najwyraźniej Ci 

powiedzieć. Są dwie rzeczy, nie upokorzenie się i brak miłości. 

Twoje umysłowe, a nawet moralne wyższe stanowisko duszy 

(nie Twoja w tym zasługa, tak Ci z urodzenia i z wychowania 

przypadło) jest Ci ciągłą przeszkodą do upokorzenia. Módl się i 

proś gwałtem o zwyciężenie tej przeszkody przez pokazanie Ci 

prawdziwie Twojej nędzy. Ten jedyny środek: prawdziwy widok 

swojej prawdziwej (nie po naszemu pojętej) nędzy, to tylko łaska 

daje, a łaskę modlitwa. Więc módl się i proś gwałtem. Powiadasz 

mi, że „patrzyłaś śmierci twarzą w twarz ... i że dopatrzyłaś się 

wielu prawd poważnych, jakie Ci dotąd były całkiem nieznane.” 

Między tymi na pierwszym miejscu powinna była być ta. Drugą 

rzeczą do zrozumienia jest Twój brak miłości; miłości Pana Jezu-

sa rozumie się, a następnie prawdziwej, dodatniej, ciepłej miłości 

bliźniego. Tylko Pan Jezus jeden godzien jest miłości, ale tak jest 

jej godzien, że zbrodnią jest (dla tych dusz, o których mówię, a 

do których i Twoją zaliczam) nie kochać Go ze wszystkich sił 

swoich, nieskończenie, rzekłbym namiętnie, zapalczywie, szale-

nie, ta jest druga poważna, bezmierna, gorąca prawda, która po-
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winna była być między tamtymi, jakieś wówczas poznała, a zara-

zem i ta druga, że jej nie masz. Więc tu znowu naprzód upoko-

rzyć się, a potem modlić się i prosić na gwałt. 

[Na tam list kończy się - brak podpisu O. Piotra Semenenki CR] 

 

 

29. List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 178) 

 

Rzym, 22 grud.[nia] 1869 [r.] 

 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Odpisuję Ci natychmiast na Twój list z 16 grudnia. Zawsze mi 

miłe Twoje listy, choćby dla samych wiadomości dla Ciebie. Dzi-

siejszy nie wyświecił jeszcze zupełnie tego małego naszego nieporo-

zumienia; ale może już nie trzeba dalej wyświecać, bo jak sam najle-

piej mówisz, zostawmy wszystko Panu Jezusowi. On sam wszystko 

wyświeci, ułoży, i w swoim czasie da najzupełniejsze porozumienie. 

 Zresztą i może ja sam w tym nieco mam winy, żem niepotrze-

bnie poruszał kwestię tych stosunków Twoich z matką Marcelliną i z 

siostrami. Nie poszedłem za tym najszczęśliwszym prawidłem: zo-

stawmy wszystko Panu Jezusowi. Była zapewne dobra wola z mej 

strony, ale był zdaje się pośpiech własnej czynności. O tym jednym 

Cię tylko zapewniam, że matka Marcellina z pewnością nie czytała 

mych listów do Ciebie. Sam je tu w Rzymie zawsze pieczętowałem 

avec un onbli, a ona pewno ani do głowy nie przypuściła, by zajrzeć 

do środka. Jeżelim je włożył do listu do niej pisanego, tedy jedynie 

dla uniknienia podwójnej opłaty. A więc zostawmy wszystko Panu 

Jezusowi. Co do Twoich stosunków z ks. proboszczem może się w 

końcu pokaże, że się nie było tak czego lękać.  

Daj Panie Boże. Stanowisko jakieś zajął i względem niego i wzglę-

dem sióstr najzupełniej w porządku. List, który i o tym wystosował 

do O. Przełożonego we wszystkim zasługuje na uznanie. Dzięki Pa-
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nu Jezusowi. Twojej naturalnej roztropności przychodzi On w po-

moc swą łaską i wyraźnie, że ją uświęca, co ją tym lepszą czyni. Za 

wszystko dzięki Jemu stokrotne. 

 Stosunki nasze z ks. arcabiskupem oczywiście, że będziemy się 

starali wyjaśnić i dokładnie oznaczyć. Zgromadzenie nasze musi 

mieć koniecznie stanowisko kościelne i kanoniczne; inaczej ... buon 

giorno! Świat szeroki i Kościół ma na nim dużo do czynienia. Wie-

cie, że już ks. biskup przemyski umarł. Śmierć miał bardzo chrześci-

jańską i pobożną. Dajże Panie Boże, żeby miał dobrego następcę. Ja 

zawsze myślałem, że z nim łatwiejsza byłaby nam była sprawa aniże-

li ze lwowskim, szczególniej ze względu na duch Konsystorza. Niech 

Pan Bóg radzi o swojej czeladzi. Dziś był pogrzeb uroczysty ks. bi-

skupa Monastyrskiego w Minerwie. Było dosyć biskupów, cała am-

basada austriacka. Byliśmy także tam wszyscy. Celebrował ks. arcy-

biskup Wierzchlejski.  

 Jutro mamy u św. Klaudiusza Mszę [świętą] żałobną za duszę 

śp. Eustachego Jełowickiego, brata O. Aleksandra, który kilka dni te-

mu umarł w swej wsi na Podolu. Zmów i Ty, mój najdroższy Ojcze 

Walerianie Mszę [świętą] za jego dusze i niech siostry na tę intencję 

przyjmą Komunię świętą. Poproś o to matki Marcelliny. Zresztą tu u 

nas dobrze idzie. Zmartwiony tylko O. Aleksander tą smutną wia-

domością; ale dobrze się trzyma. Wyraźnie przyjazd do Rzymu po-

służył mu do zdrowia. Pani Sobańska, siostra jego, która jak wiesz 

także zimę tu przepędza z córkami, przecierpiała to silniej i musiała 

się do łóżka położyć. Inni wszyscy zdrowi, dzięki Bogu. Brat Wale-

rian Kalinka cierpiał na sciatykę i także kilka dni w łóżku odleżał, ale 

teraz lepiej. Nauki tęgo idą, jest 6-ciu czy 7-miu na wielkiej teologii, 

a 4-ty na mniejszej. Nawet Twój przyszły, jeśli da Pan Bóg, towa-

rzysz prędko a drobno, żwawo się spisał, złożył dobrze egzamina i 

jest subdiakonem od przeszłej soboty. August na via Paolina dopisuje 

lepiej niż się można było spodziewać. Jednym słowem jest za co po-

dziękować Bogu. Oto naprędce czym się z Tobą dziś dzielę, mój naj-

droższy O. Walerianie. Strasznie mam mało czasu, bo się zajmuję 
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napisaniem odpowiedzi na pismo ks. Dupanloupe przeciwko nie-

omylności papieża. Pomódl się i na tę intencję. Życzę Ci Świąt naj-

weselszych i najobfitszych w łaski Boże, i posyłam Ci z ich powodu 

cząstkę opłatka. A skoro Tobie, więc i siostrom. Bądźże łaskaw od-

dać matce Marcellinie przyłączony tu drugi dla nich opłatek z kar-

teczką. Pan Jezus z nami najdroższy mój O. Walerianie.  

          W Jego miłości Twój z duszy ks. Piotr 

 

 

30. List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 3437) 

 

Rzym, 27 grud.[nia] 1869 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Władysławie. 

Polecam Ci oddawcę, ormiańskiego księdza, nazywa się 

Paweł Nachabedian, zza Kaukazu, z okolic Eriwanu. Bardzo to 

zacny człowiek. Przed kilkoma laty (w r. 1864) był on tu w Rzy-

mie i zapewne go znałeś wtenczas, był raz w winnicy. On zna w 

Erywanie jednego z moich braci, który tam się znajduje i zawiózł 

wtedy mój list, a teraz mi przywiózł odpowiedź. Bardzo, bardzo 

Ci go polecam. Wczoraj Twój Belga Znan przywiózł mi Twój 

list. Przyjąłem go jak najuprzejmiej. Proszę i Ciebie o wzaje-

mność i o jak najlepsze przyjęcie. On sam Ci opowie, dlaczego 

jedzie do Paryża. Dałem mu list do O. Gagaryna
15

 i poleciłem mu 

całą sprawę. Ale i Ty uczyń, co będziesz mógł. Przede wszyst-

kim trzeba, żebyś go zawiózł do Wersalu i wynalazł O. Gagary-

na.  

Mój ksiądz tylko po rosyjsku mówi, więc może się Ty z nim do-

brze nie rozmówisz, tedy udaj się o pomoc do ks. Szrejtera, do którego 

także daję słówko. Proszę Cię sam go zawieź do Wersalu. Bardzo Ci raz 

jeszcze i bardzo ks. Nachabediana tego polecam. O reszcie zwykłą drogą.  

___________ 
15

  GAGARYN, ks. – jezuita, napisał dzieło p.t. „La Russie sera-t-elle Catholique”. 
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Twój w Panu Jezusie ks. Piotr 

Wiesz, że O. Gagaryn w Wersalu. Możesz użyć pośrednictwa 

ks. Szrejtera lepiej z Wersalem obeznanego. 

 

 

31. List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 179) 

 

Rzym, 12 stycz.[nia] 1870 [r.] 

 

 Mój drogi Ojcze Walerianie. 

 Twój list z 30 grudnia przed paroma dniami otrzymałem. Dzię-

ki Panu Jezusowi, horyzont nasz wyjaśnia się, jeśli mi wolno metafor 

używać, a nawet zdaje mi się że się zupełnie wyjaśnił. Jeśli zresztą 

były cienie, to jeszcze raz przypisuję je mojemu niewczesnemu ja-

kiemuś wdaniu się do sprowadzania jak najlepszych tam między 

wami stosunków, kiedy ja powinienem był zostawić samemu biego-

wi wypadków i prowadzącemu je Panu Jezusowi cały przeze mnie 

porządany skutek rzeczy. Jakiem się usunął, wszystko się naprawiło. 

Niech i to Pana Jezusa chwali. Przysłali tu arcybiskupowi rubrycelle 

lwowskiej diecezji. Figurujesz w niej całymi czcionkami wydrukowany 

jako członek Zmartwychwstania. Więc znikły wszelkie obawy jakiejś 

chęci pochłonięcia nas. Ks. Morawski wytłumaczył to w ten sposób, że 

po jego wyjeździe ekspedytor z Kurii, nieświadomy rzeczy, położył na 

liście z niewiadomości adres mniej dokładny. Przedtem on sam nad tym 

czuwał. Biskupem przemyskim ma być podobno ks. biskup Gałecki z 

Krakowa. On tu się dobrze postawił. Jak dotąd ... chciałem Ci o naszych 

biskupach pisać, ale znajdziesz to w korespondencji z Rzymu w Czasie, 

która dziś stąd odchodzi, a zatem jutro lub pojutrze do Jazłowca przyj-

dzie po otrzymaniu tego listu.  

Co tam niewyraźnie dla nieskompromitowania powiedziano, to tu wy-

raźnie powiem, że ks. arcybiskup Wierzchlejski z ks. bp. Tarnowskim 

dał się wciągnąć w grupę biskupów austriacko-niemieckich przeciw-

nych ogłoszeniu nieomylności [papieża] jako in opportunum. Co do 
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samej rzeczy ks. arcyb.[iskup] jest za nią. Ta opozycja ogromnie jest 

czynna, a nawet gwałtowna i wielu z niej idzie dalej niż ks. nasz ar-

cyb.[iskup], bo bije przeciw samej nieomylności. Ale ich niewielu. Cy-

fry podane są w Czasie. Wszakże Czas odbierasz? Pisał mi Mann, że Ci 

go posyła. Udziel tych szczegółów o arcyb.[iskupie] Matce Marcellinie. 

Dziś nie mam wiele czasu, ale mi chodziło o napisanie tych słów kilka 

w odpowiedzi na Twój list. Mam to dobre postanowienie nie być Ci 

nigdy, a nawet ani długo dłużnym w odpowiedzi. Wszyscy tu zdrowi 

jesteśmy dzięki Bogu. Jeden tylko O. Aleksander niezupełnie zdrów 

jeszcze. Chory na gardło i piersi. Oddałem mu Twoją kartkę, za którą 

był bardzo wdzięczny. Powiedz matce i siostrom, aby się za niego mo-

dliły. Piszę tu do nich kartkę, ale tak nie mam czasu, że już tamtego nie 

powtórzę. Bywajże zdrów mój najdroższy Ojcze Walerianie i rośnij 

coraz bardziej w Panu Jezusie.  

W Jego miłości Twój najoddańszy ks. Piotr 

 

 

32. List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 3438) 

 

Rzym, 14 stycz.[nia] 1870 [r.] 

 

Mój najdroższy Ojcze Władysławie. 

Otrzymałem Twój list z 7 stycznia, za który dziękuję Ci 

ślicznie. Panie Boże zapłać. Pisuj jak możesz najczęściej, bo mi 

każdy Twój list bardzo miły, a dla Ciebie każdy jest jakoby ra-

chunkiem sumienia. 

Pani Sobańska bardzo była zmartwiona śmiercią swego bra-

ta i odchorowała ją. Byłem u niej tylko parę razy, to jest ze czte-

ry, ale tylko dwa razy zastałem i rozmawialiśmy bardzo po przy-

jacielsku, o ile się zdaje. Stosunek ks. arcyb.[iskupa] Ledócho-
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wskiego
16

 do Zgromadzenia jak najlepszy, a nawet i innych bi-

skupów. Ks. arcyb.[iskup] Wierzchlejski znowu mówi i stano-

wczo o oddaniu nam małego seminarium we Lwowie. Już wiesz, 

że O. Walerian otrzymał pozwolenie od Ministerium pobytu w 

Galicji. Zmiłuj się mój najdroższy - i o to proszę Cię najusilniej - 

posyłaj mu regularnie co dzień, najwięcej co dwa dni numery 

Universa, zaraz po ich przeczytaniu. Ujmiesz go przez to zupeł-

nie, zachowasz miłość braterską, naprawisz coś przez niedbal-

stwo swoje zawinił. Wkładam na Cię obowiązek czynienia tego, 

to jest posyłania rychłego i regularnego dziennika naszego. 

Co do owej kwestii postawionej przez O. Józefa, że nie można tytu-

łować się na kartach wizytowych Le Rev. Pere, z przeproszeniem kocha-

nego O. Józefa powiem Ci, że ani jeden, ani drugi z jego powodów nie 

ma za sobą słuszności. Naprzód jesteśmy doprawdy zakonnikami, bośmy 

złożyli śluby zatwierdzone przez Kościół, a że one nie są solemnia vota, 

to nic temu nie przeszkadza, bo i to racja kapitalna, non solemnitas voto-

rum, sed vota ipsa, faciunt regulares sen religioros.  Na tym Soborze we-

dług tego, co zamierzają uczynić będzie zniesione ogólnie we wszystkich 

zakonach vota solemnia, zacząwszy od Benedyktynów aż do Jezuitów i 

zostaną tylko vota simplicia, takie jakie są nasze dla wszystkich zakonów. 

Według zasady kochanego O. Józefa już wtedy by nie było zakonników 

w Kościele, ale oni przeciwnie tym bardziej będą, bo będzie cała esencja 

zakonnego życia, to jest vota bez przydatków mniej lub więcej potrzeb-

nych, jakim jest solemnitas. Będzie tylko o to chodziło, aby vota jakiegoś 

zgromadzenia były uznane przez Kościół, tak jak i teraz tylko o to chodzi, 

aby być uznanym za zakonnika i być nim w istocie przed Bogiem i przed 

Kościołem. Otóż nasze Zgromadzenie jest właśnie w tym przypadku, bo 

w dekrecie naszym jest powiedziane wyraźnie, że Papież vota przez nas 

___________ 
16

  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. Skaza-

ny przez Prusaków na wygnanie – wyjechał do Rzymu. 
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pierwszych złożone vota habet i daje nam prawo przyjmowania takich 

samych vota, quae coram Ecclesia rata sint od naszych nowicjuszów. 

Toteż Święta Kongregacja Biskupów i Regularnych napisała w liście do 

O. Przełożonego: Rev. Patri Hier.[onimus] Kajs.[iewicz] Praeposito Con-

gregationis itd. Więc nie ma cienia wątpliwości o tym, że jesteśmy za-

konnikami, że nie tylko możemy, ale powinniśmy się nazywać Ojcami, i 

że zrobilibyśmy uzurpację, gdybyśmy się nazywali albo po włosku don 

albo po francusku l’abbe. Po polsku możemy się nazywać ksiądz, bo w 

naszym języku ten wyraz równie się stosuje i do [księży] świeckich i do 

zakonnych. 

Co zaś do dumy w używaniu przymiotnika Reverend, tedy 

od niej to broni, że taki jest zwyczaj we Francji, tak jak dodać 

Monsieur przed swoim nazwiskiem, co się podobnież na kartach 

we Francji czyni, a jeszcze bardziej w Anglii. Tu zwyczaj jest 

prawem. Ta rzecz, nie ta ostatnia, ale tamta o naszej zakonności i 

racja, którą wyłożyłem tak  jest ważna, że proszę Cię o zakomu-

nikowanie tego O. Józefowi dla wspólnego dobrego i dokładnego 

porozumienia się. Co do Twojej karty wizytowej zostaw ją taką 

jaką jest. To najprostszy jej układ. Przyłączam list do pułkownika 

Kamińskiego upominający się o nową pieczątkę. Możesz prze-

czytać, zapieczętować i odesłać. Wszyscyśmy zdrowi dzięki Bo-

gu. Co słychać o Michałowskim? Kłaniam [się] mu serdecznie.  

Pan Jezus z nami. 

Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 

33. List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 3439) 

 

Rzym, 21 stycz.[nia] 1870 [r.] 

 

Mój drogi O. Władysławie. 

Przyszła paka, ale wielką zrobiłeś mi psotę, że do niej nie 

włożyłeś tych rozmaitych książek i pakietów, które Ci na oso-

bnym miejscu w Twojej stancji zostawiłem do przesłania. Są tam 
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niektóre dla innych osób przeznaczone, które z Grenoblu przy-

wiozłem, i które miałem tu oddać. Upominają się o nie. Możesz 

sobie wystawić jaka to nieprzyjemna rzecz być wystawionym na 

podobne zarzuty nieakuratności i niegrzeczności ze strony osób, 

dla których trzeba mieć względy. A to tym większa Twoja wina, 

że miejsca w pace było dosyć; zresztą lepiej było parę tomów 

„Bollandystów” do drugiej paki zostawić, a w tej tamte rzeczy 

przysłać. Cóż robić? Stało się! Kiedyż druga paka przyjdzie z tym 

wszystkim? Może jeszcze nie wyprawiona? Bo nic o tym znać nie da-

łeś. To by dopiero było! Jeżeli tak, zmiłuj się, choćby par grande vites-

se osobno wyślij mi tę paczkę z książkami dedykowanymi, które z 

sobą z Grenoble przywiozłem. A wysyłaj tę drugą pakę. Nie zapomnij 

o owych trzech egzemplarzach „Słownika polsko-francuskiego” Ro-

pelewskiego, których O. Aleksander mnie ustąpił. List tu przyłączony 

o cały tydzień się spóźnił, bo mańkut, który po listy przychodzi nie był 

przyszedł lub przychodził nie w porę. Ot bałamuctwo! Czekam bar-

dzo niecierpliwie odpowiedzi, to jest proszę, żebyś natychmiast 

odpisał. Ojciec Aleks.[ander] ciągle od śmierci brata niedobrze, 

bardzo go zmartwiła jednakże nic grożącego. Pan Jezus z nami.  

Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 

 

 

34. List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 3440) 

 

Rzym, 26 stycz.[nia] 1870 [r.] 

 

Mój najdroższy Ojcze Władysławie. 

Wyłajałem Cię ostatnią razą. Już pewno nie chcesz, żebym 

Cię drugi raz łajał. Więc bądźże łaskaw i popraw się raz, a do-

brze. A wiesz jak? 

 Na dzisiaj daję Ci sposób praktyczny; 
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1/ Kup u księgarza Hachette, Boulevurd st. Germain 77, na-

stępujące dwie małe książeczki, które i po franku nie powinny 

kosztować. 

a) E. Sommer, premieres „Notions de Grammaire Genera-

le”, 

b) „Abrege de Grammaire francaise”, i poślij je natychmiast 

sous bande do Jazłowca (a La C.R. Mere Marcelline etc. par 

Lemberg, Buczacz, a Jazłowiec, Arctriche). 

2/ Bądź łaskaw mnie tu do Rzymu jak najprędzej przysłać 

ostatni list ks. Gratry do arcyb.[iskupa] Manning, zwykłą drogą 

przez ambasadę. 

A przy tym wszystkie, o ile tylko będziesz mógł broszury, 

które teraz wychodzą o kwestii „Nieomylności [Papieża]”. 

Wiesz, że ja sam piszę rzecz, która moim zdaniem będzie 

ważna. Do tego mi potrzeba wiedzieć, co teraz inni piszą. Zro-

biłbyś najmilszą dla mnie rzecz, gdybyś poszedł do Du Lac, do 

Universa, w biurze, ode mnie i poprosił go o wskazówki, gdybyś 

sam dostatecznych nie miał. Jest to wielki i prawdziwy mój przy-

jaciel, poznasz go zarazem. Przeczytaj mu tę moją prośbę. 

Polecam Ci bardzo przysłać mi coś nowego, co teraz Maret na-

pisał. A gdybyś nie mógł i dawną jego książkę, (choćby tomami osob-

no) przysłać wielce byś mnie zobowiązał. Ponieważ to będzie koszto-

wało, więc gdybyś pieniędzy nie miał odeślę Ci przy końcu lutego z 

pewnością, kiedy Ci przyślę na dalszą prenumeratę Universa. Gdybyś 

zaś był bogaty w pieniądze, to mi sam powiesz, że oddania nie potrze-

bujesz. Trzeba być z jednej strony, to jest z mojej sprawiedliwym i 

rzetelnym, a z Twojej szlachetnym i w prawdzie. To na dzisiaj. Ale 

bardzo, bardzo proszę o jedno i o drugie. A nie zapomnij o owych 

książkach z Grenoble, o które ostatnią razą pisałem, jeżeliś ich jeszcze 

nie wysłał, uczyń to natychmiast. Ciągle mnie tu o nie szturmują. 
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 Mój najdroższy już kawałek czasu, jak od Ciebie nic nie 

miałem. Pisz jak najczęściej. Ja siedzę i piszę. Tu dzięki Bogu 

wszyscy zdrowi, jeden O. Aleks.[ander] nie może przyjść do sie-

bie. O. Karol rozumie się, że już z samej starości coraz więcej 

niedomaga. Trzyma się jednak. Pan Jezus z nami najdroższy mój. 

Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 A nie zapominaj mój najdroższy O. Władysławie tego, co 

wewnątrz i owego zdawania sprawy, o którym mówiliśmy. A nie 

rób takich figlów jak miesiąc temu, coś mi przysłał Twoje dru-

kowane zaproszenie zapieczętowane jak list i musiałem 16 sol-

dów zapłacić. 

 

35. List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 3441) 

 

Rzym, 2 lutego 1870 [r]. 

Mój najdroższy O. Władysławie. 

Nic mi nie piszesz. Czemu? Czemu mi nie odeślesz moich 

kazań, które Ci dałem do przepisania? Czemu też nie przysyłasz 

mi wprost owego Avenir Catholique, który odsyłasz pod adresem 

św. Klaudiusza. Wskutek takiego adresowania do ś[w]. Klau-

diusza, numery przychodzą do mnie później, a mogłyby i zupeł-

nie zaginąć. Cóż by Ci szkodziło zrobić osobny pakiet do mnie, a 

osobny do św. Klaudiusza? Tyle znaczy oddać w Nuncjaturze 

czy w Ministerium jeden, co i dwa. 

Czemu nie przysyłasz więcej owej Chiromancie illustree? Czy 

przestał wychodzić? Wtedy mi donieś. Czemu nie mam jeszcze żadnej 

wiadomości o pace książek drugiej, którą miałeś wyprawić? A szcze-

gólniej o owych książkach nie moich, na które tu właściciel z takim 

upragnieniem czeka, a ja mu odpowiedź muszę zwlekać i zwlekać. 

Czemu, czemu i czemu? Dość już tych wszystkich: czemu?  

A może miałbym ich i więcej. Ale wszelkiej rzeczy dobrej, czy 
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niedobrej trzeba raz położyć koniec. Proszę Cię tylko: pisz do 

mnie. Zwycięż swoje lenistwo, bardziej jeszcze duchowne aniżeli 

fizyczne. Ojciec Aleksander dobrze się miewa jak na jego stan. 

Ale jest cierpiący i mniej więcej musi siedzieć w domu. Ojciec 

Karol także nie silny, a nawet coraz jakoś słabszy i chorowitszy. 

Ojciec Przełożony zdrów i rzeźwy dzięki Bogu. My tu z Oj-

cem Julianem i Ojcem Rochem wcale nieźle. Wiesz już o tym, że 

piszę dziełko po francusku: „Del’Infaillibilite du Pape”. Będzie 

może około 100 stronic druku. Udaję się do pana Palme[é] z pro-

jektem, aby on mi to wydrukował. Przyłączam tu list do pana 

Simon, głównego agenta tej księgarni. Przeczytaj ten list, żebyś 

wiedział o co idzie, pójdź do niego, to młody i bardzo uprzejmy 

człowiek. Dasz mi znać, co Ci odpowie. 

Pan Jezus z Tobą mój najdroższy. On z nami!  

Twój w Jego miłości ks. Piotr 

Włożyłem do listu kartę wizytową. Gdyby nie było pana 

Simon w Paryżu rozmów się z samym panem Palme[é]. 

 

36. List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 3442) 

 

Rzym, 11 lutego 1870 [r.] 

 

Mój drogi Ojcze Władysławie. 

Otrzymałem Twój list. Ojcu Aleksandrowi podobno że do-

niosłeś, ale mnie nie doniosłeś o wysłaniu owej paki z ornatami, i w 

której mają być owe książki. Mniejsza o to, bylebyś wyprawił. Tylko 

powiedz mi,  kiedy je wyprawiłeś? Ojciec Aleksander mówi, że przed 

tą paką, w której byli „Bollandyści”. Jakże więc dotąd jeszcze nie 

przyszła ta pierwsza paka? Kiedy przyszła druga? Jeżeli rzeczywiście 

zależała, to bardzo proszę zgłosić się do biura, z którego miała być 

wyprawiona, ażeby nam tu oddali. 
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Cieszę się z tego wszystkiego, co Pan Jezus daje Ci czynić. Wi-

dzisz, że Pan Jezus może czynić przez kogo Mu się podoba, przez ko-

gokolwiek bądź. Ty tylko nie zapominaj, że jesteś tym kimkolwiek, 

naprzód byś wiedział, że nie więcej jak ktokolwiek, a potem, żebyś 

jednak dziękował, że to Ty i czuł się zobowiązanym. Mój drogi Ojcze 

Władysławie ja się bardzo cieszę jak widzę, że Cię Pan Jezus wiąże ze 

swej strony łaskami i dobrodziejstwami, bo widzę w tym Jego dobroć 

i miłość nieskończoną. Z drugiej strony mam nadzieję, że nieczułym 

nie będziesz, i że się dasz zwyciężyć Jego dobroci i odpowiesz Mu 

miłością za miłość. Mój najdroższy: zbrzydźże coraz lepiej i zniena-

widź siebie samego, a pokochaj Jezusa. Piszą mi wizytki, że mają dla 

Seminarium 170 fr., a że Ty prócz tego wziąłeś już 200 fr. Dlaczego że 

mi o tym ani słowa nie pisałeś. Przyłączam tu liścik do przełożonej, 

aby Tobie te pieniądze oddała, a Ty weź u Decourdemancha
17

 bilet i 

przyślij mi go tutaj. Proszę mi tylko przysłać wszystko wprost, jak Ci 

już o tym pisałem, bo przez pośredników robi się nieraz bałamuctwo. I 

tak nie oddali mi jeszcze dotychczas ostatniego numeru Avenir Catho-

lique, chociaż już przyszedł przeszło od tygodnia. Nie wiem, czy kupi-

łeś jakieś dla mnie książki z tych, o które prosiłem. Piszesz mi tylko, 

że na zamówione do Jazłowca masz 20 fr., czemu Ty mi regularnego 

rachunku nie przysyłasz? Wszak wiesz, że na nieregularność w tych 

rzeczach nie można w sumieniu przystać, ani Ty sobie, ani ja Tobie 

pozwalać tego nie możemy. Poprawże się, ale na serio. Jeszcze raz Cię 

proszę: popraw się. Przyślij mi tedy dokładny rachunek wszystkiego, 

co na moją korzyść do Ciebie wpłynęło i wszystkiego, co wydałeś. Do 

dawnych próśb moich dodaję, abyś poszedł do biura Universa i 

zaprenumerował dziennik na przyszły rok, zaczynający się od 1 

marca. Mój abonament kończy się z 28-go tego miesiąca, więc 

___________ 
17

  ALPHONSE  DECOURDEMANCHE (De Courdemanche) (1797–1871) – francuski 

prawnik, publicysta. Początkowo współpracował z redakcją pisma „Globe”, 

potem ogłaszał artykuły w „Revue Encyclopédique”. Napisał m.in Est–ce lé-

galement que le gouvernement à fait suspendre l'exercice du culte saint–si-

monien? Questions à poser au jury, Paris 1832. 
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już czas. Kosztuje 87 fr. (zdaje mi się) na rok. Przyłączam bandę 

Universa potrzebną do odnowienia abonamentu. Trzeba ją poka-

zać. Prócz tego przypominam, że Cię prosiłem o przysłanie mi 

tego, co się wydaje w kwestii nieomylności Papieża. Dotychczas 

nic nie mam. Znak, że o tym nie myślisz. Czyż można? Tak np. 

w tej chwili bardzo mi idzie o dziełko don Guérangera
18

 prze-

ciwko Marctowi. Proszę o nie. Czy czytujesz Universa, skoro go 

znasz? Tam wszystko znajdziesz. Wyszedł i drugi list ks. Gratry, 

a ja jeszcze pierwszego nie mam. Popraw się, popraw się! A to 

wszystko in charitate. Ale Ty odpowiedz in veritate. 

Tak tedy na dziennik Univers fr.   - 87,00 

Na te różne broszurki dajmy na to   -  13,00 

Na Jazłowiec masz już    - 20,00 

Zostawiam na różne inne na przyszłość  -  50,00 

      Razem                 170,00 

Z których masz mi zdać rachunek szczegółowy, a resztę trzymać 

z tych 170 fr. do mojej dyspozycji. A ponieważ masz dla mnie 1270 fr. 

od Wizytek, i owe 20 fr. na Seminarium, więc razem 1.290,00 

 Od których odciągnąć potrzeba owe        170,00 

      Zostaje dla mnie   1.120,00 

Więc na tę sumę 1.120 fr. masz wziąć bilet i przysłać mi go 

tutaj. Chyba że inaczej się wyrachujesz, czego nie wiem. Ale w 

każdym razie czekam na dokładny rachunek. Nb. Proszę do ksią-

żeczek wysłać się mających do Jazłowca przyłączyć dwa egzem-

plarze dziełka Ruysbrocka i przysłać mi spis dokładny tego, co 

poślesz do Jazłowca. 

___________ 
18

  GUÉRANGER PROSPER  (Géranger) (1806–1875) – ksiądz benedyktyn, uczeń 

Lamennais'go. Odnowiciel zakonu Benedyktynów we Francji, założyciel Opa-

ctwa w Solesmes, twórca dzieła odrodzenia liturgicznego, spowiednik i przy-

jaciel pierwszych zmartwychwstańców. 
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Odsyłam Ci list Michałowskiego. Bardzo miły. Pokłoń mu 

się pisząc do niego. Pokłoń się także paniom Szustów. Mimo 

tego, co piszesz mógłbyś tak urządzić czytanie Universa, że na 

trzeci dzień mógłbyś go przysłać O. Walerianowi. Trzeba doło-

żyć starania, aby mu okazać miłość braterską. Jeżeli on ocet, tedy 

Ty nie oliwa. Bądź oliwą, a zgodzicie się. Jego ostatnie listy bar-

dzo miłe i dowodzą, że pobyt jego w Jazłowcu pomyślnie na nie-

go działa. Tylko mu nie mów tego. Zresztą we wszystkim Pan 

Jezus. Zobaczysz, jaką będziemy mieli z niego pociechę. Tak jak 

i z Ciebie. Tylko cierpliwości. Nie potrzebuję na końcu dodawać, 

ile Cię kocham. Kocham Cię najserdeczniej w naszym najsłod-

szym jedynym Panu. Tylko Ty Jego kochaj. Pan Jezus z nami. 

Jego w Nim Twój ks. Piotr  

A pisz! A pisz! I rachunki! 

 

 

37. List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 180) 

 

Rzym, 19 lut.[ego] 1870 [r.] 

 

 Mój najdroższy w Panu Ojcze Walerianie. 

 Pisząc dzisiaj do matki, chcę i do Ciebie parę słów napisać. 

Nie weźmiesz mi za złe, że to Ci przesyłam przez jej ręce, bo 

doprawdy nie warto dwa razy pocztę opłacać; a inną razą, kiedy 

do Ciebie będzie list cały, a do Matki tylko słów parę, wtedy 

prześlę wszystko przez Twoje ręce.Wiedziałem, że już od jakich 

dni 10 Ojciec Przełożony miał list do Ciebie, ale dopiero w tej 

chwili go przeczytałem. Deo gratias! A wiesz za co? Za to po-

mnożenie Ducha swego i łaski swojej, które tak łaskawie Pan 

Jezus w Tobie sprawia, a które tak wyraźnie z listu Twego widać. 

Na cały Twój list od początku do końca powiadam z mej strony: 

amen! Co mnie najwięcej cieszy, to ta ufność i spoleganie na sa-

mym Panu Jezusie, a nie na ludziach, ta wiara, że nie ma dla nas 



 

76 

stosunku nad stosunek z Panem Jezusem, i że idąc z tą wiarą 

wszystko się samo przez się zupełnie niespodzianie ułoży i zrobi. 

Gdybym mógł, tedy bym Ciebie za to trzykroć i czterykroć uca-

łował, a i tak czynię to w duchu. Mój najdroższy Ojcze Waleria-

nie ja się za Ciebie bardzo modliłem i modlę; ale jak widzę sku-

tek łaski Jego, tedy znowu bardzo się cieszę i dziękuję. I dlatego: 

Deo gratias!Co do Seminarium, żeby go nie brać chyba gdyby były 

zupełnie zmienione okoliczności, czego się nie spodziewać; także z 

Tobą trzymam. Że Niżniów w dzisiejszych danych najbliższa i dość 

prawdopodobne perspektywa, ale którą również nie trzeba się zapalać, 

zgadzam się również. Jednym słowem czyń to co dzisiaj jest do czy-

nienia, a jutro zostawić Panu Jezusowi, oto na co się doskonale zga-

dzamy. Dziękuję też niewymownie Panu Jezusowi za wprowadzenie 

dobrych stosunków między Tobą a siostrami i matką przełożoną; ale 

nie mogło być inaczej. Prawda wychodzi na wierzch, a dobra wola nie 

może jej nie widzieć, albo ją odrzucić. Zawsze jednak jest za co dzię-

kować Panu Jezusowi, bo to widocznie Jego działanie. Rzecz dlatego 

tak łatwo przyszła, że z obu stron był On. Ach, jak ja Jemu dziękuję, 

że On jest z Tobą. A Ty drogi i nadroższy Ojcze Walerianie, bądźże 

Mu wdzięczny i Mu wierny! Co do spowiadania Sióstr przez Ciebie, 

matka Marcellina obszernie o tym swoim życzeniu pisała, a O. Przeło-

żony zrobi tu co się da z ks. arcybiskupem.U nas tu dobrze wszystko 

dzięki Bogu. Brat Władysław tylko coraz słabszy, już zdeklarowane 

suchoty. Było consilium z Felicianim. Powiedzieli, że nie ma nic do 

czynienia i przynajmniej dość mieli sumienia, aby nie męczyć. A ja 

mam nadzieję w Bogu, że homeopatia (którą zostawili) jeszcze dopo-

może, a przede wszystkim i zawsze jedynie On sam, Pan Jezus. Bar-

dzo Cię mój najdroższy Ojcze Walerianie oddaję Panu Jezusowi. Ko-

chajmy się na wzajem jak On nam rozkazał i będziemy jedno w Nim. 

      Jego a w Nim Twój ks. Piotr 

 

38. List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 3443) 

 

Rzym, 26 lutego 1870 [r]. 
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Mój drogi Ojcze Władysławie. 

Otrzymałem dziś ekspedycję z Avenira z 2-oma numerami, 

z pakietem listów do O. Przeł.[ożonego] z Ameryki i kartką, kar-

teczką albo raczej karteluszkiem do mnie od Ciebie. 

Mój najdroższy przepraszam, że Cię obarczam moimi ko-

missami [zleceniami], ale dziś znowu mam coś do Ciebie. 

1/ Bądź łaskaw pójść do księgarni na rue de Sevres 19, któ-

rej płacimy rocznie 10 fr, a która nam przysyła „Revue biblio-

graphe” i spytać się za jaką cenę ona może mi dostać od księ-

garza Vives'a dzieł „Ś[w]. Bonawentury” i „Aurifodina”. Tam-

tych, to jest ś[w.] Bonawentury jest 16 tomów (jeden jeszcze nie 

wyszedł), a tego ostatniego 6 tomów (obie razem „Aurifodina”). 

Dzieł nie zamawiaj tylko spytaj za jaką cenę oni mogą ich dostać 

i nam dostarczyć. Potrzeba mi to dlatego, że tu w Rzymie pan 

Vives otworzył księgarnię i jego zastępca obiecał mi, że tyle mi 

zniży z ceny, ile tamten w Paryżu mi zniży, a ja oba dzieła już od 

niego wziąłem, więc trzeba mi wiedzieć, ile bym musiał zapłacić 

biorąc w Paryżu za pośrednictwem tamtej księgarni na rue de 

Sevres, 19, abym wiedział, ile tu w sumieniu mam zapłacić sa-

memu panu Vives. Tymczasem bardzo Ci dziękuję, że byłeś u 

pana Palme[é] i czekam tu, aż przyjdzie do mnie pan Simon. 

 Ojciec Przełożony cały ten tydzień bawił w Spezzia, gdzie 

jest O. Luigi
19

. Ma dzisiaj wieczorem wrócić. Wiesz, że w Spez-

zia idzie o nową fundację: o oddanie nam tamecznej parafii z 

rozmaitymi zakładami dobroczynnymi lub naukowymi. Ojców 

włoskich już mamy pięciu, a studentów sześciu, byłoby to dla 

nich wyborne pole. Otrzymałem drugi list Ojca Gratry. Nie przy-

słałeś mi drugiej broszury pana Chantrel, zdaje mi się o „Decre-

tales”. Czekam owych pieniędzy wersalskich i dokładnego rachu-

___________ 
19

  ALOJZY (LUIGI) OLDOINI CR – ksiądz, zmartwychwstaniec (1829-1884). 
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nku.Owa paka jak nie przychodzi, tak nie przychodzi. Dopy-

tywałem się o nią na Messageries. Nie było i nie ma. Co to zna-

czy? Zrób reklamację w biurze, z którego wysłałeś i daj mi znać. 

A napisz mi coś znowu o sobie, mój najdroższy. Ja się za Ciebie 

modlę i będę zawsze modlił. Zmiłuj się, nie przysłuchuj się po-

kusom odmiany powołania. To są iste pokusy. Przychodzą one z 

dopuszczenia Bożego w tym jedynie celu, aby Cię utwierdzić w 

dzisiejszym prawdziwym powołaniu Twoim, w którym nie jesteś 

dosyć utwierdzony. Pamiętaj, co Ci nieraz mówiłem. Powołanie 

to wola Boża. Tam gdzie Cię Pan Bóg postawił, tam wola Boża i 

tam Twoje powołanie. Reszta złudzenie. Ale to złudzenie miga 

się przed Twymi oczyma i łudzi, bo nie dosyć jesteś przekonany, 

nie wierzysz, że miejsce na którym [jesteś] postawiony jest wola 

Boża. Pokusa na to przychodzi, aby Cię ostrzec, że nie stoisz na 

tym miejscu nogami wiary, to jest w jej imię i jej siłą, że nie wie-

rzysz dosyć, iż to wola Boża. Więc wskutek tej pokusy zamiast 

nierozsądnie myśleć: czy pójść za nią (pójść za pokusą?), powi-

nieneś wejść w siebie; upokorzyć się, że nie stałeś dotąd jak Pan 

Bóg chce na tej woli Bożej, którą jest Twoje powołanie i miejsce, 

gdzie stoisz i prosić Boga, by Ci dał tę wiarę i Ty, abyś mocno 

stanął odtąd na tym fundamencie wiary i woli Bożej. Pamiętaj i 

to jeszcze, że sprzymierzeńcem owej pokusy jest w Tobie miłość 

własna i Twoja własna czynność, a za nią Twoje własne ja. Więc 

znowu powód oprzeć się na Bogu tylko, Jego woli i Jego czynno-

ści. Czy to jasne? Niech Ci Pan Jezus rozświeci to Sam, bo wi-

dzę, że mgły i mroki wracają do Twojej duszy, a Ty ich nie roz-

pędzasz i nie prosisz o słońce łaski na ich rozpędzenie. Pan Jezus 

z Tobą mój najdroższy. 

Twój w Jego miłości ks. Piotr 

39. List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 3444) 

 

Rzym, 15 marca 1870 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Władysławie. 



 

79 

Przed paroma dniami pisałem, ale naprędce. Zapomniałem 

Ci powiedzieć, że nas zaczyna niepokoić to, że nie mamy wiado-

mości o owej pierwszej pace przez Ciebie wysłanej. I znowu nie 

rozumiemy,  dlaczego nic nie piszesz o poszukiwaniach, jakie 

musiałeś zrobić w biurze, z którego ekspediowałeś? 

Bo choćbyś nawet i stracił świadectwo ekspedycji, to jed-

nak tam w Paryżu dosyć są regularni i porządni ludzi, że i bez 

świadectwa poczyniliby potrzebne reklamacje i poszukiwania. 

Zajmij się koniecznie tą sprawą; i tym konieczniej, że paka wy-

słana była na imię O. Aleksandra, a O. Aleksander niezadługo 

Rzym opuszcza. 

Wpadł mi w tej chwili w ręce Twój list z 8 lutego. Zaczyna się od 

tego: „Dlatego nie odesłałem dotąd kazań... że zapomniałem; ale je dzi-

siaj odsyłam.” A kończy się: „Proszę o cierpliwość, bom kazań niestety 

jeszcze nie przepisał!” Jak ten list odbierzesz upłynie od tamtych słów 

Twoich półtora miesiąca czasu. Zapytuję więc dzisiaj mojego najdroż-

szego marudę: Czyś jeszcze dotąd zapomniał? I czegoś zapomniał? Czy 

już wysłać? Czy jeszcze przepisać? Jeżeli kochany pułkownik Kamiń-

ski stracił ów wzorek dany mu na pieczątkę, tedy przyłączam tu inny. 

Bądź łaskaw powiedzieć mu, że tu w Rzymie nie każę pieczątki podob-

nej na koszt jej robić. Pieczątka niech będzie mniejsza od wzorku. Cie-

bie zaś proszę, żebyś mi kazał wyrżnąć podobną do tej, którą niniejszy 

list był zapieczętowany, troszkę mniejszą, ale na stali, i wyrżnięcie niech 

będzie głębokie i grube, i wypukłość linii nie zaokrąglona, ale płaska. 

Czy rozumiesz? 

Przyjechał tu Twój pan Debuscke, ale dopiero przed paroma 

dniami był u mnie i powiedział, że wkrótce wyjeżdża. Żadną 

miarą być u niego nie mogłem zaraz, ale jutro da Bóg będę lękam 

się tylko, czy już nie wyjechał. 

 Książki O. Guéranger („Monarchie Pontificale”) możesz 

nie przysyłać, bo ją tu mamy i nawet dwa egzemplarze. 

Że od tej rodziny z Londynu odbierasz takie dobre listy, to mnie 
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cieszy. Nie trzeba zrywać stosunków, jeżeli są na chwałę Bożą i poży-

tek dusz. Idzie tylko o czystą intencję, a czystość jest w miłości - w 

prawdziwej miłości i z odtrąceniem, i zapomnieniem siebie, tego sta-

rego okropnego naszego Ja. Że to Ja bardzo bruździ w Tobie, mój Ty 

najdroższy Władysławie o tym obaj nie wątpimy i nie ma się czemu 

dziwować. Trzeba tylko wiedzieć w czym bruździ. Najgorzej, kiedy 

wlezie pod pozorem dobrego, a szczególniej jakiegoś przyszłego do-

brego, czegoś dla nas (zawsze dlatego Ja) pięknego, doskonałego, ko-

rzystnego na przyszłość, byle tylko odbiec od teraźniejszości, od obo-

wiązku obecnego, od woli Bożej. Widzisz do czego przychodzę; do 

Twojej myśli zamknięcia z tego miejsca, na którym jesteś, a gdzie 

twojemu Ja niedobrze, niewygodnie, niemiło, nie tak pomyślnie, jakby 

sobie życzyło i pobieżenia gdzieś, choćby do Trapistów, gdzie imagi-

nacja jakiś raj przedstawia, jakąś krainę pokoju, światła i szczęścia. 

Tamto, dlatego że przyszłe, choć tuman, ma dla Ciebie powab, to 

gdzie jesteś, choć teraźniejsze i rzeczywiste, a więc jedynie miłe i po-

żądane, bo wola Boża, dlatego że nie tuman, którym mogłoby się paść 

i napawać ono Ja Twoje, nudzi zniechęca i odstręcza. O mój biedny 

Władysławie, zmiłuj się przyjdź raz z tym do porządku. Wyraźnie raz 

sobie powiedz, że myśl taka to pokusa najniebezpieczniejsza dla Cie-

bie, bo sprowadzająca Cię z drogi pokusa, której następstwa nie chcę i 

mówić o nich! A że pokusa, to rzecz jasna jak byk. Bo jaki powód? 

Jedyny powód? Twoje Ja. Do tyla masz oczy, a w nich wzrok, aby to 

widzieć. I jeszcze będziesz cierpiał w sobie ten nieporządek? I raz na 

zawsze nie zerwiesz z tą pokusą? 

Ach mój najdroższy Władysławie! Gdybyś Ty wiedział jaki po-

kój do Twej duszy zawita, jaki raj, kiedy Ty raz duszą Twoją całą od-

dasz się Panu Jezusowi, a w życiu Twoim i czynie oprzesz się na Jego 

woli, nie przez Ciebie wymarzonej, wytumanionej i migającej się 

przed Tobą w przyszłości (to nie wola Pana Jezusa), ale do tej, którą 

trzymasz, i która Cię trzyma do rzeczywistej, obecnej, prawdziwej wo-

li Jego. Jak to uczynisz będziesz zupełnie inny człowiek. A pierwszy 

krok, pierwszy, konieczny, niezbędny, to jeszcze raz powtarzam stano-

wczo postawić, że gdzie i jak jesteś, to wola Boża. I ani na krok, ani na 
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chwilę, ani myślą, ani nawet sercem i pragnieniem od tego nie odstą-

pić. Dopiero wtedy będziesz w zupełnym porządku i pokoju z Panem 

Jezusem i z Twoją własną duszą i sumieniem. Prawda, że do tego 

trzeba dodać, abyś czynił, abyś spełniał to, co jest Twoim dzisiejszym 

obowiązkiem. Naturalnie że jak tego nie czynisz, choć w części, tedy 

przychodzą pokusy przeciwko samej podstawie i zasadzie Twego 

obowiązku, a Ty zamiast upokorzyć się z Twojej niewierności i posta-

nowić być wierniejszym na przyszłość, wymawiasz, usprawiedliwiasz, 

albo się gryziesz ze swojej niewierności i zamiast potępić owo prze-

brzydłe Ja tej niewierności i tego złego grunt przez upokorzenie się, Ty 

owszem chcesz je pogłaskać i pocieszyć tą myślą, że gdzie indziej 

byłoby lepiej, że to nie ono Ja winne, ale okoliczności winne, że w 

innych okolicznościach, to Ja pokazałoby się piękniejszym i lepszym. 

I tym się pocieszasz. I nie zaradzasz złemu obecnemu. I wystawiasz 

się na niebezpieczeństwa przyszłe. A Twoje Ja jak żyje, tak żyje. Wie-

rzaj: nie ma innej rady trzeba, abyś to ja potępił, obmierził sobie i 

znienawidził: Abneget se met ipsum. A jeśli nie możesz od razu (bo i 

któż to może?), tedy powoli ze wszystkiego się upokarzaj, we wszyst-

kim siebie potępiaj, a choćbyś i głębiej upadł, tedy tym głębiej się 

upokórz, ale nie ustawaj tylko, nie zawieszaj, nie przepuszczaj sobie 

nic i w tej robocie wytrwaj, a zobaczysz jak przyjdziesz do porządku. 

Oto co masz robić, to cała Twoja robota. Zrozumiej, co Ci teraz po-

wiem na końcu: Panu Jezusowi daleko więcej idzie o wierność Twoją 

w upokorzeniu się i uciekaniu się do Niego, aniżeli o Twoją wierność 

w samym dobrym czynieniu . 

 

To co Ci tu napisałem, przez jakiś czas odczytuj sobie przy-

najmniej raz na dzień, żeby Ci dobrze do duszy weszło. Bardzo 

Cię polecam Panu Jezusowi. 

Twój w Jego miłości ks. Piotr 

[Do listu przyłączony jest wzór pieczątki okrągłej z napisem 

wewnątrz: Sicut in caelo et in terra.] 
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40. List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 3445) 

 

Roma, 25 marca 1870 [r]. 

Mój najdroższy Władysławie. 

Paka z książkami przyszła, to jest z „Bollandystami”. Ale 

tamta wyraźnie gdzieś utknęła, a Ty nic nie piszesz, czyś uczynił 

jakieś poszukiwania? Odpisz mi serdecznie a obszernie na list 

mój obszerny także, który Ci niedawno posłałem. 

Mój najdroższy, trzeba się nam trzymać. Pan Jezus wymaga ści-

słości, a szczególniej wierności łaskom Swoim. Mój drogi, bądźmy 

mu wierni! Módl się! Środek w modlitwie. List przyłączony tu do Wi-

zytek zaraz wrzuć na pocztę zafrankowawszy. Chciałbym, żebyś mi 

kupił „Annuaire Encyklopedique”, te lata których nie mam. Ostatni 

jest za 1864 [r]. Więc pierwszy do kupienia 1865 [r.]. Bureau jest na 

rue Neuve del’Universite, 6. Cena każdego tomu fr 10. Ale trzeba by 

to kupić za pomocą owego księgarza na rue de Sevres. Mój najdroższy 

tyle na dzisiaj. Pan Jezus z nami. 

 Twój w Nim ks. Piotr 

 

41. List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 3446) 

 

Rzym, 21 kwiet.[nia] 1870 [r]. 

 

Mój drogi Ojcze Władysławie. 

Co z Ciebie za ba - ba - bałamut! Owych numerów Chiro-

mancyi dotychczas nie przysłałeś. 

 A co dla mnie najważniejsza: nie odsyłasz mi moich kazań. 

Czemuż? Czemu także nie napiszesz mi o owej cenie dzieł ś[w]. 

Bonawentury i Aurifodina wziętych, to jest gdybym je wziął 

przez ową księgarnię na rue de Sevrer? 

30 kwietnia. Bałamut także listonosz, nie przyszedł przez te dni 
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do zabrania listu i ja go nie dokończyłem onego dnia, którego zaczą-

łem, ani następnych. Dziś kilka słów dodaję. Już się cieszysz od dni 

kilku Ojcem Aleksandrem. Napiszże, jak się miewa. On tu od nas w 

dość dobrym zdrowiu odjechał, a miał się po drodze zatrzymać w An-

necy. Mój Ty najdroższy znowu się opuszczasz w Twoim pisaniu do 

mnie. A czy to dobrze? Owe rozmaite dzieła, o które Cię prosiłem, czy 

też nabyte? I kiedy się mogę ich spodziewać? Kłaniam [się] najczulej 

Ojcu Aleksandrowi. A Ciebie serdecznie całuję. 

Twój w Panu Jezusie ks. Piotr 

 

42. List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 181) 

 

Rzym, 12 maja 1870 [r.] 

 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Posyłam Ci dwa listy pani Hallerowej (Cezarowej), które Ci 

objaśnią cały interes owego dworku ich w Krakowie, który nam ofia-

rują. Co do warunków postawionych przez nich Mszy [świętych] 

wieczystych i kazań u Panny Maryi odpisujemy im, że Msze [święte] 

bierzemy na siebie bezwarunkowo, a kazania warunkowo tylko, to 

jest, jeżeli będziemy mogli; co znaczy, jeżeli będziemy mieli w Kra-

kowie odpowiednich kaznodziei. 

 W pierwszym liście jaki pisałem do pani Hallerowej z po-

lecenia O. Przełożonego powiedziałem jej, że ofiarę przyjmujemy, i 

że własność dworku mają przenieść na Twoje imię. Dlatego w tym 

liście ostatnim ona mi pisze, żebyś do nich do Lwowa przyjechał. 

Adres masz tam wskazany: ulica Sakramentek, dom pani Młockiej. 

 Tobie zaś donoszę, że na Radzie Głównej rzecz tę rozebrawszy 

O. Przełożony postanowił ofiarę tę przyjąć, i że jak będzie w naszym 

ręku wtedy zobaczymy, co z nią zrobić. To jest, jak rozpocząć tę 

fundację krakowską. Z tego jeszcze nie wypływa, żebyś zaraz miał 

Jazłowiec opuszczać i tam się przenosić. Można będzie naradziwszy 

się z ks. Dunajewskim na rok pierwszy coś z tym domem zrobić, a 
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choćby go też wyporządzić tylko i przyrządzić do przyszłego użytku. 

Ks. Dunajewski jest nawet bliskim sąsiadem tego domu. Pozycja 

tego domu mniej więcej taka: 1. dworek; 2. pole próżne z tyłu; 3. do-

mostwo przyległe; 4. dziedziniec przed kościołem wizytek; 5. dom 

gdzie mieszka ks. Dunajewski. Do zauważenia, że z jednej strony tej 

własności jest obszerne puste pole, gdzie sadzą kartofle i warzywa, a 

z drugiej są maluczkie domostwa z ogrodami, które by jedno albo 

drugie łatwo było nabyć dla powiększenia zakładu, bo grunt ogrodu 

należącego do dworku niewielki: zakreśliłem go mniej więcej czer-

wonymi punkcikami. 

 Pięknie się wydarza, że naszym siostrom ofiarują drugą funda-

cję w Jaśle, i że zapewne będziesz musiał tam pojechać. Za jednym 

tedy zachodem obie rzeczy załatwisz. Tobie nic wtedy nie pozostanie 

do zrobienia tylko wstąpić do pp. Hallerów we Lwowie i z nimi się 

ułożyć. Możesz nawet zaraz do nich napisać, i o swym przyjeździe 

zawiadomić. Nawet dobrze będzie, jeśli tak zrobisz. 

 A teraz mój drogi i najdroższy Ojcze Walerianie nie uwierzysz, 

jak w obecnej chwili zajęty jestem. Jeśli kiedy jako tako, to dzisiaj 

bezwarunkowo. Nie mogę Ci tedy pisać tyle, ile bym chciał. Jutro 

rozpoczyna się dyskusja o nieomylności [papieża], a ja piszę teraz na 

gwałt, żeby choć z czymkolwiek przyjść na czas. Daruj tedy na dzi-

siaj, to jest na teraz. 

 O tym jednym bądź przekonany, że Cię kocham z całego serca 

i duszy i mogę powiedzieć, że coraz więcej. Modlę się za Ciebie czę-

sto, a Pan Bóg daje, że serdecznie. Posądzenie Twoje w ostatnim 

Twym liście, jakobym wszystko Ci nie powiedział i coś zachował w 

zanadrzu, niesłusznie mój najdroższy.  

 Wszystkiego pewno nie powiedziałem, bo czyż podobna w 

listach wszystko wypowiedzieć? Ale pewno nic takiego nie zacho-

wałem, co by należało do tych rzeczy, o których mówiłem, a miało 

jaki cień w sobie. Żadnego cienia między nami dzięki Bogu nie ma i 

ani też nigdy być nie powinno, i z łaski Bożej nie będzie! Pan Jezus z 
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Tobą najdroższy mój i najlepszy Ojcze Walerianie. 

      Twój w Jego miłości ks. Piotr 

[P. S.] Udziel powyższych szczegółów matce Marcellinie, a je-

śli się podoba i całego tego listu. Proś ją, żeby się bardzo modliła na 

intencję także i pracy mojej. Kartkę przyłączoną oddaj na jej ręce. 

 

 

43. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1120) 

 

Rzym, 16 maja 1870 [r]. 

 

Mój najdroższy w Panu Ojcze Aleksandrze. 

Wybór Matki Jelskiej w danych okolicznościach bardzo do-

bry i możemy podziękować Panu Jezusowi. Miałem do niej sa-

mej bezpośrednią wiadomość w bardzo dobrych wyrazach. Pra-

cuję na zabój nad moją robotą. Jestem teraz dzięki Bogu w pę-

dzie i mam nadzieję, że jeszcze dopędzę. Jak Bóg da. Jakże Two-

je zdrowie mój najdroższy Ojcze Aleksandrze? Si abbia riguardo. 

Proszę nie zapomnieć o tym ślicznym cienkim papierze z 

Matką Boską, o który prosiłem i cząstkami go przesyłać pod ko-

pertą przez kuriera. Proszę do mnie osobno adresować w takim 

razie, a kilka słów od Ojca Aleksandra byłyby mi bardzo miłe. 

Co się tam zresztą u Was dzieje? Tu u nas dobrze dzięki Bogu. U 

mnie w Kolegium zdaje się, że coraz lepiej. Może na jesień prze-

niesiemy się do ś[w.] Iwona. Traktujemy. Pan Jezus z nami. 

 W Jego miłości najoddańszy brat i sługa ks. Piotr 

44. List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 3447) 
 

Rzym, 16 maja 1870 [r]. 

 

O mój Ojcze Władysławie! 

Nieznośny jesteś, chociaż zawsze najmilszy. Nie piszesz i 
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nie piszesz, a ja tu na tyle rzeczy odpowiedzi nie mam. Naprzód 

nie mam rachunków i nie wiem jaka moja stopa finansowa w Pa-

ryżu. Potem nie odsyłasz mi moich kazań. Jeżeli już rok przele-

żały u Ciebie, mogą przeleżeć i drugi, i trzeci, a może i dziesiąty. 

A ja tu muszę moje kazania do druku układać, tak mi kazał O. 

Przełożony i śmierć zawsze nad karkiem. Trzeba mieć wszystko 

pod ręką i bardzo Cię obowiązuję, abyś jak najprędzej te kazania 

odesłał. Następnie nie przysyłasz mi ani Avenir Catholique, ani 

Chiromancyi. Mała rzecz, a wstyd. A potem i na końcu etc. etc. 

etc. Więc sens moralny z tego, że chociażeś zawsze najmilszy, 

aleś jednak nieznośny. Popraw że się od razu, w mig, ryczałtem, 

a stanowczo i wytrwale. Mój drogi Ojcze Władysławie, czemu 

mi znowu nie piszesz o sobie. Wszakże Ci odpisywałem, a nawet 

sam pisałem. I teraz będę, więc pisz. Bardzo Cię zawsze kocham 

i modlę się za Ciebie. A czekając odpowiedzi zostaję. 

Twój całkiem w miłości Pana Jezusa ks. Piotr 

 

45. List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 182) 

 

Rzym, 16 maja 1870 [r.] 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Pisałem do Ciebie przed kilkoma dniami. Tymczasem przy-

szedł list od samego pana Hallera, który całą tę rzecz potwierdza, 

więc jako dokument do sprawy tym ważniejszy, że od głównej osoby 

pochodzi, posyłam go na Twoje ręce. Wszystko to potem odeślesz, 

żeby zostało w aktach Zgromadzenia; więc pamiętaj nie zatracić ani 

jednego listu, ani dawniejszych samej pani Hallerowej. Odpisałem 

dzisiaj państwu Hallerom oznajmiając im Twoje zgłoszenie się i na-

stępny przyjazd. Mnie się zawsze zdaje i nam tu w ogólności, że tę 

ofiarę trzeba przyjąć jako wskazówkę ze strony Bożej, Jego woli co 

do punktu, gdzie mamy rozpocząć. 

 Pracuję na zabój w kwestii nieomylności [papieża] i ani chwili 
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czasu nie mam. Więc przepraszam, że więcej nie piszę. Przyłączam 

słówko do matki Marcelliny. 

 U nas tu wszystko nieźle, a nawet coraz lepiej. Biedny tylko 

Władysław dogorywa: módl się za niego i niech się wszyscy tam 

modlą. Pan Jezus z nami, najdroższy mój. 

     W Jego miłości Twój z duszy ks. Piotr 

 

 

46. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1121) 

 

Rzym, 24 maja 1870 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze. 

Byłem wczoraj u Twojej siostry, tam wszyscy dobrze się mają, 

dzięki Bogu. Nie wiedzą jeszcze, kiedy wyjeżdżają i dokąd, tak przy-

najmniej mnie Twoja siostra powiedziała. Ja z moją pracą się spieszę i 

spodziewam się w tych dniach pierwszą część skończyć. Potrzebna mi 

do drugiej części, ale to zaraz jak najprędzej, książka w dwóch tomach 

niedawno przez Univers rozbierana, której tytuł: „Esquisse d'une poli-

tique chretienne”, par M. l'abbe R. de M. - chez Dillet, rue de Sevres, 

1870. W tej książce jest ta sama teoria, którą ja rozwijam aplikacji 

Trójcy Przenajśw.[iętszej] do społeczeństwa ludzkiego. Pojmujesz 

tedy, jak mi ona potrzebna, chociażby dla poznania w jaki sposób au-

tor ten to czyni. Proszę tedy o nią jak najusilniej i jak najrychlej. Moż-

na by to przesłać częściowo, choćby rozrzynając tomy, jeśli grube 

przez kuriera. Przypilnuj O. Władysława, aby to zaraz uskutecznił. 

Przyłączam kilka słów do niego, ale proszę go przypilnować, i jeśli 

łaska dać mu na to pieniądze, jeśli łaska! Tu wszystko dobrze dzięki 

Bogu! Pan Jezus z nami. 

Twój w Nim ks. Piotr 

 

47. List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 3448) 
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Rzym, 24 maja 1870 [r]. 

 

Mój drogi Ojcze Władysławie. 

 Proszę Ojca Aleksandra, aby Ci dał pieniądze na kupienie 

dzieła pod tytułem; „Esquisse d'une Politique Chretienne”, par 

Mr. l'abbe R. de M. chez Dillet, rue de Sevres, 1870. Bardzo i jak 

najprędzej mi potrzeba, więc proszę jak prędzej, to jest natych-

miast mi ją przysłać przez kuriera wprost pod moim adresem, a 

jeśli grube tomy, to choćby je rozrzynając po połowie przez parę 

kurierów. Czekam rachunków i etc. etc. etc. Tyle na dzisiaj. Do-

brze się mamy dzięki Bogu. Piszże! Pan Jezus z Tobą. 

Twój w Nim ks. Piotr 

Przy zdarzonej okazji przyślij mi wielką flaszę tego atra-

mentu, którym u Decourdemancha piszą, a którym i ja to piszę. 

Ze wszystkich ten jeszcze najlepszy. 

 

48. List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 3449) 

 

Rzym, 27 maja 1870 [r]. 

 

Mój drogi Ojcze Władysławie. 

Dzień dobry i Pan Jezus z Tobą. Jeszcze jedna prośba w do-

datku do ostatniej. Pan de Margerie, profesor w Nancy napisał 

trzy dokładne broszury w sprawie Honoryusza, które Univers 

rozbiera i chwali. Bardzo mi takie są potrzebne i przyślij mi je 

tym samym sposobem: przez kuriera. Tylko zrób. Możesz je 

przysłać po tamtym dziele, następnymi kurierami, bo tamto dzie-

ło („Politique Chretienne”) jest mi potrzebniejsze w tej chwili. 

Ale tamto jest mi równie potrzebne, tylko że w następnej chwili, 

i dlatego tylko możesz je później przysłać. O mój drogi, zrób tyl-

ko! Ojcu Aleksandrowi najczulej kłaniam [się]. Spytaj O. Kon-

stantego, czy w Marsylii uskutecznił moje polecenie? Czekam 
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wciąż listu od Ciebie - czekam. Pan Jezus z nami. 

Twój w Nim ks. Piotr 

 

 

49. List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 183) 

 

Rzym, 29 maja 1870 [r.] 

 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Ponieważ sprawa o której piszesz (co do ks. Krechowieckiego) 

tak bardzo ważna, a Ty możesz co dzień wyjechać z Jazłowca, więc 

Ci natychmiast odpisuję po otrzymaniu i przeczytaniu Twego, co 

przed chwilą się stało i choć z drugiej strony ledwie godzinkę mam 

czasu do poczty. 

 Zaczynam od tego, że bardzo by miłem mi było widzieć ks. 

Krechowieckiego między nami, bo jest rzeczywiście dobry, a 

przy tym zdolny. Ale z drugiej strony za nic w świecie nie 

chciałbym go mieć między nami, gdyby nie stanął w całej praw-

dzie przed Bogiem jako zakonnik. Ty wiesz dosyć kto on jest, ale 

go znasz może nie ze wszystkich stron. Rozróżnię dwie strony: 

życia moralnego i społecznego z innymi, z którego może lepiej 

znasz ode mnie; ale i o tym mówić będę, a potem życia wewnę-

trznego w odniesieniu do życia zakonnego.  

W życiu moralnym i społecznym ma on dwie właściwości wy-

datne: 1. zarozumiałość i pewność swojego zdania, od którego go 

nic odprowadzić nie jest w stanie, chyba jakieś inne wrażenie lub 

zdanie, ale własne także; 2. stanowczość nieugięta, posunięta aż 

do tyranii w narzuceniu i przeprowadzeniu swojej woli i swego 

zdania. Żaden wzgląd nie ma dla niego wagi i nic na niego nie 

działa. 

 W życiu wewnętrznym i odnośnie do zakonności, zatwierdził 

się w sobie i z niczego ofiary nie uczyni, owszem będzie chciał zaw-
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sze przeprowadzić swoje. Do porozumienia nie ma drogi; bo nie jest 

(mówię o tym co było) pod wpływem łaski, tylko wszystko co du-

chowne i wewnętrzne układa podług głowy swojej, choćby podług 

prawdziwych jakichś prawideł, ale nie zrozumianych w ich prawdzie 

całej, choćby znowu w najlepszych zamiarach i celach, ale po swo-

jemu powziętych. Sądź więc teraz jakie niebezpieczeństwo, albo ra-

czej jaka machina burząca, gdyby był przyjęty do Zgromadzenia. Tu 

się zwracam do Ciebie samego mój najdroższy Ojcze Walerianie, a 

to co Ci powiem będzie Ci dowodem jak jestem szczerze z Tobą, i 

będzie krokiem do tego najlepszego porozumienia, jakiego Ty pra-

gniesz i chcesz aby było między nami, a jakiego ja pragnę jeszcze 

więcej od Ciebie i dziękuję Bogu, że już jest; bo możesz być pewien, 

mój najdroższy, że z łaski Bożej ono już jest. Chcę Ci powiedzieć, 

jaka jest różnica między Tobą a ks. Krechowieckim. W Tobie jest 

naprzód działanie łaski Bożej. Ja Ci to mówię z największą pociechą 

i wdzięcznością Panu naszemu. Ty głos wewnętrzny Boży czujesz, 

chcesz go zrozumieć i nie chcesz go po swojemu tłumaczyć. Ja to już 

tu w Rzymie widziałem, i dlatego tak mi było łatwo być dla Ciebie 

najlepszym sercem, a od tego czasu coraz to więcej widzę: to czuć z 

listów Twoich, z każdego niemal słowa. Nieraz mi dziękowałeś, że 

mam dla Ciebie dobre uczucie; teraz widzisz przyczynę i inaczej nie-

podobna mi być z Tobą. Czuję że mam do czynienia z duszą w praw-

dzie i będącą w stosunku dobrej woli z Panem Jezusem. Otóż to po-

wiedziawszy w inny sposób znaczy: że nie jesteś zatwierdzony w 

samym sobie, co mówiłem że jest ks. Krech.[owiecki]. Jego przez to 

nie potępiam, tylko chcę dać poznać stanowisko, na którym stoi; któ-

re w pospolitej moralności nie nazywa się złem, bo na nim można 

uczynkowo robić wszystko co się dobrem nazywa. Ale na drodze du-

chowej wewnętrznej jest to zapora do wszelkiego życia wewnętrz-

nego, prawdziwego i do obfitszej, i prawdziwej łaski Bożej. 

 Następnie w Tobie jest gotowość do ofiary, czego już z 

niemałym naszym zbudowaniem nie jeden dałeś dowód. Może 

się nie domyślasz sam tego, tymczasem wiedz, że tak jest. Więc 

widzisz jaka to druga różnica. Oprócz tego wszystkiego jest jesz-
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cze w ks. Krech.[owieckim] fałszywe pojmowanie zadania na-

szego Zgromadzenia. On nawet gani zakonność naszą, a która daj 

Boże, żeby była jak najprawdziwszą i największą w duchu, a i na 

zewnątrz w czynie. Tymczasem jemu siedzi w głowie ów projekt 

księży świeckich żyjących z sobą w związku moralnym tylko 

jakimś i pracujących razem; projekt poczęty w Petersburgu pod 

wpływem Felińskiego, i który on jako ideał pielęgnuje. Pierw-

szym jego staraniem gdyby był w Zgromadzeniu byłoby usku-

tecznienie tej myśli. A nareszcie grzechem pierworodnym i niena-

prawnym takiego wstąpienia jego do nas, to byłoby gdybyśmy mu to 

sami przedstawili i proponowali. On i tak drożył się ze swoją osobą; 

ile razy o tym mówił stawił się jako jakiś, co warunki kładzie, coś na 

kształt reformatora. Byłoby to fatalne, gdybyśmy go jakimkolwiek 

sposobem do siebie ciągnęli. Przeciwnie, on powinien by prosić o to; 

ale jego zarozumiałość i zatwierdzenie się w sobie bogdajbym się my-

lił, ale zdaje mi się, że mu na to nigdy nie pozwolą. Gdyby zaś wszedł 

jakoby zaproszony byłoby to dla nas najfałszywsze stanowisko, ale dla 

niego najzgubniejsze; zamknęłoby mu drogę do zostania prawdziwym 

zakonnikiem, bo nie stanąłby odrazu w całej prawdzie przed Bogiem. 

Nie przesadzając wartości ks. Krech.  [owieckiego], daleko jednak wy-

żej od niego stawię Zbyszewskiego. A jak on stanął? Jako prawdziwy, 

jako najprawdziwszy zakonnik. Toteż pociecha prawdziwa przed Bo-

giem i co dzień większa; ale jej grunt pierwszy korzeń, w tym że stanął 

od razu jako zakonnik. Dzięki Bogu to samo można powiedzieć co do 

samej treści rzeczy i o Kalince. Oto stan rzeczy całej tej sprawy. Już 

mało mam czasu, więc nie wchodzę w następstwa i zastosowania dal-

sze. Sam dopełnisz. 

 Co do pytania jednak, co czynić, czy nic? Stanowczo odpowie-

dzieć nie mogę, bo O. Przełożonego nie ma w Rzymie, wyjechał na 

kilka dni na Mentorellę. Powyższe jednak wszystkie uwagi razem 

uczyniliśmy z o. Julianem; i co do mnie samego, myślę że z tego 

wszystkiego nie wypada jednak, aby już zupełnie nie tykać kocha-

nego ks. Antoniego. Zdaje mi się, że możesz z nim mówić jako z 

przyjacielem, że może dla niego by najlepszym było to, z czym przed 
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Tobą otwierał się lub otworzy (co do wstąpienia), ale że Ty masz so-

bie za obowiązek oświecić go o prawdziwym stanie rzeczy, o którym 

on nie ma dobrego wyobrażenia. I wtedy powiedzieć mu wszystko 

to, co tu wyżej wystawiłem. Jeżeliby mu przyszło na myśl, że nasze 

Zgromadzenie jako młode i nie ustalone nie ma prawa do stawiania 

tak surowych warunków, tedy mu powiedzieć, że w takim razie nie 

warto wstępować. Albowiem z dwojga jedno: albo jest dziełem Bo-

żym, a wtedy trzeba go traktować w całej prawdzie jako dzieło Boże; 

albo nim nie jest, a wtedy nie trzeba siebie powierzać jemu. Oto jak 

rzeczy widzę. Panie Jezu szczęść Ci w całej tej sprawie z ks. Anto-

nim. Bo to byłoby wielkie szczęście, gdyby mu Pan Jezus dał praw-

dziwe powołanie i on z takim do nas wstąpił. Ale koniecznie w całej 

prawdzie. Możeby zresztą gdyby przyjął w zasadzie tę prawdę,a nie 

odważał się jeszcze na czyn może by, powiadam, można było odwa-

żyć się na próbę w Jazłowcu. Nie wiemy, przypuszczamy; tylko Ty 

powinien byś stanąć w wielkiej sile duchownej i moralnej, i nie od-

stąpić od zasady ani kroku, owszem coraz być bardziej wymagają-

cym. Czy się czujesz na sile? Z Panem Jezusem wszystko możebne. 

Naradź się w tym wszystkim z matką Marcelliną, bo z samej natury 

rzeczy trzeba ją przypuścić do spólnictwa. Może byś je przeczytał 

lub dał przeczytać, to co tu piszę, lub powiedział co uznasz za wła-

ściwe. Niech Cię nie wstrzymuje od udzielenia jej tego, to co tu pi-

szę; bo mi miło będzie, żeby ona wiedziała jak ja z Tobą jestem, a 

ona Ciebie już zna dosyć, żeby to jej miało być obcym. Zresztą zrób 

jak chcesz. 

 Nadzwyczaj mi przykro, co mi mówisz o siostrze Henryce.  

Żeby jej odpowiedzieć musiałbym cały dzień na to poświęcić, a tu 

nic czasu nie mam. Musiałbym całą kwestię przestudiować, żeby nic 

dowolnego nie powiedzieć. Kiedy wyprawiałem telegram, miałem 

najlepszą intencję natychmiast wziąć się do roboty, i pół dnia całego 

jużem był na to poświęcił i coś przygotował; ale jak powiadam trzeba 

było jeszcze przynajmniej dnia całego. Mam jednak nadzieję, że jej 

będę mógł odpowiedzieć w przyszłym tygodniu, jak skończę da Bóg 
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pierwszą część mojej pracy. Oto naprędce, naprędce. Dzięki Bogu że 

zdążyłem. Nie mam czasu przeczytać. Matce najserdeczniejsze ukło-

ny; toż i siostrom. Cieszę się że będziesz miał braciszka. 

    Pan Jezus z nami, Twój w Nim ks. Piotr 

 

 

50. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1122) 

 

Rzym, 7 czerwca 1870 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze. 

Bardzo pięknie i najserdeczniej dziękuję za ową książkę 

„De la Politique chretienne” - tak mi prędko przysłaną. Niech 

Pan Jezus zapłaci, a ja bardzo jestem wdzięczny. 

Wczoraj obchodziliśmy tu ś[w]. Klaudiusza, i bardzo pięk-

nie. Celebrował sam biskup ś[w]. Klaudiusza, przezacny czło-

wiek i był obiad, na którym było czterech biskupów i m[on-

si]g[no]re Level. Praca moja dzięki Bogu postępuje teraz dobrze i 

muszę powiedzieć, że z niej jestem teraz zadowolony. Zdaje mi 

się, że doprawdy się przyda. Mam nadzieję w Panu Bogu, że nie-

zadługo, to jest wkrótce poślę do druku pierwszą część, która 

stanowi w sobie osobną całość. Proszę mi powiedzieć, czy nie 

można jakimś lepszym sposobem tej rzeczy drukować. Palme[é] 

będzie mi drukował, ale całe ryzyko biorę na siebie, to jest że mu 

wszystko dopłacę, co będzie niedoboru. A oczywista, że niedo-

bór będzie, może nawet całkowity, naprzód dlatego że dziełko po 

łacinie, więc niewielka publiczność, następnie, dlatego że jakie 

700 egzemplarzy myślę rozesłać biskupom darmo, a będzie to 

połowa edycji. Co o tym mówisz? 

Wszyscyśmy tu dzięki Bogu zdrowi, nawet O. Karol zna-

cznie lepiej w tych dniach. Jeden tylko Władzio zawsze jednako-

wo. 
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Dziś osobno do O. Władysława nie piszę, tylko kłaniam 

[się] mu najserdeczniej. Kłaniam [się] też wszystkim znajomym, 

zaczynając od najbliższych, to jest co jednym piętrem wyżej do 

najdalszych, to jest tych, co w Issy. Affekt jednak proszę niechaj 

nie według odległości mierzą. Najserdeczniej się polecam miło-

ści i modlitwom. Pan Jezus z nami. W Nim z całej duszy brat i 

sługa. 

ks. Piotr 

 

51. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1123) 

 

Rzym, 22 czerwca 1870 [r]. 

 

Mój drogi Ojcze Aleksandrze. 

Przemogła Twoja rada i ja sam mam jechać do Neapolu, 

aby tam wydrukować moje dziełko. Nastąpi to zapewne zaraz po 

świętym Piotrze. Trzeba jednak na tytule napisać księgarnię, w 

której się sprzedaje i w ogóle mieć księgarza, który by się roz-

przedażą zajął. Piszę w tym względzie do Palme[é], bo dla niego 

mamy obowiązek wdzięczności, on darował nam „Bollandy-

stów”. List otwarty tu przyłączam i najpokorniej upraszam racz 

się zająć tą sprawą. Cieszy mnie bardzo, że ks. Marian zajmuje 

się Wizytkami wersalskimi. Proszę go bardzo ode mnie pozdro-

wić i ucałować i rączki, i nóżki. Ks. Feliński pisze list do O. 

Władysława, żeby się zajął kupieniem „Teologii” ks. Schuppe, 

której my żadną miarą znaleźć tu nie możemy. Potrzeba nam jest 

jej bardzo, a w tej chwili nie odbijecie dla Kalinki
20

, a zastąpić jej 

___________ 
20

  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 ka-
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żadną inną nie można. To już nie mój w szczególności interes, 

ale Zgromadzenia i dlatego tym bezpieczniej proszę, abyś raczył 

wyłożyć potrzebne na kupno pieniądze, nieznaczne zresztą. Ręka 

rękę myje, a przecież mamy wspólne ręce z łaski Bożej. Pan Je-

zus zapłaci.Tak tedy kochany brat Władysław opuścił nas na 8 

minut przed przeszłą sobotą, to jest w piątek w nocy o 11 godz. i 

52 min. Bardzo spokojnie i bardzo szczęśliwie. Po śmierci też 

bardzo mile wyglądał. Mamy wszyscy przekonanie, że już się 

tam za nas w niebie modli. Pan Jezus z nami mój najdroższy Oj-

cze Aleksandrze. Polecam się sercu i modlitwom. 

W Jezusie i Maryi brat i sługa ks. Piotr 

 

52. List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 3450) 

 

Rzym, 22 czerwca 1870 [r]. 

 

Mój drogi Ojcze Władysławie. 

Spodziewam się, że na taki ładny list ojca Juliana równie 

pięknie odpowiesz załatwiając tę prośbę jego według życzenia. 

Nie wiem tylko skąd na to pieniądze? Napiszę do O. Aleksandra 

prosząc go raz jeszcze o tę łaskę. Powiadasz mi, że na Twój list 

ostatni (z maja jeszcze) nie odpisałem. Jednak zdaje mi się, że 

odpisałem i dość obszernie. Teraz po Twoich rekolekcjach ocze-

kuję obszerniejszego od Ciebie listu i odpisać niezawodnie obie-

cuję. Wierzaj mi drogi Ojcze Władysławie, że bardzo dobrze ro-

bisz, ile razy obszerniej i szczerzej do mnie piszesz. Ja Cię bar-

___________ 

płańskie. 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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dzo proszę o to i całym sercem zawsze z mej strony odpowie-

dnim będę. Jest tu Twój, a raczej nasz wspólny dawny znajomy 

Von Essen, który teraz niedaleko Aachen jest Oberstfarrer w ja-

kimś mieście (Muhlaucke?). Zaprosiłem go na obiad i z parę go-

dzin po obiedzie serdecznie rozmówiliśmy [się]. Zdaje się jakoby 

nie stracił myśli o Zgromadzeniu. Bardzo się o Ciebie dopytywał. 

Czemu przeszłego roku, będąc w Aachen do niego nie zajecha-

łeś. Że pani Sobańska nic nie dała Tyś pewno temu nie winien. 

Ale się nie martw, że O. Przeł.[ożony] wspomniał o tym pisząc 

do O. Aleksandra, boś i temu Ty także nic nie winien. Czekam 

teraz od Ciebie dłuższego listu. Pan Jezus z Tobą i z nami oboj-

giem. 

         Twój w Nim ks. Piotr 

 

53. List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 3451) 

 

Rzym, 27 czerwca 1870 [r]. 

 

Mój drogi Ojcze Władysławie. 

Winszuję Ci Twoich imienin. Bardzo Cię serdecznie poleciłem 

Panu Jezusowi, a z tej serdeczności, jaką czułem wewnętrznie w tym 

poleceniu Cię Jemu, zrozumiałem, że to Panu Jezusowi miło, i że On 

chce, abym się za Ciebie modlił. Z Jego łaską tedy będę to jeszcze 

lepiej czynił niż dotąd czyniłem. Ty mój drogi bądź wierny Jego łasce 

i miej dobrą otuchę i nadzieję. Pan Jezus, mimo wszystko łaskaw na 

Ciebie i czeka cierpliwie, aż ty Mu się zupełnie oddasz. Mój drogi 

Władysławie zrozumiej Pana Jezusa i przyjmij łaskę i bądź wierny. A 

pisz do mnie. Von Essen winszuje Ci także Twoich imienin. Żałuje, że 

nie będzie wracał przez Paryż, bo jedzie przez Monachium i Ammer-

gauer. Bądźże zdrów i Pan Jezus z Tobą. 

Twój w Nim ks. Piotr 

 

 

54. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1124) 
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Rzym, 28 czerwca 1870 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze. 

Przyszła tu jakaś przesyłka na Twoje imię. Proszę na dole 

położyć swoją pieczątkę i napisać drobniutko: prego distintamen-

te l'onorevole direzione delle Poste Pontificie in Roma di conse-

gnare la detta lettera, al latore il R. P. Rocco Trimarchi. 

 

2 o 3 luglio 1870. 

A. J. 

Zobaczymy, czy wydadzą. Ojciec Karol coraz bardziej za-

pada. Jednakże chodzi jeszcze, ale często i leży. Módlmy się za 

niego. Zresztą zdrowi jesteśmy, dzięki Bogu. Pan Jezus z nami.  

Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 

55. Do Redaktora Dziennika Poznańskiego (ACRR 3693) 

 

Rzym, 2 lipca 1870 [r]. 

 

Szanowny Panie Redaktorze. 

W odpowiedzi na dokumenty umieszczone w nr. 143 Dzie-

nnika, którymi pan Kulczycki chce dowieść nieprawdy tego, co 

w moim publicznym oświadczeniu ogłosiłem, daję następne ob-

jaśnienie. List Jego Eminencji kardynała Antonellego do hrabie-

go Arnima posła pruskiego, tylko to jedno twierdzi, że nie otrzy-

mał od Legacji pruskiej żadnej kommunikacji tyczącej się Kul-

czyckiego, i że nic wskutek takowej (od pruskiej Legacji otrzy-

manej) został on wydalony z Rzymu. To jedno tylko twierdzę. 

Przy czym muszę wysunąć, że pan Kulczycki niewiernie i na 

swoją korzyść tłumaczy list Jego Emin.[encji] na polski język. 

Tam bowiem, gdzie po włosku stoi: “sono rimasto veramente 
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sorpreso di quanto si osferisce nella lettera... Imperocche etc.”; to 

jest gdzie stoi: „Byłem prawdziwie zdziwiony tym, co twierdzi 

list;”.. Albowiem itd. Pan Kulczycki kładzie: „Byłem prawdziwie 

zdumiony tym wszystkim, co twierdzi list” i bez żadnego związ-

ku z następującym „Albowiem”. Ty sposobem zaprzeczenie, któ-

re przez on wyraz: tym, odnosi się do jednego pośrednictwa am-

basady pruskiej, pan Kulczycki każe czytelnikowi odnosić się do 

wszystkiego, co było w moim ogłoszeniu. Czy sam czuł, że list 

kardynała nie dosyć zaprzeczał temu, co było w moim akcie. Te-

raz do rzeczy. Ze słów Jego Eminencji Kardynała Sekretarza Stanu wi-

dzę, że mnie pamięć pod tym jednym względem omyliła. Ale kto moje 

ogłoszenie na nowo przeczyta zobaczy, że chociażby tam ani słowa nie 

było o ambasadzie pruskiej, istota rzeczy równie się trzyma, i nie mniej 

dowodzi. A więc stoi treść cała mego pierwszego oświadczenia i mam 

prawo na nowo zatwierdzić, że ani ja, ani żaden ze Zmartwychwstań-

ców nie byliśmy sprawcami wydalenia pana Kulczyckiego z Rzymu, i 

ani mieliśmy w myśli przyczyniać się do tego. 

1/ Dla naocznego przekonania się i zrozumienia teraz praw-

dziwego znaczenia listu Jego Eminencji, podajemy tu na nowo tekst 

Jego według tłumaczenia p.[ana] Kulczyckiego ze wskazanym spro-

stowaniem: „Rozważywszy osnowę dostojnego pisma Waszej Eksce-

lencji z dnia wczorajszego nie waham się oświadczyć Mu, że zostałem 

prawdziwie zdziwiony tym, co twierdzi list, z którego Wasza Eksce-

lencja raczyłeś mi przysłać wyciąg. Mogę bowiem zatwierdzić, że nie 

otrzymałem nigdy od Waszego Poselstwa żadnej kommunikacji ty-

czącej się Kulczyckiego i przeto jest całkiem bezzasadnym, iż w moc 

takowej został on wydalony z Rzymu”. 

[brak podpisu O. Piotra  Semenenki CR] 

56. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1125) 

 

Rzym, 15 lipca 1870 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze. 
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Drukuję jak wiesz moje dziełko w Propagandzie, już po-

łowa wydrukowana. Może będzie gotowe na dzień ogłoszenia. 

Haec dies quam fecit Dominus. Już mi ręka zdrętwiała od pisa-

nia. Oto list z poczty. Wiem, co w nim, bo sam taki otrzymałem 

dziś Pan Bóg da, że oddam. Dziękuję za Palmego i za wszystko. 

Ani chwili czasu. Pan Jezus z nami. 

Twój w Nim brat i sługa ks. Piotr 

 

 

57. List do księdza Albina [Dunajewskiego] (ACRR 3694) 

 

Rzym, 27 lipca 1870 [r]. 

Mój najdroższy księże Albinie
21

, 

Przez odjeżdżającego stąd pana Stanisława Potockiego posłałem 

Ci jeden egzemplarz mego dziełka tylko co tu w Rzymie wydru-

kowanego pod tytułem: „Quid Papa et quid est Episcopatus etc.” i 

drugi egzemplarz także na Twoje ręce dla panny Marii Oraczewskiej 

do wręczenia za jej bytnością w Krakowie. Posłałem także przez 

niego jeden egzemplarz dla ks. bisk.[upa] Gałeckiego, a drugi dla 

Manna
22

. Chciałbym wiedzieć, czy to wszystko doszło. W razie 

___________ 
21

  ALBIN DUNAJEWSKI, biskup krakowski i kardynał (1817-1894), działacz poli-

tyczny i kościelny. Zetknięcie się z ks. H. Kajsiewiczem CR zdecydowało  

o obraniu na dalsze życie kierunku kapłańskiego. W 1859 r. A. Dunajewski 

wstąpił do Seminarium Duchownego w Krakowie, a 11.08 1861 r. otrzymał 

święcenia kapłańskie. W 1877 r. został prałatem papieskim, a 21.04. 1879 r. 

nominację na biskupa krakowskiego z inicjatywy papieża Leona XIII. Dnia 

8.06 1879 r. otrzymał konsekrację w kościele Mariackim. Naprawił stosunki 

w Kościele krakowskim, odrodził zgromadzenia zakonne i wyższe uczelnie 

katolickie, podniósł poziom świadomości religijnej ludu. Wielki asceta i miło-

śnik ubogich. Jego śmierć wywołała powszechny żal i żałobę narodową. Por. 

„Polski Słownik Biograficzny”  t. V, PAU, kraków 1939-1946. 

22
  MAURYCY MANN (1814-1876) – Członek Akademii Umiejętności w Krako-

wie, korespondent, a następnie główny redaktor krakowskiego pisma Czas, z 

którym współpracowali oo. Zmartwychwstańcy. 
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przeciwnym prosiłbym, żebyś się zgłosił do pana Stanisława. Nie 

przypominam jego adresu, ale się dowiedz od pani Adamowej 

Potockiej, krewnej jego, bo pan Stanisław jest wnukiem starej 

pani Branickiej z jej pierwszego męża Potockiego. Następnie 

przez odjeżdżających przed paroma dniami trzech księży z Królestwa 

posłałem jeszcze jeden egz.[emplarz] dla ks. Goliana i drugi do ode-

słania do Przemyśla do ks. prałata Hoppego. Tym ostatnim trzeba, 

żeby się ktoś zaopiekował i wysłał go do Przemyśla. Zapewne to 

uczyni ks. Golian, ale czy nie mógłbyś zapewnić się i o tym, czy mu 

owi księża oba egzemplarze oddali, i czy ten egzemplarz do ks. 

Hoppego odesłał? Ile to ja Ci dzisiaj komisów [poleceń] daję mój dro-

gi księże Albinie. Wybacz mi proszę. Ostatni jest następnej treści. 

Przez tych samych księży posłałem 6 egzemplarzy do księgarni 

Jaworskiego. Napisałem dziś list do niego, w którym mu o tym 

donoszę, ale proszę zarazem, żeby pieniądze za sprzedane eg-

zemplarze Tobie oddał. Cena położona tutaj jest 2 fr., co odpo-

wiada 1 florenowi. Po tyle powinien sprzedawać, nie po więcej. 

Chociaż któż to kupować będzie!? Procentu mu daję tyle ile tu w 

Rzymie pierwszym księgarzom Mariettemu i Spithoverowi, to 

jest 15%. Za cóż mam dawać mu więcej? Niechby kto kupił dla 

spróbowania, czy po więcej sprzedaje np. kochany nasz prałat ks. 

Roman? Nie posłałem jemu, bo przecież może kupić, a warto, 

żeby choć jeden egzemplarz w Polsce kupiono! Proszę mu to 

powiedzieć i bardzo pięknie ode mnie pokłonić się mu. Przepra-

szam, że tyle o tym piszę. Gra świeczki nie warta.  

To tylko teraz dodam, że ta praca jest moją prawdziwą pociechą, bo 

zdaje mi się, że tę kwestię za łaską Pana Jezusa, to dziełko niemało roz-

świeca. W zimie, jeśli da Pan Bóg dam drugą część. Ta część była raczej 

przygotowaniem, chociaż rzecz i tu jest dostatecznie zarysowana, tam 

całą teorię wyłożę. Trzecia część ma być historycznym stwierdzeniem. 

Czy też będziesz miał czas co z tego przeczytać? Piszę do Manna i ten list 

nie zapieczętowany tu przyłączam. Bądź łaskaw przeczytać go i przy-

pieczętowawszy avec un oubli oddać, ale stamtąd się dowiesz, że Cię 

obliguję, abyś wziął jeden egzemplarz od Jaworskiego (więc mu tylko 
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pięć na sprzedaż zostanie) i dał panu Lucjanowi Siemieńskiemu. W tym 

celu kładę tu na końcu listu przypisek do Pana Jaworskiego, żeby Ci wy-

dał jeden egzemplarz. Ponieważ pan Lucjan jest Łaziunik, więc może by 

on co sam napisał w Czasie, jak o to Manna proszę. Jednakże ponieważ 

nie jest teolog, więc wolałbym, jeżeli w tym łaska będzie ks. Goliana, aby 

on co napisał. 

 

58. List do pana Maurycego Manna (ACRR 3695) 

 

Rzym, 27 lipca 1870 [r]. 

 

Mój najdroższy w Panu Maurycy. 

 Przez wracającego pana Stanisława Potockiego posłałem Ci moje 

dziełko tylko co tu w Rzymie wydrukowane pod tytułem: „Quid Papa et 

quid est Episcopatus etc.” Miał przejeżdżając przez Kraków złożyć je u 

Ciebie, albo też, gdyby się nie zatrzymywał odesłać z domu. Tyle dałem 

egzemplarzy (dla biskupów, kanoników itd.), że już nie śmiałem prosić 

o zabranie więcej. Przesłałem inną drogą kilka egzemplarzy do księ-

garni Jaworskiego. Z tych proszę ks. Dunajewskiego, aby wziął jeden i 

ofiarował panu Lucjanowi, niech będzie łaskaw przyjąć ode mnie cho-

ciaż bez nadpisu. Zawsze dowód serdecznej pamięci. Czy nie mogli-

byście uczynić o tym wzmianki w Czasie? Jutro mam audiencję i złożę 

w ofierze Ojcu Świętemu. Mam prawdziwą pociechę, że to napisałem, 

bo mi się zdaje, że za łaską Bożą wyświęcona jest w ten dziełku cała 

kwestia z nowego a prawdziwego stanowiska. Jest to dopiero pierwsza 

część: polemiczna; ale w niej całe rozwiązanie już jest dostatecznie za-

rysowane. Druga ma być teoretyczna, gdzie teorię w całym świetle chcę 

wystawić. Da Bóg wyjdzie w zimie. Trzecia, jeśli Pan Bóg da będzie 

historyczna, na potwierdzenie wszystkiego. 

[Brak podpisu O. Piotra Semenenki CR] 

 

 

59. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1126) 
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Rzym, 29 lipca 1870 [r]. 

 

Mój drogi Ojcze Aleksandrze. 

 Posyłam jeszcze dwa egzemplarze mego dziełka jeden dla 

Ojca Józefa, a drugi dla O. Władysława. 

 Do Universa i do [Le] Monda poślę przez pocztę. Kosztuje tylko 

6 soldów. Sądny dzień teraz na świat. Może to teraz ta chwila, w której 

Paryż ma być zniszczony przez ogień. Miejcie się na baczności et di-

gnoscite signa temporum. U nas tu bardzo krucho. Wojska francuskie 

opuszczają Civitavecchia. Włochy podobno pomagają Francuzom i 

dają 100.000 wojska, to jest wszystko, co mają gotowego. Tym bar-

dziej ułatwią u siebie wybuch rewolucji, która i bez tego wisi nad gło-

wami. A jak rewolucja wybuchnie, co zdaje się niechybne, wtedy tu 

Rzym tylko cudem Bożym ocaleje. Ale miejmy nadzieję, że Bóg cud 

uczyni. Oto jak rzeczy tu stoją. Co się śni kochanemu Władysławowi, 

żeby do poznańskiego jechać? Leźć smokowi w paszczękę? Ja bym 

nawet nie radził do ambulansów, chyba żeby zawezwali. Nam najle-

piej czekać wskazówek wyraźnych woli Bożej. 

Wczoraj miałem audiencję u Ojca Świętego i ofiarowałem 

mu moje dziełko. Bardzo mile przyjął i bardzo pogodnie, uprzej-

mie i dość długo rozmawiał. Powiedziałem mu, że na 11 listopa-

da (dzień naznaczony przezeń na powrót biskupów) spodziewa-

my się, że cała burza już minie, a to dlatego że żadna data prze-

zeń naznaczona jeszcze nie chybiła. Roześmiał się i zaczął ra-

chować na palcach ile jeszcze do tego roku: sierpień, wrzesień, 

październik: trzy miesiące powiada. Bardzo też był rad z listu ks. 

arcyb.[iskupa] Felińskiego, który tu przez brata przyszedł pod 

sekretem. Kazał go do Aktów Soboru zamieścić. Palmemu  kaza-

łem posłać 300 egzemplarzy. Gdyby kupowano i była nadzieja 

dalszego pokupu, niechby sam zrobił drugą edycję. Piszę o tym 

do niego osobno i list tu przyłączam. Ponieważ przyrzekam mu 

tam jeden egzemplarz na pokazanie, więc proszę jeden z tu przy-
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łączonych dać mu tymczasem, a ja następnym kurierem przyślę 

za to dwa inne. Osobnego listu do O. Władysława dzisiaj nie pi-

szę, bo już czasu nie ma. Ale możesz mu zakomunikować co się 

tu jego tyczy, a zapewne i poprosić, aby z Palmem  interes wziął 

na siebie. U Palme’go można się rozmówić z p.[anem] Simon, 

moim dobrym znajomym, i któremu winniśmy „Bollandystów”. 

Żegnam Cię mój najdroższy Ojcze Aleksandrze najserdeczniej. 

Si abbia riguardo. A moich obaw o przyszłe losy Paryża proszę 

nie brać na lekko. Pan Jezus z nami. 

       W Jego miłości najoddańszy brat i sługa ks. Piotr 

[P. S.] OO. Józefowi i Władysławowi serdecznie kłaniam 

[się]. 

 

60. List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 184) 

 

Rzym, 31 lipca 1870 [r.] 

 

Mój najdroższy w Panu Ojcze Walerianie. 

 Nie odpisałem jeszcze na Twój list z 27 czerwca; ale doszedł on 

mnie w samej gorączce mojej pracy nad tą książeczką, którą już masz w 

ręku, a którą skończyłem pisać w przede dniu definicji, to jest 17 lipca, 

właśnie dwa tygodnie temu; a potem z tydzień jeszcze musiałem ślę-

czyć nad poprawianiem druków, spisaniem spisu rzeczy; jednym sło-

wem do ostatnich dni byłem tak zajęty, żem się ani chwilę oderwać od 

pracy nie mógł. Dodaj do tego, że po wydrukowaniu musiałem roznosić 

głównym figurom, zacząwszy od Ojca Św.[iętego], co mnie aż do 

wczoraj całego zabrało, i jeszcze temu nie koniec, choć teraz jestem 

wolniejszy. Ojciec Święty, u którego miałem audiencję we czwartek 28 

lipca bardzo mile mnie przyjął i dość długo mnie zatrzymał, z kwa-

drans, wyraźnie chcąc mi zrobić łaskę. Oddając mu książeczkę po-

wiedziałem: „..jestem bardzo szczęśliwy, że teraz mogę powitać Na-

miestnika Chrystusowego i Następcę Piotra w pełni Jego chwały przy-

padkowej (accidentale) i zewnętrznej, bo wewnętrzna i rzeczywista (so-
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stanziale) zawsze była ta sama; i że mogę u stóp jego złożyć kwiateczek 

(un fioretto) do jego korony, w imieniu także całego naszego Zgroma-

dzenia; a nawet i Polski biednej. Przynajmniej będzie i głos Polski przy-

łączony do innych.” Powiedziałem to jeszcze na kolanach z pewnym 

wzruszeniem, bom był przejęty tym com mówił. On powiedziawszy 

kilka razy „Bravo!” kazał mi stanąć na moim miejscu i zaczął czytać 

tytuł dzieła. Kiedy przeczytał te słowa: „ex aeterna ac divina ratione” 

wytłumaczyłem mu, że w tym się zamyka cała treść mojej pracy. On 

zaraz to zrozumiał i zaczął mi mówić; „tak jest; inaczej dzieło Boże nie 

byłoby doskonałe itd.” i dość długo w tej myśli, na co potwierdzając 

odpowiedziałem gdzie wypadło. Potem mu mówiłem o liście ks. arcy-

biskupa Felińskiego, który tu przysłał na ręce brata, świadczący o wie-

rze całej Polski od najdawniejszych czasów w nieomylność papieża (ale 

to jest sekret). Ojciec Św.[ięty], który ten list otrzymał od nas przed kil-

koma tygodniami wyraził największe stąd zadowolenie, powtarzał z 

upodobaniem, że tam ks. arcybiskup złożył najoczywistsze dowody 

wiary całej Polski; lo prova, powtarzał, lo prova; dowiódł tego! I dodał, 

że go kazał zaciągnąć do aktów Soboru, nie ogłaszając jednak tymcza-

sem, aby nie narazić arcybiskupa. Mówiliśmy i o wypadkach grożących 

Europie, względem których z zupełną pogodą duszy i ufnością w Bogu 

się wyrażał. Ponieważ zaś naznaczył następny termin na powrót odjeż-

dżających biskupów dzień 11 listop.[ada] powiedziałem mu, że dnia 

tego oczekujemy z upragnieniem. Gdy zaś on odrzekł, że nie wiadomo 

jeszcze co tego dnia nastąpi; ja mu powiedziałem, że się wszyscy spo-

dziewamy, iż cała burza wtedy już przeminie i my się będziemy cieszyli 

triumfem i pokojem: „dość że Wasza Świątobliwość, dodałem, ten ter-

min naznaczyła, już my weń wierzymy, bo jeszcze żaden z terminów, 

jakie W.[asza] Ś.[wiątobliwość] dotychczas naznaczyła, nigdy nie chy-

bił”. Uśmiechnął się i rzekł: „a jak długo to jeszcze do tego terminu?” I 

zaczął rachować na palcach tak jakby sam był tego pewien: „sierpień, 

wrzesień, październik! Jeszcze trzy miesiące! Zobaczymy! Audiencja 

tedy cała była jak najpomyślniejsza i wyszedłem pocieszony dziękując 

Panu Bogu. Wyniosłem nowe błogosławieństwo dla nas wszystkich i 

dla prac naszych. 
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 9 sierpnia. Mój najdroższy, znowu biegałem i kilka dni minęło; 

wybieramy się za parę dni z o. przeł.[ożonym] na Mentorellę i Gu-

adagnolo, gdzie nasi teraz obozują, ale myślę że tam długo popasać 

nie będziemy. Francuzi w tych dniach ostatnich już swoich ludzi z 

Civita Vecchia wyciągną, a następnie Garibaldczycy niezawodnie do 

nas zawitają. Włosi zobowiązali się strzec granic papieskich i zapew-

ne dla pozoru tą razą będą to lepiej czynili niż w 1867 [r.] przed 

Mentaną, ale Garibaldczycy mają inną drogę, tą drogą jest morze. 

Mogą wylądować i iść stamtąd wprost na Rzym, i taka ich strategia 

jest już wiadoma. Wojsko włoskie może powiedzieć, że od morza 

bronić nie może, boby musieli wkroczyć w granice papieskie i albo 

powiedzą, żeby ich do Rzymu wpuścić, albo pozwolą działać Gari-

baldczykom. Papież oczywiście wojska włoskiego do Rzymu nie 

wpuści, więc w takim razie mamy przed sobą drugą Mentanę, tylko 

bez Francuzów. A wtedy trzeba cudu Bożego, ale czyż Pan Bóg 

Rzym opuści? 

 Opowiem Ci fakt następny. Przed tygodniem przyszedł do 

mnie żuaw Morawski, którego znasz dobrze, a który przy pierwszej 

nominacji zapewne zostanie oficerem. Opowiadał mi, że między żu-

awami wielkie w tej chwili robi wrażenie sen jakiegoś żuawa, bardzo 

między kolegami poważanego i lubianego. Miało mu się śnić, ale jak 

najwyraźniej, że wyszli do boju z Rzymu i stali wobec nierównie 

liczniejszego nieprzyjaciela; i kiedy już do starcia przyjść miało, na-

gle trzęsie się ziemia i wojsko nieprzyjacielskie w ziemię z okro-

pnymi krzykami zapada. Kiedy on to mówi, przypominam sobie, że 

przeszłego roku otrzymałem był list z Francji od jednego z księży 

moich przyjaciół (jest to bardzo poważna i poważana osoba. Dość 

powiedzieć, że go 4 razy chciano zrobić biskupem, ale wszystkie 4 

razy odmówił), który mi podobnąż rzecz pisał. Szukam tego listu, a 

znalazłszy czytam mojemu Morawskiemu, co następuje; 

 „Un cure age de 42 ans, a depuis 1857 des visions en plein jour, 

qui sont vraiment merveilleuses. C'est un pretre qui vit comme jadis 

le cure d'Ars. Il abati une eglise paroissiale en l'honneur de Notre 
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Dame de la Salette sur un modele qui lui ete donne dans se paroisse 

de ... L'eveque de ... fait grand cors de ce pretre. Un de mes amis a ete 

passer huit jours chez lui, il n'y a pas emore deux mois (list jest z 10 

listop.[ada] 1869 [r.], a więc w miesiącu wrześniu); il en est revenu 

plein d'estime puor ce pasteur privilege. 

 Il dit entr'autres choses: ... L'Italie est en feu; Le Nord de ce 

pays plus calme, mais plus au Sud vers la Toscane jusq'a Rome je vo-

is des monceaux de ruines et de cadavres. Rome est serree de toutes 

parts. Les deux armees sont en presence. Cette du hien peu nombre-

use, un contre dix. Cette du maI tourne le dos a l'accident, celle du 

bien a l'orient (właśnie, gdyby Garibaldczycy przychodzili od morza, 

w ten sposób stałyby wojska przeciwko siebie) ... Alors les deux ar-

mees etant en presence, un vo1can surgira du lilieu d'elles et englouti-

ra celle du mal. L'autre voctorieuse delivrera Rome. Ce n'est point 

une figure, les choses se passeront ainsi a la lettre. Selon lui les eve-

nements doivent eclater en France avant 1e 19 Juin 1870, seule date 

precise qui lui ait ete donne”. 

 Wojna wypowiedziana została 19 lipca. Między Juin a Juillet 

mała jest różnica w wymawianiu, a tu tym bardziej mogła zajść 

omyłka, że mój przyjaciel słyszał to od swego przyjaciela, który do-

piero słyszał to ze źródła. Więc w jednym albo drugim powtórzeniu 

mogło Juillet być zamienione Juin; ale data 19 zostaje wyraźna.  

Co tu tym bardziej uderza, że powiedziano jest avant, a jednak data 

naznaczona 19-go. Ta data tedy, to jest taki sposób jej podania, od-

powiada najlepiej wypadkom, to jest sposobom w jaki właśnie świe-

żo co zaszłym, bo przed 19 wybuchła rzecz, ale jej data historyczna 

jest 19 lipca. Rozpisałem się o tym, bo w każdym razie rzecz nie do 

poniewierania i może was zająć. My tu na coś podobnego rachujemy.  

 Rzym 5 sierpnia. Teraz przystępuję do odpowiedzi na Twoje 

listy. Już w liście z Przemyśla pisałeś do mnie, mój drogi Ojcze Wa-

lerianie, że niemal zazdrościsz śmierci brata Władysława. Szczerze 

mówiąc powiadasz byłbym ją przyjął na siebie, bo zupełnie nie wi-
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dzę do czego mógłbym być użytecznym Panu na tym padole płaczu. 

I dalej mówisz o potrzebie nadzwyczajnej łaski, żeby Pan z kamieni 

wskrzesił syny Abrahamowe. To usposobienie Twoje uderzyło mnie 

natychmiast i zdawało mi się od razu odgadywać prawdziwą jego 

przyczyną. W tym też znaczeniu chciałem Ci ongi odpisać, kiedy na-

stępnie nowy list od O. Przełożonego więcej jeszcze rzecz wyświecił 

zupełnie stwierdzając moją myśl pierwotną. 

 Piszesz w tym liście o swoim stosunku z matką Marcelliną. 

Widzisz w niej działanie Boże nie tylko szczególne, ale w niezwykły 

sposób dotąd znany z żywotów. Z drugiej strony widzisz w niej także 

wielki rozum, niepospolity. „I tu dopiero powiadasz, dla mnie kwe-

stia jak się ma z tym rozumem? Czy jest on nie zmiennie pod dzia-

łaniem ciągłym Bożym? Czy czasami działa na swą rękę? ... Wielce 

się skłaniam ku temu drugiemu. Wszakże, jak powiadam, jestem 

słabym pacholęciem przy swoim się nie upieram, prawdy tylko szu-

kam”. Skoro tak jest, a w zupełności temu wierzę, więc przyszła 

chwila, żeby Ci całą prawdę powiedzieć. Mówię Ci więc śmiało, że 

nie to drugie, do czego Twoim sądem się skłaniasz, ale tamto pierw-

sze jest istotną prawdą. Tak jak jej wola, tak samo i rozum jest pod 

ciągłem prawdziwym działaniem Bożym, a nawet dodam, że to jest 

przyczyna, dlaczego on się Tobie tak wielkim wydaje. Prawda że ona 

i z natury ma niemały rozum, ale on jest dziś dlatego tak potężny, że 

przestał być naturalnym w istocie swojej, to jest w działaniu.  

 

Mój najdroższy my znamy matkę Marcellinę od lat przeszło szesna-

stu, a ja od lat jedenastu jestem w najbliższych z nią stosunkach: 

znam, że tak powiem, każdą jej myśl, a szczególniej wszystkie zasa-

dy, powody, racje. Czy myślisz żeśmy jej tak z góry na dobrą wiarę 

zawierzyli? Przeciwnie; jeśli kiedy poznasz całą historię naszych z 

nią stosunków dowiesz się, ile nasze niedowierzanie i surowe sądze-

nie było powodem omyłek z naszej strony, a z jej strony najcięższych 

przejść i najboleśniejszych stanów duszy, które wszystkie zniosła z 

prawdziwie heroiczną cnotą. Mogę Ci powiedzieć, że ta strona bę-
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dzie jedną z najpełniejszych zasług z jej żywota. Tylko Bóg jeden 

szczególną łaską mógł ją w tym utrzymać i rzeczywiście utrzymał. Ja 

Ci powiem najszczerzej, że znając tą rzecz aż do dna jestem z naj-

głębszym uwielbieniem dla tego dzieła Bożego w jej duszy.Otóż 

najdroższy mój Ojcze Walerianie mamy tysiące dowodów w naszym 

ręku, że Bóg w niej zawsze działał, i że ona zawsze była wierna temu 

działaniu. Teraz kiedy, że tak powiem, już skamieniała w tej swojej 

wierności łasce Bożej, kiedy tak przeszła pod Jego działanie, że już 

nie mogłaby działać sama z siebie, tym mniej jest obawy, a nawet 

podobieństwa, aby się kiedy rządziła własnym rozumem. Wszystko 

wprawdzie jest możebne, ale nie wszystko podobne. A to, czego się 

obawiasz lub przypuszczasz, śmiało mogę powiedzieć jest czystym 

niepodobieństwem. Raz myślałem, że ją złapałem na uczynku i ta-

kem rzecz wyrozumował, że mi się zdawała niezbitą. Ale się nieba-

wem trzykroć jaśniej, i owszem bez żadnej wątpliwości przekona-

łem, że ona miała rację we wszystkim. Proszę dodać, że to się mnie 

samego tyczyło, i że w takich razach trudniej się przekonać. A nawet 

dla zupełnego oddania świadectwa prawdzie mogę Ci powiedzieć, że 

wcale się nie zdziwię, kiedy się na sądzie ostatecznym pokaże, że 

moje zbawienie jej winienem; to jest Bogu jako przyczynie, a jej jako 

narządziowi. Świadomy jak najgłębiej tego wszystkiego byłem prze-

konany, że zbliżenie Ciebie do Matki pochodziło wprost od Pana 

Boga i było dla Ciebie największą łaską. I dlatego tak chciałem zaraz 

od początku postawić Cię z nią w tym najgłębszym i najlepszym sto-

sunku. Ale snać wtedy nie była pora i trzeba było całą rzecz zostawić 

temuż Panu, żeby On sam w swoim czasie to sprowadził, czego tak 

dla Ciebie pragnąłem. Więc ta chwila dzięki Bogu nadeszła, jak to ze 

wszystkiego widzę i teraz trzeba tylko z Twojej strony dobrej woli. 

 Otóż teraz z Twojej strony pokazuje się, nie powiem brak do-

brej woli, ale brak zdecydowania się pójścia za dobrą wolą jaką masz 

z łaski Bożej, czyli raczej pójścia za łaską Bożą. I ta jest prawdziwa 

przyczyna tego stanu duszy, w jakim się dzisiaj znajdujesz, z którego 

nie jesteś zadowolony, i o którym nam piszesz. Zastanów się tylko 

lepiej, pomódl się, przypatrz się całej rzeczy przed Bogiem, a sam 
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zobaczysz, że tak jest. 

 Powiadasz: „Jest coś we mnie, co mnie niejako krępuje ... . Ale 

skąd to licho nie wiem ... . Tu daleko mi więcej ciąży... . Pokusa czy 

brak wyrzeczenia się, czy szatan? Bo i we śnie czuję nawet często 

jakiś szczególny niepokój i niezadowolenie. Z kogo? Z siebie przede 

wszystkim, a następnie ze wszystkiego i ze wszystkich, w pewnych 

przynajmniej momentach”. 

 Ja Ci na to, to jedno powiem mój najdroższy Ojcze Walerianie: 

oto nie jesteś w porządku z wolą Bożą. Pan Jezus chce wyraźnie, 

abyś Ty był z matką Marcelliną w najszczerszym stosunku; nie tylko 

w tym dobrym zewnętrznym w jakim jesteś; ale w prawdziwym we-

wnętrznym, duszy się tyczącym stosunku i to najszczerszym. Do-

tychczas nie tylko w nim nie byłeś, aleś miał wstręt do niego. I dlate-

go czułeś i czujesz to wszystko, o czym piszesz. Jest to rzeczywiście 

jak piszesz: i pokusa, i niewyrzeczenie się siebie, i szatan, który się 

niczego więcej nie lęka w sobie jak tego stosunku. Rozumiem do-

brze, że podobny stosunek jest przeciwny Twoim usposobieniom 

naturalnym, ale tu trzeba je przezwyciężyć postawieniem się na nad-

przyrodzonem stanowisku. Co Cię najwięcej wstrzymuje mimo Twej 

wiedzy zapewne, jest bez wątpienia, że to będzie przyznaniem wyż-

szości nad sobą kobiecie. I to właśnie jest naturalnym. Ale, czyż tu o 

kobietę chodzi? Tu idzie o Ducha Bożego, o samego Boga. Bóg mo-

że użyć za narzędzie kogo chce i nam nie na narzędzie patrzyć ale na 

Boga. Czyż Pan Bóg nie użył za narzędzie ś.[w.] Katarzyny sieneń-

skiej do nauczenia rozumu Grzegorza XI? Czy go nie sprowadziła do 

Rzymu? Czy nie była nauczycielką i mistrzynią swojego czasu w 

Kościele? I czy jej nie słuchali nie tylko papieże, ale i doktorowie 

święci? O co nam w takich rzeczach iść powinno, to o przekonanie 

się uprzednie, czy działają z ducha Bożego; ale jak raz mamy dowo-

dy tego, tedy niech nas już nie wstrzymuje ta uwaga że to kobieta, i 

dlaczego Pan Bóg kobiecie to daje? I niech nasza pyszka mężczyź-

niana, której każdy z nas pełen wobec kobiety, nie czuje się wtedy 

upokorzoną; bo się nie przed kobietą upokarza, ale przed Bogiem. 
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 Główna rzecz jest w tym, aby w takim razie patrzyć na Boga 

tylko i na Jego działanie. To natychmiast wszystko na swoim miejscu 

stawi. Kapłan wobec najświętszej takiej osoby nie wyrzeknie się 

swego charakteru kapłana; ani ta osoba też nie wyjdzie ze swej roli 

prostego narzędzia Bożego, i tym bardziej nie wyjdzie im bardziej 

jest takim narzędziem. Powiem Ci, że z mojej strony nie czułem nig-

dy najmniejszej trudności w otworzeniu całego mojego sumienia 

przed matką Marcelliną i ani mi na myśl nie przyszło, żem wychodził 

z mojej roli kapłana; bo czyniłem to nie jako kapłan, ale jako czło-

wiek. Ani mi też na myśl nie przyszło, żebym ją samą przez to stawił 

w roli kapłańskiej, bo nie uważałem w niej urzędu, ale widziałem w 

niej narzędzie Boże, które może w Bożym świetle całą rzecz rozpo-

znać i dać mi to światło, nie swoje ale Boże, którego w zwykłym sta-

nie jak są rzeczy na świecie, często i nie wiem ilu kapłanów dać mi 

nie jest w stanie. Ach, jak to przed Bogiem rzeczy się zmieniają: i jak 

jedna maluczka dusza, ale Jego ducha pełna, może to dać w obfitości, 

czego i krocie urzędników, ale bez tego ducha, dać nie umieją i nie 

mogą. Wszystko na tym zależy, aby to był Bóg. Jego duch i Jego 

działanie. I wierzaj mi mój drogi, że nic na tym nie straciła moja 

godność kapłańska. Czuję się przed matką Marcelliną kapłanem tak 

jak przed nikim innym może; a wiem doskonale i mam dowody, jak 

ona we mnie czci kapłana. Jedne rzeczy Boże nie niszczą drugich, 

owszem podnoszą je i potęgują. 

 Oto się wyspowiadałem przed Tobą mój najdroższy Ojcze Wa-

lerianie. Teraz zastanów się nad tym wszystkim przed Bogiem i czyń 

jak Ci się będzie w sumieniu zdawało. Bo to jest, rozumie się, rzecz 

zupełnej wolności i dobrej woli; chociaż jak mi się zdaje w przypu-

szczeniu, że tego Pan Bóg chce od Ciebie, nie przyjdziesz nigdy do 

porządku wewnętrznego, aż póki tego nie uczynisz. Bo kiedy Pan Bóg 

chce, tedy chce; a nam darmo przeciw ościeniowi wierzgać. Jednakże 

On to zarazem słodko czyni i nie wątpię, że Ci da łaskę uczynienia te-

go w sposób najprostszy i najłatwiejszy. A przede wszystkim nie lękaj 

się owego rozumu matki Marcelliny i owej stanowczości i jakoby sa-

mowolności jej. Wierzaj, że jeżeli ona stanowczo coś twierdzi, tedy 
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jest w głębi duszy pewna, że to jest wola Boża, i że idzie o Boga same-

go i o Jego sprawę. Nie skończyłbym gdybym Ci chciał opisywać, jak 

ona jest zupełnie inną, kiedy idzie o nią samą i o jej własne rzeczy. W 

najważniejszych chwilach swego życia, kiedy chodziło o majątek, o 

dziecko, o rodziców, była powolną i posłuszną jak dziecko, czekając 

rozkazu; nic nie czyniąc, póki go nie otrzymała. Nie rządziła się wła-

snym rozumem, chociaż ma tak wielki, ani własną wolą. Jak bym pra-

gnął, żebyś to wszystko wiedział, i żebyś ze świadomością rzeczy 

mógł podziwiać wielkość łaski Bożej w tej duszy. Tymczasem za-

wierz nam nieco na słowo i nie lękaj się powtarzam jej stanowczości. 

Ile razy tę stanowczość zobaczysz bądź przekonany, że ona pochodzi z 

wyraźnego widzenia i czucia woli Bożej, ze świadomości jej. W rze-

czach, w których tego wewnątrz nie ma bądź przekonany, że we 

wszystkim ustąpi, a przynajmniej upierać się nie będzie. 

 Oto masz mniej więcej wszystko. Rozpisałem się, naprzód że 

czułem, iż tego chciał Pan Bóg ode mnie i to najważniejsza przy-

czyna. Teraz mi aż na sumieniu lżej, kiedym to uczynił. A mogę po-

wiedzieć, że i niemałą czuję pociechę, żem to nareszcie mógł uczy-

nić. Potem uczyniłem to i dlatego, że w Twoim takim prawdziwym 

Bożym zbliżeniu się z matką Marcelliną widzę dla Twojej duszy na-

der wielką korzyść. A nareszcie i dlatego że się stąd spodziewam do-

bra dla Zgromadzenia naszego i to niemałego. Bo skoro Ciebie Pan 

Jezus przeznaczył na rozpoczynacza Zgromadzenia w Galicji zbyt 

ważną jest rzeczą, abyś Ty sam stanął przed Bogiem w całej praw-

dzie i gotowości wewnętrznej, przejęty cały prawdziwy, duchem 

Bożym. Tego pewno matka Marcellina uczynić nie jest w stanie, 

tylko Bóg jeden może to uskutecznić; ale ona może być do tego w 

Jego ręku pomocą i narzędziem. Żalisz się najdroższy patrząc na swe 

niedołęstwo, jak mówisz, pytasz do czegoś zdatny? I odpowiadasz, 

że do niczego. To wielka prawda. Ale Pan Bóg rzeczywiście może z 

kamieni stworzyć Synów Abrahamowych; trzeba tylko, żeby te ka-

mienie ponieważ mają rozum i wolę, oddały się w ręce Boże i korzy-

stały z łask i pomocy, jakie im Pan Bóg na ich drodze przysyła. 

Przyjm tylko, to co Ci Pan Bóg zsyła, zrozumiej jego zamiary, spo-
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soby, działanie, odpowiadaj im wiernie, a zobaczysz, co Pan Bóg 

ziści i Ty za Nim. 

 Mój najdroższy Ty nie wiesz, z jakim sercem ja to do Ciebie 

piszę: prawdziwie jak do brata duchem najrodzeńszego w Panu. Tak 

pragnę, żebyśmy w duchu byli jedno w Panu i jedno w czynie, to jest 

w służbie Jego. Ach nie ma nic takiego jak ta jedność w Nim, to raj 

nasz i dla Niego samego nic milszego nie ma, On w tym raju miesz-

ka; a potem w tej jedności służyć Jemu, być samym Jego Króle-

stwem i pracować nad rozszerzaniem tego Jego Królestwa, to szczyt 

szczęścia.  

 Mój najdroższy więc możesz rozumieć jakiś mi drogi, skoro 

widzę w Tobie spólnika tego raju i tego szczęścia. Z drugiej strony 

mam nadzieję w Panu, że mnie przypuścił do jakiegośkolwiek spól-

nictwa z matką Marcelliną we wspólnym dziele, do którego nas 

wszystkich powołał. Więc widzieć i Ciebie w tym spólnictwie z nią 

jest to jakoby nowy węzeł, jest to jakoby droga do prawdziwego i już 

rzeczywistego zjednoczenia między nami na korzyść tego jedynego i 

najmilszego Pana Naszego. Dzieło sióstr i dzieło nasze jest jedno i 

wspólne dzieło Pana tego Naszego, i między nimi powinna być taka 

jedność i taka pełność ducha Bożego jakiej jeszcze świat nie widział. 

Czy tak będzie to On wie, ale tak być powinno. Rozumiesz tedy, jak 

takie wprowadzenie Ciebie do tej jedności rozszerza duszę i daje do-

brą nadzieję; jest to jakby jeden szczebel więcej i jeden krok dalej do 

dojścia do celu. I to tedy rozumiesz teraz, dlaczego tak jestem na tę 

myśl szczęśliwy i co znaczy to słowo: gdybyś wiedział z jakim ser-

cem to do Ciebie piszę! A teraz bądź mi zdrów w Panu. Już późno. 

Jutro dodam jeszcze słówko da P.[an] Bóg. 

 6 sierpnia. Dziś już Ci więcej nie piszę. Miałem Ci wprawdzie 

jeszcze o jednym przedmiocie się rozmówić; ale to byłoby za wiele 

na ten raz, a przedmiot sam w sobie jest ważny i obszerny. Więc da 

Pan Bóg za niedługo. Modlę się bardzo za Ciebie i dziś więcej niż 

kiedy, i modlić się będę. Proszę Cię o to samo. Pozdrów najserde-

czniej matkę i wszystkie siostry. Pan Jezus z nami i w nas, a my w 
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Nim. 

      Twój w Jego miłości ks. Piotr  

 

 

61. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1127) 
 

Guadagnolo, 11 sierp.[nia] 1870 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze. 

Wyjeżdżając z Rzymu ostatnie wiadomości mieliśmy o po-

biciu Mac Mahona. Do tej pory nie wiadomo, co się już stało, a 

jak ten list otrzymasz, to już może bliska będzie katastrofa. W 

ostatnim liście uprzedziłem o jej możebności, i prosiłem, żeby 

niezupełnie żartować z tego, i że rzecz doprawdy jest możebna. 

Teraz tym bardziej to powtarzam, kiedy Pan Bóg pokazał, że jak 

On zechce tedy nawet Francuzi mogą być pobici nawet przez 

Prusaków. Zniszczenie Paryża jest tedy możebne i trzeba myśleć 

o odwrocie. Ojciec Przełożony podziela to zdanie. Gdzie się udać 

tego już nie wiem. Zdaje mi się jednak mam do tego powody, że 

wschód Francji, zacząwszy od Dijon i Besançon będzie spokoj-

niejszy, aniżeli zachód. Najlepiej może byłoby Hyeres, albo Kar-

tuzi koło Grenoblu. 

    [Brak podpisu O. Piotra Semenenki CR.] 

 

 

62. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1128) 

 

Guadagnolo, 12 sierp.[nia] 1870 [r]. 

 

Mój drogi Ojcze Aleksandrze. 

Przypominam mój list ostatni i wobec wypadków zdaje mi się, 

że owo moje ostrzeżenie nabierze pewnej wagi. Trzeba być gotowym 

na opuszczenie Paryża, gotowym zawczasu, trzeba uratować, co się da 
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uratować będąc gotowym na wszelki wypadek. Bo, że Paryż będzie 

zniszczony kiedyś o tym byłem od dawna przekonany, otóż być może, 

że już nadeszła chwila. Mnie się zdaje, że dobrym schronieniem było-

by Hyeres, albo gdzieś w tamtych stronach, choćby na Kartuzów koło 

Grenoble, bo tamte strony zdaje mi się będą spokojne. Mówiąc o go-

towości na wszelki przypadek pozwól mój drogi Ojcze Aleksandrze, 

że jeszcze drugą rzecz Ci wskażę, w której trzeba być gotowym. Chcę 

mówić o stanie papierów i interesów na przypadek śmierci. Ty wiesz 

dobrze, jak Ci życzę życia, zdrowia i długiej jeszcze pracy w służbie 

Bożej, ale my wszyscy starsi już się zbliżamy do kresu i trzeba nam 

być w tej mierze gotowymi. Ojciec Przełożony porządkuje swoje rze-

czy w tym celu i ja to samo, biorę się teraz do uporządkowania moich. 

Zwracam tedy i Twoją uwagę na to samo. Dobrze by było, żebyś 

wszystko przyprowadził do zupełnego porządku. Dobrze by było, że-

byś obznajomił O. Władysława ze wszystkim, tak z papierami jak z 

interesami, aby na wszelki przypadek wszystko było w porządku i w 

pewnym ręku. Sapieti sat! Wszakże to wszystko w Bogu i dla Boga, 

więc przyjmiesz to, co mówię w takiej intencji, w jakiej to czynię. 

Mówiliśmy o tym z Ojcem Przełożonym i on jest tego samego zdania. 

W Guadagnolo bardzo nam tu dobrze, jesteśmy wszyscy a wszyscy 

razem. Ale nie wiem, jak tu długo gościć będziemy mogli. Bo i we 

Włoszech zanosi się na wielkie zmiany i niepomyślne wypadki. 

Chciałem także poradzić się w sprawie moich druków. Wydanie 

mojego dziełka, którego parę egzemplarzy posłałem kosztowało 930 

fr. Jest 9/2 arkuszy druku. Bitych było 1250 egzemplarzy. Sam papier 

na każdy arkusz druku kosztował 40 fr. po 16 fr. ryza (500 ark.). Za 

składanie, odbijanie itd. rachował po 50 fr., tak że druk każdego arku-

sza z papierem kosztował 90 fr. Resztę kosztowało broszowanie po 

7,50 fr. od sta. Proszę mi tedy powiedzieć, czy to są dobre ceny, choć-

by w porównaniu z paryskimi? Marietti mnie zapewniał, że to był il 

prezzo il piu discreto, jakie można mieć w Rzymie. Donoszę dla po-

cieszenia, że uzbierałem na ten wydatek blisko 600 fr., i że dom tylko 

dołożył 390 fr. Druk jest obszerny i można było niezawodnie mniej-

szym drukiem, a tym samym taniej wydrukować, ale wypadało wy-
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drukować w ten sposób, w jaki się wydrukowało przez wzgląd na 

osoby dla jakich głównie to się czyniło, to jest na biskupów. A przy 

tym skoro się chciało Papieżowi ofiarować, nie wypadało mu przy-

nieść jakiś mały świstek. Na końcu i cena mogła być większa przy 

większym formacie, więc jeżeli się będzie sprzedawać, koszta też sto-

sunkowo będą pokryte. Papież bardzo mile ofiarę przyjął, nie wiem 

czy o tym pisałem. Bardzo był łaskaw na audiencji, a kiedy głośno 

czytał tytuł miałem okazję z owych słów, ex aeterna ac divina ratione, 

wytłumaczyć mu główną myśl mojej pracy, którą zaraz zrozumiał i w 

tym sensie potwierdzająco mówił. Proszę nam teraz bardzo często 

dawać znać o sobie. My tu pocztę tak urządziliśmy, że nazajutrz 

po przybyciu listów do Rzymu mamy tu je w Guadagnolo i zaraz 

odpisać możemy, to jest nazajutrz. Urządziliśmy bowiem co-

dzienną komunikację z Tivoli, a w Rzymie na poczcie kazaliśmy 

wszystko wprost odsyłać do Tivoli. Najserdeczniej ściskam ko-

chanego Ojca Aleksandra i modlitwom się polecam, a sam odda-

ję Cię z całej duszy łasce i miłości Pana Jezusa. 

W Nim najoddańszy brat i sługa ks. Piotr 

63. List do O. Karola Kaczanowskiego CR (ACRR 115) 

 

Guadagnolo, 19 sierp.[nia] 1870 [r]. 

 

 Najdroższy mój Ojcze Karolu. 

 Naprzód przepraszam, że liścik od Dorożyńskiego, który u mnie 

leży już ze 6 tygodni dopiero teraz odsyłam, ale nie było nic ważnego. 

 Następnie upraszam o rzecz następną (styl Ojca Karola): z tych 

dziesięciu egzemplarzy, które brat Leonard miał wręczyć Ojcu Ka-

rolowi, według tego co uprzednio pisałem, proszę wziąć jeden eg-

zemplarz mojego dziełka i usadziwszy sous bande posłać pod ad-

resem „A Monsieur le Comte Auguste Cieszkowski a Venise, hotel 

di S. Marco”. Bardzo o to proszę. A zarazem przypominam dawną 

moją prośbę przysłania mi tu do Guadagnolo za pierwszą okazją 10-

ciu egzemplarzy tegoż dziełka, które ja stąd roześlę, gdzie jeszcze nie 
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rozesłałem, a gdzie posłać mam obowiązek. 

 Następnie O. Karol zrobiłby mi wielką przysługę, gdyby mógł 

sam osobiście ponieść egzemplarze 1°/ do o. Perrone, 2°/ do ojca 

Franzelina. 3°/ do o. Schrader (w Gesù) i 4°/ do o. Kletgen (w Gesù 

tamże) i raczył im wytłumaczyć, że ja dla pospiesznego wyjazdu z 

kolegium na villegiaturę nie miałem czasu osobiście im z uszanowa-

niem książeczkę złożyć; ale że Ciebie uprosiłem, abyś to za mnie 

uczynił i przeprosił. Ojcu Cardella w Civiltà Cattolica ja sam zanio-

słem. Trzebaby prócz tego piąty egzemplarz zanieść ojcu generałowi 

jezuitów, ale na tym trzeba by napisać, na wierzchnej kolorowej 

okładce, z góry wyżej od tytułu, nad wyrazami „Quid Papa” naślada-

jąc jak najlepiej mój charakter. 

 Reverendissimo Patri Beckx Praeposito Generali Societati Jesu 

obseguii et venerationis causa offert Auctor. 

Romae, 19 Augusti, 1870. 

 Czy to o. Karol będzie łaskaw wykonać. Nie wątpię, jeśli tylko 

będzie mógł. Ale piszesz żeś zdrowszy, więc mam nadzieję. 

 Posyłam list do ks. Władysława Meszczyńskiego z we-

kslem do ks. arcybiskupa na 296 fr. Tak jak przewidywałem ten 

list zabezpieczony z Tivoli przyniósł mi ten weksel. A więc nie 

trzeba nic brać od Franciszka Sodini. Kłaniam [się] wszystkim 

najuprzejmiej, a Tobie w szczególności mój drogi Ojcze Karolu. 

Życzę Ci wszystkich łask od Pana Jezusa i Jego samego. On z 

nami i w nas. 

   W Jego miłości Twój najoddańszy brat i sługa ks. Piotr 

 

 

64. List do O. Karola Kaczanowskiego CR (ACRR 116) 

 

Gudagnolo, 19 sierp.[nia] 1970 [r]. 

 

 Mój drogi Ojcze Karolu. 
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 Posyłam Ci tą razą ks. Kazimierza Logę, który z powodu zdro-

wia musi wracać do Rzymu. Bądźże łaskaw dać mu dobry pokoik u 

ś[w]. Klaudiusza i resztę. Zapewne otrzymałeś już nasze listy, a ks. 

Meszczyński owe 296 fr. przysłane przez arcybiskupa, a które ja po-

słałem na Twoje ręce za pośrednictwem siostry Rozyny, ponieważ 

listy pod Twoim adresem stąd pisane odsyłali nam tu na powrót. 

 Dziś w święto Wniębowzięcia N.[ajświętszej] Panny śpiewa-

łem Mszę ś.[więtą] w Mentorelli z asystą i pięknie wszystko poszło. 

Pan Jezus z nami. 

 Twój w Nim najoddańszy brat i sługa ks. Piotr 

 

65. List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 185) 

 

Guadagnolo, 28 sierp.[nia] 1870 [r.] 

 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Odsyłam Ci tu list O. Przełożonego przed paroma dniami na-

pisany. O. Przeł.[ożony] wyjechał wczoraj do Rzymu na dni parę. Na 

samym wyjezdnym przyszedł Twój list do mnie z 20 sierpnia; miał 

go jeszcze czas przeczytać, ale już nic do swego listu nie dodał. Od-

syłam go więc takim, jakim był napisany przed przybyciem Twego 

listu. A zresztą ten Twój list był właściwie do mnie, i do mnie też 

właściwie odpowiedzieć nań należy. 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie, co mi Ty jeszcze piszesz o 

polityce? Ja nigdy z Tobą nie chciałem pilnować się żadnej polityki i 

zawsze chciałem być jak najszczerszym, jak najotwartszym. Szcze-

rym byłem zawsze, jeśli zaśnie zawsze otworzyłem się tak, jak bym 

pragnął, tedy wiesz kto temu był przyczyną? Ty sam mój najdroższy 

O. Walerianie. Z samego początku spróbowałem był otworzyć się 

przed Tobą moim zdaniem o matce Marcellinie, a Ty to tak przyją-

łeś, że musiałem zamilknąć. Nie czynię Ci najmniejszego wyrzutu, 

tylko bronię się przed Twoimi wyrzutami i chcę z Tobą stanąć zu-

pełnie na czysto. Chcę Cię raz przekonać że to, co Ty nazywasz poli-
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tyką, było jedynie niemożnością otwartego mówienia, w której Ty 

mnie postawiłeś; i nie tylko nie było z mojej strony żadnym zamy-

słem, ale przeciwnie było dla mnie ciężarem i boleścią. Dopiero 

wtenczas odetchnąłem i podziękowałem Panu Bogu, kiedy zobaczy-

łem z tonu Twego listu, że mogę do Ciebie otwarcie pisać. Toteż 

korzystałem z pierszej okazji i po Twoich listach z Krakowa i z 

Przemyśla napisałem Ci mój list ostatni, w którym już doprawdy 

żadnej polityki nie ma, w którym Ci tak szczerze nawet moje własne 

sumienie otworzyłem i to jeszcze w rzeczach, które są dla niego naj-

delikatniejsze, a w którym to liście, jeśli jeszcze politykę widzisz, to 

już chyba tylko przez przypomnienie dawnych swoich wrażeń. 

 Ten ostatni mój list, jeśli tylko lepiej się zastanowisz, tłumaczy 

mnie nawet najzupełniej, dlaczego tak otwarcie przódy nie pisałem. 

Pomyśl tylko sobie, jakie by on był wrażenie na Tobie zrobił, gdy-

bym go był napisał kilka miesięcy temu? A jednak niemniej byłby 

był prawdziwym wtedy jak nim był dzisiaj. Ta zmora jakiejś mojej 

polityki tak Cię prześladuje, że ją widzisz tam nawet, gdzie być nie 

mogła, to jest w tym, że Ci nie odpowiedziałem co do wykładu kate-

chizmu. 

 Nie odpowiedziałem Ci po prostu, dlatego że tak długi list napi-

sawszy i wycieńczony byłem i już zgoła czasu nie miałem. Spodzie-

wałem się za parę dni wziąć na nowo pióro do ręki. Tymczasem tu 

przybywszy do Guadagnolo i do Mentorelli wszystkie mi się szyki po-

psuły, szczególniej chorobą ks. Grabowskiego, o której pisze O. Prze-

łożony. Właśnie w tej kwestii wykładu katechizmu chciałem obszer-

niej z Tobą pomówić, uważając ją za przedmiot, o którym nie dosyć 

powiedzieć: tak lub nie. I to właśnie chcę dziś uczynić. Tylko zakoń-

czmy wprzódy cały ten spór o politykę i w ten sposób, żeby już nigdy 

nie wrócił. 

 Mój Ojcze Walerianie najdroższy, jeżeli się czasem żalisz, że 

nie znam Cię dobrze, tedy ja mógłbym lepszym może prawem ten 

żal do Ciebie obrócić i powiedzieć, że mnie jeszcze doprawdy nie 

poznałeś. Najgorętszym pragnieniem mojej duszy było i jest znaleźć 
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takich w służbie i miłości, jednym sercem, jednym duchem i duszą 

jedną. To mój ideał i moje pragnienie; i jakże nieraz mnie to boli, że 

tego nie ma! Nieraz nawet jakoby pytałem się w duchu czy siebie, 

czy Pana Jezusa, czemu mi tego nie dał? Rozumie się, szukając zaw-

sze tylko Jego woli. Więc możesz sobie wyobrazić, jak mi radośnie 

w duszy, kiedy mi się przedstawia i podobieństwo, i nadzieja tego. 

Bądź przekonany, że jestem gotów uczynić wszystkie pierwsze kro-

ki, wszystko co ode mnie zależy, bez żadnego oglądania się na jakieś 

osobiste względy, aby jeśli już jest chwila przeznaczona przez Pana 

Jezusa, by się podobna Jego łaska między nami stała, już się rzeczy-

wiście stała. Czy Cię to przekonywa mój najdroższy Ojcze Waleria-

nie? I czy już będziesz bezwarunkowo wierzył w moją dobrą wolę i 

brak wszelkiej a wszelkiej polityki? Zresztą mam nadzieję, że Ci dam 

tego dowody, i że Cię sam Pan Jezus najlepiej o tym przekona. 

 Dziś na początek słów kilka co do wykładu katechizmu przez 

siostry. Słów kilka, bo spieszę niestety. Mam zaledwie kwadrans cza-

su, a jeśli dziś nie napiszę znowu kilka dni upłynie, więc wolę dziś 

niedokładnie niż rzecz opuścić, to jest odłożyć. Cała ta kwestia szcze-

gółowa jest w drugiej ogólnie zamknięta, a nader ważnej kwestii, jaki 

udział ma mieć kobieta w apostolskim urzędzie w Kościele. Ma li być 

zupełnie wykluczoną? Azali też jest sposób, w który może i powinna 

być przypuszczoną do niego? Ta kwestia należy do tych, które w na-

szym Zgromadzeniu mają znaleźć rozwiązanie. Widzisz tedy, jaki to 

ważny i obszerny przedmiot. Dziś to tylko powiem, że pierwsze czasy 

chrześcijaństwa, Nowy Testament daje nam wzór i modłę w owych 

diakonkach, które pomagały Apostołom i nie tylko w doczesnych rze-

czach, ale i w rozszerzaniu wiary (swoim osobnym sposobem), i że to, 

co było na początku jako zapowiedź musi się sprawdzić na końcu w 

Kościele jako owoc i skutek. Będzie to zarazem nowy środek do prze-

tworzenia społeczeństwa i do uzupełnienia wszystkich owoców apo-

stolstwa; tak dalece, że można powiedzieć, iż połowiczność dotych-

czasowych jego owoców przypisać należy temu, iż dotąd ten środek 

nie był użyty. Nie był zaś użyty, bo nie mógł być jeszcze użyty; jesz-

cze nie był przyszedł czas i chwila. To wszystko nie zapowiada wcale, 
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żeby kobieta wyjść miała ze swego miejsca i powołania. Owszem w 

zupełności pozostanie na nim, a to co się ma stać będzie właśnie zisz-

czeniem tylko jej powołania w zupełności i całego; którego dotychczas 

w całości nie mogła jeszcze była spełnić. Niedokładne to wszystko co 

mówię, ale mam nadzieję z zupełną dokładnością to następnie wysta-

wić. Otóż dawanie katechizmu młodym osobom płci swojej wchodzi 

na pierwszym miejscu do tego apostolstwa niewiasty. Już nie mówię o 

tym, że żaden kapłan nigdy tak dobrze tego nie uczyni, to byłby ze-

wnętrzny powód; wewnętrzny i istotny jest ten, że niewiasta Bogu 

poświęcona ma do tego powołanie od Pana, a następnie odpowiednią 

łaskę. Tyle na dzisiaj. O mój najdroższy Ojcze Walerianie, jak wiele 

rzeczy inaczej się nam przedstawi, kiedy je w duchu Bożym sądzić bę-

dziemy. Całuję Cię najserdeczniej w Panu. Matce powiedz, że za parę 

dni spodziewam się na jej list odpisać i zupełnie nie podług jej myśli. 

Brata Leona, jeśli jest uściskaj; nie odpisuję, bo go już pewno nie ma. 

Pan Jezus z nami i w nas. Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 

Nb. 1-go września rozpoczynam dawać naszym rekolekcje. 

Módl się za mnie w tych dniach i niech Matka szczególnie się modli. 

Ja o tym na chwilkę nie wątpię, tylko wskazuję tę dobrą intencję. 

 

 

66. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1129) 

 

Rzym, 13 września 1870 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze. 

Prawdziwie bardzo mi smutno, że kochany i najdroższy Ojciec 

Aleksander mojej rady nie usłuchał i z Paryża się nie wyniósł. Po co 

niepotrzebnie cierpieć wszystkie okropności oblężenia i wystawić się 

niepotrzebnie na śmierć? Gdyby był obowiązek tedy rozumiem, i 

owszem. Wtedy bym pierwszy pozostać radził, ale tu najmniejszego 

obowiązku nie było i nie ma. Dosyć jam temu nie winien, jednakże 
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jeśli mam jakiekolwiek posłuchanie, a jeszcze czas jest po temu, radzę 

i proszę, i zaklinam, żeby drogi O. Aleksander Paryż opuścił. Bardzo 

wątpię, aby ten list jeszcze doszedł, piszę go jednak na wszelki wypa-

dek. Tu u nas pozory zdają się jeszcze gorsze niż w Paryżu. Włosi 

wtargnęli i lada chwila mogą się pod Rzymem zjawić. Jednak jeste-

śmy jak najspokojniejsi. Albowiem Rzymu Pan Bóg strzeże, a Paryż 

zdaje się przeciwnie, że oddał na zniszczenie. Mój Ojcze Aleksandrze 

najdroższy ja jestem pewien, o ile na tym świecie o podobnej rzeczy 

pewnym być można, że będzie okropne zniszczenie Paryża. To ze 

wszystkiego zdaje się być w wyrokach Bożych. Tak jak Pan Jezus 

kazał z Jerozolimy uciekać, kiedy ją oblegną naokoło, tak teraz ten 

Jego rozkaz można zastosować do uciekania z Paryża. Przyszła godzi-

na i trzeba pamiętać na słowa Pana Jezusowe. Parę dni temu wrócili-

śmy z Mentorelli, gdzie skończyłem dawać rekolekcje braciom wło-

skim, dla polskich już nie było czasu. Da Pan Bóg tu się im dadzą, jak 

przyjdzie spokojniejsza chwila. Wszystko się na czas zrobiło. Naza-

jutrz po naszym przybyciu do Rzymu Włosi wchodzili na ziemię pa-

pieską. Jakie to odmienne położenie tu i tam u Was. Tu z gór trzeba 

uciekać do miasta, a tam u Was, według słów Pana naszego, z miasta 

trzeba uciekać w góry! 

Teraz czekamy, co się stanie. Jakie to czasy na raz na ten 

świat przyszły! A jeszcze nie koniec. Prawdziwe Sądy Boże! Ale 

też z Jego łaski, jakie piękne jutro czeka nas po tym smutnym 

dzisiaj! Jeszcze raz proszę Cię najdroższy Ojcze Aleksandrze, nie 

daj się unieść jakiemuś fałszywemu przekonaniu o obowiązku 

pozostania w Paryżu i wynoś się z niego jak najprędzej, jeśli tyl-

ko możesz. Nie trzeba kusić Pana Boga. Tym śmielej Ci to radzę, 

że ja tu w Rzymie pozostaję najspokojniej, bo wiem, że to mój 

obowiązek, chociaż zdaje się grozić prawdziwe niebezpieczeń-

stwo, ale tam dla Ciebie w Paryżu nie widzę żadnego a żadnego 

obowiązku pozostania. Przyjmij to mój drogi Ojcze Aleksandrze 

jako wyraz najszczerszego dla Ciebie serca i miłości i chciej dać 

wiarę i uczynić o co proszę. Pan Jezus z nami. Twój w Jego mi-

łości brat i sługa. 
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 ks. Piotr 

Do Ojca Władysława jutro napiszę, bo już dziś czasu nie 

ma, a jutro drugi kurier do Civitavecchia odchodzi. Komunikacje 

lądem są przerwane między Rzymem a Florencją. 

 

67. List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 3452) 

 

Rzym, 15 września 1870 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Władysławie. 

List Twój z 2 września przedwczoraj dopiero otrzymałem. 

Prawda, że do Rzymu dopiero pięć dni temu przybyliśmy. Kiedy 

dwa dni temu parę słów do O. Aleksandra pisałem, bardzo pragną-

łem i na Twój ten list odpisać, ale darmo, czasu nie było. Teraz nie 

wiem, czy ten list Ciebie dojdzie, na wszelki jednak przypadek pusz-

czam go na pocztę. Los szczęścia tym mniej mojemu listowi po-

myślnie wróży, że i my tu w Rzymie jesteśmy otoczeni i nie wiem 

jak list stąd wyjdzie, bo już trzeci dzień jak poczta nie przychodzi i 

nie odchodzi. Takie to czasy. Taka to chwila!Bardzo mi żal Ciebie 

mój drogi Władziu, że brata straciłeś. Będziemy się modlili za niego i 

ja z mojej strony przynajmniej trzy Msze święte za niego odprawię. 

Ale Ty wiesz mój najdroższy, co w tych razach czynić trzeba, co z 

duszy i z serca wołać: Bóg dał, Bóg wziął; niech będzie imię Boże 

błogosławione! A i na to drugie chciej zważyć, że Pan Bóg pewno 

zabrał Twego brata w chwili dla niego najlepszej, zwłaszcza że jak 

nam O. Aleksander pisał, miał czas do śmierci się przygotować. 

Wielka to łaska, szczególniej w okolicznościach w jakich zostawał 

Twój brat, gdzie mógł był paść od razu i mnie się zdaje, że Pan Jezus 

tę łaskę Twemu bratu wyświadczył przez wzgląd także na Ciebie i na 

te liche usługi, które Jemu jako kapłan oddajesz, bo On nic nie zo-

stawia bez zapłaty. To Ciebie tym bardziej zachęcić powinno do co-

raz wierniejszego i lepszego służenia tak dobremu Panu. Mój dobry 

Władziu, pociesz się, Pan Jezus Cię kocha i strzeże, i ma ręce pełne 

łask dla Ciebie, i przez Ciebie tylko Ty Go kochaj, i kochaj coraz 
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lepiej, i służ coraz wierniej. Co do owych pieniędzy, jakie miałeś ode 

mnie, cóż robić! Nie mam żadnej pretensji i będę się bez nich oby-

wał, to jest bez tego na co były przeznaczone. Zresztą coś z nich 

przecież wydałeś i na mnie. W tym nie miej żadnego kłopotu. Pi-

szesz mi rzecz niedobrą, że gdyby proroctwa, o których mówiłem 

spełniły się w Paryżu, byłoby tym lepiej, bo wtedy powiadasz śmierć 

bliższa, która łatwo niebo zapewnić może. Przebija się w tym znowu 

niechęć do życia, którą nieraz w Tobie spostrzegałem, tym dla mnie 

niemilsza, że widocznie pochodzi ona z lenistwa w przezwyciężeniu 

trudu, jaki spotykasz w dobrym i świętym życiu. Jest to piosenka 

tchórzów duchownych, której przygrywki zanadto wewnątrz w du-

chu słuchasz, tak że i na zewnątrz w ten ton się odzywasz. Porzuć raz 

to, mój najdroższy. Piosenka naszego życia jedna, jedyna, to wola 

Boża!  

Do Ojca Aleksandra pisałem raz jeszcze bardzo natrętnie a bar-

dzo serdecznie, aby Paryż opuścił. Nie wiem, czy posłucha, a może 

będzie już za późno. Co do Paryża i jego losu nie mam żadnej wąt-

pliwości. Plan Opatrzności w miłosiernym ukazaniu Francji coraz się 

widoczniej rozwija. Chce ją oczyścić we krwi i ogniu, aby na nowo 

stała się Francją chrześcijańską i katolicką. Na pół drogi Opatrzność 

się nie zatrzyma, krewi ogień musi do końca dzieło swoje spełnić, a 

szczególniej tam, gdzie ono jest najbardziej do spełnienia, to jest w 

Paryżu. I dlatego o jego losie nie wątpię. Z daleka, a szczególnie z 

Rzymu rzeczy jaśniej się widzą, niż tam z bliska na miejscu. Co do 

Ciebie, mój najdroższy, stój tam odważnie na miejscu, bo i to mam 

przekonanie, że Pan Bóg swoje usługi ustrzeże i zachowa. Wskaże 

im czas i miejsce, i środek jakimi się mają ratować. Dlatego też i o 

Ojca Aleksandra nie mam ostatecznej obawy, i dlatego tylko na jego 

oddalenie się nastaję, aby mu oszczędzić tych swoich niedogodności, 

a często i okropności, jakie się zdarzają przy oblężeniu, a następnie i 

zniszczeniu miast, takich szczególniej jak Paryż?  

Będziemy się tu za Was modlili z całego serca. Pisałeś tak-

że, że my misję paryską lekce cenimy. Broń Boże! Może być, że 
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O. Przełożony wyraził się za lekko w jakimś swoim liście do O. 

Aleksandra, przestrzegłem go o tym. Lecz co tu i mówić dzisiaj o 

misji paryskiej, kiedy zdaje się, że z Paryżem i ona się skończy. 

Zobaczymy, jak to Pan Bóg rozporządzi. 

Teraz Cię żegnam mój najdroższy Władysławie. My tu 

dzięki Bogu zdrowi jesteśmy. Włosi zbliżają się do miasta z tej 

samej strony, co dawniej Francuzi, od porta S.[an] Pancrazio, z 

tyłu św. Piotra. Aleśmy spokojni.  

Pan Jezus z nami. 

Twój w Nim ks. Piotr 

Ojcu Aleks.[androwi] najczulej kłaniam [się]. 

 

 

 

68. List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 186) 
 

Rzym, 5 paźdz.[iernika] 1870 [r.] 

 

 Mój drogi Ojcze Walerianie. 

 Prawdziwie, że ze wstydem biorę pióro do ręki, takiem dawno 

do Ciebie nie pisał; chociaż to raczej żal, a nie wstyd, bo mnie raczej 

boli i przykrym było i jest to moje milczenie. Nie uwierzysz jednak, 

jak było trudnym zebrać się na pisanie w tych ciężkich chwilach, a z 

drugiej strony, jak mało nawet czasu zostawało. 

Pisałem do Ciebie coś w końcu sierpnia. Odpowiedź Twoja 

dana była w dniu 11 września, ale doszła tu dopiero pod koniec prze-

szłego miesiąca. Więc właściwie nie jestem tą razą bardzo zaległym 

dłużnikiem. Lecz ja powinienem Ci był pisać zaraz jak się poczta na 

nowo otworzyła, nie czekając nawet na Twoją odpowiedź i za to Cię 

przepraszam. A teraz na Twój list odpisuję. 

 Naprzód daję znać, żeśmy dotychczas dzięki Bogu zdrowi i ca-
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li. Nikt się do nas jeszcze dzięki Bogu nie przyczepił. Wogóle jest tu 

w Rzymie zewnętrzny porządek dość dobry. Jak długo to potrwa nie 

wiemy; ale dziękujemy Panu Bogu za to, co jest. Pewno ci, co złe za-

mierzali nie dosięgnęli i części zamierzeń swoich. Zresztą o tym, co 

się tu w Rzymie dzieje odsyłam Cię do Czasu, który pewno regu-

larnie odbierasz. Tą razą ja do niego pisuję. Polecił mi to O. Prze-

łożony; w takich jak dziś okolicznościach może i potrzeba oświecać 

naszą publiczność o ostatnie rzeczy w Rzymie, a szczególnie o tym, 

co to jest sprawa rzymska? Nawet kosztem własnego czasu. Spo-

dziewam się, że ta moja korespondencja krótko potrwa, i że kto inny 

mnie zastąpi. 

 Brat Leon wrócił na sam dzień ś[w.]Hieronima przed 5 dniami. 

Skróchowski z nim nie przyjechał, ale ma przybyć za dni kilka; a 

wtedy rozpoczniemy rekolekcje polskie. Bo włoskie już mieliśmy na 

Mentorelli, w których brało udział ze 20 osób, wszyscy włoscy oj-

cowie i braciszkowie, tudzież O. Fennessy Amerykanin i brat nowi-

cjusz amerykański, Wilhelm; doskonały chłopiec. Na mnie wypadło 

dawać rekolekcje, a i polskie ja mam dawać. Módlże się na tę inten-

cję proszę Cię, i matce z siostrami każ się modlić. Ja bym bardzo pra-

gnął tą razą spisać już dokładnie te moje rekolekcje i dawszy przepi-

sać przysłać Wam jeden egzemplarz. Na polskich rekolekcjach bę-

dzie także ze 20 osób przynajmniej. 

 Przystępuję teraz bliżej do odpowiedzi. Cóż Ci powiem na po-

nowiony Twój zarzut o polityce, na dowód którego przytaczasz mi 

moje podwójne listy? Przyznaję, że ta myśl podwójnych listów nie 

była szczęśliwa i wolałbym gdyby mi była nie przyszła do głowy, i 

gdybym się nie był chwycił tego sposobu. Tym bardziej mi żal tego, 

że nie był potrzebny, i że jeśli chciałem byś czego był nie wiedział, 

dość było przestrzec o tym matkę. Ale stało się. Wytłumaczyłem się 

jakokolwiek z tego. Wszakże musiałeś czytać mój list do matki z 26 

czy 27 sierp.[nia] (nb. czy ona go otrzymała, bo mi nic o nim nie 

wspomina w swoim liście z 8 września) tam zdaje się, że dość szcze-

rze powiedziałem i o przeszłych, i o obecnych moich usposobieniach 
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dla Ciebie, a które powinny były dowieść, że jeżeli się chwyciłem 

owego nieszczęśliwego sposobu podwójnych listów, to raczej przez 

złe wyrachowanie moje i głupstwo, aniżeli przez jakąś chęć nie bycia 

z Tobą w szczerych stosunkach, to jest przez jakąś politykę. Bo tylko 

chęć nie bycia w szczerych stosunkach a pokazywania, że się jest w 

szczerych, jest polityką i nazwać się może polityką. Ja zaś zawsze z 

Tobą chciałem być w szczerych i w najszczerszych stosunkach, i jak 

tylko zobaczyłem że można dałem Ci dowód, że w nie wchodzę i ca-

łym sercem wchodzę. Więc wszystko, co poprzedziło nie było poli-

tyką tylko pełną dobrej woli, może niewczesną i źle obrachowaną, 

ale miłosną ostrożnością. Ja przynajmniej takie miałem uczucia w 

mojej duszy. 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie zrób mi łaskę i przyjmij to 

moje tłumaczenie, bo ja żadną miarą nie chcę mieć na duszy zarzutu 

nie szczerości z Tobą nawet w przeszłości, tym bardziej że doprawdy 

żadnego jej zamiaru nie miałem. Teraz dziękujmy wspólnie Panu na-

szemu Jedynemu, że nam daje tak szczęśliwe porozumienie, taki do-

bry i jasny, i całkowity stosunek. Ja przynajmniej takim go czuję i 

bardzo za to Panu Jezusowi dziękuję. Przyjmuję go z Jego ręki i chcę 

Mu odpowiedzieć z mojej strony według Jego woli. 

 Co mnie cieszy niewymownie, to ten stosunek jaki P.[an] Jezus 

zaprowadził między matką Marcelliną a Tobą i to przyczynienie się 

do wspólnego dzieła, do którego Ci daje łaskę. Wypytywałem się i 

br. Leona o wszystko co się koło Ciebie i z Tobą dzieje, i z tego co 

mi mówił zrozumiałem zapewne więcej niż on sam to rozumiał, a 

zrozumiałem w tym wszystkim, jakie jest działanie łaski Pańskiej. 

Błogosławiony On we wszystkich dziełach Swoich. Więc jak powia-

dam dziękuję Mu z całego serca. 

 Do Matki będę zapewne, jeśli Pan da, jutro pisał. Otrzymałem 

jej list parę dni później od Twego. Zacząłem już odpisywać, ale nie 

skończyłem. Tam zapewne wrócę do tego przedmiotu i może jeszcze 

jakich innych wiadomości udzielę. 
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 Ten list na dzisiaj już kończyć myślę, ale przyrzekam Ci nie-

zadługo obszerniej napisać. Napiszę Ci zaś w szczególności o powo-

łaniu kobiety do właściwego jej apostolstwa, o które mnie pytasz, jak 

bym ja co nowego przynosił i zdawałoby się ze słów Twoich, że je-

steś innego zdania. Ale się pokaże, że i ja stare rzeczy przynoszę, 

(choć może odnowione) i Ty od nich nie jesteś daleki (chociaż Ci się 

zdaje). Daruj mi to na dzisiaj, bo jestem dość zmęczony i utrudzony, 

a zresztą już godzina poczty i musiałbym zwlec wyprawienie listu. 

 Tysiąc i tysiąc razy pozdrawiam Cię i ściskam w Panu mój 

dobry, serdeczny i najlepszy Ojcze Walerianie. Pan Jezus z nami i w 

nas, a my w Nim jedno na wieki. 

     Jego a w Nim Twój ks. Piotr 

 

 

 

69. List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 187) 

 

Rzym, 1 stycznia 1871 [r.] 

 

 Mój drogi i najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Zaczynam dziś list do naszej kochanej Matki, i już stroniczkę do 

niej napisałem. Ale zarazem i do Ciebie zaczynam, żeby z drugiego 

długu nareszcie się uiścić, a szczególniej odpowiedzieć prawdziwej 

potrzebie duszy, której bardzo z tym nie było dobrze, że nie pisałem 

tak dawno do Ciebie. Ja czuję, że nam potrzeba często się porozumie-

wać, to jest ciągle, według bieżących okoliczności i potrzeb, aby być 

zawsze a coraz doskonalej w tej jedności ducha i serca, której Pan Je-

zus po nas wymaga. Toteż bardzo pragnę tego i jeżelim w ostatnich 

czasach zdał się to zaniedbać, tedy jedynie dla jakiegoś powikłania w 

użyciu mego czasu, a nawet, co dość zabawne, wskutek zaprowadze-

nia większego porządku w jego użyciu jak to właśnie w liście do Mat-

ki tłumaczę. Cóżkolwiek bądź, tak dalej za łaską Bożą nie będzie i On 

sam da mi znaleźć i czas, i sposób, żeby tej potrzebie znoszenia się 
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wzajemnego zadość uczynić. Czy wierzysz od 4-ej niedzieli Adwentu, 

a zatem przez dwa pełne tygodnie, co dzień miałem na myśli i posta-

nowiałem tego dnia list do Ciebie zacząć? No, mam nadzieję że ina-

czej będzie odtąd, a na dobrą wróżbę zaczynam ten list w sam dzień 

Nowego Roku, aby się w całym jego ciągu spełniło: Nowy Rok, nowy 

obyczaj! 

 12 stycz.[nia]. Już się nawet nie tłumaczę, że znowu 12 dni 

upłynęło, a ja listu nie skończyłem, tylko po prostu siadam na nowo 

do niego i będę się starał skończyć. 

 Mój drogi Ojcze Walerianie, ja się bardzo modlę za Ciebie  

i przy każdej Mszy św.[iętej], przy każdej Komunii [świętej] w 

szczególny sposób polecam Cię i oddaję Panu Jezusowi. Mnie tak o 

to idzie, abyś się Ty stał zupełnie Jego, oddał się Mu całą istotą Two-

ją i stał się Jego własnością zupełną, naczyniem Jego i narzędziem. 

Szczególniej mi o to idzie, abyś wszedł w miłość Jego, abyś dostąpił 

od Niego tej łaski niewymownej, byś Go kochał; abyś zrozumiał i 

poczuł, co to jest kochać Go dla Niego samego, i abyś Go tak uko-

chał z zupełnym wyjściem z siebie, zapomnieniem i zaparciem się 

siebie. Tego Pan Jezus w tych ostatnich czasach więcej niż kiedy żą-

da od wybranych swoich, tego żąda w szczególny sposób od Zgro-

madzenia naszego, które na świat przysłał w tych ostatnich czasach, 

tego żąda od nas, których powołał pierwszych do tego Zgromadzenia 

i chce byśmy następców naszych tego uczyli i na tę drogę wprowa-

dzili. Jeśli mówię o pierwszych powołanych do Zgromadzenia, tedy 

nie rozumiem koniecznie tych, co według czasu byli pierwsi powo-

łani, ale tych rozumiem, co według ducha są pierwsi: primitias spiri-

tus habentes. Bo niezawodnie według tego porządku wielu z pierw-

szych materialnie rzecz biorąc, będą gdzieś na ostatku według ducha: 

et erunt primi novissimi, et novissimi primi. Pierwsi tedy w naszym 

Zgromadzeniu są ci, którzy przed innymi do pełności ducha docho-

dzą, tego ducha którego życiem jest miłość Boża, a aktem oddanie 

się w ofierze na zupełne zniszczenie siebie, a życie Pana Jezusa w 

nich. Do takich pierwszych pragnę byś należał mój najdroższy, ży-
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czę, chcę i proszę Pana Jezusa i mam nadzieję, że On to sprawi w 

Tobie i po części już sprawił. Dzieło Jego już w Tobie zaczęte, a jak 

On zaczyna tedy i kończy, byśmy tylko niewiernością naszą nie 

przeszkodzili Jemu. Więc mam nadzieję, że jak zaczął tak i skończy; 

i dlatego to z taką ufnością proszę o to Pana Jezusa, a zarazem i z ta-

kim gorącym pragnieniem proszę. Mój najdroższy Ojcze Walerianie 

Pan Jezus wszystko dla nas zrobi, tylko ufajmy i prośmy. 

 13 stycz.[nia]. Otrzymaliśmy list od Ciebie, z którego pokazuje 

się, że u Ciebie jakoś dobrze na duszy, swobodnie i spokojnie. Deo 

gratias! Jak bym to ja pragnął widzieć się z Tobą i tak jak bym chciał, 

to jest do dna do gruntu rozmówić się z Tobą! Niechże to Pan Jezus 

tymczasem zastąpi. Najgłówniejszą rzeczą jest ziścić w nas samych i 

pracować nad zaprowadzeniem w innych duszach owego wyniszcze-

nia siebie samych, owego wyjścia ze siebie, które jest początkiem ca-

łego życia Bożego w nas, a jeszcze bardziej że tak powiem, idzie i iść 

nam powinno o owo wejście w Pana Jezusa, o zatwierdzenie Jego na 

miejscu swoim, o to aby On w nas i dla nas był wszystkim, w czym 

jest dopiero życie. To nasza łaska, nasze powołanie i nasze zadanie, 

najdroższy mój, o to nam jedynie chodzić powinno. I dlatego wra-

cam raz jeszcze do tej rzeczy chcąc niejako wspólnie pobudzić i Cie-

bie i siebie do wspólnej pracy. 

 Teraz biorę się nieco do Twego listu. To co piszesz o Niżnio-

wie zdaje mi się dosyć pomyślnym i mam jakoś nadzieję, że to Pan 

Jezus da. Zdaje się także, że znaleźliśmy kogoś na proboszcza tamże, 

a tym jest ks. Adolf Bakanowski. Wiesz żeśmy odwołali go z Teksas 

w tej myśli, aby go tu w Rzymie użyć do prowadzenia nowicjatu; 

uczyniliśmy to z powodu ostatniej potrzeby, bo koniecznie potrzeba 

było postawić kogoś na mistrza nowicjuszów, a nie mieliśmy kogo 

innego prócz ks. Adolfa. Tymczasem teraz zmieniły się okoliczności: 

mamy kogo innego i daleko lepszego na takiego mistrza: jest nim ks. 

Karol Grabowski, który wczoraj właśnie złożył sam śluby. Ks. Gra-

bowski przybył tu do nas przed rokiem z Włocławka, zdaje mi się; 

gdzie był na wygnaniu, ale jest dawniejszym wikariuszem z parafii 
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ś.[w.] Aleksandra z Warszawy, następnie prefektem w jednym war-

szawskim gimnazjum. Prowadził młodzież wzorowo, nasz Paweł 

(Smolikowski) był pod nim. Potem przez rząd wydalony z Warsza-

wy, był jak powiedziałem na wygnaniu i stamtąd zemknął do Rzymu 

i wstąpił do nas. Jest przykładny kapłan, przy tym łagodny, poważny, 

rozsądny, a prócz tego oczytany i władający piórem. Już niejedną 

rzecz napisał i ma gotową do druku. Nowicjat swój właśnie skończył 

i z powodu jego przymiotów i złożonych dowodów dojrzałości, byli-

śmy tego zdania na radzie, aby go według sposobności danej przez 

Regułę natychmiast przypuścić do ślubów, co też jak rzekłem, stało 

się wczoraj. Otóż ten zdaje się być bardzo właściwy na takiego mi-

strza i właśnie wczoraj także był przez O. Przełożonego zamiano-

wany na początek pomocnikiem jego w prowadzeniu nowicjuszów, z 

tytułem pod-mistrza. Rzecz tedy z tej strony jest zaopatrzona. Tym-

czasem O. Bakanowski już wyjechał z Teksas i przejeżdżając przez 

Stany Zjednoczone zatrzymał się w Chicago nowym, ale jak wiesz już 

bardzo wielkim mieście (300.000 lud.) nad jednym z wielkich jezior 

(Ontario zdaje mi się); skąd do nas pisał donosząc, że tam wielkie 

żniwo, bo jest tam w mieście ze 600 familii polskich, a w owej pro-

wincji daleko więcej po różnych miejscach. O tym Chicago już od 

roku lub dwóch pisali do nas z Ameryki, i O. Przełożony polecił był O. 

Adolfowi, aby je zwiedził w przejeździe i dlatego to on tam był. Na tę 

wiadomość od O. Adolfa kazał mu O. Przełożony zatrzymać się czas 

pewien w Chicago i oczekiwać dalszych rozporządzeń, zwłaszcza że 

tu w Rzymie po wyprawieniu znacznej liczby nowicjuszów na Maltę a 

zciągnieniu reszty z Via Paolina do ś[w]. Klaudiusza, stawał się w tej 

chwili mniej potrzebnym. Lecz teraz jak u nas doszła wiadomość o 

Niżniowie i prawdopodobna potrzeba obsadzenia posady proboszcza 

tamże, zebrawszy się na Radę, zdawało się że najlepiej będzie, aby O. 

Adolfa odwołać z Chicago i przeznaczyć do Niżniowa. On już przez 

lat kilka probostwo prowadził i w przedziwny sposób, a to zajęcie wy-

daje się być jakoby osobnym powołaniem jego. Postanowił tedy O. 

Przełożony tak uczynić. Z drugiej strony zdawało się właściwym, żeby 

i Chicago nie opuszczać, to jest, żeby je zająć. Ale o tym jeszcze po-
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mówimy, w jaki sposób to uczynić. Na pierwszy rzut oka zdawało 

nam się najwłaściwszym, aby teraz opuścić, bo ta misja żadnej nie 

rokuje przyszłości, a teraźniejszość jest taka, że nasi dwaj ojcowie w 

Teksas, pozostali w Teksas są wystawieni na niebezpieczeństwo jako-

by odcięcia od Zgromadzenia i pewnego uschnięcia tak sobie samym 

będąc zostawionymi; a dalej Teksas opuściwszy, żeby tym dwom oj-

com kazać Chicago zająć. Rzeczą jest pewną, że do Teksas nikogo 

teraz posłać nie możemy, ale gdybyśmy po pewnym czasie i mogli, 

tedy nie warto posyłać; bo ta misja przyszłości nie ma, to jest nie ma 

podobieństwa, aby tam mógł dom stanąć; będzie to zawsze w najlep-

szym razie trzech tylko lub czterech misjonarzy na żertwę poświęco-

nych. Czy tak warto czynić, nie zdaje się. Owszem zdaje się, że trzeba 

naszych misjonarzy blisko siebie trzymać, aby byli jedni drugim po-

mocą, i że dlatego trzeba wzmocnić dom kanadyjski, czyli raczej pół-

nocno amerykański tamtymi dwoma ojcami, a nawet jakimi nowymi, 

gdybyśmy mieli jakich, nie mogących być posłanymi do Galicji. Ro-

zumie się bowiem, że dzisiaj Galicja na pierwszym miejscu. Oto, co 

się nam zdaje, a są i inne jeszcze racje za tym, aby tamtych ojców do 

Chicago przenieść. Z drugiej strony będziemy się starali, aby naszym 

dzisiejszym misjom w Teksas nie stało się krzywdy, i aby dostali pro-

boszczów. Właśnie mamy tu w Rzymie dwóch dość odpowiednich 

kleryków, których biskup będzie mógł wyświęcić. Tym sposobem 

zdaje się, że wszystko się ułoży. Oto jak rzeczy stoją z tej strony. W 

każdym razie O. Adolf jest już przeznaczony do Galicji, i da Pan Bóg, 

będziesz go miał. Co nie przeszkadza, że i O. Henryk tamże się uda i 

zapewne przed O. Adolfem jeszcze. 

 Zapowiedziałem dawniej matce Marcellinie, że Ci opiszę nasze 

osiedlenie się na wyspie Malcie; ale zdaje mi się, że już wszystko 

mniej więcej wiesz. Kiedy niebezpieczeństwo zagroziło naszym mło-

dym Włochom pójścia w rekruty postanowiliśmy wysłać ich na Mal-

tę i razem z nimi O. Rocha na przełożonego. Były trudności szcze-

gólnie z paszportami, a najlepszego z naszych Włoszków (Rafaelino) 

tylko co nie wzięli. Już stawał do miary, tylko stryj jego przepłacił 

doktora. Po różnych przeprawach Pan Jezus wszystkiemu dał szczę-
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śliwy koniec i O. Roch z pięcią studentami i jednym braciszkiem jest 

teraz na Malcie. Ale Pan Jezus o czymś więcej dla nas pomyślał. Był 

na Malcie klasztorek opuszczony przez ojców redemptorystów, o 

który dobijało się parę kongregacji, a on tymczasem stał próżny. Oj-

ciec Roch po zbliżeniu się do arcybiskupa odważył się o ten klaszto-

rek poprosić i przeciwko wszelkiemu prawdopodobieństwu otrzymał 

go. Znalazł w tym klasztorku bibliotekę i inne dogodności. Opisuje 

nam o nim jako o jakim małym raju. Co dziwniejsza, to że miał ja-

kieś przeczucie o tym jadąc na wyspę i to mu zdaje się dodało odwa-

gi do starania się o ten domek, skoro o nim posłyszał. Bądźmy tylko 

wierni Panu Jezusowi, a On o nas nie zapomni. Tak samo będzie i w 

Galicji, a myślę w tej chwili o Niżniowie. O. Henryk zdawał egzamin 

na spowiednika, ale mu się nie udało. Tak Pan Jezus rozporządził zda-

je się, że dla większego dobra. O. Julian dał dobrą radę, za którą wszy-

scyśmy poszli, a O. Przełożony miał tak postanowić, aby O. Henryk 

już wcale nie zdawał egzaminu na spowiednika w tych czasach, od-

kładając tę rzecz do nieoznaczonej przyszłości, a to z następujących 

powodów. O. Julian przesłuchał sam egzamin O. Henryka i przekonał 

się, że on nie ma dostatecznego kryterium, nie umie sobie zdać sprawy 

z principiów i z ich zastosowania, i że przy takim naglącym studium 

przez jakie tu przechodził jeszcze mu bardziej wszystko w głowie się 

miesza. Więc lepiej dać mu odpocząć, i dać uspokoić się, że tak po-

wiem, jego myśli i sądowi, a zarazem przyjść do większej dojrzałości. 

Tego tylko jeden czas dokonać może, więc trzeba mu dać czas. Na 

teraz przeto niech nie będzie mowy o tym, aby spowiadał. Ale niechaj 

zawsze jedzie do Galicji Tobie do pomocy, tylko niech nie spowiada, a 

proszącym o spowiedź niech się tłumaczy, że się od spowiedzi usuwa, 

bo nie przygotował się, bo nie ma pozwolenia itd., jednym słowem 

niech daje te racje, które są i prawdziwe, i nie kompromitujące. Po 

pewnym przeciągu czasu Ty sam będziesz widział, czy go przypuścić 

i jakim sposobem do spowiedzi. Możeby ks. proboszcz jazłowiecki 

sam zażądał tego i otrzymał ze Lwowa pozwolenie, by go on sam wy-

egzaminował. 

 Otóż mój drogi Ojcze Walerianie napisałem Ci o wszystkim, 
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co Cię i z zewnętrznych rzeczy interesować może i powinno. Jed-

nakże poświęciłem na to ranek cały i opuściłem dzisiaj moją zwykłą 

pracę. Cóż robić; inaczej byłbym się nigdy do tego listu nie zebrał, 

zdaje mi się tedy, że tego chciał sam P.[an] Jezus. 

 My tu zresztą zdrowi jesteśmy, a co najmilsza i za co dzięki Pa-

nu Jezusowi, to że sam O. Przełożony jakoś wcale nieźle się trzyma. 

Co do mnie, to także daleko mi lepiej od ostatniej choroby w listo-

padzie i grudniu. Tylko padre Giuseppino krucho i bez nadziei, piersi 

na dobre zagrożone i nie wiadomo, czy wiosnę przeżyje. Pomódl się 

niekiedy na jego intencję. Wszak to Twój zastępca na urzędzie. 

 O Rzymie wiesz mniej więcej wszystko z Czasu, więc o tym Ci 

nie piszę. Zaczęliśmy czytać powieść siostry Gertrudy „Bogiem a 

prawdą” i rzeczywiście forma zewnętrzna bardzo jest udatna; spo-

dziewamy się, że treść będzie jeszcze lepsza. W Kolegium mam tyl-

ko czterech uczniów, którzy mi żadnego kłopotu nie dają. Toteż sta-

ram się z czasu i z pozostawionej dość wielkiej swobody korzystać i 

pracuję. A jednak czasu nie mam z powodu tejże samej pracy. Po-

módl się szczerze na intencję tej pracy. 

 List zaczęty do matki Marcelliny, o którym wyżej mówiłem, 

jeszcze nie skończyłem; ale ten już wyprawię nie czekając na tamte-

go dokończenie. Spodziewam się jednak, że jutro lub pojutrze i tam-

ten wyślę. A tymczasem najserdeczniej w Panu ją pozdrawiam i Pa-

nem samym ją pozdrawiam, owym anielskim „Pan z tobą”! I 

wszystkie siostry razem z nią. Ciebie mój najdroższy Ojcze Waleria-

nie oddaję Panu Jezusowi sto i tysiąc razy. On z nami, a my w Nim i 

teraz, i na wieki. 

     W Jego miłości Twój z duszy ks. Piotr 

 

 

70. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1130) 

 

Rzym, 7 lutego 1871 [r]. 
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Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze. 

Zaledwie było zawarte zawieszenie broni O. Hieronim za-

raz napisał list do Ciebie, ale nie wiedząc, że zapieczętowane li-

sty przepuszczanymi nie będą takowy zapieczętował. Teraz do-

wiedzieliśmy się z tekstu zawieszenia, że trzeba, aby listy były 

otwarte. Miał tedy zaraz powtórny list napisać i zapewne to już 

uczynił. Ja z mojej strony piszę jednak osobno na przypadek, je-

śli tamten list by nie doszedł, co w dzisiejszych czasach można 

bardzo przypuszczać. Zawsze bezpiecznie dwie próby niż jedna. 

Głównie o to idzie, abyście obaj korzystając ze sposobności 

Paryż opuścili. Myśmy tu nad tym wszyscy się naradzali i dla 

nikogo nie było wątpliwości. O. Hieronim już przedtem żałował, 

że Ci był zawczasu nie dał tego rozkazu pod posłuszeństwem, ale 

już się było stało. Teraz kiedy jest okazja naprawienia pośpieszył 

naprawić. Donoszę Ci tedy mój najdroższy Ojcze Aleksandrze na 

przypadek, gdyby tamten list Ojca Hier.[onima] nie doszedł, że 

zawierał w sobie rozkaz pod posłuszeństwem, abyście obaj z O. 

Władysławem Paryż opuścili, i udali się gdziekolwiek w bez-

pieczne miejsce, a potem za zniesieniem się z obopólnym będzie 

mowa o tym, gdzie się na dobre macie udać. Samo z siebie się 

rozumie, że to moje doniesienie, na przypadek gdyby tamten list 

nie był doszedł tyle znaczy, to jest tyle w sumieniu obowiązuje, 

co i tamten rozkaz sam i tak Ojciec Hier.[onim] to rozumie. 

Jesteśmy przekonani, że z Paryżem nie koniec, że się nie daj Boże 

co gorszego jeszcze z nim stanie, że ta chwila pewnego zawieszenia 

podobna jest do tej, która dana była kiedyś Jerozolimie, a podczas której 

wszyscy Chrześcijanie z Jerozolimy się wynieśli. Nie trzeba czasu tracić 

i ów rozkaz to ma znaczenie, żeby jak najprędzej, chwili nie tracąc wy-

nosić się z miasta do miejsca bezpiecznego. Do owego rozkazu ja z mej 

strony przyłączam moje przedstawienia, błagania, nalegania, chociaż 

spodziewam się, że tych nie potrzeba. Tyle tylko piszę, zwłaszcza że list 

otwarty. Piszę osobny list do O. Władysława, bo mam do niego pewną 

prośbę. Tymczasem go pozdrawiam serdecznie. Wszyscy dzięki Bogu 
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zdrowi jesteśmy, tylko ów młody włoski nasz Ojciec Giuseppe de Nar-

dis, jest na piersi bardzo chory i dogorywający. Pan Jezus z nami.  

W Jego miłości najoddańszy 

       brat i sługa ks. Piotr 

 

71. List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 3453) 

 

Rzym, 7 lutego 1871 [r]. 

 

Mój drogi Ojcze Władysławie. 

Nigdy się tyle za Ciebie nie modliłem, ile podczas tego oblę-

żenia Paryża. Niechże to Pan Jezus przyjmie. Mieliśmy od Ojca Alek-

sandra balonem coś pięć listów, ostatni był z Nowego Roku. W nich 

pisał o Tobie i ile pracujesz około więźniów i w ambulansach. Bardzo 

to nas cieszyło, a mnie w szczególności. Deo gratias za wszystko do-

bre, co na tym świecie da nam Pan Bóg zrobić. 

Piszę do O. Aleksandra o tym, żebyście się z Paryża jak 

najprędzej wynosili i to wskutek rozkazu pod posłuszeństwem, o 

którym O. Hier.[onim] osobno pisał do O. Aleks.[andra], ale to 

znowu powtarzam na przypadek, gdyby się tamte listy w drodze 

zatraciły, a temu udało się do Paryża dostać. Właśnie o tym dzi-

siaj jeszcze mówiliśmy z O. Hier.[onimem] i jego wyraźną inten-

cją jest, aby każdy z tych moich listów tak był uważany, jak jego 

własny. Wyniesienie się to ma być niezwłocznie przed upływem 

zawieszenia broni, a nawet nie czekając jego końca, bo kto wie, 

czy nie będzie zerwane przed kresem swoim. A więc jak można 

najprędzej, nie tracąc ani chwili. 

Mam wszakże osobną do Ciebie prośbę. Bądź łaskaw zajść 

do księgarni pana Victor Palmeé, rue de Grenelle S. Ger. 25 i po-

wiedzieć mu (najlepiej panu Simon), że w tym egzemplarzu Bol-

landistów „Acta Sanctorum”, który nam przysłał w Paryżu, o 

którym wiesz, zaczynają się tomy od 10
go

 dopiero, a że te, które 



 

136 

mieliśmy wprzódy kończą się na 7
m

. Brakuje nam tedy 8 i 9. Pan 

Simon pisał mi wtedy, żeby mu donieść, kiedy będzie brak jaki, 

ale ja zwlekłem nieco, a potem oblężenie przeszkodziło mi o tym 

pisać. Bez tych dwóch tomów całe dzieło traci na swojej warto-

ści, u niego zaś muszą te dwa tomy być zanadto w całej masie 

tego wydania. Ponieważ on był tak dobry, że mi przyrzekł wszel-

ki brak wypełnić, więc się udaję do niego z tą prośbą. Piszę do 

niego osobno, ale być może, żeby to za wiele było z mej strony 

wymagać od niego, by on w tych krytycznych czasach i to zaraz 

wysyłał owe dwa tomy. Chodzi mi jednak bardzo o to, jak łatwo 

sobie wystawisz, aby je mieć, tym bardziej iż ja myślę, że sprawa 

z Paryżem nie skończona i te dwa tomy mogą przepaść na zaw-

sze. Byłaby to niezmierna szkoda. Proszę Cię tedy bardzo, bar-

dzo i nalegam, i jak mogę najusilniej proszę, abyś tę sprawę zała-

twił i te dwa tomy wywiózł z sobą, albo też - jeśli to tylko z 

wszelkim bezpieczeństwem da się zrobić, natychmiast wysłał par 

grande vitesse, wprzódy dwakroć i trzykroć przekonawszy się, że 

one natychmiast wysłane będą. Inaczej najlepiej z sobą zabrać. 

Mój drogi O. Władysławie nie odmów mi tego, zobowiążesz 

mnie nieskończenie i usługę oddasz dla Zgromadzenia wartą parę 

tysięcy franków, bo egzemplarz kompletny wart jest trzy tysiące 

franków, a niekompletny ani połowy tego. Nie chcę Cię niczym 

innym obarczać. Jednakże na przypadek, gdyby można było pro-

szę zabrać z sobą wszystkie biblie łacińsko-polskie i dykcjona-

rze, a szczególnie „Dykcjonarz francusko-polski”Ropelewskiego, 

którego kilka egzemplarzy z Berlina Ber przysłał w 1869 r., a 

którego ja wtedy wziąłem do Rzymu 2 egzemplarze (nb. w jed-

nym z nich brakuje we środku jednego arkusza, tj. 16 stronic dru-

ku). Są te dykcjonarze bardzo tu potrzebne. Może się niezadługo 

da Pan Bóg zobaczymy, z czego się zawczasu bardzo cieszę, a 

tymczasem najczulej, najserdeczniej Cię ściskam i Panu Jezuso-

wi oddaję. 

On z nami i w nas, a ja Twój w Nim ks. Piotr 
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72. List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 188) 

 

Rzym, 24 lutego 1871 r. 

 

Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

Dziękuję Ci bardzo za kilka słów serdecznych zamieszczonych 

w liście do O. Przełożonego, a odpowiadających na mój list z prze-

szłego miesiąca do Ciebie. Wierzaj mi mój najdroższy O. Walerianie, 

że Pan Jezus chce między nami bardzo ścisłego i bardzo serdecznego 

stosunku. Powołał nas do jednego, spólnego nam, a Jego i Jemu wła-

snego dzieła, które ma być coraz bardziej i zupełniej Jego dziełem, a 

którego członkowie w jak największej i najbliższej powinni być z 

sobą jedności. Ta jedność nie powinna być martwą i zewnętrzną, for-

mułkową jakąś i w pewnych powierzchownych tylko, choćby w naj-

lepszych stosunkach zamknięta; powinna być żywą, wewnętrzną, w 

zobopólnym zrozumieniu i porozumieniu się w ześrodkowaniu sił i 

czynów, w miłosnym nawzajem pomaganiu sobie, podtrzymywaniu 

się, zachęcaniu, pokrzepianiu, potęgowaniu się w łasce i w onym 

przedziwnym skojarzeniu się i zjednoczeniu miłości, która tak jest 

pożądaną Panu Jezusowi, której tak od nas wymaga; zależącą. To nie 

jest coś biernego, przyzwoitego i uczciwego niby zewnątrz, a we-

wnątrz pustego i jałowego; to powinno być gorące zarzewie życia, 

spólne udzielone nam tchnienie światła i ognia Bożego, które by we-

wnątrz w duszach naszych ze świadomością, z przyzwoleniem, ze 

spółdziałaniem naszym rodziło w nas spólny ogień, ten ogień, który 

Pan Jezus przyniósł na ziemię, i który tak pragnie, aby się rozpalił. 

On tym pożądańszy Panu naszemu im bardziej spólny, bo im więcej 

będzie razem tworzywa palnego, tym większy ten ogień święty. 

 Wprawdzie nie każde drzewo może się jednakowo palić i zno-

wu nie wszystkie są w środku ogniska, są i po bokach i jakoby na 

stronie. Jednakowoż każde jest przenaczone na to samo, z tych, które 

są naniesione do jednego ogniska, a to już do Pana domu należy, któ-
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re gdzie położyć. Więc te, które On do ognia kładzie powinni blisko 

siebie się trzymać, by ogień tym obficiej żywić. Jesteśmy tym Jego 

tworzywem palnym, tylko rozumnym i spółdziałającym, a ten ogień, 

który On w nas włożył im więcej trawi tym więcej nam samym życia 

daje, i tym zdolniejszymi nas czyni coraz większego ognia, i palenia 

się i rozpalania naokoło. Więc powinniśmy to zrozumieć i miłośnie 

łasce odpowiedzieć. Powinniśmy, że tak powiem, trzymać się siebie i 

szukać się nawzajem dobrze, i coraz bardziej się znalazłszy coraz le-

piej trzymać się razem w tym ogniu, aby i innych rozpalać i wszystko 

zapalić. Niechby Pan Jezus tym sposobem miał pociechę, że się Jego 

ogień dobrze pali, a On będzie go mógł na wszystkie strony coraz 

dalej rozpalać.Mój drogi O. Walerianie, to mi żywo stoi przed duszą 

i w duszy, i tak bardzo pragnę, aby te iskierki, które Pan Jezus 

wzniecił w naszym Zgromadzeniu skupiły się coraz lepiej. Dzięki 

Bogu mamy już niejedną, i da Pan Bóg, będę nieraz o tym pisał do 

Ciebie, bo ich nie znasz jeszcze. To jakoś teraz Pan Jezus tak na do-

bre zaczyna między nami. 

 Tymczasem chodzi mi przede wszystkim o Ciebie, to jest zdaje 

mi się, że Pan Jezus chce, abyśmy byli bardzo blisko jeden drugiego 

przez Niego i w Nim, że to dopomoże nam do lepszego zapalenia się 

na obie strony. Pan jedyny nasz dał Ci zaród prawdziwego Swego 

ducha, dał Ci dobrą wolę, chęć szczerą, ale sam nic nie zrobisz i nie 

powinieneś nawet robić, bo jesteś we wspólnym z innymi dziele Je-

go. A i my z naszej strony także powinniśmy Cię szukać i z Tobą 

robić. W tym pociecha, w tym większa łaska, w tym szczęście, bo 

wola Jego! I dlatego to, ja tak przychodzę do Ciebie z nastawieniem 

o rzecz podobną, o tę jedność miłosną i ducha, i serca, i wszystkiego. 

Ona jest wolą Jego, wolą jednego naszego Pana. 

 Na czym ona zależy, to już On sam coraz lepiej pokaże, jak i to 

co mamy czynić. Trzeba nam coraz jaśniej rozumieć myśl Pańską 

nad nami i porozumiewać się co do niej, co do ducha, co do zasad; 

trzeba nam coraz bardziej czuć się jednym w celach, w pragnieniach, 

w dążeniach i być prawdziwie jednym w życiu, w czynach, żeby co 
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jeden myśli, czuje i czyni, i drugi myślał, czuł i czynił. A śród tego 

trzeba się nam kochać, serdecznie kochać, jednemu być pewnym 

drugiego, nie tylko nie mieć podejrzeń i nie tylko mieć ufność, ale że 

tak powiem, wiarę jeden w drugiego; rozumie się pod okiem Pań-

skim według Niego i w Nim.  

 I znowu wracam do potrzeby tej miłości prawdziwej i wza-

jemnej, ut diligatis invicem sicut Ego dilexi vos; więc dbać o siebie, 

szanować się, dobrze życzyć, modlić się, starać się o dobro jeden 

drugiego, dawać, wylewać, ofiarować się ... Ach tyle, tyle, tyle ... 

wszystko czym tylko jest miłość. Wtedy będziemy rajem Pana na-

szego na ziemi. Czyż ten raj Boży między nami się ziści? A dlaczego 

by nie miał? Czyż ręka Boża ukrócona? Czy przeciwnie nie jest ona 

w tych ostatnich czasach szczodrobliwiej otwarta i skorsza, i choj-

niejsza niż kiedy? I czyż nie mamy chować tej nadziei wśród nas i 

dla nas skoro nam Bóg dał zrozumienie i pragnienie rzeczy? 

 To jednak nie może się stać wychodząc zewnątrz, ale musi się 

rozpocząć z wewnątrz. Trzeba, żeby ci między nami, którym już dał 

Bóg zrozumieć to i pojąć to, i zapragnąć tego, podali sobie ręce, czyli 

raczej Panu Jezusowi, aby ich związał; i tylko wiernie odpowiadali 

Jego łasce, która niezawodnie rość będzie między nimi. To dzieło 

serca Jego, będzie go strzegł jak źrenicy oka i błogosławił mu całym 

błogosławieństwem swoim. Tylko raz powiedzmy to sobie i po-

wiedzmy Jemu, żeśmy gotowi, że go o to prosimy, żeby zaczął, żeby 

czynił, żeby prowadził i niech zacząwszy już nie opuszcza, aż ziści. 

Amen. 

 29 lutego 1871. Jutro wyjeżdża z Rzymu O. Henryk Cichocki i 

krótko zatrzymawszy się we Lwowie, żeby tylko zaprezentować się 

arcybiskupowi, zdąży do Jazłowca. Powinien tedy być tam na parę 

dni po otrzymaniu tego listu. O. Przełożony albo już pisał, albo pisać 

będzie wprost od siebie o nim, jednakże i ja ze swojej strony muszę 

Ci udzielić o nim zdania i wiadomości, żebyś o wszystkim miał lep-

sze wyobrażenie. 
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 Wiesz, że O. Henryk należy do słabizn w Zgromadzeniu, jed-

nak w gruncie jest poczciwy i dobrej woli, a w danych okoliczno-

ściach dobrze użyty może być pożytecznym. Jak został kapłanem ro-

dzice jego, którzy być może, że tej chwili oczekiwali natarli na niego, 

aby im teraz pomagał, bo oni są w niedostatku, a nawet nędzy. On 

zamiast się z tym otworzyć, zaplątał się w myślach i uczuciach, i sam 

w sobie rzecz całą ważył, i nie wytłumaczywszy się jasno zaczął 

mówić o prawie przyrodzonym i swoich obowiązkach, tak że to coś 

zakrawało na wystąpienie ze Zgromadzenia, i O. Przełożony tak to 

na razie zrozumiał, i tym bardziej był dotknięty, że nie widział żadne-

go powodu do tego, i tylko ten jeden mógł przypuszczać (nie wie-

dząc nic o prawdziwym), że biednemu Henryczkowi w głowie się 

przewróciło skoro raz został kapłanem. Rzecz się jednak wyjaśniła, 

jak ten nareszcie zdobył się na wypowiedzenie wszystkiego i prze-

czytał listy do siebie pisane. Przy tym zaś oświadczył się, że on nigdy 

nie chciał opuszczać Zgromadzenia i chce zawsze pozostać zakonni-

kiem i zmartwychwstańcem, tylko że teraz musi mieć gdzieś miejsce 

osobne i zarabiać, to jest mieć grosz własny, aby rodziców spoma-

gać. Stanęło tedy na tym, że O. Przełożony zezwolił, aby objął gdzieś 

w Galicji posadę, nie inną zapewne jak jaką wikarię i tym sposobem 

mieszkał i pracował poza Zgromadzeniem, aż póki się okoliczności 

nie zmienią, zawsze w duchu i istocie należąc do Zgromadzenia i 

dopełniając ile można będzie obowiązków zakonnika. W tym celu 

napisał O. Przeł.[ożony] list do ks. arcybiskupa i wstawia się za nim, 

donosząc zarazem, że tymczasowo mieszkać będzie w Jazłowcu ra-

zem z Tobą. Zaopatrzony jest także O. Henryk w obediencję, która 

mu pozwala na to mieszkanie i pracowanie poza Zgromadzeniem. 

Wszakże i inne Zgromadzenia najregularniejsze i jezuici pozwalają 

na to, kiedy jest słuszna przyczyna. Tak tedy, to jest w ten sposób 

rzeczy się obróciły z O. Henrykiem. 

 Kto wie? Może tam na miejscu rzeczy wezmą pomyślniejszy 
obrót, niż się spodziewamy. Lichy to zarobek, czyli dochód jaki wi-
kary ma na wikarii i niewiele będzie mógł rodzicom świadczyć. Nie 
czyni on tego wcale z chęci wyzwolenia się, ile mogłem zrozumieć, 
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owszem zdaje mi się, że ma szczerą chęć bycia w Zgromadzeniu. 
Wśród świeckich jednak księży grozi mu niemałe niebezpieczeństwo 
stracenia ducha, a przynajmniej żadnej nie ma nadziei i widoku po-
mocy duchownej. A ponieważ jest słaby w duchu (nie w chęciach 
jednak) i nieporadny, nie mający zdrowego sądu, a przynajmniej ja-
snego, lękliwy, bez żadnego hartu, więc trzeba się o niego troskać. 
To jedno mnie pociesza, że zanim wynajdzie się miejsce dla niego, 
parę miesięcy tam z Tobą razem przepędzi, i że przez ten czas ochło-
nie z pierwszych wrażeń taką zmianą w jego duszy sprawionych, 
rozpatrzy się, Ty go trochę opracujesz, i że tam wśród was przyjdzie 
do czegoś porządańszego i lepszego.  

 Bardzo rad byłbym, jeśliby i matka Marcellina mogła się nim 
także zająć, ale przy delikatności matki Marcelliny wypływającej 
zresztą z jej położenia i charakteru kobiety, nie przewiduję bardzo, 
jakby się to stać mogło. Mam jednak dobrą nadzieję, że się to jakoś 
stanie i zostawiam z ufnością rzecz całą Panu Jezusowi. Już On tyle 
rzeczy cudownych dla nas zrobił; pewno w tej sprawie tak nas jednak 
obchodzącej nie zostawi bez swego wdania się. Mieliśmy wiado-
mości od naszych ojców z Paryża. Ostatnia dziś otrzymana nie po-
cieszająca. O. Aleksander, który wskutek rozkazu opuszczenia Pary-
ża danego przez O. Przełożonego już się z niego wybrał, przyjechaw-
szy do Wersalu dostał w nocy krwotoku z piersi i leży słaby u Wizy-
tek tamtejszych. Doktór zapowiada parę tygodni rekonwalescencji. 
Mamy nadzieję, że nic gorszego nie będzie. Tymczasem o tym nam 
głównie chodziło, aby się wyniósł z Paryża, bo się nam ciągle jeszcze 
zdaje, że z Paryżem sprawa nieskończona; a ja, choćbym rozumie się 
wolał być fałszywym prorokiem, zawsze myślę, że Paryż bądzie jed-
nak zniszczony. Prawda, że może jeszcze nie w tej chwili, ale kto 
zaręczy, czy i nie w tej? 

 Przedtem jeszcze, temu z tydzień, miałem i ja list od O. Włady-

sława bardzo miły. Że on może Ci także sprawi pociechę, a zarazem 

że i matce, i siostrom być może miłym, więc Ci go posyłam z prośbą, 

abyś go im udzielił, a następnie żebyś mi go odesłał. O. Władysław 

mam nadzieję, że się ostatecznie zupełnie wyrobi, i że będzie należał 

do duszy Zgromadzenia, do której daj Boże, żeby wszyscy należeli, 
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którzy się do ciała liczą. Módl się za niego, ale tak prawdziwie, jak 

wiesz że to potrzeba; a i matka, i siostry niechaj się modlą. 

 Do m.[atki] Marcelliny mam list tak dobrze jak zaczęty, bo już 

w duszy od pewnego czasu uchwalony, że się tak wyrażę. Dziwi 

mnie raczej, żem się jeszcze nie wziął do niego, ale Pan Jezus chciał 

widać, abym ten wprzódy do Ciebie napisał. A i do Ciebie znowu 

niezadługo da Pan Bóg pisać będę, bo mam rzecz niejedną. Powiedz 

matce, że się teraz za Karolcię mocno i stale gorąco modlę, i że mnie 

ona w Panu bardzo obchodzi. Siostrom najserdeczniej w Panu kła-

niam [się], Panu Jezusowi coraz więcej oddaję i z duszy wszystkim 

błogosławię, a modlitwom się polecam. Pan Jezus z nami i w nas 

mój drogi i najdroższy O. Walerianie.  

   Jego a w Nim Twój ks. Piotr 

 

 

 

 

 

73. List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 189) 

 

Rzym, 11 marca 1871 [r.] 

 

 Mój drogi Ojcze Walerianie. 

 Byłem dziś z rana u O. Przełożonego u św. Klaudiusza i wi-

dząc na stoliku list od Ciebie wziąłem go z sobą, by się do niego do-

pisać, myśląc że w przeciągu dnia będę miał dość czasu, by na Twój 

do mnie list odpowiedzieć. Tymczasem inaczej się stało i mam 

wszystkiego pół godziny czasu do ostatniej poczty, a nie chciałbym 

na jutro wysłania odkładać z powodu wiadomości, jaką ten list O. 

Przeł.[ożonego] wam przyniesie, smutnej zawsze chociaż przewi-

dzianej śmierci O. Józefa. Więc tylko kilka wyrazów dodam, a mia-

nowicie braterskiego i miłosnego wyrzutu, że w tym ostatnim liście 

tak nieśmiało z uwagami swymi o Ameryce występujesz. Czynisz je 
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z najlepszej intencji i z pewną dobrą racją, a więc intencja Twoja 

pełna miłości powinna Ci dawać i śmiałość, ufność zupełną: amor 

foras pellit timorem. Występujesz jak jaki obcy w domu nie swoim, a 

Ty jesteś dzieckiem i bratem najprawdziwszym i najprawowitszym. 

Więc przez takie wystąpienie krzywdę nam czynisz; jak byś posą-

dzał, że my Cię za takiego uważać nie chcemy. Tylko bierz to, co Ci 

mówię w zupełnie miłosnym znaczeniu. Trzeba nam koniecznie 

przyjść do tej jedności w miłości, o której Ci w ostatnim moim liście 

pisałem. Wyjazd O. Przeł.[ożonego] do Ameryki już jest tak dobrze, 

jak ostatecznie zadecydowany. Ostatnie listy z Ameryki rzecz roz-

strzygnęły. Ze wszystkiego pokazuje się, że jest najlepsza nadzieja, 

że pobyt O. Przeł.[ożonego] tam u nich wszystko do tyla może na-

prawić, iż postawi się na dobry tor wszystko, a bez niego nie byłoby 

rady. Więc trzeba jechać. Ale o tym da Pan Bóg obszerniej napiszę. 

Śmierć O. Józefa, której asystował O. Przeł.[ożony] zdaje się, że była 

bardzo dobra; wszystko stało się w czasie, wszystko z jakimś błogo-

sławieństwem Bożym, a i to co poprzedziło ostatnie dni choroby by-

ły także dobre. Uiściłem się przed nim z polecenia Twego, żeby tam 

dla Ciebie zamówił, ale z tamtej strony bramy miejsce zamiatacza. 

Uśmiechnął się i odpowiedział: „Bylebym ja tam dostał jaki kątek!” 

Pocieszyliśmy się wzajemną dobrą nadzieją i ufnością w Panu. Tobie 

kazał serdecznie kłaniać [się], a i siostrom bardzo był wdzięczny, że 

się modliły za niego, bom mu o tym mówił. Racz im to ode mnie, to 

jest od niego oświadczyć. A co, czy nie mówiłem? Jak wyślę list do 

matki zaraz nazajutrz lub za dwa dni mamy list od niej. I tą razą tak 

samo się stało. Zabieram się do odpisania, i to natychmiast da Pan 

Jezus. Matce i siostrom kłaniam [się], jak zawsze z duszy. On z na-

mi. 

       Jego a w Nim Twój ks. Piotr 

 

 

74. List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 190) 

 

Rzym, 12 maja 1871 [r.] 
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 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Piszę dzisiaj krótki liścik. Spodziewałem się po owym liście do 

matki Marcelliny wyprawionym tydzień temu zaraz po wyjeździe O. 

Przeł.[ożonego] (który 6 maja wyjechał) posłać dalszy ciąg owego 

listu; tymczasem już tydzień upłynął, a nie mogłem tego uczynić. 

Lecz dzisiaj przychodzę nieco do czasu i zamierzam wziąć się na-

tychmiast do onego dalszego ciągu. 

 Tymczasem piszę ten krótki liścik, żeby uregulować nasze, że 

tak powiem, urzędowe stosunki. O. Przeł.[ożony] zostawił mnie po 

sobie rządcą Zgromadzenia ze wszystkimi prawami i obowiązkami 

należącymi do niegoż samego. O tym trzeba urzędownie wszystkich 

członków nieobecnych zawiadomić. Listy stosowne zostawił mi O. 

Przeł.[ożony] przez siebie samego sporządzone, tylko do mnie należy 

rozesłać je. Posyłam Ci tedy mój drogi O. Walerianie taki list O. 

Przełożonego, donoszący o odroczeniu zebrania ogólnego Zgroma-

dzenia na 4 listopada, o wyjeździe O. Przeł.[ożonego] do Ameryki i 

moim zastępstwie. Przyłączony jest do tego listu O. Przeł.[ożonego] 

osobny akt wychodzący od Rady Głównej Zgrom.[adzenia], a przez 

który ta Rada objaśnia punkt „Reguły” i tę wątpliwość, czy zebranie 

ogólne może być odroczone. Na tym to akcie było oparte owe odro-

czenie. 

 Teraz Ci donoszę mój drogi O. Walerianie, że wnieśliśmy tu na 

Radę Główną pytanie, czy oprócz tych braci, którzy podług „Reguły” 

mają prawo należeć do zebrania ogólnego nie byłoby stosownym, a 

nawet potrzebnym powołać na to zebranie O. Tomasza z Adryano-

polu i Ciebie z Galicji, byście do niego należeli z głosem objaśnia-

jącym i doradczym? Stanowczego nie dozwala „Reguła”. Odpo-

wiedź na to była, że i owszem; że bardzo jest stosowną i potrzebną 

rzeczą, abyście byli przywołani, a nawet i O. Luigi, który już z takim 

głosem należał do ostatniego zebrania. Daję Ci tedy znać o tym po-

stanowieniu Rady Głównej i uważaj odtąd siebie za powołanego do 

przyszłego zebrania ogólnego na 4 listopada, wskutek czego trzeba, 
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abyś jak potrzeba będzie i w czym będzie czynił do wyjazdu stosow-

ne przygotowania. 

 Prócz tego przyszły nam wczoraj najmilsze listy z Paryża  

i Wersalu od O. Aleksandra i [O.] Władysława. Wszystko się tyczy 

tego ostatniego, któremu Pan Bóg dał przecudowną łaskę w tak kry-

tycznej chwili. Dla spólnego zbudowania posyłam Ci te listy w kopii, 

tym bardziej, że mamy teraz tym większy obowiązek modlenia się za 

kochanego naszego O. Władysława. Więc też udzielisz ich matce 

Marcellinie, a ona siostrom, by się wszystkie jak najgoręcej modliły, 

a zarazem dziękowały Panu Jezusowi; dziękowały, jak to mówią, za 

już; a prosiły o jeszcze. 

 A teraz mój drogi i najdroższy O. Walerianie muszę Cię prze-

prosić, że od ostatniego Twego listu dobrze przed miesiącem otrzy-

manego, nic Ci nie odpisałem. Wiedz jednak, że cały miesiąc kwiecień 

byłem niesłychanie zajęty zacząwszy od kazań wielkanocnych, któ-

rych miałem kilka, aż do wyjazdu O. Przeł.[ożonego]. Przez cały ten 

czas niemal żadnych nie pisałem listów, wyjąwszy zupełnie nagłych. 

Teraz mam nadzieję, że wszystko się wynagrodzi. Nie piszę jednak w 

tej chwili wprost do Ciebie o rzeczach dotyczących się naszego wza-

jemnego stosunku, bo list do matki Marcelliny już rozpoczęty, i które-

go część pierwszą jej przesłałem, tą samą rzecz, a pełniej, tłumaczy z 

innej strony. Więc już muszę ten list pierwej skończyć do matki Mar-

celliny. 

 Ty mi tymczasem pisz proszę, nie tylko na ten liścik odpi-

sując, ale i na to co w tamtym liście do Ciebie się odnosi; jednym 

słowem pisz o wszystkim; proszę i czekam. Najdroższy, najmil-

szy mój Ojcze Walerianie, Pan Jezus chce byśmy byli jedno, zu-

pełnie jedno. I to się ziści z Jego łaski i już jest. Niech będzie po-

chwalony On Jeden, Najjedyńszy. Pozdrawiam w Panu naszym 

w pełności woli i łaski tak matkę jak siostry i osobno O. Henry-

ka. 

        Jego a w Nim Twój ks. Piotr 
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75. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1131) 

 

Rzym, 17 maja 1871 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze. 

Mea culpa, a nawet mea maksima culpa! Już dziesięć dni 

upłynęło od wyjazdu kochanego Ojca Przełożonego, a ja jeszcze 

nie pisałem. Bardzo i bardzo przepraszam i tylko proszę o jedno, 

byś mnie raczył wytłumaczyć i przebaczyć. Obiecuję poprawę. 

Wszakże Pan Jezus kazał sied[e]m razy sied[e]mdziesiąt razy na 

dzień przebaczać. 

Przyłączam tu kilka aktów lub listów; 

1°/ List Ojca Przełożonego odraczający Zebranie Ogólne i 

zwołujący je na 4 listopada. 

2°/ Liścik ode mnie do Ojca Przełoż.[onego]. 

3°/ List od ks. Barzyńskiego
23

 do tegoż. 

Bardzo dziękujemy za list ze szczegółami od O. Władysła-

wa i za przyłączony przy tym list od tego ostatniego. Wielce nas 

zbudował i dziękujemy Panu Bogu. Oczywista, że naszym zda-

niem trzeba Ojcu Władysławowi zostawić samemu sąd o jego 

oddalenie się z Paryża lub pozostanie. Pan Jezus z nami.  

Brat i sługa ks. Piotr 

___________ 
23

  BARZYŃSKI WINCENTY CR, ksiądz, zmartwychwstaniec (1838-1899). Ucze-

stnik powstania styczniowego 1863 r., misjonarz, działacz polonijny. Od 1866 

r. w USA, w 1874 r. współzałożyciel Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Kato-

lickiego w Ameryce i do 1899 r. proboszcz parafii Św. Stanisława Kostki  

w Chicago. Od 1898 r. prowincjał zgromadzenia w USA; w1890 r. założył 

Dziennik Chicagoski; w 1891 r. Kolegium Św. Stanisława Kostki (gimnazjum 

polskie). 
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76. List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 191) 

 

Rzym, 28 maja 1871 [r.] 

 

 Mój dobry Drogi jedyny Ojcze Walerianie. 

 Przecież! Tandem aliquando napisałeś mi list jakiego pożądała 

dusza moja. Ja myślę, że to pierwszy list taki, pierwsza korespon-

dencja taka miądzy dwoma członkami naszego Zgromadzenia. 

Otrzymałem ją dzisiaj w dzień Ducha Św.[iętego]. Oby Duch Św.[ię-

ty] temu dziełu swojemu obficie błogosławił! I niezawodnie przenaj-

obficiej błogosławić będzie. Tak jak Ty masz najlepszą nadzieję, tak 

i ja mam ją najlepszą i najmocniejszą. 

 Byłem 5 dni w łóżku, o czym obszerniej do matki piszę; dziś 

pierwszy dzień jestem na nogach: nie będę tedy długo pisał; chcę 

jednak natychmiast napisać, żeby niedługie były przerwy między li-

stami naszymi, szczególniej teraz. 

 Ach, jakbym tam ja chciał być u was, choć na dni kilka. Mój 

drogi Ojcze Walerianie. Co by to dla mnie była za uroczystość! Ale 

zostawmy to Panu Jezusowi. Tylko sobie powiadam: skoro mam po-

jechać na Maltę (bo na Maltę mam pojechać) O. Przeł.[ożony] zapo-

wiedział tam moją bytność arcybiskupowi i O. Rochowi, a są przy-

czyny do tego) czemużbym wracając nie mógł statkiem, który z Re-

ggio idzie do Ankony, zajechać aż do Tryestu, a za trzy dni do Ja-

złowca? Ale to tak imaginacja i serce mi mówią tak. Spodziewam 

się, że w danej godzinie rozum i sumienie powiedzą to, co potrzeba 

będzie, aby powiedziały. 

 Dzisiaj odpowiadam na Twoje rozmaite pytania i polecenia. 

 O. Feliński wyjeżdża na miesiąc czerwiec do Hyeres do pani 

Iwanowskiej, więc Twymi interesami zająć się nie może. Ale teraz 

O. Antonio tak doskonale wszystkie interesa prowadzi, że nie ma 

najmniejszej trudności w załatwieniu tych, o których piszesz lub pi-
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sać będziesz mógł. A zatem ta causa finita. 

 Co do wyjazdu O. Felińskiego dodaję objaśnienie, że pani Iwa-

nowska ma prawa do niego, bo jest jego dawną dobrodziejką, to 

pierwsza racja wyjazdu; 2-ga, że napisała „Historię świętą” bardzo 

dużą we trzech tomach dokładną i interesującą, i że ją O. Feliński 

poprawiał i cenzurował już przez lat 2. Więc teraz jedzie na dokoń-

czenie pracy. Idzie o Apokalipsę; 3-a, że tam bądzie w Hyeres pan 

Cezary Poniatowski, także dawny opiekun i dobrodziej O. Juliana, a 

z powodu tej jego tam obecności układać się będą lub kończyć inne 

interesa dość ważne. To co do O. Juliana. Co do O. Dawida Fennes-

sy, tedy proszę nie uważać za niepotrzebną jego wycieczkę do Ja-

złowca. On ma być prefektem studiów w nowym Kolegium w Ken-

tucky; niech zobaczy jak studia są ułożone i wyegzekwowane w Ja-

złowcu. A i stronie dyscyplinarnej i moralnej niech się także przy-

patrzy. Dwa lata pobytu w Rzymie zmieniły niemal zupełnie, a co do 

gruntu i zarodu to i zupełnie zmieniły kochanego Ojca i teraz tylko 

potrzeba, aby się to ustaliło. Pobyt w Jazłowcu wiele, wiele się do te-

go, tak mam nadzieję, przyczyni. Jest to również rzecz ważna jak 

pobyt O. Tomasza tamże u was. Tego na przykład nie mówię o po-

wtórnej wycieczce do was brata Leona, o której jeszcze nic nie wiem. 

Szczęściem, że ten brat jeszcze nie wyjechał i rozmówię się z nim o 

tym. 

Wracając do O. Dawida, przyznaję się do winy, że listu który 

on mi oddał w oktawie wielkanocnej do Ciebie z prośbą, aby się sio-

stry modliły w dzień jego ślubów dotąd nie odesłałem. Prawda, że na 

dzień naznaczony już by był nie przyszedł; mimo to jednak o tyle 

później dostanie się mu ta łaska; byleby jeszcze przed jego przy-

jazdem, o czym nie wątpię. A teraz proszę, abyście i Ty i matka naj-

droższa, przyjęli tego Ojca całym wylaniem braterskiego serca, o 

czym nie wątpię. Trzeba koniecznie ratować ten dom amerykański; 

ten Ojciec jest jedną z dobrych jego nadziei na przyszłość, ergo ... . 

 Donoszę dla wiadomości, że dałem O. Fennessy list do ks. Mo-

rawskiego we Lwowie polecając go, a razem tłumacząc, że przyczy-
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ną jego podróży jest przypatrzenie się jak w Jazłowcu prowadzą za-

kład naukowy, a to dlatego że on sam ma być dyrektorem studiów w 

nowym kolegium w Ameryce. Zdaje mi się, że to było potrzebne na 

wszelki przypadek, a może pośrednio i dla samego ks. arcybiskupa. 

 Teraz co do Twoich powątpiewań o racji mojego powiedzenia, 

że O.Tomasz nie ma prawa należenia do zebrania ogólnego mam Ci 

jedno do odpowiedzenia, a to jedno wszystko Ci wytłumaczy. Oto 

misja adryanopolska nie jest jeszcze uznana jako dom Zgromadzenia, 

i jest dotąd misją tylko, tak jak misja paryska lub w Texas, lub sam 

dom dzisiejszy w Kanadzie przed 1864 rokiem, w którym po raz 

pierwszy był uznany jako dom. Wszakże z „Reguły” wypływa różni-

ca między misją a domem. Dom u nas jest jako prowincja, a na jego 

ustanowienie trzeba osobnej uchwały przełożonego głównego, ro-

zumie się po zniesieniu się z radą. To dotąd nie było uchwalonym, i 

dlatego O. Tomasz nie jest przełożonym domu ale tylko przełożo-

nym misji. 

 Godzina poczty się zbliża, więc na dzisiaj list ten zamykam w 

nadziei rychłego przystąpienia do dalszej korespondencji. Raz jesz-

cze bardzo, bardzo Panu Jezusowi dziękuję za Twój list dzisiejszy; 

mogę powiedzieć, że dzień dzisiejszy zostanie jako najmilszy w du-

szy mojej, bo jako epoka rozpoczynająca to, co w naszym Zgroma-

dzeniu Bóg najlepszy zdziałać zamierza. Jemu cześć i chwała, i mi-

łość, i dzięki! Posyłam Ci dla pociechy kopię listu O. Augusta. I z in-

nych stron już nas dochodziły wiadomości o jego dobrej robocie apo-

stolskiej na Śląsku; ten list daje tej robocie inną pieczęć, to jest ze 

strony wewnętrznej, a nawet zakonnej. Nie jest to jeszcze doskonałe, 

są niebezpieczeństwa; ale O. August stoi na dobrej drodze. Pokaż ten 

list matce. Odpisałem mu dając pozwolenie na pobyt we Śląsku do 

nowego rozkazu. Na koniec przesyłam przez Twoje ręce kilka słów 

do matki. Miałem kawałek listu do niej rozpoczęty od dni wielu. Dziś 

dodałem słów kilka do jakiegokolwiek dokończenia, żeby u mnie 

darmo nie leżał, skoro już napisany, aby przy okazji odszedł. Teraz 

jeszcze przez dni kilka nie będę jeszcze wychodził, więc spodziewam 
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się napisać co główniejszego mam do matki. A więc przyciskam Cię 

do duszy mojej mój najdroższy O. Walerianie i bracie w Panu najser-

deczniejszy; w Nim, w Jego miłości nasze mieszkanie, w Nim, z 

Niego i dla Niego nasze życie. 

      Jego a w nim Twój ks. Piotr 

 Proszę powiedzieć, że otrzymałem „Pieśń Duszy” przed paro-

ma dniami. Nie miałem jeszcze czasu zajrzeć. 

 

 

 

 

 

 

77. List do ks. bpa Macieja Hirschlera
24

,  (ACRR 3703) 

+ 

Illme ac Rme Domine, 

Najprzewielebniejszy i najłaskawszy Pasterzu. 

Przeczytaliśmy ze wzruszeniem duszy pismo okólne Wa-

szej Ekscelencji, w którym raczyłeś polecić misję Zgromadzenia 

naszego w Adryanopolu współczuciu i hojności duchowieństwa i 

owieczek swoich, a zarazem raczyłeś wyrzec o samym Zgroma-

dzeniu naszym słowa wysokiego swego uznania i życzliwości. 

Przychodzimy za to podziękować z całego serca, i z tym więk-

szym wzruszeniem, że to po raz pierwszy zdarza nam Bóg naj-

łaskawszy sposobność podobnego podziękowania. Wiadomo bo-

wiem Waszej Ekscelencji, że Zgromadzenie nasze, które się tu w 

Rzymie na grobach męczenników zawiązało i pod okiem Stolicy 

Apostolskiej nie bez jej błogosławieństwa urosło, chociaż krajo-

wi naszemu z niczym innym słyszeć się nie dało jedno ze sło-

___________ 
24

  MACIEJ HIRSCHLER (1807-1881) - biskup przemyski, dyrektor zakładu teolo-

gicznego łacińskiego w Przemyślu od 1870 r. Założył Towarzystwo Bonus 

Pastor w 1873 r. Por. Leksykon Historii Polski, WWP, W-wa 1995 r. 
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wem Bożym, mimo to wszelako stało się celem pocisków i jako-

by znakiem, któremu się wielu sprzeciwi.  

Wprawdzie to nas zgoła nie zraża i owszem pociesza raczej z 

duchownej strony, pozwalając nam mniemać, że Zbawiciel i Pan nasz 

kładzie na nas jakieś dalekie a nie zasłużone podobieństwo do siebie, 

zwłaszcza gdy przy tym nigdy nie spostrzegliśmy, abyśmy kiedy za-

służyli na naganę ze strony Najprzewielebniejszych Biskupów na-

szych. Jednakowoż nie możemy powiedzieć, abyśmy zasłużyli dotąd i 

na ich pochwałę lub na czynniejsze z ich strony popieranie naszych 

dobrych chęci i prac jakichkolwiek.  

Pierwsze takie publiczne słowo zachęty i poparcia słyszymy z 

ust Twoich Najprzewielebniejszy Pasterzu, i dlatego oto jest nam ono 

tak nad miarę miłe, nie już jako uznanie jakichkolwiek przeszłości, 

ale jako najlepsza zapowiedź na przyszłość, jako nadzieja i otucha, że 

i na ojczystej ziemi, jak tego mamy najgorętsze pragnienie, będziemy 

mogli pod życzliwym okiem i skutecznym błogosławieństwem Pa-

sterzy naszych pracować na chwałę Pańską dla dobra dusz i dla po-

żytku kraju. I dlatego najbardziej tak głęboko wdzięczni jesteśmy 

Waszej Ekscellencji za to Jego przezacne łaskawe słowo. Prosimy 

przeto Waszą Ekscelencję przyjąć uprzejmie ten wyraz naszej czci 

pełnej wdzięczności i serdeczne zapewnienie, że będziemy według 

sił naszych i łaski Bożej gorąco modlili się do Pana i Zbawiciela na-

szego, aby Jego łaskę dla nas Swoją łaską sowicie wynagrodził. Pro-

sząc zarazem o dalsze łaskawe względy i zamawiając je sobie szcze-

gólniej na ów raz szczęśliwy, kiedy nam Bóg najlepszy otworzy wro-

ta do pracy w naszym własnym kraju, pokornie upraszamy W.[aszą] 

E.[kscelencję] o Jego pasterskie błogosławieństwo. Przy czym niżej 

podpisany, zastępujący Przełożonego Głównego, który w tej chwili 

w sprawach Zgromadzenia odjechał do Ameryki, poleca się osobi-

ście pamięci i dobremu sercu W.[aszej] Eksc.[elencji], i pełen naj-

wyższego szacunku ma zaszczyt zostawać Ekscellencji Waszej. 

Illme ac Rme Dne 

najniższym w Chrystusie Panu synem i sługą 
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podpisano: ks. Piotr Semenenko 

ze Zgrom.[adzenia] Zmartwychwst.[ania] Pańskiego 

Rzym, 8 czerwca 1871 [r]. 

 

78. List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 192) 

 

Rzym, 12 czerwca 1871 [r.] 

 

 Najdroższy w Panu Ojcze Walerianie. 

 W liście do matki wypisałem myśl stanowczą, która mnie przy-

szła względem niej, a przez następstwo i względem całego Zgroma-

dzenia sióstr. Do tego listu Cię odsyłam i chciałbym, żebyś go 

wprzódy przeczytał nim dalej się zapuścisz w czytanie niniejszego. A 

teraz kiedy wiesz o całej tej myśli, powiem, co się Ciebie tyczy. W 

całym tym wewnętrznym zajmowaniu się przed Panem tą myślą czu-

łem, że decyzja w tej rzeczy ostatecznie od Ciebie zależy, to jest od 

Twego na tę myśl zgodzenia się. Jeżeli ona przed Panem, w zupełnej 

swobodzie i prawdzie ducha, wydaje Ci się od Pana i Ty się na nią 

zgodzisz, wtedy będzie to znakiem, że ona jest od Niego, że Pan Je-

zus pragnie takiego postawienia rzeczy w Zgromadzeniu sióstr i roz-

porządzenia z matką. Wtenczas On i kochanej matce niezawodnie da 

to samo uczuć i sprawdzi się to, co powiedział: W ustach dwóch lub 

trzech świadków stanie wszelkie słowo; i to drugie: Na cokolwiek w 

modlitwie dwóch lub trzech z was się zgodzi, będziecie to mieli od 

Ojca. A więc z takim słowem odsyłam całą tę rzecz do Ciebie. 

 Nie potrzebuję mówić, żeby to i siostry bardzo uspokoiło, boby 

Matce znacznie odjęło fatygi zewnętrznej, która bądź co bądź przy-

czynia się do upadku na siłach. 

 Najdroższy mój chcę dziś koniecznie te listy odprawić, więc 

więcej nie piszę. Rad jestem, że dopadłem dzisiaj chwili wolniejszej 

czasu; jutro i w dniach następnych już się go mieć nie spodziewam, 

bo prócz innych rzeczy mam na karku deputację poznańską, która tu 

przybyła z 240 000 podpisami i bardzo pomyślnie i świetnie już sta-
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nęła moralnie przed papieżem, zanim stanie faktycznie, co będzie 

zdaje się 16 t. m. 

 Posyłam Ci dla wiadomości list, jaki napisałem do ks. Hirschle-

ra z podziękowaniem za jego list okólny na naszą korzyść umie-

szczony w Tygodniku Katol.[ickim] pozn.[ańskim] Napiszę do ks. 

Stagraczyńskiego, żeby wam Tygodnik [Katolicki] posyłał. Już daw-

no chcę to uczynić, ale dotąd zapominałem. Jednego okresu żałuję w 

tym moim liście, który ołówkiem podkreśliłem. Cóż robić, już się 

stało. 

 Przyłączam także na osobnej kartce objaśnienie i prośbę o obja-

śnienie co do przysłanych mi od matki pieniędzy, którą to kartkę 

miałem już wcześniej spisaną przed otrzymaniem dzisiejszego listu, 

na który teraz odpisuję. Odpiszę da Pan Bóg na list matki, albo raczej 

na niektóre zaległości z kilku listów; mam nadzieję. Dzięki Bogu, 

zdrowie mi znowu zupełnie służy. I wszyscy mniej więcej zdrowi. 

Pan Jezus z nami najdroższy, najserdeczniejszy mój O. Walerianie; 

On z nami i w nas. 

       Jego a w Nim twój ks. Piotr 

 

 

79. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1132) 

 

Rzym, 14 czerwca 1871 [r]. 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze. 

Przepraszam i bardzo przepraszam, że nie pisuję co tydzień. 

Mam tego szczery zamiar i chęć, tylko mi się dotychczas to nie 

udało. Umówiłem się teraz z pocztylionkiem ambasady, żeby co 

środę do mnie po listy przychodził i mam nadzieję, że korespon-

dencja pójdzie regularnie. 

Bardzo już dawno nie mieliśmy od Was wiadomości. Byłeś 

łaskaw pisać do O. Karola 24 czy 25 maja, gdzie też dałeś nam 

wiadomość o wyratowaniu się O. Władysława, to jest o zachowa-
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niu go nam przez Opatrzność. Deo gratias. Gdzie teraz jest i co 

robi? My tu dzięki Bogu zdrowi jesteśmy i Pan Bóg nas dotych-

czas cało zachował. Na Malcie też dobrze z Jego łaski, właśnie 

otrzymuję stamtąd list z 9 czerwca, który mi daje dobre wiado-

mości. Miałem też dobre wiadomości od Ojca Tomasza z Wie-

dnia i Wrocławia, czekam teraz na wiadomości z Poznania. We 

Wrocławiu biskup bardzo go uprzejmie przyjął i przyrzekł rozpi-

sać składki na Adryanopol po całej diecezji. Uczynił to w mojej 

diecezji biskup przemyski i wmieścił do swego Cyrkularza bar-

dzo pochlebne słowo dla naszego Zgromadzenia. Pierwsze to sło-

wo publicznej pochwały dla nas jako ciała z ust biskupa polskie-

go. Podziękowałem mu osobnym i szczerym, serdecznym listem. 

Zdaje się, że dla naszego Zgromadzenia w przemyskiej diecezji 

otwierają się wrota do wejścia do kraju i tam znajdziemy najlep-

szych przyjaciół. Zostawmy to Panu Bogu, a korzystajmy z tego, 

co daje. Dlatego to nie zaniedbałem natychmiast napisać do bi-

skupa. Lwowski nie okazał się nam przychylnym w tych osta-

tnich czasach, odmówił Matce Marcellinie oddania nam parafii 

Niżniowskiej, ofiarowanej nam przez państwo Lanckorońskich, 

tej parafii kollatorów. Nie wiem, czy i drugi raz odmówił, kiedy 

teraz był w Jazłowcu (co miało być 10 i 11 czerwca podczas jego 

wizyty pasterskiej po diecezji) i kiedy matka Marcellina podczas 

tego dwudniowego pobytu jego w klasztorze miała raz jeszcze 

szturm o to do niego przypuścić. 

Tu w Rzymie jest teraz deputacja poznańska, a na jej czele 

pan Józef Morawski, dyrektor Landszafty poznańskiej przy nim 

są Staś Chłapowski
25

, Zygmunt Skórzewski
26

, Sułkowski, Roman 

___________ 
25

  STANISŁAW CHŁAPOWSKI (1822-1902), ziemianin, związany ze stronnictwem 

ultramontańskim (kat.), współzałożyciel „Orędownika” w 1871 r. W latach 

1854-1899 poseł na sejmy prowincjonalne w Wielkim Księstwie Poznańskim. 

Od 1887 r. członek pruskiej Izby Panów. Por. Leksykon Historii Polski, 

WWWP, W-wa 1995 r. 
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Czartoryski
27

, Marcelli Żółtowski, itd. Z Galicji telegrafowano, 

że przyjeżdża Jerzy Lubomirski
28

 na czele deputacji galicyjskiej, 

na którą tedy czekamy. Będzie przeto dość okazała deputacja. Z 

poznańskiego przywieźli na adresie około 290.000 podpisów 

powiadają, że z Galicji także przywożą przeszło 100.000. Jest to 

tedy COŚ, co można pokazać. Tadeputacją jestem czynnie zajęty, 

bo się do mnie udali. Musiałem nawet inne tłumaczenia łacińskie 

adrem sporządzić, bo to, które z Poznania przywieźli nie było po 

łacinie, chociaż łacińskie. Mam tu także wiele do czynienia w 

ciele rektorów, bo się rektorowie w ciało zawiązali. Niemal 

wszystkie protestacje w imieniu rektorów drukowane są mojej re-

dakcji. To samo i adresy do Papieża, które nie były drukowane. 

To ciało rektorów nabrało tu wielkiej powagi i przed rządem 

włoskim i przed ciałem dyplomatycznym. 

Chciałbym napisać list do kochanego Ojca Władysława, ale 

dzisiaj już czasu nie mam, bo mój pocztylion czeka i godzina 

nagli. Niechby on do mnie napisał, proszę mu to powiedzieć, 

wielką by mi sprawił przyjemność. Noszę się z tą myślą, żeby go 

do Rzymu na odpoczynek po tylu trudach zaprosić, a myślę, żeby 

to było zdrowo i dla jego duszy. O. Feliński jak wiesz zapewne 

___________ 
26

  ZYGMUNT MICHAŁ SKÓRZEWSKI (1828-1901), ziemianin. Od 1859 r. ordynat 

czerniejewski. Członek dziedziczny pruskiej Izby Panów (1869). Członek Po-

znańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Autor Wspomnień Wschodu... 

(1855). Por. Leksykon Historii Polski, WWWP, W-wa 1995 r. 

27
  CZARTORYSKI ROMAN ADAM  (1839-1887), książę, więziony w 1863 r. przez 

władze pruskie za sprzyjanie powstaniu styczniowemu; 1867-71 poseł do par-

lamentu Związku Północno-niemieckiego; 1882-1887 poseł do galicyjskiego 

Sejmu Krajowego, prezes Klubu Centrum. Por. Leksykon Historii Polski, 

WWWP, W-wa 1995 r. 

28
  JERZY HENRYK LUBOMIRSKI (1817-1872), książę, mecenas kultury, ordynat 

przeworski i kurator lit. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie 

(1869). Członek dziedziczny austriackiej Izby Panów (1861); współzałożyciel 

i członek Akademii Umiejętności (1872). Por. Leksykon Historii Polski, 

WWWP, W-wa 1995 r. 
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jest u pani Iwanowskiej w Hyeres. Pisał już dwa razy, dobrze mu 

tam i ja rad jestem, że nieco odpocznie. A Ty mój najdroższy 

Ojcze Aleksandrze, co z sobą zamierzasz? Pisał mi O. Przełożo-

ny, że masz zamiar rzemiennym dyszlem udać się do Galicji. Na 

taki to tylko przypadek zapraszałbym O. Władysława do Rzymu, 

bo inaczej on zawsze powinien być przy Tobie. Proszę mi łaska-

wie napisać o swoich zamiarach i ruchach. Gdybyś się udawał na 

południe we Francji, tedy proszę rozporządzać O. Władysławem 

według mojej woli. Bardzo się cieszę, że ten list do Ciebie napi-

sałem, jednym ciężarem mniej i lżej na sumieniu. Czekam teraz 

na Twoją odpowiedź. Proszę przeprosić siostry wersalskie, że tak 

dawno do nich nie pisałem, nawet obowiązków prostej grzeczno-

ści nie dopełniając. Niech mi tego za złe nie biorą. Przed Panem 

Bogiem nie mam sobie nic do wyrzucenia i ciągle a serdecznie 

modlę się za nie do Pana. Mam jednak zamiar przy pierwszej 

wolnej chwili napisać do Matki przełożonej, a tymczasem proszę 

i ją i wszystkie siostry serdecznie w Panu pozdrowić. 

Kłaniam [się] też najuprzejmiej ks. Szrejterowi i dobrej je-

go przypominam się pamięci. Artykułu z Civilta Cattolica o mo-

im „Quid Papa” nie ma co mu posyłać, bo tam jest tylko raczej 

bibliograficzna wzmianka o moim dziełku niż jego rozbiór, w 

której nazywa mnie wprawdzie głębokim i daje ogólne po-

chwały, ale w treść dziełka nie wchodzi. Będzie w Correspon-

dance de Rome przyszłym numerze nieco obszerniejszy arty-

kulik, ten mu zapewne prześlę, już i dlatego że objętość tej ostat-

niej nie jest tak wielka jak Civilty, a więc łatwiej ją przesłać. 

Dziękuję najlepszemu ks. Szrejterowi za jego dobrą wolę, a po-

dziękuję raz drugi, jeśli ją łaskawie wykona. Zawsze dziękuję. 

Polecam Cię mój najdroższy Ojcze Aleksandrze najobfitszej ła-

sce Bożej, modlę się szczerze za Ciebie, najlepszym sercem naj-

lepiej Ci życzę i proszę o Twoje dobre serce i modlitwę. Pan Je-

zus z nami. 

Twój w Jego miłości ks. Piotr 
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80. List do O. Juliana Felińskiego CR (ACRR 2174) 

 

Rzym, 14 czerwca 1871 [r]. 

 

Mój drogi Ojcze Julianie. 

Otrzymałem od Ciebie dwa listy, za które ślicznie dziękuję: 

jeden z 6, a drugi z 14 czerwca. Dziękuję za fatygę, jaką sobie za-

dałeś w Marsylii odwiedzając mojego Mayera. Proszę z powrotem 

także nie zapomnieć o nim i w cokolwiek zaopatrzyć mam nadzieję, 

że coś dla niego od kogo dostaniesz. O wszystkich szczegółach tyczą-

cych się pana Cezarego bardzo również jestem wdzięczny, będę się 

starał do nich zastosować. 

Chciałem sam pisać, że Mszy [świętej] z intencjami podług 

„Reguły” nie myślałem podług tego miesiąca za Ciebie odpra-

wiać. Ponieważ sam przyszedłeś do tego wniosku, więc tym le-

piej. Do zupełnie czystych rachunków potrzebne są następne wy-

kazy tego, co wziąłeś na swoją podróż od Kollegium.  

Naprzód ode mnie przy wyjeździe w złocie fr.   20,00 

Potem za Twój tłumoczek skórzany  - 23,00 

Potem za paszport  -   5,00 

I jeszcze za powóz mniej więcej  -   2,00 

A zatem mniej więcej       50,00 

I to trzeba będzie zwrócić Kollegium, bo to z kolegialnych 

pieniędzy wydaliśmy albo ja, albo O. Antoni. Trzeba, żeby o tym 

pomyślała pani Iwanowska. 

 W tej chwili otrzymuję z Krakowa list od ks. Albina Duna-

jewskiego do Ciebie, polecający pannę Wysocką, którą ja tu zamiast 

Ciebie przyjąłem. W tym liście jest podobne wyrażenie: „Czyś Oj-

ciec odebrał 100 franków, które wręczyłem pani Adamowej Potoc-
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kiej, a otrzymałem je od M. Florentyny?”. To Ci podaję do wiado-

mości. Przed paroma tygodniami przyjechał do Rzymu ks. Antoni 

Szadurski, który tu dawniej parę lat przepędził w Rzymie i doktory-

zował się. Było to w 1862 [r.] i 3; za czasów ks. Ruszkiewicza i Za-

błockiego. Przywiózł on teraz od pierwszego list, który tu przyłą-

czam i tylko dodaję, że sprawą odpustu o jakim tam mowa sam się 

zająłem. Ponieważ jednak będzie to kosztować, a on tam mówi o 

jakimś już przysłanym na to funduszu, więc proszę i ten wydatek, 

który muszę zrobić policzyć do powyższego mego rachunku, to jest 

do rachunku, który trzeba wypłacić Kolegium. Tutaj jednak z tym 

zastrzeżeniem, że jeżeli ów fundusik już na Kolegium wydałeś, tedy 

nie ma o czym mówić, a trzeba wprost zapłacić za ten odpust. Z Po-

znania przyjechała tu deputacja, która mi teraz cały czas pochłania. Z 

Galicji przyjeżdża druga, która się do tej przyłącza, na czele galicyj-

skiej jest książę Jerzy Lubomirski. Jest nawet i z Białej Rusi pan Ho-

łyński. A więc będzie okazalej jeszcze niż się z początku zdawało.Tu 

u nas dzięki Bogu wszystko w porządku. Kolankiewicz już był na 

wyjeździe i to bez rekolekcji. Dopiero przedwczoraj, kiedy już z kar-

dynałem rzecz była załatwiona, dał się przekonać i namówić na reko-

lekcje. Przyczynił się do tego i list Twój, bo mu odczytałem (prze-

puszczając co potrzeba było), to co mi o nim pisałeś. Pani Iwano-

wskiej zasyłam najserdeczniejsze ukłony i najszczersze życzenia. 

Byłoby mi bardzo miłym, gdybym tam mógł być razem z Tobą u 

niej przez dni parę. Ale cóż robić! Proszę się też pokłonić najser-

deczniej pani Stadnickiej. Bardzo żałuję, że jej nie mogę widzieć. A 

czemu by nie przyjechała do Rzymu? Proszę Cię drogi mój Ojcze 

Julianie modlić się za nas i pisywać o sobie i o wszystkim. Ach, ko-

niecznie a serdecznie, najserdeczniej uściskaj ode mnie Bohdana. Nie 

wspomniałeś mi, czy się ucieszył na widok „Przyjaźni Aniołów”? 

Winszuję mu tak dobrego małżeństwa córki, i życzę nowożeńcom 

wszelkich łask Bożych. Pan Jezus z nami.   

Twój w Jego miłości ks. Piotr 

81. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1133) 
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Rzym, 7 lipca 1871 [r]. 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze. 

Bardzo przepraszam, że się 3 czy 4 dni spóźniłem z odpo-

wiedzią na miły list z 28 czerwca, otrzymany 2-go lipca, a na 

który chciałem natychmiast odpisać. Piszę przez pocztę, bo jak 

się pokazuje przez ambasadę jeszcze niewygodnie, nie muszą 

być dawne komunikacje przywrócone na dawny sposób. O mi-

sjonarstwo ks. Perraud udałem się do O. Kalinki, który teraz pro-

wadzi wszystkie stosunki z Propagandą. Miał on pisać do O. 

Aleksandra, więc zapewne i co do tego się skomunikował. 

O pieniądzach otrzymanych od Matki Marcelliny nie pisa-

łem dotąd, bo po ich otrzymaniu odwołałem się do Matki, żeby 

mi napisała co one znaczą; przyszły bowiem do mnie bez zawia-

domienia celu, na który są przeznaczone. Teraz kiedy z listu O. 

Aleksandra wiem o nim, więc podwójnego dopełniam obowiąz-

ku. Naprzód donoszę, że 500 fr. w złocie otrzymałem, a nastę-

pnie bardzo pięknie w imieniu domu rzymskiego dziękuję, że się 

jemu dostały. W dzisiejszym Univers czytałem obronę Polaków 

przeciw napaściom Francuzów, której Ojcu Aleksandrowi szczerze 

winszuję. Szczególniej k'rzeczy ta myśl, że ogon emigracji polskiej 

stał się głową Komuny francuskiej. 

Na świętego Piotra miałem szczęście przemawiać do Ojca 

Św. [iętego] w wielkiej sali Konsystorialnej w imieniu wszyst-

kich Kolegiów zagranicznych tamże zebranych. Było około 400 

uczniów. Było to uroczyste. Święty Piotr przyniósł mi na urodzi-

ny niespodziankę, bo ja dlatego mówiłem, że starsi rektorowie, 

ani też dziekan, nie byli przygotowani do mówienia, a ja miałem 

mowę w kieszeni, którą z rana po Mszy [świętej] przed pójściem 

na audiencję na papier rzuciłem. Audiencja bowiem była nam na 

ten ranek niespodzianie przeznaczona i nie było czasu umówić 

się wprzódy o mowę. Co do ruchów przyszłych O. Aleksandra 

głównie tym się cieszę, że zdrowie zdaje się lepiej służyć. Panie 
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Boże błogosław w każdym ruchu i niech każdy będzie wedle wo-

li Bożej, i z obfitym pożytkiem dla duszy, i z większą chwałą 

Bożą. Bardzo mnie nagle i niespodzianie uderzyła wiadomość o 

niebezpieczeństwie życia dwóch sióstr, o których piszesz. Siostra 

Taida za mojej bytności nie zdawała się żadnego śladu choroby 

jakiejkolwiek okazywać, prócz bólu głowy. Wola Boża! Pisałem 

do Matki Przełożonej na ich święto i wynurzyłem moje współ-

czucie. O przeniesieniu wizytek do kraju nie wiem, co mówić. 

Jeden mi tylko wydaje się widok otwierać, a to w połączeniu z 

Matką Chołoniewską we Lwowie. Ale to tam na miejscu tylko 

będzie można o tym traktować. 

My tu w Rzymie dzięki Bogu jesteśmy przy zdrowiu. Z po-

wodu i z okazji Deputacji poznańsko-galicyjskiej Pan Bóg nas 

nieco zaopatrzył, tak że mogliśmy krzyczące długi zaspokoić. Są 

jednak pozostałości, które się znowu z dniem każdym powięk-

szają. Bardzo by dobrze było gdyby dług do Kolegium był ui-

szczony, bo bym nie chciał, aby on na wierzch wyszedł, i żeby 

go trzeba było ekskuzować. Zrobiłoby to złe wrażenie, a jest tego 

3.500 lir. Co do Ojca Władysława ciekawy jestem, jakie to go 

czekają lub już spotkały chwały ludzkie? Co do utrzymania misji 

w Paryżu nie widzę żadnej przyczyny, aby ją zwijać w tej chwili. 

Jeżeli pisałem o przybyciu O. Wład.[ysława] do Rzymu, to ze 

względu na niego. Ciekawość norwidowską złożyłem ad acta, 

dawszy ją wprzódy oglądać Bronisławowi Zaleskiemu, który tu 

jeszcze bawi i z nami na początku wakacji na wieś wyjeżdża, że-

by skończyć pracę swoją „O Rzymie dzisiejszym”. My się wy-

bieramy na wieś, jeszcze nie wiemy gdzie? Rozstrzygnie się to w 

przeciągu tygodnia. Na końcu przepraszam, że mimo postano-

wienia pisania co środę już dwie minęły, a ja nie pisałem. Praw-

da, że jestem niesłychanie zajęty. Jednakże wracam do mojego 

postanowienia pisywania co tydzień, a najdalej co dni dziesięć. 

Pan Jezus z nami mój najdroższy i najukochańszy Ojcze Alek-

sandrze, ściskam Cię w Panu najserdeczniej. Kłaniam [się] przy 

tym wizytkom bardzo serdecznie w Panu i co do nich rachuję na 
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to, że się wspólnie za siebie modlimy, więc raz jeszcze Pan Jezus 

z nami. 

W Jego miłości najoddańszy brat i sługa ks. Piotr 

82. List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 3454) 

 

Rzym, 7 lipca 1871 [r]. 

 

Mój najdroższy i prawdziwie drogi Ojcze Władysławie. 

W tych dniach zgrozy i okropności, wiedząc żeś w Paryżu 

co chwila między życiem i śmiercią, modliłem się za Ciebie i 

częściej i goręcej niż kiedy; nieraz nad Tobą czyniłem w duchu 

znak krzyża świętego i oddawałem Panu Jezusowi. W ostatnich 

dniach podczas szturmu i bójki na ulicach tym bardziej stałeś mi 

w myśli i w duszy. Dzięki Panu Jezusowi zachował Cię nam ca-

ło. Niechże teraz cały ten ogień, przez który przeszedłeś będzie 

dla Ciebie jako czyściec przebyty i bogdaj byś teraz żyć zaczął 

tym czystszym i zupełnie boskim życiem. Nieraz mi przychodzi 

życzenie widzenia się z Tobą mój drogi O. Władysławie, żeby o 

tym wszystkim pomówić i z tego korzystać. Nawet mi przy-

chodziła myśl zaproszenia Cię na wakacje do Rzymu, ale cóż 

kiedy się to zdaje niepodobnym i trzeba to moje życzenie Panu 

Bogu zostawić. Mój drogi i najdroższy Władysławie weźże się 

Ty sam do rzeczy, stań jak najczyściej z Panem Jezusem, proś 

Go, aby Ci dał w niczym się nie zachwiać i stanąć mocno na 

podstawie woli Bożej. Z powodu zyskanego przez Cię stano-

wiska jesteś, jak to przeczuwam wśród nowego rodzaju pokus, 

niechże się one obrócą na chwałę Bożą i korzyść Twoją. 

Pisz do mnie mój najdroższy, pisz natychmiast, napisz mi 

wszystko i otwórz się najserdeczniej. Ty wiesz, z jakim ja dla Ciebie 

jestem sercem, to jest, jakie mi Pan Jezus dał serce dla Ciebie. Pisz te-

dy i to zaraz, nie odkładaj nawet na jutro. Czekać będę Twego listu, 

jak najprędzej. Opisz mi także, co wiesz i o wizytkach, a szczególniej 

o umierających siostrze Józefie Kazimierze i Taidzie. Pan Jezus z na-
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mi. 

Twój w Nim ks. Piotr 

 

 

83. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1134) 

 

Rzym, 9 lipca 1871 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze. 

Pisałem przed parą dniami, ale zapomniałem napisać o jednym 

ważnym szczególe, a tym jest bytność pana Cezara Poniatowskiego w 

Rzymie. Był tu ze 3 do 4 tygodni. Dopiero w jakie 8 dni po przyje-

ździe do mnie się zgłosił. Był u mnie potem cztery razy, ale tylko dwa 

razy mnie zastał; ja u niego byłem pięć razy, ale nie zastałem ani razu. 

Zostawił mi na nasze potrzeby 500 franków i na tym się wszystko 

skończyło. Była tu wielka kwestia, czy pytać go o ową sprawę zapisu 

pani Dionizy
29

? Zdawało mi się, że wprzódy wypadało go zapytać, 

czy będzie w Paryżu, albowiem w takim razie natura rzeczy sama na-

kazywała, aby Tobie drogi Ojcze Aleksandrze zostawić porozumienie 

się z nim o całym tym interesie. Tu zaś w Rzymie uprzedzając i nie-

wcześnie pytając mogliśmy popełnić niedyskrecję. 

Na moje pytanie odpowiedział, że będzie w Paryżu, chociaż 

później dopiero i nie wcześniej, jak w sierpniu. Powiadał mi, że 

wprzódy do Niemiec pojedzie, zapewne do Karlsbadu, gdzie je-

dzie pani Rzewuska i jej córka pani Stadnicka. Dla tej ostatniej 

uważałem, że pan Cezar ma wielki szacunek. Była ona teraz w 

Hyeres u babuni w tym samym czasie co i pan Cezar, na po-

___________ 
29

  DIONIZJA Poniatowska (1816-1868), historyczka, filantropka; prowadziła na 

Ukrainie zakład wychowawczy dla dziewcząt; opublikowała rozprawy i arty-

kuły o Kościele katolickim i grecko-katolickim Rosji i Rusi, polityce carów i 

towianiźmie. Por. Leksykon Historii Polski, WWWP, W-wa 1995 r. 
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czątku czerwca i stamtąd wybrała się do matki do Karlsbadu. Z 

drugiej strony pani Konstancja dopiero 3 lipca była we Lwowie i 

zaledwie koło 15 będzie w Karlsbadzie. A zatem pan Cezar 

prawdopodobnie drugą połowę lipca, a może i znaczną część al-

bo cały sierpień tam przebawi. 

Daję do wiadomości te wszystkie szczegóły, żebyś drogi Ojcze 

Aleksandrze mógł stosownie pokierować Twymi krokami. Z tego 

wszystkiego wypada, że na zamierzone przez Ciebie kąpiele jeszcze 

by Ci czas wystarczył. Trzeba by tylko nie chybić pana Cezara albo 

w Paryżu, kiedy on tam będzie, albo też w Karlsbadzie, gdybyś swo-

je kąpiele prędzej skończył i jechał do Galicji, a pan Cezar jeszcze 

bawił w tym ostatnim miejscu. W tym celu poleciłem jednemu z Oj-

ców, aby napisał do brata Leona bawiącego w Karlsbadzie, niechaj 

dowie się tam o wszystkim na miejscu i da Ci znać, jak rzeczy stoją, 

a następnie niech Ci donosi o dalszym przebiegu rzeczy. Tyle o tym. 

Deputacja poznańska i galicyjska zostawiła nam przeszło 2.000 fr. i 

to nas bardzo pokrzepiło, razem z tym cośmy mieli od Ciebie i z in-

nych stron. Mogliśmy spłacić dobrą część długów bieżących, chociaż 

teraz znowu jesteśmy u końca, albo raczej da capo, jak się podoba. 

Ale dzięki serdeczne Panu Jezusowi za Jego opiekę. 

Wybieramy się na wieś, bo już zaczynają się niedomagania 

młodzieży wraz z upałami. Nie zdecydowaliśmy się jeszcze mię-

dzy Genzano a Poli, bo do Mentorelli niepodobna. Przeszłoro-

czny tam pobyt pokazał całą niepraktyczność i niedogodność 

latowania na gołych skałach. Doniosę o tym, co nastąpi. Zdaje 

się, że może jeszcze przez lato będzie spokojnie. Ale tu straszne 

rzeczy gotują się we Włoszech. Pan Jezus z nami mój najdroższy 

Ojcze Aleksandrze. 

Twój w Jego miłości najoddańszy brat i sługa ks. Piotr 

 [P. S.] O. Władysława najczulej pozdrawiam. 

84. List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 1393) 
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Rzym, 9 lipca 1871 [r.] 

 

Mój najdroższy w Panu O. Walerianie. 

Otrzymałem wczoraj od Ciebie dwa listy Twoje razem 

przysłane, z których jeden był pisany jeszcze w Jazłowcu pod 

datą 29 czerwca, drugi jest z Krakowa z 4 lipca i jest raczej dopi-

skiem do listu O. Henryka. 

W pierwszym mi piszesz: „Z listu Matki Marcelliny do-

wiesz się Ojcze, itd.”, a w drugim dopisujesz: „Listy jako widzisz 

dobry Ojcze w dzień Twego patrona pisane dotąd jeszcze nie wy-

szły i oto przybyły ze mną do Krakowa”. Czy do tych ostatnich 

należał także i list M.[atki] Marcelliny? W każdym razie ja otrzy-

małem tylko list Twój z 29 i O. Henryka z 30 czerwca, a listu 

M.[atki] Marcelliny nie otrzymałem. Czy nie mógłbyś mnie spra-

wić o tym, co się z nim stało? Czy mam już uważać ten list za 

stracony? 

W pierwszej chwili rozumiałem, że list M.[atki] Marcelliny 

przywiozłeś także ze sobą do Krakowa i tylko zapomniałeś go 

wsadzić razem z Twoim do koperty; i dlatego czekałem 24 go-

dzin myśląc, że spostrzegłszy się odeślesz mi następną pocztą list 

Matki. Tymczasem poczta i lwowska, i krakowska dnia następ-

nego już przyszła (bo otrzymałem dzisiaj i nową Unię i nowy 

Czas), a listu żadnego mi nie przyniosła. 

Możesz sobie wystawić, jak to mi jest przykre. Prócz tego 

bez listu Matki Twojego własnego listu nie rozumiem. Piszesz 

mi: „Bądź co bądź, zdaje się, iż Niżniów nas nie ominie”. A 

więc zdawałoby się, że w tej chwili nas omija? A więc jakieś 

nowe trudności? Prosiłbym o opisanie mi tego wszystkiego, te-

raz zwłaszcza, kiedy jesteś samotny i masz więcej czasu. Myślę 

nawet, że mógłbyś mi i o wielu rzeczach teraz obszerniej napisać 

i nie odkładać wszystkiego, aż do widzenia się, jak powiadasz 

naszego pod koniec października. Będziemy mieli, jeśli da Pan 
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Bóg o tylu rzeczach wtedy mówić, że bardzo by pożyteczną było 

rzeczą, o czym można dzisiaj, zaraz się dzisiaj porozumieć. 

O tej rzeczy, o której głównie w Twym liście piszesz zupełnie tak 

samo jak i Ty rozumiem, to jest sądzę, że O. Adolf powinien objąć w 

Niżniowie (jak nam będzie oddany) wszystkie usługi parafialne. Co do 

Twego przełożeństwa, to żadnej o tym kwestii nie ma, jak z drugiej 

strony nie wątpię, że O. Bakanowski także najmniejszej trudności mieć 

nie będzie w poddaniu się pod posłuszeństwo i we wprzężeniu się do 

zupełnego porządnego zakonnego życia. I sam już trzy tygodnie temu 

pisałem do O. Przełożonego do Ameryki, że Arcyb.[iskup] Niżniów 

nam wziąć pozwala, i że wskutek tego potrzeba, aby on tam w Amery-

ce dał rozkazy potrzebne O. Adolfowi do jego powrotu do Europy. 

Myślę, że ten list mój doszedł, i że kochany O. Przeł.[ożony] podług 

tego postąpi.Terazże mój najlepszy O. Walerianie muszę Cię znowu 

złajać za cały ton Twego listu, chociaż złajać miłośnie i owszem wła-

śnie z miłości złajać, że wpadłeś na nowo w Twoje dawne niedowie-

rzanie, przypuszczanie jakichś obaw, usprawiedliwianie siebie itd., 

czego ani śladu być między nami nie powinno. Cóż robić? Trzeba z 

Tobą mój dobry O. Walerianie mieć trochę cierpliwości, bardzo łatwej 

zresztą, kiedy jest miłość. Ty sam o sobie mówisz, że czynisz w cier-

pliwości olbrzymie postępy; cieszę się z tego ale zarazem i rad na-

śladuję. Więc mam z Tobą wielką cierpliwość mój dobry i najlepszy O. 

Walerianie. Inaczej, to bym Cię łajał porządnie, chociaż zawsze miło-

śnie. Bo czyż to się godzi na przykład zapewniać mnie o swoich do-

brych intencjach, i że to Pan Jezus tak wszystko ułożył, że Cię tam nikt 

inny zastąpić nie może, i że Ci w tej całej rzeczy nie chodzi o siebie 

samego itd. itd. To tak, jak gdybyś wątpił o tym, że ja tak samo sądzę i 

jestem najmocniej przekonany, jak gdybyś przypuszczał, że ciągle Ci 

niedowierzam i zawsze coś przypuszczam przeciwko Tobie. A choć na 

końcu powiadasz: „Ubliżałbym ... chcąc się tłumaczyć, iż tu nie chodzi 

mi o mnie;” jednak ten sam zwrot jest nowym objawieniem powtarza-

jącej się dawnej w Twej duszy myśli i dawnego uczucia. A czy wiesz 

mój najdroższy O. Walerianie, że w prawdziwym miłosnym stosunku 

coś podobnego jest nie tylko przykrym ale nawet bolesnym, i czyż to 
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tak trudno, aby już raz między nami było czyste a zupełne zaufanie? 

Wiem, że się Ci zarazem może gorzko przypominać nieufność O. Prze-

łożonego. Ale tę zostaw zupełnie na stronie i nie myśl o niej; oddaj 

wszystko Panu Jezusowi i nie wprowadzaj tamtego przypomnienia do 

stosunków naszych. One powinny być najczystsze, najjaśniejsze, naj-

zupełniejsze, najprawdziwsze przed Bogiem i w Bogu, w naszym Panu 

jedynym Jezusie, i On jeden między nami w całej swej prawdzie i mi-

łości: Plenus gratiae et veritatis. Jednym słowem trzeba, żeby to była 

miłość. Czy rozumiesz to słowo? Niechże się w nas z łaski Bożej zisz-

cza i słowo, i rzecz! 

Tyle Ci mogę dzisiaj napisać w odpowiedzi na Twój list 

mój najdroższy i najserdeczniejszy Bracie w Panu! Co do O. 

Grabowskiego na kapelana w Jazłowcu, byłoby to moim zdaniem 

wcale nieźle, ale cóż, kiedy to jedyny Ojciec, który w tej chwili 

może być użyty do nowicjatu, a nowicjat jednak trzeba obsadzić. 

Zresztą będziemy jeszcze mieli czas pomówić o tym, choćby i 

podczas Twojego tu pobytu, jeśli da Pan Bóg. Mówię o tym po-

bycie. Ale kto wie, czy ten zjazd nasz będzie tu w Rzymie mo-

żebny? Miejmy nadzieję, że nic nie zajdzie, co by przeszkodziło. 

Tu jednak we Włoszech sprawy publiczne źle idą. Coraz więcej 

wzmaga się stronnictwo ruchu i grozi władzy, i może rychło za-

skoczyć chwila, gdzie szala przeważy się na stronę pierwszego. 

Ale jesteśmy w ręku Bożym. O to idzie, aby każda chwila zastała 

każdego z nas na swoim miejscu i przy swoim obowiązku. 

My tu dzięki Bogu tymczasem zdrowi jesteśmy. Wyjechać 

zamierzamy na wakacje albo do Genzano, albo do Poli, bo do 

Mentorelli niepodobna. Przeszłoroczny pobyt okazał niepodo-

bieństwo latowania na gołych skałach z takim taborem ludzi i za-

rzekliśmy się go na raz drugi. Za kilka dni rozstrzygnie się kwe-

stia, gdzie pojedziemy, jeśli tylko Pan Bóg pozwoli, że będziemy 

mogli.  

Pod względem finansów nie stoimy świetnie, ale znośnie. 

Delegacja poznańsko-galicyjska złożyła na nas do 3.000 fr. Sam 
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książę Jerzy Lubomirski dał 1.000. Ogon jednak długów ciągnie 

się, choć o kilka tysięcy mniejszy. Dziękujcie tam Panu Jezusowi 

za niespodziane pomoce, jakie nam w tych czasach przysłał. Mój 

drogi, On jeden, Jezus nasz jedyny wszystkim dla nas. Jak ja Go 

proszę o obfitość i całkowitość łaski Jego dla Ciebie, i Jego sa-

mego. Kochajmyż się wzajemnie i módlmy się. On z nami i w 

nas, a my w Nim na wieki. Amen. 

Jego w Nim Twój ks. Piotr 

 

 

 

 

85. List do O. Juliana Felińskiego CR (ACRR 2175) 

 

Rzym, 9 lipca 1871 [r]. 

 

Mój drogi i kochany Ojcze Julianie. 

Pan Poniatowski zgłosił się do mnie dopiero w jaki dobry 

tydzień po przyjeździe. Nic nie mówił o sprawie owego zapisu, 

więc i ja z mojej strony nic nie mówiłem. Zapytałem się tylko, 

czy będzie w Paryżu, a ponieważ mi odpowiedział, że będzie 

(chociaż dopiero w sierpniu), więc się uspokoiłem o całą tę spra-

wę. Bo oczywista, że cała ta sprawa należy do O. Aleksandra i 

tylko O. Aleksander właściwie ma prawo spytać się pana Ceza-

rego, jak stoi rzecz tego zapisu. Wszystko bowiem odbyło się 

między panią Dionizą i O. Aleksandrem, gdyby który z nas mie-

szał się do tej sprawy popełniałby pod pewnym względem niedy-

skrecję. 

Tak tedy pan Poniatowski, który cztery razy był u mnie, ale 

tylko dwa razy mnie zastał (ja u niego byłem pięć razy, a nie za-

stałem ani razu) odjechał przed tygodniem lub dziesięcioma 

dniami z Rzymu, po długiej audiencji u Ojca Świętego (pół go-

dziny w sali sypialnej i musiał siedzieć na przygotowanym dla 
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siebie krześle), i na której zdaje się, że mu wręczył obfite Św.[ię-

to] Pietrze. Powiadają, że jak był ostatnią razą wręczył był 

400.000 fr. Na nasze potrzeby zostawił mi 500 fr. 

Wczoraj otrzymałem list od pani Konstancji Rzewuskiej ze 

Lwowa, która jedzie do Karlsbadu. Podobno tam i pan Ponia-

towski się udał. List jest z 3 lipca, a jego powód ten, że mi wiezie 

pewną sumkę, którą jej wręczyła jej sąsiadka i przyjaciółka pani 

Ewelina Sobańska, przeszłoroczna moja penitentka, którą sobie 

zapewne przypominasz. Dobry Pan Jezus zaopatruje nas z róż-

nych stron, nawet zupełnie niespodzianie. Nawet mogliśmy nieco 

długów spłacić po odjeździe Deputacji naszych, ale ich ogon 

spory zawsze się jeszcze ciągnie. 

Kolankiewicz po różnych jeszcze przeprawach odbył na-

reszcie rekolekcje (których już nie chciał odprawiać) i Pan Jezus 

dał mu ostateczną łaskę powołania. Jest teraz bardzo rad temu i 

zupełnie przemieniony. Grabianko jest przyjęty. Pani Grabowska 

nie tylko się zgodziła na niego, ale w swoim liście oświadczyła, 

że prawo nominacji młodzieńca do zajęcia jej bursy na przy-

szłość odstępuje raz na zawsze na rzecz Kolegium. Mieczysław 

Chwalibóg przechodzi do Kolegium. Książę Jerzy Lubomirski 

wziął na siebie (podczas swego tu pobytu) tak rzeczy urządzić, 

żeby fundusz przez jego siostrzenicę (Helenę Sanguszko) na nie-

go przeznaczony regularnie dochodził. Tym sposobem wszystko 

przychodzi do porządku u św. Klaudiusza. 

Wybieramy się po 15 t. m. na wieś, zapewne do Genzano. 

Czekam tylko odpisu od księżnej Torlonia z Synigalia, której 

pisałem pytając, czy nam nie odstąpi swego casino w Villi Cate-

na w Poli. Jak tylko odpisze że nie, ruszamy do Genzano. 

Kłaniam [się] najserdeczniej pani Iwanowskiej, bo już pani 

Stadnickiej pewno nie ma. O tej ostatniej pan Poniatowski wyra-

żał się z wielkim affektem. Proszę także nie zapomnieć o wiernej 

towarzyszce pani Felicji, już nie wiem jak jej na imię Eufemia 
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czy Eudonia? 

 Przyłączam tu liściki, które już od kilku tygodni na wypra-

wienie czekają. Pan Jezus z nami. 

Twój w Jego miłości ks. Piotr 

Za widzeniem kłaniaj [się] najserdeczniej Bohdanowi. 

86. List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 193) 

 

Rzym, 18 lipca 1871 [r.] 

 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Oddawczyni niniejszego listu jest panna Laura Wysocka, którą 

mi Pan Jezus tego roku dał tu w Rzymie za córkę duchowną, a rozu-

miem że zarazem dał ją nam wszystkim za siostrę. Odbyła ona tu ze 

mną rekolekcje, których skutkiem był akt oddania się zupełnego Pa-

nu Bogu, a dalszym następstwem myśl wstąpienia do zakonu. Trzeba 

wszelako wiedzieć, że już od dawna służy ona Panu Bogu i nieraz 

ważyła się z myślą życia zakonnego.  

 Bardzo mnie cieszy, że poznasz tę duszę, i mam nadzieję, że jej 

dalej da Ci Pan Jezus dopomóc w drodze do jej przeznaczenia. Sta-

nęło tu między nami na tym, że pojedzie do Jazłowca odbyć reko-

lekcje z matką Marcelliną i tam rozpatrzyć się sama i dać się poznać, 

i nareszcie zobaczyć, czy ją tam Pan Jezus nie powołuje. Co do mnie 

mam moralną tego pewność.  

 Proszę Cię tedy mój drogi O. Walerianie w imię naszego jedy-

nego Pana, abyś się tą duszą zajął jak Pan Jezus Cię natchnie i był dla 

niej ojcem i bratem. Pan Jezus z nami.  

       Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 

87. List do O. Henryka [Cichockiego] CR (ACRR 3705) 

 

Villa Catena, 16 sierp.[nia] 1871 [r].  
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(Adres zawsze do Rzymu, jak dawniej.) 

 

Mój drogi i kochany Ojcze Henryku
30

. 

Twój list z drugiej połowy lipca sprawił mi zarazem i wiele 

pociechy i wiele bólu. Miałem pociechę z tego, że opisując cały 

swój stosunek z bratem Mieczysławem tym samym oczyszczałeś 

swoją duszę z resztek nieczystych, jakie Ci po nim mogły były 

jeszcze w duszy pozostać; dawałeś dowód, że już żadnej z nimi 

wspólności mieć nie chcesz. Ale zarazem uczułem i ból niemały, 

a to z powodu Mieczysława. Powiem Ci szczerze mój drogi O. 

Henryku, że ja się spostrzegałem na jego nieszczerości; ona, że 

tak powiem wyryta była w całym jego postępowaniu. Jednakże 

ponieważ nam nie wolno sądzić o ludziach po pozorach, więc nie 

wydawałem wyroku czekając, aż póki sama się rzecz nie wykry-

je. I oto przyszła chwila, w której wszystko wyszło na jaw. Nie 

mogło być inaczej. Prędzej, czy później takie rzeczy zawsze na 

jaw wychodzą. 

Właśnie opierając się na moich podejrzeniach już dawniej 

skorzystałem z okazji napierania się jego do święceń i pokazałem 

mu, jak nie ma powołania zakonnego; i radziłem mu przyjść do 

Seminarium, gdzie się nie zważa na takie przekroczenia prze-

ciwko doskonałości zakonnej. Ale nie wiedziałem był jeszcze o 

tej jego nieszczerości. Wyszedł on tedy ze Zgromadzenia, pozo-

stał jednak u ś[w.] Klaudiusza, bo chciało mu się pozostać w 

Rzymie i nie jechać w góry razem z nami na wakacje, a po waka-

cjach miał się przenieść do Seminarium. Teraz nie będę go mógł 

i do Seminarium przyjąć, bo nie chcę, aby się inni uczniowie za-

rażali takimi naukami, naprzód o nie nędzy ludzkiej, a następnie 

o takich restrykcjach mentalnych, które się niczym nie różnią od 

kłamstwa. Zresztą jakże ja sam mogę z nim żyć teraz nie mogąc 

___________ 
30

  CICHOCKI HENRYK  CR – ksiądz; ur. w 1845 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 

w 1870 r. Wystąpił ze Zgromadzenia w 1881 r. 



 

171 

mu w niczym zawierzyć? Muszę koniecznie nie przyjmować go 

do Seminarium. I z tego powodu będę mu musiał o prawdziwej 

przyczynie powiedzieć, to jest, że się z pewnością dowiedziałem, 

że ona sławna scena, w której mnie zapewniał z taką radością i 

uroczystością, że się już na moje zdanie zgadza, była kłamstwem 

i komedią. Domyśli się on niezawodnie natychmiast, że to od 

Ciebie wyszło i będzie pewno do Ciebie pisał z wyrzutami, ale 

Ty mój drogi O. Henryku nie żałuj tego coś uczynił i odpisz mu 

śmiało (jeżeli chcesz), żeś uczynił obowiązek. Zresztą, jeśli Ci to 

zanadto przykro możesz i nie odpisywać, ale mi się zdaje, że le-

piej zrobisz odpisując i starając się mu wystawić fałsz sumienia 

jego. Uczyń jak chcesz, ale bądź rad z tego, co uczyniłeś, bo 

uczyniłeś rzecz konieczną i obowiązkową. Tak trzeba było i nie 

mogłeś był w sumieniu być spokojnym, pókiś tego nie uczynił. 

Biedny Mieczysław, serdecznie mi żal jego, ale muszę się teraz z 

nim rozłączyć. Nie wiem, czy moje postawienie się takie poprawi 

go, bo on bardzo dumny i pogardza wszystkim, więc i nadto za-

pewne nie będzie zważał. Ale z pewnością, gdybym mu to pobła-

żył, tedy bym go wcale nie poprawił, a nie dopełniłbym obo-

wiązku naganienia tego, co nagany godne. Bardzo mi bolesna 

cała ta sprawa. Ale co robić, trzeba iść tą drogą, którą obowiązek 

każe i Pan Jezus wskazuje, i dobro dusz nakłada. 

Może mi Siostry będą odpisywały, więc proszę kilka słów 

przyłączyć, żebyś za list osobno nie opłacał. Spytaj się o to Sio-

stry Bronisławy, do której piszę, a która mi może będzie od-

pisywała. Opisz mi także swoje wrażenia z klasztoru i z tego, co 

tam robisz, choćby z tej Mszy św.[iętej], którą odprawiasz. Pan 

Jezus z Tobą, On z nami. 

Twój w Nim ks. Piotr 

 

88. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1135) 

 

Villa Catena, 17 sierpnia 1871 [r].  

(Adresować zawsze do Rzymu.) 
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Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze. 

Przede wszystkim przepraszam, że tak długo nie pisałem i 

nie odpisywałem. Ale było to zupełnie przeciwko mojej woli i 

chęci. Po przybyciu tu miesiąc temu do Villa Catena zachoro-

wałem i byłem do niczego wskutek wielkiego zmęczenia się w 

Rzymie; przyłączyła się gorączka i musiałem się do łóżka poło-

żyć i dopiero koło 3 sierp.[nia] zaczęło mi być lepiej. Musiałem 

następnie jeździć do Rzymu na dni parę i tak się przewlekło. 

Tymczasem przybyły nowe Twoje listy mój drogi Ojcze Alek-

sandrze, a niedawno Twój ostatni z Allevard do O. Karola, więc 

chcę na wszystkie odpisać.Naprzód bardzo pochwalam użytek, 

jaki zrobiłeś z owej sumy wypłaconej Ci przez pana Cezarego, 

bo jakkolwiek chwilowo jest to nam niezbyt dogodne i bardzo by 

się nam tu teraz przydały jakie 5.000 fr. na spłacenie długów, 

jednakże długi te nie są zbyt krzyczące, z drugiej strony spłace-

nie owego długu, jaki na domu w Bone ciążył jest prawdziwym 

dobrodziejstwem dla samego Zgromadzenia. Do tego stopnia 

wchodzę w tę myśl, że jak tu przyjedziesz do Rzymu mój naj-

droższy Ojcze Aleksandrze pomówimy, czy nie mógłbym Ci z 

kolegialnych pieniędzy pożyczyć owych 11.000 potrzebnych na 

spłacenie reszty długu. Mam tu kolegialnych blisko 17.000 leżą-

cych u bankierów na 3% od Ciebie miałbym piąty. Prawda, że 

nie byłyby na każdorazowe zawołanie, ale ja myślę, że Kolle-

gium przez kilka lat nie będzie potrzebowało tej sumy, bo jest 

przeznaczona na budowanie nowego Kolegium. To ta sama su-

ma, której początkiem była moja składka we Francji w 1869 r., a 

do której prawdopodobnie będzie przyłączona i ta, którą zostawi-

ła pani Dariuszowa, bo będę o to prosił Ojca Świętego. Tak jak 

sam prosiłeś Go o przemienienie intencji składkodawców na ko-

ściół w Paryżu, tak ja mam zamiar prosić go o przeniesienie in-

tencji koralowo-kielichowej na seminaryjno-budowniczą, a wte-

dy to by się i korale sprzedały, jeśli są. A zatem, co do tego spad-

kobierstwa na rzecz Seminarium proszę czekać dalszych moich 
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wskazówek. Zapewne skończy się na tym, że poproszę o sprze-

danie korali i o przywiezienie całej sumy z sobą do Rzymu. Co 

do ks. Perraud, to doprawdy niefortunnie rzecz poszła. O. Karol nie 

mógł nic sprawić i ja muszę sam tą sprawą się zająć. Więc da Pan Bóg 

za cztery dni wyjadę stąd do Rzymu, memoriał tu jeszcze ułożę i dobre 

rzeczy z kardynałem Barnabo. Bardzo się cieszę, że zdrowie lepiej. 

Proszę Pana Jezusa, żeby się zupełnie ustaliło, jeśli taka jest wola. 

Mieliśmy tu list wprost od O. Przełożonego. Rekolekcje, jakie 

dał tamtym Ojcom najpomyślniejszy przyniosły skutek. Nastą-

piło ogólne pogodzenie się, pojednanie i dobre porozumienie. 

Stanęło na tym, że do nowej fundacji w Kentucky idzie na prze-

łożonego ks. Elena
31

, ten który był na czele opozycji, najporząd-

niejszy z nich wszystkich człowiek i zakonnik, tylko twardy nie-

co i w tym co zaszło niewyrozumiały (ale miał też i powód)! Te-

raz upokorzył się szczerze z niemiłości swojej, a tamci znowu tak 

byli skruszeni jego pokorą, że sami Funckenowie, Eugeniusz
32

 i 

Ludwik
33

 podali myśl by był przełożonym. Głowalski tym spo-

sobem pozostaje w Kanadzie, a z O. Eleną pójdą do Kentucky O. 

Dawid
34

 i O. Jan Wołłowski dwóch alumnów (Dziurowicz jeden, 

któregośmy stąd posłali) i parę braciszków. Taka kombinacja 

zdaje mi się najpomyślniejszą i teraz zaczynam dobrze wróżyć o 

przyszłości domu amerykańskiego. Osada w Kentucky ma tę ko-

rzyść za sobą, że to będzie dom centralny, poważny i prawdziwie 

centrum misji. Po naszym Zebraniu Ogólnym zapewne prze-

łoż.[ony] tamtej misji odbierze polecenie, aby tam mieszkał. 

___________ 
31

  LUDWIK ELENA CR – ksiądz, zmartwychwstaniec; ur. 12.09.1817 r., święcenia 

kapłańskie otrzymał 22.07.1865 r. Wystąpił ze Zgromadzenia w 1876 r. 

32
  EUGENIUSZ FUNCKEN CR – ksiądz, zmartwychwstaniec; ur. 28.11.1831 r., 

święcenia kapłańskie otrzymał  6.06.1857 r. Zmarł 19.07.1888 r. 

33
  LUDWIK FUNCKEN CR – ksiądz, zmartwychwstaniec; ur. 5.10.1833 r., święce-

nia kapłańskie otrzymał 15.06.1862 r. Zmarł 30.01. 1890 r. 

34
  DAVID FENNESSY CR – ksiądz, zmartwychwstaniec; ur. 1.11.1841 r., świę-

cenia kapłańskie otrzymał 25.04.1867 r. Zmarł 22.10.1913 r. 
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Ten obrót rzeczy przekona drogiego O. Aleksandra, że za pos-

piesznie wnioskowałeś na zniesienie domu w Ameryce. My tu z O. 

Karolem nie byliśmy za tym, a ponieważ i O. Przeł.[ożony] przed 

swym wyjazdem także nie był za tym, więc mimo tego Twego wnio-

sku nie posłaliśmy upoważnienia O. Przełożonemu do zniesienia do-

mu. Zresztą nie mogliśmy nawet, bo według „Reguły” Rada Główna 

nie daje Przełożonemu w takim razie upoważnienia, ale sama osą-

dziwszy o sprawie, że trzeba dom zwinąć podaje Przełożonemu pro-

pozycję, aby to uczynił. Jest to sąd o przeszłości i propozycja obecna 

aktualna, którą przypuszcza „Reguła”, a nie upoważnienie na przy-

szłość na jakiś raz dany.Dzięki Bogu, że nie ma powodu do niczego 

podobnego, owszem zdają się otwierać najlepsze widoki na przy-

szłość. O. Przeł.[ożony] wyjechał 18 lipca z Kanady do Chicago do O. 

Bakanowskiego. Właśnie dzisiaj, kiedy ten list już zacząłem, przyszedł 

list od tego ostatniego, w którym donosi, że O. Przeł.[ożony] zaba-

wiwszy u niego dni cztery, d.[nia] 24 lipca wyjechał do Louisville w 

Kentucky, gdzie mieszka biskup, w którego diecezji nasze nowe Kol-

legium ma się rozpocząć. Stamtąd ma pojechać do Teksas, którego 

biskup protestuje przeciwko zwinięciu naszych misji u niego, a z Tek-

sas ma znowu wrócić do Chicago, a potem znowu do Kanady, a już 

stamtąd da Pan Bóg z O. Eugeniuszem do Europy. 

Otóż pisze O. Bakanowski, że podczas pobytu w Chicago 

uskuteczniło się faktum niemałej wagi. „I tutejszą misję, powia-

da, wzięliśmy na 90 lat”. (Kolegium dane jest na 99 lat). Tym-

czasem O. Przeł.[ożony] w liście datowanym 17 lipca, kiedy z 

Kanady wybierał się do Chicago, wyraźnie pisał, że nie zawsze z 

biskupem umowy bez naszej odpowiedzi. Przyrzekł bowiem O. 

Bakanowskiego dla parafii niżniowskiej i uroczyście przyrzekł. 

Matka Marcellina położyła to za warunek prosząc i pokornie, i 

usilnie O. Przeł.[ożonego], aby jej powiedział, czy chce to uczy-

nić, i czy może, bo inaczej nie będzie prosiła ks. arcyb.[iskupa] o 

tę parafię w Niżniowie. O. Przeł.[ożony] przyrzekł arcyb.[isku-

powi] parafię, przyrzekł także (wprawdzie na imię O. Przewło-

ckiego, ale to było umówione z O. Przełożonym, żeby O. Prze-
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włocki jako przełożony w Galicji był tytularzem parafii), a tu 

tymczasem nie będzie proboszcza teraz. O. Przewł.[ocki] nie mo-

że jako słaby, a innego nie ma. Bo ks. Karol Grabowski
35

, które-

go tu mamy także nie na proboszcza. Jednym słowem bałamuc-

two. Wprawdzie na tę chwile nie ma nagłej potrzeby, bo dawny 

proboszcz upiera się przy Niżniowie i nie chce ustąpić, ale to 

może lada dzień być załatwionym, a co wtedy? Niech Pan Jezus 

temu poradzi, ja bym nie wiedział, co tu począć. Pisze prócz tego 

O. Bakanowski, że ks. Wieczorek
36

 będzie z nim razem w Chicago. 

To pojmuję lepiej, bo misja w Michigen nie ma żadnej przyszłości dla 

Zgromadzenia, jednakże może by było miłosiernym uczynkiem, gdy-

by ks. Wieczorek i tak nie żadna kolumna w Zgrom.[adzeniu] pozo-

stał był proboszczem wśród owych biednych mieszkańców pustyń i 

lasów. Tyle mam do doniesienia. Są tu już zarazem i wiadomości 

o Niżniowie. Matka Marcellina tak była osłabła i tak się o nią 

siostry lękały, że prosiły arcyb.[iskupa], aby zaradził i ten będąc 

w Jazłowcu nakazał jej udać się na jakiś czas na zupełny wypo-

czynek i picie wskazanych wód mineralnych. Jest tedy od mie-

siąca w Gwoźdźcu u swojej córki i dopiero za parę tygodni wróci 

do Jazłowca. 

My tu jesteśmy w Villa Catena pod Poli, którą nam ks[ię]-

żna Torlonia na ten rok darmo dała (z meblami) na willeggiaturę 

[pobyt letniskowy]. Jeszcześmy nigdy tak wygodnej i miłej, i ta-

niej willeggiatury [pobytu letniskowego] nie mieli. Deo gratias. 

Zdrowie dzięki Bogu wszystkim służy. O. Karol coraz więcej na 

swoje kalectwo cierpi, ale mamy nadzieję, że nam dotrwa do ze-

brania ogólnego. Pozostał w Rzymie. Cieszę się z tryumfów 

owego sławnego Minia. Niechże teraz na swoich laurach nie za-

sypia. Oddaję Cię mój najdroższy Ojcze Aleksandrze Panu Jezu-

___________ 
35

  KAROL GRABOWSKI CR – ksiądz, zmartwychwstaniec; ur. 4.11.1836 r. świę-

cenia kapłańskie otrzymał 16.03. 1861 r. Zmarł 25.06.1895 r. 

36
  SZYMON WIECZOREK CR – ksiądz, zmartwychwstaniec; ur. w 1834 r., święce-

nia kapłańskie otrzymał w 1868 r. Wystąpił ze Zgromadzenia w 1874 r. 
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sowi i całej łasce Jego z całej mej duszy, modlę się za Ciebie ser-

decznie, i Twoim się modlitwom polecam. Pan Jezus z nami. 

Jego, a w Nim twój brat i sługa ks. Piotr 

 Przyłączam list od Sepolte Vive. Przychodzi mi na myśl zaprosić O. 

Władysława do nas do Villa Catena, trochę na wspólne wakacje i rozmo-

wy ze mną, a głównie na rekolekcje wspólne, które odbędziemy w końcu 

września lub w październiku. Co O. Aleksander na to? 

89. List do O. Juliana Felińskiego CR (ACRR 2176) 
 

Villa Catena, 17 sierp.[nia] 1871 [r].  

(Adresować zawsze do Rzymu.) 

 

Mój najdroższy Ojcze Julianie. 

Bardzo Ci wdzięczny jestem za Twój list z Fontaineblau, a 

szczególniej za cały opis spotkania się Twego z panią Lipską i jej sio-

strami. To już tak Pan Jezus zdarzył, że się z nimi spotkałeś. Czy 

przypominasz sobie pannę Marię Mejsztowicz, która przeszłego roku 

u mnie się w Rzymie spowiadała, przyjaciółka pani Łopacińskiej a 

siostra pani Komar. Ta panna Maria wybiera się teraz z Rygi do Ja-

złowca, a przez całą zimę korespondowaliśmy z sobą za pośredni-

ctwem panny Imeldy Ryckówny w Rydze, boby inaczej pani Komar 

korespondencji przeszkodziła. O pannie Imeldzie wiem tedy od daw-

na. Tymczasem pani Komar umarła przeszłego miesiąca na cholerę 

koło Rygi, a od panny Marii otrzymałem list w kilka dni po Twoim z 

doniesieniem, że w końcu września jedzie do Jazłowca, tylko nie 

wiem, powiada, czy sama, czy z Ryckówną. Widać, że od dawna była 

między nimi dwiema mowa o Jazłowcu. Odpisując pannie Marii do-

niosłem, że Imelda jedzie sama wprost z Paryża, tam gdzie i ona. Wi-

dzisz, jakie to czasem spotkania i jak to dobrze pisać o nich. Ani się 

spodziewałeś pisząc, że to mnie tak blisko obchodzić będzie; pewnie 

byś się nie ekskuzował dodając „piszę o tym, bo to mnie w tych 

dniach bardzo zajmowało.” 
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Otrzymaliśmy listy od O. Przełoż.[onego] i od O. Bakanow-

skiego. O. Przeł.[ożony] dał rekolekcje naszym Ojcom i z łaski Bożej 

z najpomyślniejszym skutkiem. W moc tego O. Elena idzie na przeło-

żonego w Kentucky (tak sam O. Funcken proponował) a z nim będą 

O. Dawid, O. Jan Wołłowski
37

, Dziurowicz
38

 i Lanz
39

, i para bracisz-

ków, inni zostaną w Kanadzie. Może się na zebraniu ogólnym pokaże 

i O. Eug.[eniusz] powinien by tam przynajmniej z czasem mieszkać. 

18 lipca O. Przeł.[ożony] wyjechał do Chicago i tam bawił  

u O. Bakanowskiego do 24 lipca, którego to dnia wyjechał dalej 

do Louisville, to jest właśnie do Kentucky skończyć interes o 

Kolegium. Stamtąd uda się do Teksas, a na powrót przez Chicago 

wróci do Kanady i z O. Eug.[eniuszem] do Europy. Tymczasem 

w Chicago, jak się pokazuje zrobił umowę z biskupem i wziął na 

Zgrom.[adzenie] misję tamże, gdzie tego lata był wybudował ks. 

Bak.[anowski] piękny kościół i presbyterium, i szkołę.  

Moim zdaniem O. Przeł.[ożony] za pośpiesznie to uczynił, ale 

może tak chciał Pan Jezus. Prócz tego O. Przeł.[ożony] przyrzekł O. 

Bakanowskiemu ks. Wieczorka z Michigen jednego braciszka z Rzy-

mu. Ks. Bak.[anowski] miał być proboszczem w Niżniowie: cóż teraz 

z Niżniowem będzie? 

Przechodzę do Jazłowca. Matka Marcellina z rozkazu arcy-

biskupa jest w Gwóźdźcu u swojej córki na odpoczynku i pije 

wody mineralne, aż do końca tego miesiąca. O Niżniowie, który 

jak wiesz ks. arcyb.[iskup] przyrzekł dać O. Walerianowi pisze 

mi, że powstały nowe trudności, bo ks. Kowalski obecny pro-

boszcz stawia warunki nie przypuszczalne. Ta przeciwność jest z 

___________ 
37

  JAN WOŁŁOWSKI CR – zmartwychwstaniec; pierwsze śluby złożył 1.08.1868 r. 

Wystąpił ze Zgromadzenia w 1875 r. 

38
  JAN DZIUROWICZ CR – kleryk, ur. 14.05.1847 r.; pierwsze śluby złożył 27. 

11.1870 r. Wystąpił ze Zgromadzenia w 1872 r. 

39
  Lanz KAROL CR, ks., zmartwychwstaniec; ur. 12.09.1843 r.; święcenia ka-

płańskie otrzymał 5.01.1873 r. Wystąpił ze Zgromadzenia w 1875 r. 
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drugiej strony, jakoby zaradzeniem przeciwko kłopotowi z po-

wodu O. Bakanowskiego, ale to odracza nasze osiedlenie się w 

Galicji itd. Niech Pan Jezus raczy temu zaradzić. 

 Pisałem do M.[atki] Marcelliny dwa obszerne listy do 

Gwóźdźca, ale o tych ostatnich kłopotach nie pisałem, bo te nam 

oznajmił list O. Bak.[anowskiego] dziś dopiero otrzymany. My-

ślę jednak do niej zaraz jutro napisać. Jesteśmy tedy doprawdy w 

Villa Catena i już od miesiąca, to jest od 20 lipca. Ks[ię]żna 

Torlonia, wdowa po Don Giulio, synu Don Marino, do której o to 

pisałem do Sinigallia, gdzie w innej willi swojej latuje ustąpiła 

nam na ten rok darmo tej swojej willi przy Poli. Komunikacje z 

Mentorellą dość tu łatwe. Już nasi tam byli, a O. Gioachino już tu 

był parę razy. Willeggiatury [pobytu letniskowego] tak dogodnej, 

tak przyjemnej, a przy tym tak taniej jeszcześmy dotąd nie mieli. 

Bawią tu z nami Józio Popiel
40

 i Pan Bronisław Zaleski, który 

pisze rzecz o najeździe Rzymu przez Piemontczyków. 

Wszyscyśmy dzięki Bogu zdrowi. Ojciec Karol tylko, który zo-

stał w Rzymie coraz więcej cierpi na swoje kalectwo. Miejmy nadzie-

ję, że go nam Pan Jezus dochowa do zebrania ogólnego et ultra. Bar-

dzo się ucieszyłem z Twoich rozmów z  O. Władysławem. Póki O. 

Aleksander żyje, to go nie można cofać z Paryża. Ale zawsze dobrze, 

że z nim o tym mówiłeś i wybijałeś z głowy i serca przywiązanie do 

tamecznego pobytu. Myślę natychmiast napisać do niego i zaprosić go 

na parę tygodni wakacji z nami w Villa Catena. Odbyłby rekolekcje ze 

mną, to jest razem ze wszystkimi innymi, bo myślimy (przynajmniej 

taka jest moja myśl) odbyć rekolekcje tu na wsi na początku paździer-

nika. Napiszę do O. Aleksandra, co o tym myśli. Mieliśmy list od tego 

ostatniego z Allevard (Isere) z 7 sierpnia. Zdrowszy, ale zmęczony. 

Wybierał się do Ameryki. Nic nie pisze o podróży projektowanej do 

___________ 
40

  JÓZEF POPIEL– (1848-1880), korespondent rzymski prasy galicyjskiej, m.in. 

Czasu i Przeglądu Lwowskiego. Uchodził za pośrednika w kontaktach między 

Episkopatem polskim a Watykanem. Por. leksykon Historii Polski, WWP W-

wa 1995 r. 
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Galicji.Bardzo pięknie proszę się kłaniać pani Iwanowskiej, a nie 

zapomnieć i o Eufemii. Jeśli Bohdan tam jest tedy trzykroć i 

czterykroć mu się kłaniam. Pan Jezus z nami.  

W Jego miłości Twój z duszy ks. Piotr 

 

O. Przełożony przysłał nam z Kanady 90 Mszy [świętych] 

do odprawiania. Po podzieleniu wypada 15 na Ciebie. Proszę 

tedy je odprawiać secundum intentionem. Patr Eugenii. 

 

90. List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 3455) 

 

Villa Catena przy Poli, 18 sierp.[nia] 1871 [r]. 

 

Mój drogi i najdroższy Ojcze Władysławie. 

List Twój z 15 lipca otrzymałem na samym wyjezdnym z 

Rzymu do Villa Catena, gdzieśmy się przenieśli 20 lipca. Villa Cate-

na, jeśli sobie przypominasz, leży przy miasteczku Poli jadąc z Rzy-

mu o 2 /2 mile bliżej i jest własnością księcia Torlonia, który jest 

Panem Poli a zarazem i naszego Guadagnolo. Stary książę don Mari-

no, który nam pomagał do budowania naszego klasztorku na Mento-

relli, dając wszystkie drzewo, kilka lat temu umarł. Don Giulio jego 

syn dość młody jeszcze człowiek umarł także, tego już 1871 roku w 

miesiącu czerwcu. Został jego syn don Leopoldo, jeszcze niepełno-

letni i matka jego donna Teresa z domu Chigi, synowica Nuncjusza 

w Paryżu, która wszystkim rządzi. Była ona kiedyś u nas z wizytą na 

Mentorelli i tam z nią długo rozmawiałem. Byłem potem u niej raz w 

Rzymie, był także i O. Przełożony, i na tym się przyjaźń skończyła, 

chyba że dodam, iż ona nieraz przysyłała nam do św. Klaudiusza 

bukiety kwiatów do kościoła; co zawsze było dowodem uprzejmej 

pamięci. Przeszłego roku spędziliśmy lato na Mentorelli, bardzo 

niewygodnie i wracając do Rzymu przez Poli zwiedzaliśmy willę 

Catena i na widok pięknego i wygodnego casino, a raczej pałacu, w 
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którym już od paru lat nikt nie mieszka, przyszła nam myśl bardzo 

nieśmiała i zagadkowa, czy nie moglibyśmy tutaj spędzać lata, a ra-

czej, żeby to bardzo dobrą było rzeczą. I na tym się skończyło. 

Tego roku już w Genzano najmowaliśmy dom jak zwykle, 

kiedy przypomniała się myśl przeszłoroczna i ja dla spokoju su-

mienia (pour acquit de la conscience) raczej, niż dla czego in-

nego napisałem do Sinigalii, gdzie donna Teresa Torlonia lato 

spędza zapytując, czyby nam nie ustąpiła na wakacje swojej wil-

ly Catena. Natychmiast otrzymałem odwrotną pocztą odpowiedź: 

„Eu verite mon Reverend pere je Vous suis tres recounaissante de 

m'avoir donne l’occasion de Vous etre agreable.” I tym sposobem 

mamy za darmo tego roku villeggiaturę [pobyt letniskowy] tak 

przyjemną, wygodną, a tak tanią, jak nigdyśmy jeszcze nie mieli. 

To Ci opisałem, żebyś coś o tym wiedział. 

Przyznam się jednak, że to uczyniłem nie bez powodu. Pi-

szesz mi, że się wybierasz nad Ren. Postanowiłem Cię prosić raz 

jeszcze przyjedź tu do mnie do Villa Catena. Nie będziesz wcale 

w Rzymie, będziesz tu w zupełnej spokojności z braćmi, których 

jeszcze nie znasz, a których poznasz, a którzy Ci będą radzi, a 

szczególniej ja Ci rad będę i bardzo rad, że będę mógł z Tobą kil-

ka tygodni przepędzić. Bawimy tu, jeśli nic nie spotka przeciw-

nego, aż do późnego października, a więc jeszcze przeszło dwa 

miesiące. Będziemy mieli czas rozmówić się o wszystkim i poro-

zumieć nie w jednej rzeczy. Czyż być może, żebyś nie czuł pew-

nej potrzeby takiego porozumienia się dobrego, dobrego? Co 

więcej w październiku będziemy tu mieli wspólne rekolekcje, 

które ja będę dawał, a więc odbędziemy razem rekolekcje, które 

spodziewam się, że będą nam pożyteczne i korzystne. Namyśl że 

się mój dobry drogi Władysławie, albo raczej bez namysłu wstań  

i przybądź tu do nas. Zawczasu otwieram ramiona na Twoje 

przyjęcie.Pisałem wczoraj do O. Aleksandra do Allevard, czy nie 

ma nic przeciwko temu? Ale spodziewam się, że nic mieć nie 

będzie. 



 

181 

18 sierpnia 1871 [r]. 

Przez listy niepodobna jest rozmówić się dobrze i porozumieć, a 

tak ważną jest rzeczą dobre porozumienie. I chwila jest również bar-

dzo ważna dla świata i ważna dla naszego Zgromadzenia, które w li-

stopadzie ma odbyć co siedmioletnie zebranie ogólne. Między innymi 

rzeczami mielibyśmy niemało także do mówienia o wizytkach wersal-

skich, które wyraźnie Pan Jezus oddał naszej pieczy i w niej dotych-

czas trzyma. Otrzymałem właśnie dzisiaj już po zaczęciu tego listu do 

Ciebie pismo od Matki przełożonej jak zwykle dobre i serdeczne. A 

już mi dawno nie była pisała, bo i ja też do nich nie byłem pisał od 

dawna. Odpisuję do niej natychmiast, bo mam ważną sprawę, a piszę 

o tym i do Ciebie na przypadek, gdyby Matka Jelska udała się do Cie-

bie według mej rady i prosiła Cię o pomoc. Jest tam między siostrami 

jedna, o której duszę w szczególny sposób chodzi, siostra Józefa Ka-

zimira Mienicka. Zdawało się, że Pan Jezus chciał ją mieć w bliższym 

stosunku ze mną i przez parę lat korespondowaliśmy do maja prze-

szłego roku, w którym to czasie zdawało się jej, że Pan Jezus od niej 

wymagał, aby zrobiła ofiarę z tej korespondencji i nie pisywała więcej 

do mnie, co też uczyniła. Dziwnym trafem zdarzyło się to jedno-

cześnie, kiedy ja porozumiawszy się z O. Przełożonym, z powodu że 

mi te korespondencje duchowe tak wiele czasu zajmowały, niemal 

wszystkie te korespondencje zawiesiłem, z Wersalem zaś wszystkie. 

Tym sposobem od półtora roku ustała między nami korespondencja. 

We mnie jednak była pozostała niemała obawa o tę duszę, z powodu 

bardzo żywej imaginacji i pewnych nawet zewnętrznych złudzeń, do 

których ta imaginacja doprowadzać na końcu zaczynała, zwłaszcza że 

na końcu przyłączył się niewątpliwie do tego Szatan, a Pan Jezus dla 

większego widać oczyszczenia tej duszy tego dopuszczał. Piszę Ci to 

wszystko pod obowiązkiem ścisłej dyskrecji. Co we mnie powiększało 

obawę tedy to, że mi się z ostatniej korespondencji, na którą już odpi-

sać nie mogłem wydawało, iż ona nie rozumie wyraźnie, że to Szatan, 

chociaż to niewyraźnie przypuszczała. A tu tak bardzo chodziło o to, 

żeby ona dobrze wiedziała, że te złudzenia nie kto inny sprawiał jedno 

Szatan.Otóż mój najdroższy Ojcze Władysławie możesz sobie wy-
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stawić moją boleść, kiedy w dzisiejszym liście Matki Jelskiej wyczyta-

łem, że ta Siostra dotychczas przechodzi przez ciężkie złudzenia i pró-

by, a z drugiej strony nic z niej wydobyć nie można bo nim słowo po-

wie jedno, cierpi targania po całem ciele.  

Napisałem tedy do Matki Jelskiej, że gdybym nad tą Siostrą miał 

władzę duchową rozkazałbym, żeby przed Tobą (bo Ty jeden tam 

znajdujesz się w warunkach odpowiednich) odbyła osobną spowiedź, i 

żeby przed Tobą wszystko a wszystko wynurzyła, co ma w duszy i na 

duszy. Wypowiedziałem moją nadzieję, że święte posłuszeństwo doda 

sił tej siostrze do mówienia, a taki akt z jej strony złamie wpływy sza-

tańskie, i że Pan Jezus reszty dokona. Zresztą powiedziałem, że zosta-

wiam całą tę rzecz jej roztropności i miłości (Matki Przełożonej), i że 

uczyni, co uzna za stosowne. 

Tobie zaś dodaję mój najdroższy Ojcze Wład.[ysławie], że gdy-

by siostra Józefa miała jaki skrupuł ze względu na mnie, niechaj go 

zgoła nie ma. Taki skrupuł mógłby w niej powstać tylko wskutek złu-

dzenia, urojenia, fałszywego wystawienia sobie rzeczy, więc byłby 

tylko nowym złudzeniem szatańskim, odciągającem ją od zrobienia 

aktu potrzebnego. A teraz cóż Tobie powiem, jaką Ci dam radę co do 

tego, jak masz sądzić i postąpić w tym przypadku? Żadnej nie dam, 

boby to już było wdawaniem się moim bezpośrednim.  

Wolę tedy i powinienem zaufać Panu Jezusowi, że On Ciebie 

oświeci i natchnie, co masz uczynić. Powiadam Ci jeszcze raz jeden i 

ostatni, że ta sprawa niemałym jest krzyżem dla mnie, zwłaszcza że 

nieraz mi obawa przychodzi, że niedostatecznie tę Siostrę przestrzega-

łem, pomimo że w moich korespondencjach zdaje się wszystko było, 

co ją mogło, gdyby była na to zważała objaśnić i od niebezpieczeń-

stwa uchronić. Spodziewam się w Panu Jezusie, że to jest tylko oczy-

szczenie dla tej duszy i owszem wierzę w Jego dobroć, że On ją z tego 

czyśćca wyprowadzi świętszą i czystszą, ale zawsze to bolesne dla 

mnie, że musi przezeń przechodzić i to niejako z powodu mego. Z 

tego wszystkiego możesz wnioskować jak Tobie wdzięcznym będę - 
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podziękowawszy przede wszystkim Panu Jezusowi, jeżeli z łaski Jego 

uda się Ci dobrego co uczynić dla tej duszy.  

Atoli to znowu samo się z siebie rozumie, że gdyby Cię Matka 

Jelska o to nie prosiła i nic Ci o tym nie mówiła, to i Ty nic nie po-

wiesz, tym bardziej że ja przestrzegałem ją w mym liście, że do Cie-

bie piszę o tym na wszelki przypadek i pod obowiązkiem dyskrecji, 

abyś był gotów i wiedział o co idzie. Jest to tedy z mej strony krok 

ułatwiający Matce Jelskiej zawezwanie Ciebie, więc gdyby nie we-

zwała pokazywałoby się, że tam jest jakaś stanowcza przeszkoda.Na 

tym kończę mój najdroższy. Miałbym Ci ja wprawdzie niemało do 

powiedzenia co do Ciebie samego, ale póki mam nadzieję, że tu 

przybędziesz jakoś nie chce mi się mówić. Wiem od O. Juliana, że z 

nim kilka dni przepędziłeś i do Foutainebleau jego odprowadzałeś. 

Bardzo to mnie ucieszyło. Co Ci mówił o Galicji, to gruszki na 

wierzbie dla Ciebie. Póki O. Aleks.[ander] w Paryżu, Ty go nie mo-

żesz opuszczać. Odpiszże mi zaraz, zaraz. Przyrzekłeś mi w ostatnim 

liście, że będziesz wierniej pisywał. Bądźże wiernym. Dziękuję ser-

decznie Panu Jezusowi za całą opiekę, jaką Cię otaczał wśród okrop-

ności paryskich. Capillus de capite tuo non periit. Czekam więc 

Twojej odpowiedzi, a jeszcze lepiej Ciebie samego. Pan Jezus z na-

mi i w nas, a my z Nim i w Nim na wieki! 

Jego a w Nim Twój ks. Piotr 

91. List do O. Juliana Felińskiego CR (ACRR 2177) 

 

Villa Catena, 29 sierp.[nia] 1871 [r].  

Adresować do Rzymu, jak zwykle. 

Mój najdroższy Ojcze Julianie. 

Co do cenzury, to nic łatwiejszego. Można powiedzieć, że 

dotychczas nic innego nie czyniłeś, jedno spełniałeś urząd ce-

nzora. Poprosimy tutaj Maestro del Sacro Palazzo, aby Ciebie 

mianował cenzorem i rzecz będzie skończona. Nie wiem tylko, 

czy nie zrobi trudności z tego, że autorka nie jest ani Rzymianką, 

ani w Rzymie dzieło swoje pisała. Zobaczymy, a co możebne 
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będzie uczynimy. 

Byli tu z Warszawy Kossowski i Borzęcki, ale o tym ni-

komu nie mów. Pomówimy za Twoim powrotem, chociaż to się 

nas wprost nie tyczy. Najgłówniejszy przedmiot mojego listu 

jest ten, żeby Cię poprosić o jak narychlejszy powrót, to jest, 

żebyś tu mógł być około 10 albo 12 września. Wiesz, że mi 

Ojciec Przełożony wyjeżdżając polecił pojechać na Maltę, ta 

rzecz sama z siebie nawet jest ważna i potrzebna tam bardzo 

taka wizyta, muszę więc do niej przystąpić. W październiku 

będzie za późno, chciałbym zresztą podróż tam i na powrót od-

być przed równoroczniami jesiennymi przetoż koniecznie wy-

pada, żebym stąd wyjechał koło 12 września. Słowem im prę-

dzej przyjedziesz, tym lepiej będzie. Bardzo Cię o to upraszam. 

Przykro mi, że to nie będzie miło naszej zacnej i drogiej Pani 

Iwanowskiej. Ale Cię jednak już niemały czas u siebie gościła z 

łaski swojej i niech dla miłości Pana Jezusa zgodzi się na tę 

ofiarę. A więc w imię Boże oczekuję Cię tutaj około 10 lub 12 

września. My tu w Villa Catena bardzo miłej używamy villeg-

giatury [pobytu wakacyjnego]. Ale da Pan Bóg sam ją zoba-

czysz moje tu miejsce zastępując. Do widzenia się tedy mój 

najdroższy w Panu. Pan Jezus z nami. 

Twój w Nim ks. Piotr 

Matka Marcellina jest ciągle w Gwoźdźcu u swojej córki, nieco 

zdrowsza. Pisze mi, że 18 przeszłego miesiąca Reskryptum własnoręcz-

nie przez Cesarza podpisanym za pośrednictwem Grocholskiego ministra 

Zgromadzenia naszych Sióstr otrzymała byt legalny w Austrii. Miałem 

nowy list od O. Przeł.[ożonego], z którego szczegóły w liście do O. Alek-

sandra, który albo z tym współcześnie, albo dniem później wyślą. W 

Kentucky dobrze rzeczy poszły. 

92. List do O. Juliana Felińskiego CR (ACRR 2178) 

 

Villa Catena, 31 sierp.[nia] 1871 [r]. 
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Mój najdroższy Ojcze Julianie. 

Pisałem do Ciebie przed kilkoma dniami prosząc o rychły 

przyjazd, to jest o jak najrychlejszy. Mój drogi, dziś ponawiam 

moją prośbę, bo lękam się, żebyś jej nie wziął za taką, która mo-

że ulec zmianie. Termin od 10 do 12 jest ściśle ostateczny, bo ja 

14 muszę już wyjeżdżać do Malty inaczej musiałbym czekać ty-

dzień cały, a to by przewróciło do góry nogami wszystkie spra-

wy, które są już ułożone, a o których porządku tu Ci opowiem. A 

więc, kiedy przyjedziesz do Rzymu 12-go sierpnia będziemy 

mieli właściwie jeden tylko dzień zupełnie wolny, to jest 13-go 

do rozmówienia się i urządzenia wszystkiego, i dlatego prosił-

bym dzień lub dwa przedtem przyjechać.Piszę do O. Władysła-

wa, że będę Ciebie prosił, jako też i proszę, abyś mu opowiedział 

o sprawach Zgromadzenia, co tylko wiesz. Pisałem Ci o rachun-

kach O. Przełożonego w Ameryce; dzisiaj dalszą tego historię 

piszę do O. Aleksandra, którego będę prosił, aby Ci jej udzielił, 

żeby samemu nie tracić czasu na powtarzaniu jednej i tej samej 

rzeczy. Dodam Ci tutaj także, że odebrałem list z Jazłowca, w 

którym mi Matka Marcellina donosi, że ich Zgromadzenie 

otrzymało przez nowego ministra Grocholskiego, własnoręcznie 

przez Cesarza podpisane uznanie swego bytu legalnego w pań-

stwie austriackim (z 18 lipca).Z obcowania Twego poprzedniego 

z O. Władysławem, o którym mi pisałeś bardzo byłem pocieszo-

ny. Podczas tej nowej bytności w Paryżu będę równie w tym pil-

ny. Zapraszałem ja go tu do Villi Catena i pytałem się o to O. 

Aleksandra, ale mi odpisał, że niepodobna. To samo i sam O. 

Władysław. Moim głównym celem były rekolekcje wspólne.Za 

tydzień od jutra, to jest 8 sierpnia, w święto Narodzenia Naj-

św.[iętszej] Panny przyjmę na Mentorelli śluby jednego z bra-

ciszków, owego Francescone, który tam na Mentorelli przez 

ostatnie lata mieszkał. Stamtąd wróciwszy myślę zaraz ruszyć do 

Rzymu, żeby tam być 9 wieczór albo 10 z rana, wyrobić paszport 

z ambasady francuskiej i resztę. Więc byśmy się zaraz spotkali, 
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co daj Boże. Żegnam Cię tedy na dzisiaj i da Bóg do prędkiego 

widzenia. Pan Jezus z nami. 

Twój w Jego miłości ks. Piotr 

93. List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 3456) 

 

Villa Catena, 31 sierp.[nia] 1871 [r]. 

 

Mój drogi i najdroższy Ojcze Władysławie. 

Bardzo mnie miło zachwycił Twój list z 25 t. m., który 

wczoraj tu otrzymałem nazajutrz po wyprawieniu do Ciebie listu, 

w którym Ci wyrzucam, że mi jeszcze nie odpisałeś, kiedy O. 

Aleks.[ander] już to był uczynił. Tą razą odpisałeś mi tak prędko 

jak nigdy, więc i ja Ci w odpowiedzi nie chcę być dłużny i 

przedwczorajszego mego listu za nic nie uważając, odpisuję Ci 

dzisiaj na nowo. 

Nazywasz siebie koziołkiem, ja nie chcę nic o tym słyszeć; 

czyś był nim, kiedy tego nie pamiętam i nie chcę o tym wiedzieć. 

Widzę Ciebie i patrzę na takiego, jakim Cię Pan Jezus chce mieć 

i widzę prostego, czystego, niewinnego i powolnego baranka, 

prostego jak gołębia, a roztropnego jak wąż, a da Bóg silnego jak 

lew. To Pan Jezus uczyni, a ja z góry się cieszę, że tak będzie. 

Wierzaj mi mój drogi O. Władysławie, że nam nie trzeba nigdy 

w tył się oglądać, ani bardzo przypominać sobie co było, trzeba 

przeciwnie oczy przed siebie wytężyć i patrzyć na to, co być po-

winno i mieć nadzieję wielką, i pewność w Panu Naszym, że za 

Jego łaską tak będzie. 

Bardzo Panu Jezusowi podziękowałem za Twoją dobrą wo-

lę pisywania do mnie, ja chcę jej we wszystkim z mojej strony 

odpowiedzieć. I dlatego wzywam Cię, abyś tej łasce był wiernym 

i nie odwlekając wziął się natychmiast do wynurzenia mi tego 

wszystkiego, co w tej chwili masz na sercu. Co do sióstr w Wer-

salu dziękuję także Panu Jezusowi, że Ciebie tam od czasu do 
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czasu za narzędzie swoje używa, bo te dusze rzeczywiście godne 

są wszelkiego współczucia i posługi na jakie nas stać. Wielka by 

strata dla tego domu była, gdyby umarła siostra Taida, bo moim 

zdaniem jest to jedna z najpiękniejszych dusz, jakie się tam znaj-

dują, a przy tym zdatna, która i w domu i w pensjonacie wielką 

była pomocą. Ona zdaje mi się zrozumiała dobrze tę stronę nad-

przyrodzoną w wychowaniu, nad której brakiem ubolewasz w 

swym liście. Napisz mi więcej o tym i owszem napisz mi ob-

szernie o wszystkim, co się tyczy tych dobrych Sióstr. Nie tylko 

życzę sobie tego, jak mnie o to pytasz, ale proszę Cię o to. 

Co do wychowania, była tam do niego używana głównie 

siostra Zawadzka (Maria Antonina). Według tego, jak ta dusza 

wtedy przed Bogiem stała, to jest dwa lata temu, powinien bym 

najlepiej tuszyć sobie o jej wpływie na dzieci. Ta siostra wyda-

wała mi się także jedną z najdobrańszych, jakie się tam znajdują, 

tak że po śmierci Matki Marii Kazimiry życzyłem, aby ją wybra-

ły siostry na przełożoną, tak mi się zdawała pełna ducha Bożego, 

a przy tym rozumu i charakteru potrzebnego na taki urząd. Bar-

dzo mi miłą rzecz zrobisz, jeżeli mi co o tej siostrze napiszesz i o 

tym, co ona teraz czyni. Piszę Ci zaś o tym, żebyś wiedział, co ja 

myślałem i korzystał z mojego doświadczenia albo zdania. Drugą 

siostrą, którą uważałem za zdolną na przełożoną jest siostra 

Krause (Aloiza Aleksandra) i o tej mi napisz. O siostrze Jelskiej, 

która dzisiaj jest przełożoną nie myślałem wcale, aby była temu 

ze wszech miar odpowiednią, chociaż w braku tamtych sióstr, o 

ile znam inne może byłbym ją podał na trzecim miejscu, albo 

oddawszy trzecie miejsce siostrze Taidzie, dziś umierającej, mo-

że bym ją położył na czwartym. Ja bym siostrze Taidzie i pierw-

sze był oddał, gdyby nie wiek młody i brak dostatecznego wzię-

cia u innych sióstr z powodu nowości w zakonie. W całym tym 

porządkowaniu sióstr uważam głównie na ducha wewnętrznego, 

na wyrobienie duszy, na pojęcie życia zakonnego i Bożego, i te-

go co potrzeba dla dusz w ich prowadzeniu. Gdybym na to głów-

nie nie zważał, a patrzył raczej na dobroć charakteru, roztrop-
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ność, takt i inne bardziej ludzkie przymioty, nie wahałbym się 

wskazać jako na jedną z najzdolniejszych do rządzenia i prowa-

dzenia, na siostrę Hornowską (Rozalia Teresa). I o tej chciałbym 

także coś wiedzieć, jest to niezawodnie jedna z najpoczciwszych 

i najszlachetniejszych dusz, jakie się tam znajdują.Wynurzyłem 

się szczerze przed Tobą o tym mój drogi O. Wład.[ysławie], a 

mam nadzieję, że dobrze uczyniłem przed Panem Jezusem, że Ci 

to może posłuży w Twojej tam pracy. Posłuży to zarazem i do 

naszego wspólnego porozumienia i otwiera Ci doń wrota. Oto co 

na dzisiaj. Spytaj się Du Laca w Univers, czy odebrał ode mnie 

sto franków dans une lettre charge, w którym mu stąd posłałem 

kilka temu tygodni. Pokłoń się mu zarazem. 

Co do Twego przyjazdu do Rzymu, to już przedwczoraj Ci 

pisałem, że po otrzymaniu odpowiedzi od O. Aleksandra już się 

go zrzekłem. Piszę dzisiaj do O. Aleksandra osobno, bo razem 

byłby list za gruby, gdyż tak jak do tego, tak i do tamtego wkła-

dam po drugim liście w Twój do O. Juliana, a w tamten do O. 

Józefa. Proszę O. Aleksandra o dokładne zawiadomienie mnie o 

wszystkich ruchach swojej podróży, żebym wiedział, gdzie go w 

każdej chwili znaleźć. Proszę i Ciebie o to samo według tego, 

jak będziesz wiedział. O rzeczach Zgromadzenia nie piszę Ci 

osobno, ale proszę O. Juliana, żeby Ci wszystko, co do niego na-

pisałem opowiedział, a zarazem, to co się znajduje w listach do 

O. Aleksandra, a to dlatego żebym niepotrzebnie czasu na po-

wtórne pisanie nie tracił. A teraz mój najdroższy do rychłego 

widzenia się, a naprzód listownego, to jest, że jak najprędzej 

oczekuję od Ciebie odpowiedzi. Pan Jezus z nami. 

Twój w Jego miłości ks. Piotr 

94. List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 194) 

 

Villa Catena, 1 wrześ.[nia] 1871 [r.] 

 Mój najdroższy w Panu Ojcze Walerianie. 

 Twój list z 18 lipca otrzymałem już tu w Villa Catena, będąc 
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dość słabym; ta słabość coraz się powiększała, tak że nareszcie mu-

siałem położyć się do łóżka i podniosłem się dopiero pierwszych 

dniach sierpnia. Zaraz potem musiałem udać się do Rzymu i tak ze-

szedł czas aż do połowy miesiąca. Wtenczas zacząłem pisać rozmaite 

listy bardzo nagłe po większej części; na Twój zabierałem się odpisać 

nieco obszerniej; w tym spostrzegłem się, że już zapewne nie bę-

dziesz w Rabce, bo mi pisałeś w owym liście swoim z 18 lipca, że 

tam zamierzasz zabawić tylko cztery tygodnie, które już właśnie były 

upłynęły. Wstrzymałem się tedy dni kilka chcąc napisać już do Cie-

bie wprost do Jazłowca, aż tu mi nadszedł od m.[atki] Marcelliny list, 

który mi wyraża życzenie, a nawet prośbę, abym jeśli mogę, starał się 

z nią widzieć i przyjechał do Jazłowca. 

 Taki obrót rzeczy wszystko przemienia. Wcale się go nie spo-

dziewałem, nie przewidywałem, owszem zdawał mi się niepodo-

bnym, bo jedno tylko mogło go było uczynić podobnym, to jest ży-

czenie samej matki (gdyż inaczej nie miałem żadnego powodu opu-

szczania mego tu stanowiska); a takiego życzenia nie mogłem prze-

widzieć. Skoro jednak ono raz nastąpiło, nic znowu z drugiej strony 

nie staje na przeszkodzie. Jesteśmy na wakacjach i przez ten cały 

czas nie ma żadnych spraw do załatwienia lub do czuwania nad nimi. 

Co do młodzieży i domu mogę go zupełnie bezpiecznie powierzyć 

O. Felińskiemu, zwłaszcza że będzie miał do pomocy O. Kalinkę. 

Mogę tedy jechać ze spokojnym sumieniem, a nawet z nadzieją że i 

dla Kolegium, a może i dla Zgromadzenia coś pożytecznego stąd 

wyniknie; o czym obszerniej da Bóg z sobą pomówimy. Mój naj-

droższy Ojcze Walerianie, Twój list był dobry, bardzo dobry dla 

mnie, nie zasłużyłem na to, co mi tam piszesz, ale serdecznie Ci 

dziękuję za każde Twoje dobre słowo dla mnie. Ze względu na tę 

Twoją dobroć, uprzejmość, serce w całym tym liście wylanym przy-

chodzi mi tym bardziej żałować, że Ci na ten list prędzej nie odpisa-

łem; byłbyś miał wcześniej dowód ode mnie jak umiem to Twoje 

serce cenić, i jak chcę Ci całym sercem odpowiedzieć. Teraz nie po-

trzebuję się nad tym przedmiotem obszerniej rozwodzić, bo da Pan 

Bóg niezadługo się zobaczymy; a wtenczas mamże w tym Panu na-
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szym najlepszą nadzieję, że przyjdziemy, to jest, że On sam nas przy-

prowadzi i to pod wszelkim względem do zupełnego porozumienia 

się we wszystkim. Jest jeden przedmiot szczególniej w Twym liście, 

o który bardzo mi idzie porozumieć się z Tobą jak najzupełniej, a o 

którym sam piszesz, że niepodobna przez listy porozumiewać się jak 

trzeba. Otóż daleko lepiej możemy się o nim porozumieć w Jazłowcu 

niż tu nawet w Rzymie, więc cieszę się i z tego powodu,  że jadę do 

Jazłowca. Wyraźnie to wszystko Pan Jezus tak zrządził; niechże Mu 

będą dzięki z całego serca. 

 Z listu mego do m.[atki] Marcelliny, który spółcześnie osobno 

wysyłam, bo razem byłby list za gruby i zawsze trzeba by było za-

płacić podwójnie, dowiesz się o szczegółach i datach mojej podróży, 

jako też dostaniesz języka o obrotach naszego Przełożonego w Ame-

ryce. Pan Bóg tam wyraźnie pobłogosławił, dobry Bóg! Ratuje i po-

prawia niedostateczność i głupstwo nasze. Nie mówię, żeby już tam 

w Ameryce wszystko było ostatecznie w dobrym ustalone, ale jest na 

nowoż, jak się zdaje, szczere obudzenie się do dobrego, a ta kombi-

nacja, która rozdziela dawne dwie partie i nową fundację oddaje wy-

łącznie tym ludziom, którzy byli za porządkiem zakonnym, jest naj-

szczęśliwsza. Zdawała się niepodobna, a tu ją Pan Bóg sam do skut-

ku przyprowadził. Jest znowu za co Mu dziękować. Nowa fundacja 

stanie się jądrem i środkiem reformy i porządnego na przyszłość 

dzieła. Przed wyjazdem O. Przeł.[ożonego] o tej właśnie kombinacji 

marzyłem i ta nadzieja była jednym z powodów, dla których byłem 

za nową fundacją. Są wielkie niebezpieczeństwa zawsze, ale też i 

niejakie nadzieje. Ufajmy i módlmy się. 

 Proszę o wręczenie m.[atce] Marcellinie przyłączonej kartki, a O. 

Henrykowi liściku. My tu wszyscy dzięki Bogu zdrowi jesteśmy. Pobyt 

w Villa Catena służy wszystkim. Mam niemałą pociechę z pracy, która 

się w duszach odbywa, a choć ja tak niewierny łasce Pana jestem, Pan 

jednak najlepszy, nieraz niemal i owszem, prawdziwie cudownie mi 

dopomaga. Teraz mój najdroższy Ojcze Walerianie da Bóg do rychłego 

zobaczenia się. Pan Jezus z nami, a my w Nim jedno na wieki. 
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        Jego a w Nim twój ks. Piotr 

95.  List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1136) 

 

Villa Catena, 2 września, 1871 [r]. 

 

Mój najdroższy w Panu Ojcze Aleksandrze. 

Już dwa razy zapowiedziałem, że wysyłam, a od czterech 

dni zabieram się do listu, który ledwie teraz zaczynam. Lecz ta-

kie tu zatrudnienia, taki rozkład czasu, że ci pióro z rąk wytrącają 

i każą czynić nie, co byś chciał, ale coś powinien. Lecz oto dzień 

cały dzisiaj już na to jedno przeznaczyłem i napisawszy z rana 

list do O. Józefa teraz po południu list do Ciebie zaczynam mój 

najdroższy Ojcze Aleksandrze. 

List do O. Józefa przesyłam na Twoje ręce, abyś przed odesła-

niem go jemu raczył go przeczytać. Rację tego w samym tym liście 

znajdziesz, a po przeczytaniu proszę uczynić to samo, o co tam O. 

Józefa proszę i swoje zdanie mi przysłać. Do tego, co o Ojcu Prze-

łożonym z tego listu się dowiesz mam do dodania niektóre wiado-

mości wyjęte z jego listu pod datą 2 sierpnia, pisanego z miejsca, 

gdzie jest Kolegium St. Mary College. Można z tego listu wniosko-

wać (bo o tym wyraźnie nie pisze), że jest tam z nim O. Głowalski, 

główny inicjator całej tej fundacji. Pokazuje się, że już jest zebranych 

4.000 dolarów, to jest 20.000 przeszło franków, i że roboty restau-

racji czynnie się posuwają. Z dalekich stron przyjeżdżają uczniowie 

dawni tego Kolegium i cieszą się, że nowe Kolegium będzie jeszcze 

porządniejsze niż stare. Zapewniają ich wszyscy, że zaraz na pierw-

szy rok będą mieli stu internów, a stu eksternów (pierwsi płacą po 

200 d.[olarów], czyli 1.000 fr. drudzy po 90 d.[olarów], czyli po 250 

fr.) O. Głowalski rachuje (z tego wniosłem, że tam być musi) na 40 

internów (20 już jest zamówionych), a 60 internów na ten rok pierw-

szy; łóżek jednak przygotowuje na 75 internów. Donajmują 2 profe-

sorów, a mają wybór spośród siedmiu kandydatów, jednego już naję-

li na rekomendację wikarego generalnego. Ma być okolica bardzo 
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przyjemna, klimat jak we Włoszech, lekko górzysta, bogata ziemia, 

obyczaje proste a szlachetniejsze, mieszkańcy niemal wszyscy kato-

licy, bo to potomkowie szlachty angielskiej, którzy za Cromvella 

emigrowali z ojczyzny. 

Ojciec Przełożony miał tam jeszcze pewien czas zabawić i 

odpocząć, nimby ruszył do Teksas, choćby dla samych upałów 

nie pozwalających wygodnie podróżować. Kazał mi pisać do sie-

bie do Teksas, gdzie ma być z końcem września. Jest zdrów co 

do reszty, prócz że nieco znużony. Przebąkiwa i on o starości, a 

przecież z końcem tego miesiąca dopiero 59 lat skończy, a 60-ty 

tylko rozpocznie. Czyż to starość? Takim prawem za parę lat to i 

ja byłbym starym, co mi się wcale nie uśmiecha. Tym się po-

cieszam, że można być starym po wierzchu, a młodym we środku 

i w duszy, a ta młodość duszy jeszcze większe rzeczy czynić mo-

że w starym ciele, niż je czyniła w młodym. Ty drogi Ojcze 

Aleksandrze dowodzisz czegoś podobnego w ostatnim swym liś-

cie gdzie rozprawiasz o swoich starcowych latach językiem mło-

dzieńczym. A więc; 

Niechże się jak orłowi 

Twoja młodość odnowi! 

Renovabitur utaquilae juventus mea! Tego Ci życzy podą-

żający za Tobą kolega i brat. Zresztą, o cóż się troskamy? Mamy 

w sobie źródło młodości wiekuistej: Pana Jezusa, niech tylko On 

w nas żyje! Co do użycia owej sumy 3. 388 fr. nic nie mam 

przeciw temu, proszę mi tylko wystawić kwit. Zresztą, ponieważ 

nic o niej jeszcze Papieżowi się nie powiedziało, więc na teraz i 

kwitu nie potrzeba. W sprawie ks. Perraud byłem u kardynała. 

Wymaga, aby Wikary Kapitularny wyraził życzenie swoje tej 

rzeczy. Od tego ani o włosek odstąpić nie może, tak powiada. Co 

do Ojca Władysława już dałem za wygraną; niech nie przyjeżdża 

do Rzymu. Chciałbym się jednak z nim widzieć. Jakoś to Pan 

Jezus zrządzi. 
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Co do zamieszkania naszej misji z Freres de la doctrine Chre-

tienne razem w Presbytere del’Assomption jestem za tym, a nawet 

bardzo. Przezacni to ludzie Ci bracia, a co do edukacji można się od 

nich bardzo wiele nauczyć, więcej niż od wielu innych sławniejszych. 

Ks. Siemińskiego i ks. Domagalskiego przyjmiemy, jak będziemy 

umieli najlepiej. 

Wracając do Ameryki co nam się troszczyć, że tylko na 90 

lat to kolegium dane? Kiedy prawdopodobnie ten świat dzisiej-

szy tyle istnieć nie będzie! A przez 90 lat, ile to dobrego się 

zrobi. W każdym razie myślę, że jeżeli się będziemy tam dobrze 

przez te 90 lat sprawowali, więcej będzie trudności w odebraniu 

nam wtedy tego domu, niż dziś było łatwości w jego oddaniu. 

Preskrypcja coś znaczy. 

Co do ks. Bakanowskiego i jego przeznaczenia do Niżnio-

wa Matka Marcellina odpisała, że zaszły wielkie trudności, co 

do wejścia w posiadanie Niżniowa, bo dotychczasowy pro-

boszcz nie chce żadną miarą ustąpić i stawia takie pretensje, że 

są nie do ziszczenia, a że jest on realnym proboszczem, więc 

według prawa kanonicznego nie może być przez arcybiskupa 

bez sądu kanoniczno - kryminalnego oddalonym. Cała przeto ta 

sprawa o to się zahaczyła. Może tedy, jak na teraz O. Baka-

nowski nie przyjeżdżać. Zresztą w ostatnim razie Matka Mar-

cellina zgadza się i na O. Grabowskiego. Przy tym donoszę, że 

reskryptem podpisanym przez cesarza dnia 18 przeszłego mie-

siąca nasze Siostry zostały przez rząd uznane jako Zgroma-

dzenie mające byt legalny w Cesarstwie. 

W sprawie Sióstr wersalskich i zastąpienia ich dzisiejszego kapela-

na nie mógłbym się zgodzić, by zastępcą miał być ks. Grabowski, prócz 

innych zaś powodów przeciwiących się temu jest ten główny, że tego 

Ojca trzeba w każdym razie zachować do Galicji. Na pierwszym miejscu 

dla niego jest probostwo, czy niżniowskie, czy inne, bo od tego najlepiej 

nam zacząć w Galicji, ale następnie, jak się znajdzie kto inny do prowa-

dzenia parafii, najlepiej się O. Grab[owskie]go użyje do szkoły i kole-
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gium. Już był prefektem gimnazjum warszawskiego, ma do wychowania 

i skłonność, i talent, i doświadczenie pewne. A więc to jego miejsce. 

Zresztą na kapelana i spowiednika zakonnic wątpię nawet, aby się przy-

dał, bo wątpię o odpowiednich przymiotach. A teraz przystępuję na koń-

cu do najważniejszego interesu. Jak wiesz już mój drogi Ojcze Aleksan-

drze z listów moich do O. Juliana wybierałem się na Maltę, podróż, którą 

mi był polecił O. Przełożony odjeżdżając i chcąc ją uskutecznić teraz, to 

jest przed październikiem i przed równonocnią jesienną, wezwałem Ojca 

Juliana na 10 września do Rzymu. Aż tu nagle przemienił się mój zamiar 

i muszę co innego uczynić. Otrzymałem list od Matki Marcelliny, w któ-

rym wyraża swoje życzenie, swoją prośbę, swoje niemal błaganie, żebym 

się z nią widział, jakkolwiek jest zrezygnowana na przeciwny przypadek, 

gdyby rzecz była niemożebną. Powodem tej prośby jest z jednej strony 

stan jej zdrowia grożący rychłą śmiercią, tak że w tym lecie już była jej 

bliską, a choć siostry przestraszone uciekły się do arcybiskupa i on naka-

zał Matce Marc.[elinie] udać się gdzie na czas pewien, by odpocząć i 

leczyć się, chociaż ona pojechała do córki i blisko dwóch miesięcy tam 

przepędziła i jest dzisiaj nieco przy siłach, niepewna jest jednak, czy dłu-

go pociągnie i pragnie się ze mną widzieć przed możebną śmiercią. Z 

drugiej strony ma mi wiele spraw do wytłumaczenia, objaśnienia, powie-

rzenia, których żadną miarą ani przez listy, ani przez posły załatwić nie 

można. Wskutek tego ona prośba. Powiada, że przez całe lato z życze-

niem tym swoim walczyła i stanowczo odrzucała przez wzgląd na moje 

tu obowiązki, ale nareszcie uległa przed oczywistością potrzeby widzenia 

się ze mną, zostawiając Panu Jezusowi przyprowadzenie go do skutku. 

Otóż rzeczywiście niepodobieństwa żadnego nie ma. Jeszcze dwa pełne 

miesiące mamy wakacji, a więc żadnych nie ma spraw bieżących, nawet 

w Rzymie nie jesteśmy. O. Feliński doskonale może mnie tu we wszyst-

kim zastąpić, a sprawy ogólne zgromadzenia doznawać tylko będą zwło-

ki dni kilku. Nawet pieniądze Pan Jezus mi na to jakoby przysłał, chociaż 

spodziewam się, że w Galicji i bez tego podróż się opłaci. A więc nie 

wahałem się odpisać wczoraj Matce Marcellinie, że przyjeżdżam. Waha-

łem się jednak, czy wprzódy na Maltę, czy do Jazłowca. 

Wczoraj z rana list do Matki Marcelliny zaczynając napisałem, 
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że wprzódy pojadę do Malty; ale po południu stanowczo list zakoń-

czyłem, że wprost teraz ruszam do Jazłowca. Sama pora roku spó-

źniona radzi to raczej, bo pojechawszy później do Malty łatwiej jest 

wracać stamtąd do Rzymu późną jesienią, aniżeli z Galicji. A potem i 

to mi bardzo na rękę, że mogę się zaraz z Tobą tam zetknąć mój drogi 

Ojcze Aleksandrze i skombinować, to jest ułożyć cały plan kampani 

wspólnej w Galicji, bo prócz Jazłowca korzystając z okazji, wypadnie 

zapewne niejednej innej rzeczy się dotknąć. Trzeba tedy mój drogi 

Ojcze Aleksandrze, byśmy się zaraz zjechali w Galicji, w Krakowie 

zapewne. Bo wątpię, żebyś się w Wiedniu zatrzymywał.  

Mój rozkład drogi, jeśli Bóg da jest następny. Jeżeli O. Jeliński 

przyjedzie 10-go, wyjadę 12-go z rana, jeżeli 11-go tedy 13-go itd. W 

Wiedniu mogę być w 44 godziny, a w Krakowie nazajutrz; dajmy na 

to, jeśli wyjadę z Rzymu 12-go będę 14-go z rana w Wiedniu, a 15-go 

o godz. 10 z rana w Krakowie. Data jednak pewniejsza na Kraków 

jest 16-go, bo wątpię, żeby Ojciec Julian zdążył na 10-go. Proszę go 

wyprawić jak najprędzej, gdyby jeszcze nie ruszył. Moim zamiarem 

jest po rozmówieniu się z O. Aleksandrem w Krakowie, ruszyć zaraz 

do Jazłowca (zatrzymując się tylko po parę godzin w Przemyślu w in-

teresie Seminarium i we Lwowie dla otrzymania jurysdykcji), a O. 

Aleksandra zostawić z p.[anem] Teodorem własnym ich dalszym ru-

chom. Dopiero po ułatwieniu się moim w Jazłowcu spotkalibyśmy się 

znowu, może w samymże Jazłowcu. Rzecz oczywista, że do tego ce-

lu, do którego mnie tam wzywa M.[atka] Marc.[elina] potrzeba, żeby-

śmy przez cały czas na to potrzebny, byli sami i spokojni. Oto 

wszystko. Proszę o odpowiedź. Pan Jezus z nami.  

W Jego miłości najoddańszy brat i sługa ks. Piotr 

96. List do O. Karola Kaczanowskiego CR (ACRR 117) 

 

Villa Catena, 3 wrześ.[nia] 1871 [r]. 

 

 Mój drogi i kochany bardzo Ojcze Karolu. 

 Przez odjeżdżającego brata Gwalberta przesyłam braterskie 
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słowo pozdrowienia i miłości. Brat Gwalbert doskonale zrobił, że tu 

do mnie przyjechał, bo i dzień rekolekcji odbył, i O. Grabowskiego 

przeprosił i przyszedł z nim do zupełnej zgody. Ja mam zamiar przy-

jechać znowu do Rzymu w przyszłą sobotę, jeśli da Pan Bóg. A więc 

do szczęśliwego zobaczenia się. Są nowe listy do O. Przełożonego 

wymagające nawet narady; ale o tym za przyjazdem, bo za długo 

pisać, a listu O. Przełożonego nie mogę posłać, bo nań właśnie od-

pisuję. Miałem także wiadomości od matki Marcelliny. Jest nieco 

zdrowsza, ale bardzo słaba i o życie niepewna. Trzeba się za nią mo-

dlić. Cesarz austriacki podpisał dekret zatwierdzający legalnie w ce-

sarstwie zgromadzenie sióstr naszych. Żegnam na dzisiaj drogiego 

Ojca Karola i łasce Pana Jezusa z całej duszy polecam. On z nami. 

    W Jego miłości najoddańszy brat i sługa ks. Piotr 

 

97. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1137) 

 

Villa Catena, 3 wrześ.[nia] 1871 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze. 

Kilka słów tylko w dodatku do wczorajszego listu. 

1°/ Rendez vous naznaczmy sobie w Krakowie u ks. Duna-

jewskiego, w klasztorze wizytek. Ja tam zajadę. Gdybyś wiedział 

teraz w Paryżu, gdzie zajedziesz z panem Teodorem w Krako-

wie, proszę mi dać znać o tym. Wszystkie hotele równo bliskie i 

równo dalekie od wizytek. Najprzyzwoitsze są Saski i Drezdeń-

ski, albo też Pollera do którego zajeżdżała pani Nowowiejska, i 

który znam lepiej. 

2°/ Jeżeli idzie o Wiedeń ja tam zwykle zajeżdżam do ho-

telu Zum Koenig v. Ungarn gdzie się zbiera, tj. zajeżdża Polonia. 

 3°/ Proszę przez ks. Juliana przysłać owe 2 tomy „Bollan-

dystów”, jeżeli tylko nie lepiej przesłać je messażeryami. 
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Nareszcie bardzo się cieszę, że się spotkam da Bóg z dro-

gim O. Aleksandrem. Jadę do Krakowa z Bronisławem Zaleskim, 

który ma tam widzieć się z Matką. Pan Jezus z nami.  

W Jego miłości najoddańszy brat i sługa ks. Piotr 

 

98. List do O. Juliana Felińskiego CR (ACRR 2179) 

 

Villa Catena, 3 wrześ.[nia] 1871 [r]. 

 

Mój drogi Ojcze Julianie. 

Jeżeli jeszcze nie wyjechałeś bądź łaskaw spiesz się, ile 

możesz. Ja tu wszystko tak ułożyłem, żebym mógł wyjechać 11-

go wieczorem lub 12-go z rana, więc gdybyś prędko nie przy-

jechał, zmusiłbyś mnie czekać na siebie, albo co najgorsza wyje-

chać bez Ciebie. Piszę to nie dlatego, żebym wątpił o Twojej do-

brej woli, ale że przewiduję przeszkody stawiane ze strony in-

nych. Z tego powodu już myślałem przyłączyć do mojej prośby 

przynaglenie ob virtutem obedientiae; nie czynię jednak tego ab-

solutnie tylko na przypadek owych przeszkód postronnych. W 

takim razie będziesz miał dobrą rację i wymówkę: tę, że Cię wią-

że posłuszeństwo. 

Twoja obecność koniecznie tu potrzebna w obecnym razie, 

zwałaszcza że i O. Walerian chce na parę tygodni do morza wy-

jechać, i zdaje się, że to mu potrzebne. Więc do widzenia się mój 

najdroższy Ojcze Julianie. Pan Jezus z nami, a my z Nim i w 

Nim na wieki. 

 W Jego miłości Twój ks. Piotr 

Z listu O. Aleks.[andra] i O. Wład.[ysława] dowiesz się, że 

teraz jadę do Jazłowca i o powodach tej podróży. Proszę wziąć z 

sobą 2 tomy „Bolladystów”. 
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99. List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 3457) 

 

Villa Catena, 3 wrześ.[nia] 1871 [r]. 

 

Mój najdroższy w Panu Ojcze Władysławie. 

Ach, jakżebym Cię w Panu uściskał i ucałował za wiado-

mość, którą mi przyniósł przed chwilą Twój list z 30 sierpnia. 

Podziękowałem Panu Jezusowi z głębi duszy, pobiegłszy przed 

Najświętszy Sakrament, który tu mamy szczęście posiadać. Nie-

chże Panu Jezusowi będą dzięki stokrotne, owszem bez liczby, 

bez miary, bez granic. Nie uwierzysz, jaki mi kamień spadł z ser-

ca, który mi przeszło od roku przygniatał duszę. Ach, ja zawsze 

ufałem Panu Jezusowi, że wszystko naprawi, ale też w Nim jed-

nym tylko była moja nadzieja. Jakiż On dobry, że jej nareszcie 

odpowiedział, tak jak i wtedy był dobry, kiedy mi ją dawał. Tutaj 

nic nie mogło pomóc tylko On jeden, i choć zawsze wszystko On 

czyni, tu trzeba Go było podwójnie. O mojej nieroztropności tyle 

bym Ci mógł powiedzieć, że mi nigdy tyle nie powiesz. A nawet, 

jeżeli się kiedy zobaczymy, da Pan Bóg, to Ci niektóre szczegóły 

może umyślnie opowiem, żeby tym jaśniej dać Ci zrozumieć, to 

co zrozumiałeś, jak na tej drodze dusza dojść może do podo-

bnych ostateczności ze strony Szatana. Ta historia jest dla mnie 

samego tak nauczająca, jak żadna inna, a Pan Jezus da, że to do-

świadczenie nam wszystkim na najlepsze się obróci. 

O pisaniu do S. K. nie ma żadnej mowy, chybaby sam Pan Jezus 

chciał kiedy tego i pokazał to wyraźnie. Ale teraz mi dosyć, że Ty tam 

jesteś, dosyć że Pan Jezus raz tę duszę wyswobodził i wszystko jak 

mówisz naprawił, bo o cóż mi idzie, jeśli nie o Pana Jezusa i tę duszę 

dla Niego, a Jego dla niej? I za to Panu Jezusowi bardzo dziękuję, że 

mnie natchnął tą myślą, aby Twego użyć pośrednictwa w tej sprawie. 

Tyle Ci naprędce z serca wynurzam. Przed trzema dniami pisałem do 

Ciebie, a wczoraj do Ojca Aleksandra długi bardzo list, a we środku 

drugi do O. Józefa. Jeżeli już O. Aleksander przyjechał i wczorajszy 
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list odebrał, tedy zapewne wiesz, że zamiast do Malty wyjeżdżam do 

Jazłowca. Matka Marcellina niemal błagając prosiła mnie, bym się z 

nią widział, bo swego życia niepewna, a chciałaby mi za swego życia 

uczynić wiele objaśnień, powierzeń, poleceń. Chociaż mam w Bogu 

nadzieję, że nam ją jeszcze dłużej zachowa, przyszłość jednak nie-

pewna, a taka jej prośba w tym razie jest rozkazem. 

Myślę wyruszyć stąd jak najprędzej, w parę dni po przy-

byciu Ojca Juliana. Pisałem o tym wszystkim do O. Aleksandra, 

wynurzając mu pragnienie spotkania się w Krakowie i ułożenia 

wspólnego planu kampanii po Galicji. Kiedy mówię wspólnego, 

to nie znaczy to, żebym chciał czynnie brać w nim udział, bo 

zdaje mi się, że mi trzeba będzie jak najprędzej wracać.  

Przyłączam tu kartkę do O. Aleksandra w dodatku do listu 

wczorajszego, drugą do O. Juliana. Jeszcze masz czas napisać do 

mnie przed moim wyjazdem. Proszę. Pan Jezus z nami. 

W Jego miłości najoddańszy ks. Piotr 

 

 

100. List do O. Juliana Felińskiego CR (ACRR 2180) 

 

Jazłowiec, 2 paźdz.[iernika] 1871 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Julianie. 

Wolę dzisiaj, choć krótki list napisać, by Wam o sobie do-

nieść,  niż się nosić z chęcią napisania dłuższego listu, a tymcza-

sem pisanie przewlekać. Albowiem w tych pierwszych dniach 

mam mało czasu i trudno by mi było zdobyć się na list dłuższy. 

Przyjechałem tu dopiero 4 dni temu, to jest na wigilię ś[w]. Mi-

chała. Byłbym z pięć dni wcześniej tu przyjechał, gdybym się nie 

był przeziębił na drodze. Musiałem w Przeworsku u ks.[ięcia] 

Jerzego Lubomirskiego trzy długie dni w łóżku leżeć. Ale za-

pewne i to na dobre wyjdzie, a może już wyszło. Przybycie me 
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tutaj jest zupełnie opatrzne i nie mogę nie widzieć w nim palca 

Bożego. Nie mogę w liście i to jeszcze tak krótkim opowiadać 

wszystkiego; da Pan Bóg nastąpi to za widzeniem się i o ile da 

Pan Bóg. Znalazłem Matkę Marcellinę w dość dobrym stanie, ale 

ona nie wróży sobie długiego życia, a nawet zdaje się jej, że i 

dzisiaj jest tylko jakby zatrzymaną na tym świecie. 

Liścik Twój z listem brata Leona tu już otrzymałem po przy-

jeździe, bo w Krakowie się nie zatrzymywałem. Powiedz bratu Le-

onowi, że we wszystkim, to jest w dwóch rzeczach, o których mi 

pisze, nie jest moim zdaniem w prawdzie, ale mu to mam za dobre, 

że się przede mną wynurzył. Może mu O. Walerian (Przewł.[ocki]) 

na jego list odpisze bardziej niż ja dokładnie; przepraszam go z mej 

strony, że dla zupełnego braku czasu sam tą razą nie odpisuję. Od 

brata Stefana otrzymałem naprzód moje rekolekcje, a potem i wraz z 

nimi ową kartkę sumaryczną mego 3-go kazania, o którą mi chodzi-

ło. Nie omylił się. Bardzo mu dziękuję. Otrzymałem i drugi list jego 

z opisaniem wycieczki do S. Pastore; był mi przyjemny i za niego 

także dziękuję, jako też za całą jego dobrą wolę na przyszłość. Bar-

dzo Was wszystkich proszę o cierpliwość. Będę się starał jak najkró-

cej tu zabawić w Galicji, bo mi przykro być daleko od Was wszyst-

kich, a jednakże raz jeszcze muszę powtórzyć, że wyraźna była wola 

Boża, abym tu przyjechał. Mam zamiar ani jednego dnia nie przedłu-

żać mego pobytu nadto, co będę widział i uważał, że jest wolą Bożą. 

O to mi samemu najwięcej chodzi i módlcie się o to, aby się w tym, 

jak we wszystkim spełniła wola Boża. We Lwowie widziałem ks. 

Arcybiskupa i bardzo był uprzejmy jak na niego, powiem że niemal 

był serdecznym, ale żadnych z nim interesów nie poruszałem. Tutaj 

znalazłem wszystko w przedziwnym stanie. Ojciec Walerian lepiej 

jest ze swym gardłem. O. Henryk szczęśliwy i coraz lepszy zakon-

nik. Obaj Ojcowie z braciszkiem, którego tu mają zupełnie zakonne i 

bardzo przykładne prowadzą życie. W tym apartamencie osobnym, 

który zajmują znalazło się i dla mnie miejsce. Tyle na dzisiaj na 

pierwsze wiadomości. Posyłam Ci weksel do Schmitta na 1000 lir na 

wszelki przypadek; a możesz je brać częściowo lub całkowicie. Co 
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do mnie zdrów jestem dzięki Bogu. Bardzo się polecam Twoim mo-

dlitwom mój najdroższy Ojcze Julianie. Twoich siostrzenic jeszcze 

nie przywołałem, aby je widzieć, ale uczynię to niebawnie. Wszyst-

kich Was najserdeczniej w Panu pozdrawiam w szczególności zaś 

Ojca Karola (starego), któremu bądź łaskaw list ten pokazać. Matka 

Marcellina bardzo Was wszystkich, a z nią i siostry wszystkie Bogu 

polecają. Pan Jezus z nami. 

 Twój i Wasz w Jego miłości ks. Piotr 

 Bardzo Ci polecam nowicjuszów i ich ostatnie chwile w 

Nowicjacie. Będę o nich jeszcze pisał. A czemu jeszcze nie pi-

sałeś do Czasu? Pisuj koniecznie, choćby zbiór wiadomości 

rzymskich z Osservatore itd. po naszemu obrobiony. Proszę o to 

koniecznie. 

 

101. List do O. Juliana Felińskiego CR (ACRR 2181) 

 

Jazłowiec, 17 października 1871 r. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Julianie. 

 Dziś, czy wczoraj jeszcze otrzymałem ostatni Twój [list], w 

którym mi donosisz o otrzymaniu mojego z wekslem. Przedtem 

zaś otrzymałem dwa inne wcześniejsze Twoje listy. Już tu jestem 

przy końcu tego, co miałem do czynienia i za 4 lub 9 dni zapew-

ne stąd wyjadę, a może i prędzej. Wyraźnie Pan Jezus tu mnie 

przyprowadził i wyraźnie w tym łaska Jego. Bratu Leonowi wy-

dawało się w pokusie, że ja tu pojechałem z własnej czynności i 

poczciwie napisał mi o tym zaraz po moim wyjeździe. Nie mia-

łem czasu wcześniej do niego odpisać, ale dziś odpisuję i pod se-

kretem jemu przesyłam, to jest, że prócz Ciebie nie potrzebuje 

nikt o tym wiedzieć. 

 Matka Marcellina znowu mniej zdrowa, a nawet od trzech 

dni chora, chociaż się włóczy po domu. Ależ, bo miała w tych 
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dniach rekolekcje dość trudne, bo aż z trzema paniami. Była to 

właśnie panna Mejsztowicz i panna Maria Ryckówna (niezwykła 

i najniepospolitsza osobistość, którą Matka Marcellina osądziła 

wyższą od wszystkich, jakie dotąd spotkała) i pani Janowa Tysz-

kiewiczowa, która tu swoją przyjaciółkę Mejsztowiczową z War-

szawy odwiozła. O rezultacie rekolekcji dość szczególnym, a 

może bardzo ważnym za powrotem da Bóg opowiem. Pani Lip-

ska i panna Imelda zostały w Krakowie i dobrze zrobiły, boby tu 

ich było na jeden raz za wiele. Z Twojej siostrzenicy Felińskiej 

są tu bardzo kontenci, uważają ją (chociaż mniej utalentowana) 

za jedno z najlepszych dzieci zakładu. Poniatowska zdolniejsza, 

ale więcej trudna, choć i z niej kontenci. Jest także leniwsza. 

Co do braciszków przeznaczonych do Ameryki, gdyby ich trze-

ba było natychmiast wysyłać powiedziałbym, żeby nie innych, jedno 

tych, których wskazał O. Przełożony. Ponieważ jednak można się 

jeszcze znieść z Ojcem, a jak mi donosisz, że już napisałeś o tym do 

niego, więc zaczekajmy odpowiedzi. Tu w Galicji prócz braciszka już 

zaciągnionego przez naszych Ojców do Zgromadzenia jest inny kan-

dydat bardzo dobry, więc tego z sobą przywiozę do Rzymu, ponieważ 

teraz potrzeba nam braciszków, a będzie Polak, jak tego wszyscy ży-

czymy. Bardzo mnie niepokoi, to przejście projektowane misji adrya-

nopolskiej pod protektorat Austrii, głównie dlatego że to rzecz nie-

pewna, ryzykownej przyszłości. Z Francją już wiemy, czego się trzy-

mać. W zasadzie nie jestem przeciwny, ale trzeba dobrze się rozpa-

trzyć. Dobrze zrobiłeś, że z tym udałeś się do Czackiego
41

. Nie mogąc 

na miejscu w rzeczy i oklicznościach, jak trzeba się rozpatrzyć pole-

cam już wszystko Tobie razem z O. Walerianem, który całą tę sprawę 

ma w ręku. Najlepiej będzie to uczynić, co poradzi Czacki. Ks. Doma-

galskiego widziałem w Krakowie zupełnie przechodnio w zakrystii 

___________ 

41
  CZACKI WŁODZIMIERZ , kardynał (1835-1888) – Dyplomata papieski, osobisty 

sekretarz Piusa IX, Nuncjusz w Paryżu, doradca Leona XIII, autor poezji reli-

gijnej. Por. Leksykon Historii Polski, WWP W-wa, 1995 r. 
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wizytek. Co do owej sprawy języka rosyjskiego wdanie się jego, jeśli 

takie o jakim piszesz, byłoby fatalne i wypadałoby przeciwdziałać. 

Zbieram ja tutaj pewne dane do tej kwestii, zaczynam się przekony-

wać z najwiarygodniejszych dowodów, że podobno tej kwestii nie 

można w tym sensie rozstrzygać, w jakim owa nasza nota ją rozwiązu-

je. Jak dojdę do pewnego zdania, tedy go udzielę, albo z sobą do 

Rzymu da Bóg przywiozę. 

 Dziękuję za wszystkie inne wiadomości. Już teraz proszę 

adresować do ks. Dunajewskiego do Krakowa, który będzie wie-

dział o moich ruchach i gdybym był jeszcze we Lwowie, tam mi 

odeśle. Od Raczyńskiego dzisiaj list otrzymałem o owe 20 flo-

renów. Cóż robić? Poślę. Ja dzięki Bogu zdrów jestem. O. Wale-

rian zdrowszy na gardło, ale zawsze nieczysto mówi. Przed kura-

cją już niemal nie mówił. Miło tu bardzo u naszych Ojców w na-

szym klasztorku, wszystko zupełnie po zakonnemu, porządnie, 

ściśle a pobożnie i miło. Pan Jezu daje Ojcu Walerianowi praw-

dziwe pod tym względem i światło, i łaskę. Do Was mi spieszno i 

będę po drodze starał się tyle tylko zatrzymywać, ile ścisła po-

trzeba nakaże. Pan Jezus dopomoże. On z nami. Jemu Was pole-

cam. 

     W Jego miłości najoddańszy ks. Piotr 

[P. S.] Sprawa niżniowska znowu lepiej stoi. Może nie-

zadługo będzie załatwiona. Proszę tym wszystkim podzielić się z 

Ojcem Karolem, któremu pięknie kłaniam [się], a z innymi se-

cundum quid. Załączam weksel na 500 [lir]ów. 

 

 

 

 

 

 

102. List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 3458) 
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Jazłowiec, 12 paźdz.[iernika] 1871 [r]. 

 

Mój drogi Ojcze Władysławie. 

Jakiż to dziwny liścik od Ciebie w tej chwili otrzymuję, mój 

najdroższy Ojcze Władysławie!? Ale mniejsza o to, że mnie się 

dziwnym wydał, odpowiadam na niego natychmiast, a wszystko 

na dobre i na jak najlepsze tłumaczę. 

Na Twój ostatni list w Rzymie otrzymany, chciałbym był 

natychmiast odpisać, ale wyjeżdżałem. Z drogi odpowiadać cza-

su nie miałem, kilka dni choroba mnie w drodze zatrzymała, a tu 

stanąwszy temu dwa tygodnie tak cały czas mi pochłaniały czyn-

ności, dla których tu przyjechałem, że pomimo całej chęci mojej 

nie byłem w stanie napisania listu, zwłaszcza że nie o byle co tu 

chodziło, ale o porozumienie się w kwestii najzawilszej i najtru-

dniejszej, jaka może się przedstawić w zawodzie spowiednika. O 

mój najdroższy Ojcze Władysławie gdybyś wiedział, jak mnie ta 

sprawa obchodzi, jakbym chciał ratować tę biedną duszę, to byś 

mnie nie posądzał o obojętność. A żem przez trzy lub najwięcej 

cztery tygodnie od mojego wyjazdu z Rzymu ciągle w podróży 

zajęty nie znalazłem czasu na odpisanie, to by Cię także nie tak 

nadzwyczajnie gorszyło. Lecz dajmy temu pokój, ja Ci naj-

chętniej Twoją niecierpliwość przebaczam i przystępuję do od-

powiedzi, a Ty miej cierpliwość, dobrą wolę i miłość. To co na-

stępuje jest jak na teraz sub sigillo confessionis. Spowiedź (na 

karteczce spisana), którą mi od tej osoby przysłałeś pokazuje całą 

jej iluzję, a z Twego listu nie mam dowodu, byś ją dobrze zro-

zumiał. Będę się starał naprowadzić Cię na drogę i sprowadzam 

rzecz do pewnych punktów. 

1/ Wszystko każe wnosić, że ta osoba jest histeryczna (zo-

bacz w dykcjonarzu naukowym jakim, co to słowo histerique 

znaczy), a wskutek tego już z właściwości swojej (z urodzenia) 

organizm jej mimo jej wiedzy i woli dążył do tego co płciowe, 
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ale tutaj w najsubtelniejszej formie, bo to dążenie było w osobie 

religijnemu wewnętrznemu życiu poświęconej. 

2/ Wskutek tego stosunek jej wewnętrzny z Panem Jezusem w 

pierwszej epoce jej wewnętrznego życia, musiał być ludzko uczu-

ciowy i choć subtelnie, ale jakoby zmysłowy, tak że tam gdzieś w 

gruncie i jak najsubtelniej musiał być (smutno i przykro to powie-

dzieć) płciowy. Imaginacja przyczyniała się wciąż do utrzymywania 

tych uczuć w natężeniu, a wola ze swojej strony współdziałała pod 

pozorem pragnienia miłości, ognia miłości, który w tym razie musiał 

być takim uczułym tylko (nie duchowym), a więc jakoby cielesnym, 

jakoby zmysłowym. Zawsze było to bez wiedzy i woli świadomej o 

rzeczy w tej osobie. 

3/ Pan Jezus jednak w tej duszy niezawodnie działał chcąc 

oczyścić, ale ona nie rozumiała. Tę stronę tej historii tylko nam 

Pan Jezus mógłby objaśnić. Wszakże to pewna, że Pan Jezus nie 

mógł dopuścić, aby ta dusza ciągle Go taką w gruncie nieczystą 

miłością kochała, więc dopuścił, że okoliczności i Szatan naresz-

cie naturę rzeczy na jaw wyprowadzili. 

4/ Przewodnik duchowy tej osoby (według tego, co się zdaje) nie 

był przyczyną, ale okazją tylko tych ostatecznych objawów rzeczy. I 

bez niego byłoby wszystko zapewne tak samo się skończyło. Znam 

jedną osobę będącą dziś w takim samym stanie, która przyszła do tego 

po długich i najczulszych niby z Panem Jezusem stosunkach (a tak 

złudnych, że jej własny biskup utrzymywał dziennik tych mniema-

nych komunikacji). Były jednak one tej samej natury o jakiej mówię; a 

w ich smutnym zakończeniu ta tylko różnica od naszego przypadku, 

że Szatan na końcu nadużywał tej osoby nie pod żadną postacią cudzą 

(jak tam pod postacią przewodnika), ale w swym własnym imieniu. 

Okropne rzeczy! 

5/ W naszym przypadku przewodnik zbłądził, że się nie po-

znał na naturze tych wewnętrznych objawów pobożności; za-

razem jednak zawinił, że nieostrożnie używał czułych wyrażeń, 

które w danych warunkach musiały tylko podniecać nieszczęśli-
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wy ów kierunek pobożności. Zawinił zaś, bo nie powinien był tak 

prędko osądzić, że to wszystko było czyste i Boże, a tym samym 

nie powinien był tak prędko przypuścić, że stosunek tej duszy z 

nim samym był również czystym i Bożym. Stosunki takie (jaki tu 

przypuścił) być mogą i są, ale niniejszy przypadek jeszcze raz 

dowodzi, jak są nadzwyczajnie rzadkie i jak długo i starannie 

trzeba je wprzódy badać. 

6/ Co do tej osoby, sprawa najgłówniejsza w tym leży, aby 

się ona upokorzyła, nie z nędzy przewodnika swego, ale z wła-

snej nędzy (tej, o której wyżej) i aby żałowała nie za przewodni-

ka grzechy, ale za swoje własne. Jej nędzą, której ona ani przy-

puszczała, ani przypuszcza jest owe subtelnie zmysłowe (uczu-

ciowo ludzkie) kochanie Pana Jezusa, o którym mówiłem, i które 

jej to wszystko sprowadziło. Jej grzechem jest, że pragnęła za-

dowolenia takiego kochania. Niech z pierwszego się upokorzy, a 

dopiero wtenczas będzie miała prawdziwą pokorę (nie tę pokorę 

cudzą i fałszywą, o której dzisiaj mówi), niech za drugie żałuje, 

prosi o doskonałą łaskę tego żalu, a będzie oczyszczona, a Bóg 

da, że i to licho się odczepi. 

 7/ Na lepszy dowód i przekonanie staraj się jej to wytłuma-

czyć, że Pan Jezus nigdy by nie dopuścił takich okropności na 

nią za cudze winy. Pan Jezus nie kala swoich wybranych dla 

oczyszczenia innych grzeszników. 

8/ Zwracam nareszcie Twoją uwagę na to, że owa epoka dzieciń-

stwa, którą jakoby Pan Jezus kazał jej teraz przebywać dla zobojętnienia 

niby tych okropności, nie może być roztropnie przypisywana Panu Jezu-

sowi. Przeciwnie, jest to stary i dość pospolity wymysł Szatana. W historii 

Jansenistów i ich Konwulsyonerów z przeszłego wieku możesz znaleźć 

podobne historie dzieciństwa duchowego tuzinami i kopami. Jest to dość 

zgrabny wymysł Szatana dla dania fałszywego pokoju duszy, a w naszym 

przypadku kładzie jakoby pieczęć na całe to jego dzieło i jest ostatnim do-

wodem przedstawienia tej sprawy w tym świetle, w jakim tu ją przedstawi-

łem. 
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A teraz praktycznie; 

 a). Trzeba ją przyprowadzić do tego, by się wcale nie zaj-

mowała owym przewodnikiem, ani uważała swej duszy w połą-

czeniu z jego duszą, a tym mniej jakoby za nią pokutującą w ten 

sposób. 

b). Żeby potem poznała i uznała ową nędzę swoją, o której 

wyżej. 

 c). Potem swoją winę i grzech, za które  niech serdecznie 

żałuje. 

d). Nareszcie (by nie rozpaczała) przyprowadzić i utrzymy-

wać ją w wielkiej ufności w dobroć i w miłosierdzie Pana Jezusa, 

i w tym przekonaniu, że Pan Jezus dopuścił to na nią dlatego je-

dynie, że nie było innego sposobu oczyszczenia i wyprowadzenia 

jej (nie z cudzej) ale z jej własnej nędzy. Wszakże, że to tylko 

oczyszczenie, nie kara jakaś odrzucenia, to środek tylko oczysz-

czający, jak się ona oczyści, środek ten będzie usunięty i ona od 

wszelkiego złego uwolniona. 

O mój najdroższy Ojcze Władysławie, teraz widzisz wszy-

stko we właściwym świetle za łaską Bożą. W tym świetle weź się 

ostatecznie do pracy, Pan Jezus Ci pobłogosławi. A ja modlę się, 

modlę się i modlić się będę. Pan Jezus z nami. 

Twój w Nim ks. Piotr 

 Do O. Aleksandra niebawem da Bóg napiszę. Kłaniam 

[się]. Tu jeszcze kilka dni będę musiał zabawić, może mnie Twa 

odpowiedź dojdzie. Matka Marcellina jakby cudem lepiej się 

miewa. Wszystko tu b.[ardzo] pięknie i dobrze przed Bogiem. A 

jak trzeźwo i czysto, i jasno! Deo gratias! 

 

 

 

103. List do O. Leona Zbyszewskiego CR (ACRR 3547) 

serde 
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Jazłowiec, 15 paźdz.[iernik] 1871 [r]. 

 

Mój najdroższy Bracie Leonie
42

. 

Nie mogłem na razie na Twój list odpisać, bo od rana do 

wieczora miałem czas zajęty i tak, aż dotąd. W tej chwili wieczo-

rem, ponieważ nie ma O. Waleriana (wyjechał do Niżniowa) ma-

jąc krztę czasu, piszę do Was do Rzymu i zaczynam od Ciebie. 

Miałem i mam na sercu naprzód podziękować Ci za list Twój 

ostatni, a potem powiedzieć Ci, w czym był niedobry. Dziękuję Ci, 

że się otworzyłeś przede mną z tym, co miałeś na duszy, dziękuję za 

ufność, dziękuję za dobre serce, a nawet dziękuję Ci za sposobność, 

jaką mi dałeś powiedzenia Ci prawdy i bycia Ci użytecznym. Ta 

prawda zaś leży właśnie w wykazaniu Ci, w czym Twój list był nie-

dobrym. Otóż był niedobrym w tym, że mnie posądziłeś, w tym że 

się postawiłeś na krytycznym stanowisku, w tym, że Twoja miłość 

nie była dość silna, aby zwyciężyła Twój krytycyzm. Pokazało się, 

że nie miałeś racji. Nie czytałem listu do Ciebie Ojca Waleriana 

(Przewłockiego), ale on Ci niezawodnie powiedział prawdę, to jest, 

że tu przyjechałem na wyraźne wezwanie Matki Marcelliny, a ja Ci 

powiem teraz (bo pokazuje się to potrzebnym), iż to wezwanie było 

uczynione w tak silny sposób, że samo niepodobieństwo tylko wyje-

chania mogło mnie wymówić w tym razie. To co czytałem Ojcu 

Walerianowi nie było wszystkim, chociaż i to było zupełnie dosta-

tecznym do usprawiedliwienia mego wyjazdu przy nie krytycznym 

usposobieniu. Widać, że i kochany O. Walerian (Kalinka) nie wolny 

od niego, skoro Ci się oświadczył z przeciwnym zdaniem opartym 

na wyjątku, jaki mu czytałem. Cóż robić? Krytycyzm jak wszelki 

kwas udziela się naokoło. Piszę to bez najmniejszego urażenia, 

Pan Jezus mi świadkiem, owszem z wielką miłością, a nawet po-

___________ 
42

  LEON ZBYSZEWSKI CR – ksiądz, zmartwychwstaniec; ur. 17.06.1832 r.; święcenia 

kapłańskie otrzymał 30.03.1872 r. Ze Zgromadzenia wystąpił w 1890 r. 
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błażliwością i dla Ciebie, i dla O. Waleriana, ale czuję obowią-

zek postawienia rzeczy w całej prawdzie przed Bogiem i wyka-

zania Wam Waszego nieporządku. Rozróżniam jednak, bo nie-

porządek O. Waleriana był w tym razie, ile mi się zdaje przy-

padkowy raczej, a Twój bardziej zdaje mi się zakorzeniony i 

głębszy. 

Powiem Ci jak było. Miałem raz pisząc do Matki Marcelliny 

pragnienie, które wyraziłem w kształcie pięknego marzenia: „gdybym 

to mógł tego roku do Jazłowca przyjechać”. Ale natychmiast dodałem, 

że nie przyjadę, że mimo pragnienia mam wolę i postanowienie nie 

przyjechania (a więc tym silniejsze, że wbrew pragnieniu) i to wskutek 

tego, że moje miejsce jest w Rzymie w obecnych okolicznościach, 

którego bez wyraźnej wskazówki woli Bożej opuszczać nie mogę. 

Ojciec Walerian (Przewłocki) po ludzku osądził, kiedy nie zważał na 

zapewnienie o mojej rozmyślnej woli, a uląkł się mojego nie przy-

puszczonego, nie zezwolonego pragnienia. Napisawszy do Ciebie, że 

chciałem do Jazłowca przyjechać popełnił niesprawiedliwość przeciw-

ko mnie, jak zwykle wskutek pośpiesznego sądu. Bo raz jeszcze po-

wtarzam miałem rozmyślne i najmocniejsze postanowienie nie opusz-

czania Rzymu, i takowe w liście moim wyraziłem. Prócz tego wpro-

wadził Cię w błąd, bo ja nie życzyłem sobie, byś jechał do Jazłowca 

nie dlatego, jakobym sam tam chciał jechać, ale dla najsłuszniejszych 

w sobie innych przyczyn, a to że sobie samemu odmówił tej podróży 

dawało mi owszem w sumieniu moralną siłę (o której rozumie się nie 

miałem potrzeby wspominać) w żądaniu tego samego od Ciebie. Tak 

się miały rzeczy. Błąd w jaki byłeś wprowadzony jakkolwiek umniej-

sza winę Twoją w posądzeniu pierwszym nie tłumaczy Cię jednak 

zupełnie z winy drugiej, że mnie dalej posądziłeś, iż wyjechałem bez 

prawdziwego zawezwania mnie do tego, zwłaszcza że tę rzecz bardzo 

stanowczo w tym charakterze najzupełniejszego zawezwania przed-

stawiłem wszystkim. Tu już Twoja miłość zupełnie Cię opuściła i kry-

tyczne usposobienie, to jest pokusa najzupełniej zwyciężyła. Mój drogi 

i najdroższy bracie Leonie, upokórz się i przeproś Pana Jezusa, a za 

pokutę przyrzeknij Jemu, że już tego raz drugi nie uczynisz nie tylko 
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nie sądząc, ale ani nawet nie przypuszczając. Caritas non cogitat 

malum - omnia credit. 

Do tego samego krytycyzmu należą Twoje obawy, żebym czego 

tu w Galicji nie popsuł. Ale, że to są przypuszczenia tylko i o żadne 

fakta nie idzie, więc w ich zbijania nie zapuszczam się i chociaż w 

nich nie miłości pochwalić nie mogę uznaję jednak szczerość, a nawet 

dobrą intencję, i skoro raz już w Tobie były uznaję i to, że dobrze zro-

biłeś o nich pisząc. Tym sposobem wszystko obraca się na dobre. Co 

zaś do gwiazd i owych tablic, nie tak pana L. Górskiego, jak raczej ks. 

Morawskiego, to za widzeniem się pomówimy o tym dla krotochwili. 

Jednym słowem mój drogi bracie Leonie wpadłeś tą razą przy-

najmniej jedną nogą w samołowkę sekretarza owego czarnego. 

Otrząśnijże się czym prędzej z tego, co jeszcze mogło zostać. A 

bądź przekonany, owszem ten list niech Ci będzie dowodem, że 

Cię nie mniej kocham, owszem więcej jakoby, bo ten list Ci do-

wodzi, jak chcę być szczerze z Tobą i jak mi pilno, żeby w Twej 

duszy nie było nieporządku. Niech Ci to Pan Jezus w Twej duszy 

sam zaświadczy. O moim pobycie tutaj i o Matce Marcellinie chcę 

napisać w liście do O. Juliana, do którego odsyłam po to. Trzymajmy 

się ściśle przed Panem mój drogi bracie Leonie we wszelkim i całym 

porządku, jakiego od nas wymaga, a szczególniej, trzymając się tam-

tego, trzymajmy się miłości. Pan Jezus z nami i w nas. 

Twój w Nim ks. Piotr 

 

104. List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 195) 

 

Przemyśl, 22 listop.[ada] 1871 [r.] 

 

 Mój drogi kochany Ojcze Walerianie. 

 Przedwczoraj wyprawiłem list do m. Marcelliny na samym wy-

jezdnym ze Lwowa, w którym doniosłem co było najnaglejszego. 

Wczoraj przepędziłem tu w Przemyślu dzień cały i chciałem dziś z 

rana dalej jechać, ale mnie biskup przynaglił, że tak powiem, abym 
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dzień dzisiejszy tu jeszcze przepędził. Dał mi 50 flor. na drogę; zaś 

ks. prałat Hoppe 20, i poczciwy ks. Łobos napoleona. We Lwowie 

Miączyńscy zebrali dla mnie przeszło 200 flor. a pan Kalikst Orłow-

ski dał od siebie 100 flor. i coś jeszcze skądinąd miałem; tak że mnie 

Pan Jezus już opatrzył w przeszło 400 flor. Dotychczas, bez żadnego, 

że tak powiem, z mojej strony szukania. Zaspokoi to może kochaną 

matkę przekonując ją, żem na tej podróży i materialnie nic nie stracił, 

i że P.[an] Jezus nie tylko z góry przysłał mi był na nią pieniądze, ale 

i z dołu w trójnasób i czwornasób wraca, co było wydane. 

 Donosiłem, że Gołuchowski przyrzekł wydać Ci paszport na 3 

lub 4 miesiące. Mnie się zdaje, że może najlepiej by było, abyś się udał 

z prośbą do niego wprost. We Lwowie bądź u niego koniecznie. On nas 

niemal namawia, abyśmy założyli gimnazjum zupełne. Powiada, że na 

to są dwa sposoby. Pierwszy, żeby mieć 3 lub 4-ech patentowanych 

profesorów, a reszta mogą być supplenci; wtedy rząd nie może odmó-

wić uznania takiego gimnazjum i uważania, i przyjmowania świadectw 

przez takie gimnazjum wydawanych za prawomocne, a nasi uczniowie 

nie potrzebowaliby wtedy egzaminu na maturę gdzie indziej zdawać. 

Drugi sposób jest, gdybyśmy nie mieli nikogo patentowanego między 

naszymi profesorami. I wtedy moglibyśmy uczyć tylko, w takim przy-

padku uczniowie nasi po ukończeniu szkół musieliby egzamin na ma-

turę zdawać w zakładach rządowych. 

 Ja tu bardzo w Przemyślu nalegam, aby myśleli o założeniu 

gimnazjum biskupiego (co by na jedno wyszło z seminarium pue-

rorum). Powiadają, że nie mają funduszów. A jednak, póki tego nie 

zrobią rzeczy dobrze iść nie będą. We Lwowie nie mówiłem o tym, 

bo to byłoby wyglądało na dopominanie się z naszej strony o małe 

seminarium już raz nam odmówione przez arcybiskupa. To semina-

rium bardzo niedobrze idzie, bo obaj księża, którzy się nim zajmują 

nie mają nawet dość czasu do tego, są czym innym zajęci. Ta kwestia 

gimnazjów biskupich jest najważniejszą tu w Galicji dla Kościoła. 

Będę o niej mówił i w Tarnowie i w Krakowie. 

 Ks. Krechowiecki był u mnie parę razy podczas mojej choroby. 
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Rozmowa była konwencjonalna raczej; opowiadał mi co robi, a ja na 

to nic nie miałem do odpowiedzenia. Pytał mnie, co ja robię, a ja na 

to nie umiałem mu dobrze odpowiadać. Chciałem być u niego, ale go 

cały dzień w domu nie ma, napiszę mu słów parę z przeproszeniem. 

 Będąc we Lwowie bądź także u państwa Miączyńskich; bardzo 

serdeczni nasi przyjaciele i o ile mogą dobrodzieje. Trzeba im sercem 

za serce płacić. 

 Piszę tu liścik także naprędce u ks. Łobosa, korzystając z chwili 

czasu. Obszerniej, a szczególniej głębiej i wnętrzniej rozpisać się nie 

mam w tej chwili czasu. Powiem Ci tylko, że zawsze za Ciebie się 

modlę i modlę się przede wszystkim o łaskę miłości dla Ciebie. To-

bie przede wszystkim miłości potrzeba, miłości prawdziwej z zapo-

mnieniem zupełnym siebie samego. Im bliższe jest miejsce, do któ-

rego Cię Pan Jezus u boku swego zaprasza, tym czystsza, głębsza, 

prawdziwsza musi być Twoja miłość; tym większe wyrzeczenie się, 

zaparcie, zapomnienie siebie samego. O mój Jezu, daj nam miłości, 

miłości, miłości! Amen. Nie skończyłbym wołając o miłość. 

 Dodaję na końcu, że teraz dzięki Bogu zupełnie zdrów jestem. 

Wyraźnie potrzeba mi było takiego większego wypoczynku, jaki mi 

przyniosła ta choroba. Ani śladu już nie ma gorączki, która tak upornie 

trzymała się mnie ostatnich czasów i w Rzymie, i w Jazłowcu; a taki 

szturm przypuściła do mnie we Lwowie. I z nogą także już niemal zu-

pełnie dobrze. Jutro rano wyjeżdżam dał Pan Bóg od Tarnowa, a w 

piątek z Jego łaski spodziewam się być w Krakowie. Proszę ciągle Pa-

na Jezusa, żebym się nigdzie nie bałamucił, i żebym jak we wszystkim 

tak i w tej podróży był Mu wiernym i najwierniejszym. Pan Jezus z 

nami mój drogi i najdroższy Ojcze Walerianie. 

        Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 [P.S.] Ojcu Henrykowi serdeczne pozdrowienia. Tu się umówi-

łem o przysłanie kleryka do Rzymu, ale na rok przyszły. 

 

105. List do O. Juliana Felińskiego CR (ACRR 2182) 
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Kraków, 27 listop.[ada] 1871 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Julianie. 

Dopiero w czwartek 16 listop.[ada] mogłem wyjść z domu i 

zmówić na nowo Mszę świętą we Lwowie. Piątek, sobotę i niedzielę 

obróciłem na powolne odbywanie co najpotrzebniejszych wizyt. U Go-

łuchowskiego byłem raz z wizytą wolną, na której mnie przetrzymał 

przeszło dwie godziny; drugi raz byłem z interesem, aby wyrobić pasz-

port Ojcu Walerianowi, by mógł jechać do Rzymu, o co ten mnie prosił 

i co też dało się wyrobić. Gołuchowski zawsze tenże sam dla nas; szko-

da tylko, że zmiana ministeryum podobno i jego zmianę za sobą pocią-

gnie. 

W poniedziałek wyjechałem do Przemyśla, gdzie mnie ks. bi-

skup drugi dzień, to jest w środę zmusił pozostać, stamtąd wyjechałem 

we czwartek z rana do Tarnowa, a w piątek wieczorem 24 listop.[ada] 

stanąłem w Krakowie. Cały dzień sobotni byłem trzymany w oblęże-

niu w domu, wczoraj w niedzielę oddałem potrzebne wizyty, dziś sie-

dzę w domu (u ks. Dunajewskiego), żeby odpocząć i co naglejsze po-

pisać listy, do czego przez cały ten czas zabrać się nie mogłem. Jutro 

da Pan Bóg chciałbym wszystko tu pokończyć, a we środę wyjechać. 

Mam nadzieję, że tu w każdym razie nie dłużej zabawię, jak do 

czwartku. Proszę wierzyć, że staram się, jak najprędzej we wszystkim 

się zwijać i bardzo się spieszę, by jak najprędzej stanąć w Rzymie. 

Spodziewam się, jeśli da Pan Bóg stanąć tam pierwszych dni grudnia, 

to jest przed Niepokalanym Poczęciem. Ojciec Walerian będzie mógł 

dopiero 9 grudnia z Jazłowca wyjechać. Matkę Marcellinę zostawiłem 

nie powiem zdrową, ale dzięki Bogu przy siłach, wszystko czyniącą, 

jakby była najzdrowszą. Bardzo tam dobrze i pięknie, i święcie w tym 

Jazłowcu. Pomówimy o tym obszerniej. Wiem, że O. Przełożony po-

jechał na Maltę, w liście zaś do Matki Marcelliny (o którym ona mi tu 

do Krakowa doniosła) wyraził się, że do Rzymu nie spodziewa się 

prędzej wrócić jak na Niepokalane Poczęcie. Tym sposobem spodzie-
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wam się, że nie przybędę za późno. 

O rzeczach, sprawach różnych i osobach, które tu po drodze 

napotkałem i widziałem nie piszę w szczegółach, bo byłoby za 

długo i czasu nie mam. Da Pan Bóg pomówimy o tym w Rzymie. 

Proszę się pokłonić wszystkim braciom i wszystkim w Ko-

legium. Pozdrawiam ich najserdeczniej. Zdrowie moje teraz 

dzięki Bogu dobre. Pan Jezus z nami. 

     W Jego miłości najoddańszy ks. Piotr  

Na przypadek posyłam nowy weksel.  

 

106. List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 3459) 

 
Kraków, 27 listop.[ada] 1871 [r]. 

 

Mój drogi i najdroższy Ojcze Władysławie. 

Za Twój ostatni list do Jazłowca adresowany, i który tamże 

otrzymałem bardzo Ci dziękuję i tylko przepraszam bardzo ser-

decznie, że Ci odpisać dotąd nie mogłem i dziś jeszcze dostate-

cznie nie mogę. Będąc w Jazłowcu byłem bardzo zatrudniony, aż 

do znużenia nawet, a spieszyłem, żeby prędzej skończyć i pobytu 

tam mego nie przedłużać. Wyjechałem stamtąd 6-go t. m., to jest 

dziś, jak raz sześć tygodni, ale przyjechawszy do Lwowa zacho-

rowałem i leżałem dni dziesięć chory, szczęściem że u bardzo 

dobrych naszych przyjaciół, państwa Miączyńskich. Po wyzdro-

wieniu cztery dni tylko bawiłem we Lwowie, skąd wyjechawszy 

tydzień temu, zatrzymałem się po parę dni w Przemyślu i Tarno-

wie i od trzech dni jestem tu w Krakowie, chcąc za dzień lub dwa 

dalej jechać. Z tego widzisz, że śpieszę i bardzo śpieszę. Przed 

Niepokalanym Poczęciem muszę już być w Rzymie, zwłaszcza 

że i Ojciec Przełożony o tym czasie tamże stanie z Malty wraca-

jąc. Ojciec Walerian z Jazłowca dopiero 9 grudnia będzie mógł 

wyjechać, tak że Kapituła nasza z trudnością będzie się mogła 

przed Bożym Narodzeniem rozpocząć. Ale co do mnie muszę w 
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każdym razie śpieszyć.Bardzo mi nie na rękę, że się nie mogę z 

Tobą widzieć; bardzo bym pragnął rozmówić się z Tobą w tej tak 

ważnej sprawie, o której wiesz dobrze. Ale trzeba przyjmować 

rzeczy, jak Pan Bóg przysyła. To jedno mnie cieszy, że Ci poda-

łem dość jasno z łaski Bożej główne punkty, których się masz 

trzymać. Staraj się je tylko w całej rozciągłości zrozumieć. 

Nie wystawisz sobie mój najdroższy Ojcze Władysławie całej 

boleści, jaką wspomnienie każde tej sprawy moją duszę przenika, że 

już nic nie powiem o zbawiennym upokorzeniu, jakie mi przynosi. 

Chciałbym rozumie się, ile można zaradzić, ale tu tylko Pan Jezus 

wielką swą łaską zaradzić może. Modlę się też do Niego o to ciągle, 

szczególniej przy każdej Mszy świętej. Muszę zwrócić Twoją uwagę 

na to, że w odesłanych mi listach brakuje niektórych kartek. Czy je 

sobie czasem nie zatrzymała? Proszę to wyśledzić.Trzeba bardzo 

nastawać na to, żeby o swoim dawnym przewodniku wcale nie 

myślała. Także na to, żeby nie wierzyła w swoje dzieciństwo du-

chowe. Najbardziej zaś na przyczynę wszelkiego złego, że jej 

dawna miłość dla Pana Jezusa była ludzka, uczuciowa, a w grun-

cie zmysłowa, prócz tego połączona z pewnym nie upokorze-

niem, a zapewne nawet za rozumieniem, że ta miłość była święta 

i dobra. A więc to dla oczyszczenia jej z owej niedoskonałej i 

nieczystej miłości Pan Jezus dopuścił na nią to wszystko.Proszę 

jednak obchodzić się z nią z wielką łaskawością i współcierpieniem, 

bo jej stan jest bardzo bolesny i żałosny. Niechaj nie rozpacza, kiedy 

się otworzą jej oczy, a jednak niechaj ma oczy doprawdy otwarte i 

wejdzie w prawdziwe przyczyny i swego upadku, i koniecznego dzi-

siaj upokorzenia, ale prawdziwego (to jest z prawdziwych przyczyn) 

upokorzenia. Dotąd łatwo się było jej upokarzać (i zdawało się jej, że 

jej pokora jest strasznie głęboka), bo to nie była pokora prawdziwa, 

bo nie było poznania i uznania winy, owszem zdawało się jej, że ona 

jest bez winy i dlatego, powiadam, łatwo jej było tak strasznie się 

upokarzać. Ale teraz kiedy się jej otworzą oczy i zobaczy winę, jest 

do lękania się, aby ona nie tylko nie upokorzyła się, ale owszem, aby 

nie wpadła w rozpacz, co zawsze jest skutkiem nie upokorzenia się. 
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Jest do lękania się, aby nie pytała się: dlaczego Pan Bóg na taką 

straszną próbę pozwolił? Odpowiedź łatwa, bo była wina, ale jej 

zawsze może wracać pytanie: dlaczego Pan Bóg na to pozwolił? A 

za tym pytaniem idzie zawsze rozpacz. Tu jedyny ratunek: uznanie 

winy, pokorne upokorzenie się prawdziwe z winy prawdziwej, razem 

z ufnością i wiarą w przebaczenie, a po przebaczeniu tym większe 

upokorzenie. Raz jeszcze, najważniejszą tu rzeczą przyprowadzenie 

tej duszy do uznania prawdziwej przyczyny złego dzisiejszego. Jako 

dalszy środek: trzymanie jej w trzeźwości, zabronienie wszelkich 

aktów miłości, pragnień, pożądań, zapałów, ogniów jakoby dla Pana 

Jezusa. To wszystko jest naturalne i z własnego ludzkiego wy-

górowanego uczucia. Natomiast trzeba aktów pokory, wyzucia się ze 

wszystkiego, zstąpienie do swego nicestwa i nędzy (tylko nie imagi-

nacyjnego) i spełniania swoich obowiązków zewnętrznych, w czym 

przedtem była słabą. W jednym z listów mi przysłanych, w pierw-

szym nawet była nauka, której gdyby się była trzymała nie nastąpiło-

by było, to co się stało. Cały list był o tym, żeby się pozbyła i nie 

miała żadnego pragnienia. Na to trzeba nastawać. Samo z siebie ro-

zumie się, o jakim pragnieniu tu mowa, o własnym i naturalnym. 

Rozpisałem się przeciwko możności nawet. Niechże Cię Pan Jezus 

Sam w tej rzeczy prowadzi i daje światło i pomoc. A chciej mi ła-

skawie donosić o tym, co się dzieje, żebym według potrzeby mógł 

się modlić. Na dzisiaj żegnam Cię i Panu Jezusowi oddaję. On z na-

mi. 

Twój w Jego miłości ks. Piotr 

Otrzymałem wczoraj list od siostry Zawadzkiej (Marii Antoni-
ny); jeszcze nie miałem czasu przeczytać. Tymczasem chciej 
pokłonić się jej ode mnie, a zarazem i Matce Przełożonej zło-
żyć moje uszanowanie. Tu mnie karmią ich siostry krakowskie. 
 

 
107. List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 3460) 

 
Rzym, 20 grud.[nia] 1871 [r]. 
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Mój drogi Ojcze Władysławie. 

Wyczekuję i wyczekuję od Ciebie listu w odpowiedzi na 

ten, który pisałem do Ciebie z Galicji jeszcze, a stamtąd powtór-

nie, zdaje mi się z Krakowa. Proszę Cię odpisz mi, bo mi bardzo 

chodzi o wiadomości z Wersalu, a nawet najbardziej na taki 

przypadek, gdyby mniej pomyślne były, bo może byłaby jeszcze 

jaka rada do dania. Ojciec Aleksander przyjechał tu szczęśliwie 

przed czterema dniami, chociaż we Florencji mocno się zakatarzył i na 

piersi cierpi. Ma tu dobry pokój z piecykiem bardzo dobrym, więc pod 

tym względem nic mu nie brakuje, chyba Twojej serdecznej usługi, a 

o której on sam powiada, że była zawsze bardzo serdeczna. 

 A teraz niektóre interesy, tylko proszę żebyś mi na nie od-
pisał dokładnie. 

1/ Co robią owe dwa tomy „Bollandystów”, które onego 
czasu  
z Paryża do Wersalu były wywiezione, i czy nie można ich tu co 
rychlej przysłać? 

2/ Co się stało z ową „Chiromancie illustree”, czy wycho-

dziła dalej, i czy wychodzi? Ostatnie numera, jakie mam są 16, 

18, 18 bis, 19, - , 21, - , - , 24. (18 novembre 1869). Ale podob-

no, że w takim nieporządku wyszły, i że nie było pośrednich. 

Adres: Rue des Martyrs, 19. 

3/ Tam się możesz dowiedzieć, czy wyszła nowa edycja 

dzieła pana Desbarolles pod tytułem podwójnym „Chiromancie 

nouvelle. Les Mysteres de la main”. 

Ta edycja, którą mam jest piąta. Ale mi więcej daleko cho-

dzi o dowiedzenie się, czy pan (pseudonim) Eliphas Levi (Al-

phonse Louis Constant) wydał jakie nowe dzieło. Jego dawne 

dzieła, które mam są następne: 

a). „Le Dogme et le Rituel de la haute Magie”; 
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b). „L’histoire de la Haute Magie”; c). „La Clef deks grands 

mystere”. Otóż dowiedzieć się, czy nie wydane były około roku 

1860. Zresztą wydawcą dzieł tego pana jest księgarz Germer Ba-

illiere, rue del'Ecole de medicine, 17. 

 To na dzisiaj. Jednak mniejsza mi o te wszystkie sprawy i 

sprawunki, a odpisz mi co najprędzej na pierwszą kwestię. Przy 

tym napisz mi też i o sobie, bo nie wiem, co się z Tobą dzieje. 

Twój list do Jazłowca pierwszy bardzo mnie zasmucił i chociaż 

w następnym się poprawiłeś i zarazem przeprosiłeś, jednakże 

idzie mi o bliższe poznanie tego, jak teraz jesteś. Bardzo bym 

pragnął widzieć się z Tobą, a może też i da Pan Bóg, że się nie-

zadługo zobaczymy. Tymczasem nim się zobaczymy, zastąp to 

długim, poczciwym, dobrym listem, jak to czasem pisywałeś. 

Mój drogi Ojcze Władysławie pamiętaj, że ja zawsze dla 

Ciebie chcę być i jestem tym, czym mnie raz dla Ciebie Pan Je-

zus uczynił, a o czym sam nie wątpiłeś i pewno nie wątpisz. -

Więc czekam od Ciebie Twego zgłoszenia się. Pan Jezus z nami 

mój najdroższy. 

W Jego miłości Twój najoddańszy brat i sługa 

ks. Piotr 
108. List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 3461) 

 
Rzym, 27 grud.[nia] 1871 [r]. 

Mój najdroższy Ojcze Władysławie. 

Otrzymuję Twój list i natychmiast, choć w dwóch słowach 

nań odpisuję. Czasu nie mam ani krzty, bo daję rekolekcje Oj-

com tu przybyłym na Zebranie Ogólne, które jeszcze trzy dni 

prócz dzisiejszego trwać będą. A jednak piszę Ci dwa słowa. 

List Twój do Ojca Przełożonego dobry, a nawet bardzo do-

bry; spokojny a słuszny w swych wywodach. Więc go oddałem, 

ale go potem nie widziałem. 

Co do Twoich fotografii owych, owych, tedy i mnie samego 



 

219 

nie bardzo zbudowały one, a nawet wstrzymałem się od pokaza-

nia ich w Jazłowcu, boby niezawodnie niedobre zrobiły wraże-

nie. Żeś się przebierał, to nic dziwnego, ale że się kazałeś foto-

grafować i to na rozmaite maniery, w tych nie swoich, a zawsze 

dla Twego serca smutnych strojach (bo takimi być były powinny 

dla Ciebie), to już każe się domyślać z Twojej strony pewnej 

premedytacji i pretensji, a to w kapłanie, w apostole, a szczegól-

niej takim, co przez ognie Komuny przeszedł, razi i jakoby niwe-

czy wrażenie dobre wywołane przez owo narażenie się na te 

Komuny ognie. Przewróciwszy kartkę znajduję nagle podpis Oj-

ca Hieronima, przepraszam tedy, że taki papier wziąłem do pisa-

nia listu, chociaż bez wiedzy poprzedniej. Kończę, powtarzając 

me prośby w ostatnim liście zawarte o wiadomości bliższe z 

Wersalu i powtarzając wezwanie, abyś pisał do mnie, do którego 

dołączam przyrzeczenie odpisania, a zarazem zapewnienie, że 

Twego listu nikomu nie pokażę. Wierz i ufaj, a czuj potrzebę 

otwierania Twej duszy, bez zarazem i pójścia za radami. Pan Je-

zus z nami mój najdroższy Ojcze Władysławie, Jemu Cię oddaję. 

W Jego miłości Twój najoddańszy ks. Piotr 

 

109. List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 3462) 
Rzym, 4 stycz.[nia] 1872 [r]. 

 

Mój drogi Ojcze Władysławie. 

Korzystam ze sposobności posyłania naszych listów przez 

ambasadę i posyłam na Twoje ręce list do ks. Brandt z prośbą, 

abyś przyłożył piętno (stempel, czyli markę) pocztowe i wrzucił 

do skrzyneczki. Ten ks. de Brandt ma tu do Rzymu przyjechać. 

Prosiłem go, żeby wstąpił do Ciebie, jak będzie przez Paryż prze-

jeżdżał i zabrał to, co mu dasz do mnie. Więc się przygotuj.  

Z książkami jednak zdaje mi się, że najlepiej poradzisz, je-

śli je wyprawisz do Rzymu przez Messageries. Idzie mi przede 

wszystkim o owe dwa tomy „Bollandystów”. Dałbym Ci i inne 
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komissa [polecenia], ale cóż kiedy nie odpisujesz, a już czas bym 

miał odpowiedź. Odpiszże mi natychmiast. Komisów [zamó-

wień] moich nie lękaj się, bo Ci za wszystko zapłacę. Pan Jezus z 

nami. 

W Jego miłości Twój najoddańszy  ks. Piotr 

O. Aleks.[ander] zdrów dzięki Bogu, a dowodem tego, że 

na Kapitule więcej mówi od wielu innych. 

110. List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 3463) 

 

Rzym, 4 stycz.[nia] 1872 [r]. 

 

Mój drogi Ojcze Władysławie. 

Tylko co wyprawiłem list do Ciebie przez ambasadę i żału-

ję, że nie później nieco, bo teraz przeczytałem w Univers obwie-

szczenie dziełka o moim najmilszym proroctwie d’Orval. Był-

bym pewno prosił Ciebie, żebyś mi je zaraz przez pocztę sous 

bande przesłał. Dziełko i księgarz są jak następuje: „Le grand 

probleme du jour devant l'admirable prophetee d’Orval”. Bleriot, 

editeur, quai des Grands - Augustus, 55. Proszę Cię tedy bardzo 

mój drogi Ojcze Władysławie, żebyś je zaraz kupił i pod moim 

adresem pocztą przesłał. Ja Ci wydatek wrócę; i w tym celu pro-

szę Cię, abyś utrzymywał rachunek. 

10 stycznia. Czekałem aż do odejścia kuriera, żeby za liścik 

pocztowy nie opłacać, a kurier dopiero dzisiaj odchodzi. Co to 

znaczy, że mi nie odpisujesz? Czyś moich listów nie otrzymał, a 

szczególnie tego, w którym Ci donosiłem, że Twój list oddałem 

Ojcu Przełożonemu, znalazłszy go dobrym? Teraz mam jeszcze 

inny interes. Pisałem dwa razy do Du Laca w Univers i odpo-

wiedzi nie otrzymałem. Przyłączam tu nowy list do niego. Prze-

czytaj go i zrozumiawszy o co idzie, bądź łaskaw ten interes zała-

twić, to jest pójść do niego, list oddać i o wszystko się rozpytać. 

My tu wciąż pracujemy, O. Aleksander nieźle się miewa, czego 

to już jest dowodem, że głośno i wiele mówi. Tylko nie wspomi-
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naj mu o tym. Wszyscy dzięki Bogu zdrowo się trzymamy. Na-

wet O. Karol zatrzymał się nad grobem i tak jest dobrze, że może 

w stancji Mszę świętą miewać i już o 10-ej być gotowym na po-

siedzenie. Módl się na tę intencję, to jest na intencję Zgromadze-

nia i jego obecnej Kapituły. Pan Jezus z Tobą mój najdroższy. Ja 

Cię zawsze kocham i modlę się za Ciebie. 

Twój w miłości Pana Jezusa najoddańszy ks. Piotr 

 

111. List do O. Juliana Felińskiego CR (ACRR 2183) 

 

Genzano, 4 marca, 1872 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Julianie. 

Rozmaite zawiadomienia i prośby; 

1/ Podałem prośbę do Ojca Św.[iętego] na ręce kardynała 

Consolini dla naszych Maltańczyków. Jak Ojciec Święty odpo-

wie, kardynał zapewne udzieli nam tę odpowiedź, a może zara-

zem i pieniądze przyśle. Stanie się to przez pewnego świeckiego 

pana, mówiącego dobrze po francusku, którego do tych spraw 

używa. Proszę go grzecznie przyjąć i interes załatwić, odbierając 

nawet pieniądze, i dając kwit w imieniu Ojca Przełożonego, bo w 

jego imieniu prośbę do Ojca Świętego podałem. 

2/ Wszystkie listy do mnie adresowane proszę tu przysyłać 

do Genzano. Do tego nic innego nie potrzeba jedno, żeby Leo-

nard pocztylionowi kazał na kopercie przekreślić Roma, a napi-

sać Genzano.  

Tylko Ty sam napisz mu to ostatnie nazwisko wyraźnie, 

mój drogi Ojcze Julianie; inaczej może zajść pomyłka. 

3/ Proszę także tak samo robić i z Univers. 

4/ Co do Osservatore, jeżeli nie możecie go z rana przed 6-

ą (zdaje mi się, proszę się dowiedzieć) wrzucić na wielką pocztę, 
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to lepiej niech Leonard kupując wieczorem Osservatore dla Was, 

a kupi dla nas Voce della Verita i tą razą wieczorem na pocztę 

wrzucić, ale zawsze na wielkiej poczcie do dziury, gdzie trzeba 

druki wrzucać. To najlepszy i najkrótszy sposób. Urządź to, jeśli 

łaska. Trzeba mu napisać bandy zawczasu, żeby po nie nie po-

trzebował wracać do domu i nauczyć go zapieczętowywać je 

opłatkiem lub gumą, i przyklejać potrzebny stempel pocztowy, 

nie wiem, czy 1, czy 2 centesimy, a potem wrzucać do dziury. 

5/ Prosiłbym Cię mój drogi Ojcze Julianie o jeszcze jedną 

łaskę. Wręczyłem do schowania Kolankiewiczowi jeden kufe-

reczek z papierami. Któregoś ranka idąc na Mszę świętą weź go z 

sobą pod pachę i zanieś tam, gdzie wiesz, że ja go chciałem za-

nieść, a nawet nie bardzo odkładaj. 

Módl się dużo na intencję moją i sprawy naszej. Dziwnie 

układają się wszystkie okoliczności; ja mieszkam i pracuję w tej 

samej stancji, w której mieszkała i pracowała Matka Marcellina. 

Niechże duch jaki jej dał Pan Jezus i ze mną będzie w tej tak wa-

żnej sprawie! I niezawodnie Pan Jezus ułoży wszystko, poprowa-

dzi wszystko i pobłogosławi wszystkiemu. Przykro mi, że przed 

wyjazdem nie załatwiłem rachunków, ale cóż robić, proszę o nie-

co cierpliwości. Pokłoń się wszystkim w Kolegium i u św. Klau-

diusza. Ojcu Karolowi w szczególności, a po nim zaraz O. Alek-

sandrowi. Pan Jezus z nami. 

Twój w Nim ks. Piotr 

 

 

 

 

112. List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 196) 

 

Genzano, 12 marca 1872 [r.] 

10-a wieczorem. 
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 Mój drogi Ojcze Walerianie. 

 Kończę, co nam przeszkodzono przy wieczerzy dokończyć. 

Powiedziałem Ci, że w tym stosunku Twoim z matką, o ile się on 

Ciebie tyczy, Twoja rola jest, abyś go przyjął, jakim Ci go podaje 

Pan, a więc w tym jest Twoja rola: abyś słuchał i wierzył i uczył się; 

a więc chciałem powiedzieć że Twoja rola nie jest czynna, ale po 

części bierna, a po części spółczynna, a na końcu stanie się da Pan, 

całkowicie spółczynną; ale nie jest i nie będzie czynną, to jest, żeby 

inicjatywa od Ciebie pochodziła. To wszystko jakem powiedział ro-

zumie się o tym stosunku, o ile on Ciebie się tyczy. 

 Albowiem, o ile ten stosunek tyczy się innych, np. Zgromadzeń 

naszych obu; niejedno będzie mogło pochodzić i z Twojej inicjaty-

wy, i da Pan (jak się przerobisz) będzie od Ciebie pochodziło. Nawet 

o ile ten stosunek stawi duszę matki w związku z Tobą, i w tym mo-

żesz mieć, a zapewne i miałeś, i będziesz miał inicjatywę; ale tu się 

dobrze zrozumiejmy: ta Twoja inicjatywa i czynność względem du-

szy matki, będzie się odnosiła do rzeczy należących wyłącznie do jej 

duszy lub do jej stosunków z innymi duszami, jako też i stosunków 

jej ze Zgromadzeniem jednym i drugim; ale ta Twoja inicjatywa i 

czynność nie będzie się odnosiła do jej stosunku z Tobą, to jest, że 

wrócę do tego co powiedziałem, Ty nie masz czynnej roli w tym sto-

sunku, o ile on się Ciebie tyczy, tylko o ile się Ciebie tyczy masz rolę 

bierną i współczynną; Twoją rzeczą jest wierzyć, słuchać, uczyć się i 

współpracować. Przyczyna tego jest w tym, że Pan najłaskawszy dał 

tej duszy misję do Ciebie się odnoszącą, misję matki duchownej; a 

wszelka misja jest czynna, i przestałaby być czynną, to jest misją, 

gdyby z drugiej strony, to jest z Twojej była także czynność niepo-

dległa i równoległa, a więc także misja; z tej strony może być tylko 

przyjmowanie, odpowiadanie, i współdziałanie.  

 Natura misji jest w tym, że daje jeden, a drugi przyjmuje. Ona 

ma do Ciebie misję od Pana, a Ty do niej nie masz misji; tylko łaskę 

do przyjęcia tamtej. Więc z tej przyczyny wypływa on wniosek, któ-

ry na początku postawiłem o naturze Twej roli, a następnie o Twoim 
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obowiązku. A już nieraz Ci wytłumaczyłem, że tu nie ma mowy o 

ślepym przyjmowaniu; owszem ono koniecznie powinno być jasne i 

rozumne, świadome tego, co czyni. Tylko i to drugie co powiedzia-

łem nieraz muszę tu przypomnieć, że póki nie widzisz racji czegoś, 

co Ci ona podaje, nie możesz i nie powinieneś przypuszczać i twier-

dzić, że ona nie ma racji, jak to czynisz; a choćby Ci się zdawało ja-

sno widzieć, że nie ma racji powinieneś sąd zawiesić i modlić się, 

aby Cię Pan Jezus oświecił. Bo inaczej czyniąc (zważ na to dobrze, 

boś niemal zgoła na to dotąd nie zważał), inaczej - zaprzeczasz całą 

jej misję względem siebie. To jest matematycznie logiczne. A czy to 

możesz uczynić. Ponieważ się rozpisałem dodam ostatnie słowo, któ-

re Ci już powiedziałem: Ty w rzeczy samej, w istocie rzeczy, nigdy 

przeciwko niej nie miałeś racji, a nawet i co do formy samej niemal-

że nigdy. Póki tego nie zobaczysz dokładnie, nie przekonasz się i nie 

przyznasz, łamiąc Twoją osobistość, stosunek Twój z matką nie sta-

nie na podstawie prawdy, to jest Bożej, po prostu nie będzie. Brońże 

Boże od tego! A mam przeciwną nadzieję w łasce Pana, że to co Ci 

mówię, czego Ci życzę, o co dla siebie proszę Pan najlepszy wkrótce 

ziści. Amen!  

       [ks. Piotr Semenenko] 

 

113. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1138) 

 

Rzym, 1 czerwca 1872 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze. 

Pisałem parę dni temu list z prośbami, które mi miał przed 

odjazdem z Paryża Ojciec Władysław ułatwić. Spodziewam się, 

że wszystko na czas przyszło. Dzisiejszy list jest głównie w inte-

resie Ojca Eugeniusza, czyli raczej Maltańczyków. 

Miałem list z Malty dzisiaj z rana od O. Rocha donoszący, że Oj-

ciec nasz Generał szczęśliwie tam przybył, cztery dni temu, to jest we 

wtorek. Ja z mojej strony przedwczoraj list wysłałem tam do O. Prze-
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łożonego z papierami na święcenia subdiakonów jednego z tamtych 

młodych, a przy tym doniosłem, iż O. Eugeniusz chce wyjechać z Eu-

ropy statkiem, który z Hawru 21-go czerwca odpływa, i dlatego ocze-

kuje na całą karawanę maltańską w Paryżu w połowie czerwca. Idzie o 

pieniądze na przejazd, które przyrzekłem pożyczyć, a o których O. Eu-

geniusz mi pisze. Obietnicy chcę chętnie dotrzymać, idzie tylko w jaki 

sposób. Podałem następny: O. Aleksander ma zapewne w Paryżu ban-

kiera, który mu wierzy; nie wiem, czy tego nie mógłby się podjąć syn 

Decourdemancha. Niech mu O. Aleks.[ander] zarekomenduje O. Euge-

niusza, a ten wystawi weksel na mego bankiera w Rzymie (Schmitt, 

Nast et Co/. Roma, piazza S. Luigi dei Francesi) na sumę ks. (ile trzeba 

będzie) uprzedzę tych panów, żeby byli gotowi do spłacenia tego we-

ksla. Zdaje mi się, że trzeba będzie dodać na wekslu: pour le compte du 

R. P. Semenenko dla większej jasności, ale o to mniejsza. Na podobny 

weksel bankier paryski natychmiast pieniądze wypłaci i nie potrzeba 

będzie, abym ja stąd weksel posyłał, zwłaszcza nie wiedząc, ile tam 

pieniędzy potrzeba będzie, co zresztą O. Eugeniusz sam teraz z pewno-

ścią wiedzieć nie może, bo to zależy od tego, ile nasi Maltańczycy z 

tego, co mają wydadzą na podróż z Malty do Paryża. Mają zaś 2.000 fr. 

Tyle im stąd powiózł O. Generał. 

Jeżeliby O. Aleksander miał w tej chwili pieniądze jakie do 

swego rozporządzenia na rachunek pozostałości pani Poniatowskiej, 

toby mógł z łaski swojej te pieniądze oddać Maltańczykom zamiast 

przysyłać mi je do Rzymu. Weksel O. Eugeniusza byłby wystawiony 

na sumę ks. o tyle mniejszą. Ale rozumie się, że O. Eugeniusz wtedy 

musiałby obie sumy, to jest i z owej pozostałości od O. Aleks.[andra] 

otrzymaną i tę, która na wekslu wyrażona będzie razem do siebie do-

dać i całkowitą umieścić w kwicie, który mi wystawi na imię Kole-

gium Polskiego, gdzie powie ile dom amerykański, czyli raczej St. 

Marys Collegium pożyczyło od naszego Kolegium z obowiązkiem 

spłacania 5%. Przychodzi mi i ta myśl jeszcze: 1°/ że O. Aleks.[ander] 

mógłby sam od siebie taki weksel na mego bankiera wystawić; 2°/ że 

mógłby do sumy przez O. Eugeniusza pożyczonej dodać te kilka-

dziesiąt franków, które będą kosztować książki, jak w ostatnim liście 
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dla nas zamówiłem, gdyby znikądinąd kochany O. Aleksander tego 

kosztu pokryć nie mógł. Ja uprzedzę mego bankiera, żeby był gotów 

spłacić weksel przychodzący z Paryża, czy będzie podpisany przez O. 

Aleksandra, czy przez O. Eugeniusza. Tyle o tym interesie. Przenio-

słem się dzisiaj do ś[w]. Klaudiusza i mieszkam w pokoju O. Alek-

sandra. Przenieśli się i wszyscy Kolegiaści. Proszę się za nami modlić, 

a w szczególności za mną, bo praca przede mną ogromna, a chcę się 

do niej bardzo szczerze zabrać. Prócz O. Karola nikogo do rady nie 

mam, do pomocy dzięki Bogu są młodzi. O. Feliński ten tydzień tu 

jeszcze bawi, by dać rekolekcje Włochom, a około przyszłej niedzieli 

wyjeżdża do pani Iwanowskiej. Pan Jezus z nami.  

W Jego miłości najoddańszy  brat i sługa ks. Piotr 

[P. S.] Wiadomości z Teksas niedobre. Biskup nie pozwala 

naszym wyjeżdżać i apeluje do Propagandy. Co robić? Mnie się 

zdaje, że przebojem iść nie można. Dopisuję słów kilka po prze-

czytaniu listu kochanego O. Aleksandra do O. Karola z 25 maja. 

Bardzo mnie ucieszyło, że przyjazd O. Aleks.[andra] do Paryża 

spóźnił się, bo tym sposobem mój list ostatni nie spóźnił się i 

mam nadzieję dostania, o co prosiłem. Nasi Maltańczycy, nie 

wątpię że zawiadomią kochanego O. Aleks.[andra] dokładnie o 

dniu swego do Paryża przyjazdu. Listy polecające dla pani Szu-

stów z wielką chęcią napiszę, ale na to trzeba, żeby ona już tam 

jechała, aby data li była mniej więcej w zgodzie z jej tam zjawie-

niem. Zresztą do księżny Sapieżyny sam O. Aleksander może 

dać najlepszy list wstawny (skoro są listy zastawne, mogą być i 

wstawne). Oto i wszystko. Oremus pro invicem. 

 

114. List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 197) 

 

Rzym, 3 czerwca 1872 [r.] 

 

 Mój najdroższy w Panu Ojcze Walerianie. 
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 Przepraszam naprzód i bardzo serdecznie, że tak długo nie 

odpisywałem; przyczyniło się do tego, że Twój list otrzymałem 

był w chwili, kiedy za kilka dni miał odjeżdżać O. Generał, a 

więc byłem nim zajęty; zaś po jego odjeździe przez te dni dzie-

sięć, które upłynęły byłem nadzwyczaj zajęty podręcznymi bie-

żącymi sprawami, szczególniej przeniesieniem się z całym Kole-

gium do ś[w]. Klaudiusza i ostatnim przepisywaniem i oddawa-

niem do druku „Reguły” wraz z O. Julianem; bo i ten wyjeżdża, i 

trzeba było co prędzej z nim kończyć. Teraz już jestem u ś[w]. 

Klaudiusza, druk „Reguły” już się zbliża do końca i ja korzystam 

z pierwszej wolnej chwili, żeby te słów kilka do Ciebie napi-

sać.Mój najdroższy O. Walerianie, nie będę Ci opisywał wszystkich 

wrażeń, jakie na mnie list Twój sprawił. To jedno tylko powiem, że 

były mocne i głębokie; a może i to niepotrzebnie mówię. Ten skrupuł 

stąd pochodzi, że nie chciałbym nic mówić niepotrzebnego, chciałbym 

się zamknąć w granicach, w jakich mnie Pan Jezus zamyka i nigdy z 

nich nie wychodzić. Nie wiem, jak mi się to uda, ale chęć mam szcze-

rą. Nie myśl znowu mój najdroższy, żebym się chciał zamykać w so-

bie; o nie, bynajmniej; owszem w tych granicach, w których chce Pan 

Jezus, chcę być najszczerszym i najotwartszym. Zdaje mi się, że najle-

piej pocznę, kiedy Ci na wstępie napiszę, jaką na Twój list chciałem Ci 

dać na razie odpowiedź.  

 Ta odpowiedź i dziś nie przestaje być prawdziwą, tylko że dzi-

siaj już się na niej nie ograniczę jak wtenczas byłbym uczynił, gdybym 

miał był czas do pisania.  

 Mój drogi Ojcze Walerianie, w Twoim liście do mnie mówiąc o 

stosunku swoim z matką, i o stosunku moim do was obojga, czyli ra-

czej o moim nadal nie stosunku o jednej rzeczy zapomniałeś niepo-

trzebnie, że tak powiem, bo ona wszystko rozjaśnia i czyni prostym i 

najprostszym. Ta jedna rzecz, to jest wola Pana Jezusa. 

       [ks. Piotr Semenenko CR] 

 

115. List do O. Juliana Felińskiego CR (ACRR 2184) 
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Rzym, 13 czerwca 1872 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Julianie. 

Reguła skończona. Posyłam do Paryża 15 egzemplarzy; ju-

tro jeden Tobie poślę. Otrzymałem list z Malty od Ojca z tym, że 

13 czerwca, tj. dzisiaj dopiero z Malty wyjeżdża. Telegrafowa-

łem natychmiast to jest przedwczoraj, żeby bez czekania to jest 

subito [natychmiast] z Malty wyjeżdżali, i że Ty na nich czekasz 

w Marsylii z Antonim. Nie spodziewam się, żeby wyruszyli 

wczoraj; najprędzej wyjadą jutro albo pojutrze. Przy pomyślnych 

okolicznościach zdążą jeszcze do Paryża na 18 albo 19, a do Ha-

vre na 21-go według projektu O. Eugeniusza. Ale teraz, jakże Ty 

masz ich odnaleźć w Marsylii, a oni Ciebie. Trzeba by mnie się 

zdaje pojechać tam i czatować na przybywający z Malty. Dono-

szę tedy o tym i to naprędce, bo już godzina poczty, a chciałbym 

koniecznie dzisiaj list wyprawić. Pan Jezus z nami. 

       Twój w Nim ks. Piotr 

Najzacniejszej pani Iwanowskiej najserdeczniejsze ukłony, a kła-

niam [się] i pannie Eufra[g]i. 

 

 

 

 

 

 

 

116. List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 198) 

 

Rzym, 18 czerwca 1872 [r.] 

 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 
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 Przepraszam naprzód i bardzo serdecznie, żem tak długo na 

Twój list nie odpisał. Mógłbym rozmaite wymówki podać, ale wolę 

po prostu przeprosić i rachować na przebaczenie, jeśli nie winy, to 

zwłoki. Posyłam wam dzisiaj „Regułę”, każdemu po jednym egzem-

plarzu, a trzeci egzemplarz na wszelki przypadek. Czwarty m.[atce] 

Marcellinie. 

 A teraz odpowiem słów kilka na Twój list z 15 maja. Pozwól, 

że tę odpowiedź zacznę od zapytania, czy Ci nic Matka nie powie-

działa o swoim liście do mnie ostatnim? Był on z 15 - 20 kwietnia, a 

przynajmniej wzmianka o nim musiała się znajdować w notatkach 

matki. 

       [ks. Piotr Semenenko CR] 

 

 

117. List do O. Juliana Felińskiego CR (ACRR 2185) 

 

Rzym, 3 lipca 1872 [r]. 

 

Mój drogi Ojcze Julianie. 

Posłałem Ci przed paroma dniami „Regułę”. Bardzo prze-

praszam, że przez dziesięć dni przeszło, co dzień zapominałem 

Ci ją wysłać, chociaż co dzień, że tak rzekę pamiętałem o tym. 

Jeszcze jesteśmy w Rzymie. Około 25 lipca myślimy być w Villa 

Catena, jeżeli co nadzwyczajnego nie przeszkodzi. Od O. Przeło-

żonego nie miałem jeszcze wiadomości z Turcji. Pisałem do nie-

go do Adrianopola i „Reguły” 8 egzempl.[rzy] posłałem. Za wia-

domości o przyjeździe naszych Maltańczyków dziękuję. Posła-

łem im jeszcze 500 fr. do Paryża. Wszystkiego pożyczyłem im 

2.500 fr. Dziękuję Ci za Twój liścik do O. Karola, w którym mi 

donosisz że na ś[w]. Piotra modliłeś się za mnie. Panie Boże za-

płać, a bardzo się polecam nadal. Nie pisałem do Ciebie, bo tak 

mało mam czasu, że aż strach. Nie mogę znaleźć chwili. Co do 

Twoich dalszych obrotów czyń, jak będziesz mógł. Pewno, że im 
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prędzej wrócisz, tym większą przyniesiesz mi pomoc. Ale nie 

chcę Cię w niczym krępować. O. Karol jako tako. Reszta zdrowi 

dzięki Bogu. Pani Iwanowskiej zasyłam najserdeczniejsze ukłony 

i życzenia. Pan Jezus z nami, mój najdroższy. 

Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 

 

118. List do O. Karola Kaczanowskiego CR (ACRR 118) 

 

Palestrina (Villa Catena), 7 sierp.[nia] 1872 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Karolu. 

 Bardzo mi było przykro, że nie mogłem na razie na Twoje 

poczciwe listy odpisać; ale możesz sobie wyobrazić, jaki natłok 

zatrudnień mnie teraz obarcza. Przyczyniło się i do tego, że na 

Twoje listy albo trzeba długo odpisywać, albo dotykały przed-

miotów rozlicznych i delikatnych, albo li też wstrzymać się od 

odpisu, którego warunkom nie można było zadość uczynić. I te-

raz mój drogi Ojcze Karolu nie jestem w stanie zadość uczynić 

wszystkiemu, szczególnie temu, co mi piszesz o wizytkach. Nie 

wiem, czy jeszcze przy nich jesteś. Mam nadzieję, że przez cały 

czas, przez który z nimi byłeś lub jeszcze będziesz Pan Jezus dał 

Ci wszystkie potrzebne łaski i da zawsze. Co do innej rzeczy 

wszakże chcę Ci jednym słowem odpowiedzieć. Dowiedziałeś 

się, że ja coś o Tobie mówiłem; jakoby sąd jakiś na Ciebie. Otóż 

ja Ci szczerze powiem, że nie wiem o co idzie, co to być może. 

Co Ci o moim sądzie o Tobie powiedziano. Ja o Tobie nigdy są-

dów nie wydaję, a we wszystkim szczerze Cię kocham. Jeżeli raz 

lub drugi, przed Ojcem Przełożonym, a może i jakim ojcem rad-

nym, z konieczności jakie o Tobie słowo powiedziałem, to je-

stem pewien, że nie było przeciw miłości, ale owszem z miłości, 

za łaską Bożą i dla miłości. Zwykle ten, który powtarza coś po-

dobnego, nie powtarza zupełnie tak samo jak było powiedziane, a 
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potem nie powtarza w tych samych okolicznościach, które takim 

słowom połowę ich znaczenia i więcej, dają lub odejmują, więc 

można powiedzieć, że do uszu interesowanego nigdy rzecz tak 

nie dochodzi, jak była rzeczywiście powiedziana. Otóż, jeśli tak 

jest, nic dziwnego mój drogi Ojcze Karolu, że i na tę rzecz Tobie 

nie odpowiadam, a nawet odpowiedzieć nie mogę. Trzeba, żebyś 

to cierpliwością i miłością pokrył i był zawsze przekonany, że 

Cię szczerze kocham, i że co mogę najlepszego, to bym dla Cie-

bie zrobił.My tu w Villa Catena (około 19 jesteśmy tutaj) wszyscy 

dzięki Bogu zdrowi jesteśmy, wszystko w bardzo miłym jest porząd-

ku i zewnętrznym, i za łaską Bożą wewnętrznym. Daj Boże, żeby się 

stało wszystko to, co ludzkie, a wyszło na wierzch i zostało to jedno, 

co Boże. Pan Jezus z nami mój najdroższy Ojcze Karolu, polecam się 

bardzo Twojemu sercu i modlitwom, a zarazem sam Ciebie Panu 

Jezusowi najserdeczniej i najgoręcej polecam. 

      Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 

119. List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 199) 

 

Palestrina (Villa Catena), 8 sierpnia 1872 [r.] 

 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Zacząłem do Ciebie pisać list w miesiącu czerwcu i jużem był 

parę stronic napisał, zacząłem drugi list w lipcu i chciałem go bardzo 

dokończyć; nie dokończyłem jednak ani jednego, ani drugiego. Może 

to i lepiej; w tamtych listach zaczynałem od wzmianki o dawnych 

rzeczach, chociaż i nie chciałem w nie szeroko wchodzić, było jed-

nak zawsze coś, a to może doprawdy lepiej o tym ani wspominać, 

przynajmniej dla mnie, i zostawić wszystko Panu Jezusowi. Więc na-

wet nie szukam tych dawnych zaczętych listów i nie przyłączam jako 

dowodów mojej pamięci do niniejszego. Przyjm proste zapewnienie, 

że jeśli tak długo milczałem, to dlatego że nie umiałem zaczętych 

listów dokończyć, a w znacznej także części i dlatego że nie miałem 

czasu. Przyjm i to drugie zapewnienie, żem dla Ciebie zawsze z nie-
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zmienną, szczerą i równą miłością, a kto wie może nawet i z lepszą, 

zostawię o tym sąd Panu Jezusowi. Co nie przeszkadza, że ta moja 

miłość może nic niewarta i ja niepotrzebnie te zapewnienia czynię. 

Nic nie szkodzi; zostawiam wszystko Panu Jezusowi, a Tobie to 

oświadczam, bo pragnę, jeśli tak jest, żebyś o tym wiedział. Otrzy-

małem list od O. Generała, w którym mi donosi, że  

w drugiej połowie sierpnia ma być w Jazłowcu; list ten mój przeto 

może go na kilka dni ledwie wyprzedzi. Nie piszę jednak doń dzisiaj, 

bo myślę że mój list może by go jeszcze nie zastał, a za parę dni wolę 

do niego obszerniej napisać. Do Ciebie tedy piszę mój drogi O. Wa-

lerianie, udzielając tymczasowo wiadomości o sprawach spólnych 

Zgromadzenia, które potem i O. Generałowi posłużą, a tymczasem 

myślę że ich udzielisz kochanej matce, aby się pomodliła i poleciła 

wszystko Panu Jezusowi. Wiadomości są ciężkie i bardzo ciężkie. 

Przyszła na Zgromadzenie godzina rachunku i kryzys organiczny 

istoty całej. Bo chociaż to w Ameryce się tylko dzieje głównie, ale 

się i gdzie indziej odbije. 

 Już w przeszłym miesiącu przyszedł list od O. Eleny, prze-

łożonego Kolegium w Kentucky, że z powodu mianowania O. Euge-

niusza  prosi o uwolnienie od ślubów. Odpisałem jemu zbijając 

główny jego powód; myślał bowiem, że nowy przełożony, to jest O. 

Eugeniusz jest na całe życie. To było łatwo objaśnić i zbić; ale mi się 

zdaje, że licho daleko głębiej siedzi w duszy O. Eleny i lękam się, że 

nawet dowiedziawszy się, iż przełożony nowy może być w każdej 

chwili odwołany, mimo to jednak będzie trwał w uporze swoim. W 

tym przypuszczeniu będąc nie poprzestałem w moim liście na pro-

stym objaśnieniu rzeczy, ale odezwałem się do jego sumienia i zo-

bowiązań przed Bogiem. List O. Eleny i kopię mojej do niego odpo-

wiedzi posłałem ojcu przełożonemu do Adryanopola w ostatnich 

dniach miesiąca lipca; nie wiem, czy go jeszcze zastał w Adryanopo-

lu. Jeżeli nie, tedy niezawodnie do Jazłowca go odeślą. Bardzo mi o 

to chodzi, aby ten list mój nie zaginął; bo O. Elena jest główny punkt 

około którego obraca się połowa przynajmniej osady amerykańskiej i 

stosunki z nim są teraz najważniejsze. Chciałbym tedy, żeby O. Prze-
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ł.[ożony] wszystko wiedział i sam osądził. Jeżeli tego listu O. Prze-

ł.[ożony] nie otrzymał jeszcze przyjechawszy do Jazłowca, to może 

w Konstantynopolu poszukiwać go trzeba, dokąd go nasi bracia z 

Adryanopola za nim zapewne posłali.Tymczasem przed paroma 

dniami otrzymałem inne listy. Naprzód od O. Bakanowskiego, bar-

dzo, bardzo nieszczęsny. Przyłączam go tutaj. Są przy nim dopiski, 

jakoby osobne listy od O. Jana Wołłowskiego i Szymona Wieczorka, 

niemniej niepomyślne. Posyłam to wszystko przez ręce Twoje Ojcu 

Przełożonemu, a nie myślę, aby mi to wziął za złe. 

 11 sierpnia. Parę dni zajęły mnie inne zajęcia, a przyczyniło się 

do zabrania czasu, to że kilku nagle zachorowało, a z jednym mogło 

być niebezpieczeństwo i musiałem dosyć czasu przy nim spędzić. 

Dzięki Bogu dzisiaj już wszystko dobrze. Ten chory, o którym piszę 

jest jeden z dwóch chłopców postulantów, których przywiózł O. Au-

gust ze Śląska; albowiem O. August przyjechał. Jeden z nich ma lat 

dziewiętnaście, a drugi 17; bardzo dobre Niemiaszki i mówią po pol-

sku; młodszy nawet dość płynnie. Ten właśnie zachorował zaraz po 

odbytych rekolekcjach. Odbyłem z nimi bowiem rekolekcje i naj-

dokładniej się przekonałem, jak podobne rekolekcje są niezbędnie 

potrzebne zaraz na początku przed przyjęciem. Nic rekolekcji nie 

zastąpi, chyba bezpośrednie objawienie Boże co do poznania powo-

łania, a przy rekolekcjach, to rzecz zupełnie prosta. Sposób zwykły 

jak postulantów przyjmują, i jak my ich przyjmowaliśmy jest zupeł-

nie niedostateczny. A więc trzeba się nam odtąd tych rekolekcji ko-

niecznie trzymać. Nowi postulanci są niepospolite jak na swój wiek 

subjekta pod względem umysłowym, a także i pod duchownym; przy 

tym są z wychowaniem, to jest z nieco wyższej warstwy społeczeń-

stwa, a młodszego rodzice są nawet majętni i on sam ma już podobno 

swój własny dom dość znaczny w Mysłowicach na samej granicy 

pruskiej austriackiej i polskiej. Matka jego jest czystą Polką z Po-

znańskiego, ojciec Niemiec. Nazywa się Schekiel Maksymilian, a 

starszy Sapper Oswald. Młodszy ma niezawodne powołanie, bardzo 

wyraźne; starszy ma je także, choć nie w tak wyraźnym stopniu. Ale 

teraz jest bieda z O. Augustem, który po przeczytaniu nowej redakcji 
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„Reguły” bardzo się zachwiał w powołaniu, a nawet wyraził mi 

prawdopodobieństwo, że nie będzie mógł na nią się zgodzić (mnie 

się zdaje, że i w Ameryce niemal wszyscy to powiedzą). 

 Dlatego mówię, że jest bieda z O. Augustem, bo te chłopcy 

mają wielkie w nim zaufanie, był ich spowiednikiem i namówił ich, 

aby się oddali na służbę Panu Bogu i na jego słowo z nim tu przyje-

chali. Teraz lękam się, aby ich od powołania nie odwrócił. Chwy-

ciłem się wszystkich środków ostrożności, jakie się mi wydały po-

trzebne, ale nie mogłem się i nie mogę na razie pozbyć samego O. 

Augusta. Z nim trzeba także koniecznie rekolekcje odbyć i on tego 

dotąd nie odrzucił; ale dotąd nie mogłem (zwłaszcza że miałem owe 

inne rekolekcje) zgoła tego uczynić przez te osiem dni, które tu bawi, 

a jutro wyjeżdżam we 3 dni do Rzymu dla niezbędnych interesów, 

muszę więc odłożyć po moim odjeździe jego rekolekcje. Zobaczymy 

jak to Pan Bóg ostatecznie ułoży, bo mam nadzieję, że on będzie w 

tym do końca. 

 Jednakże trzeba powiedzieć na korzyść jakąkolwiek O. Au-

gusta, że przywiezienie tych chłopaków pokazuje: 1. że miał dobre 

chęci dla Zgromadzenia, chociaż po swojemu; 2. że tam [na] Śląsku 

pracował szczerze dla Pana Boga, skoro pozyskał sobie u dobrych 

ludzi zaufanie duchowe itd. Szkoda tego chłopca, bo grunt niezawo-

dnie dobry; tylko nie otrzymał żadnego pierwszego wychowania, a 

gwałtowność natury i jej surowość (nierozumienie przy tym głębsze-

go duchowego życia), przyprowadzają tę biedną duszę niejako do 

niepodobieństwa wspólnego życia i życia prawdziwie zakonnego. 

Tyle o tym. Do Ameryki już nie wracam; da Pan Bóg zacznę natych-

miast list do O. Przełożonego, gdzie o tym przedmiocie obszerniej 

mówić będę. Od O. Eug.[eniusza] [Funcken Eugeniusz CR, ks.] ani 

od O. Trimarchi'ego nic jeszcze nie otrzymaliśmy. 

 Wczoraj przyjechał tu do Rzymu O. Stefan [Pawlicki Stefan 

CR, ks.] po złożeniu egzaminu na licencjata teologii; jutro pojedzie 

ze mną O. Leon [Zbyszewski Leon CR, ks.] do Rzymu, aby go w 

Rzymie zastąpić, żeby był u ś[w]. Klaudiusza ktoś zastępujący rze-
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czywiście O. Przełożonego. Ja tymczasem da Pan Bóg wrócę tu 

znowu za dni parę. Będę tu miał przez ten miesiąc i połowę przyszłe-

go wszystkich polskich braciszków, ostatniego przywiozę ze sobą z 

Rzymu, a potem przy końcu września i października włoskich bra-

ciszków. Będę się starał zająć się nimi i przyprowadzić do lepszego 

porządku. Mam wielką nadzieję w pomoc Pana Jezusa. Módl się za 

mnie mój drogi O. Walerianie i proś kochanej matki, aby się za mną 

modliła. Niech to czynią i siostry bardzo się ich modlitwom pole-

cam.O. Karol jakkolwiek ciągnie i ciągnie dalej przy wielkich cier-

pieniach, ale jednak bardzo przytomnie, a nawet cierpliwie i pokornie; 

wyraźnie Pan Jezus czyni mu łaskę i wielką łaskę, że odbywa swój 

czyściec na ziemi. Do O. Bakanowskiego, z którym główna bieda, 

odpisałem i zapewne przyślę kopię O. Generałowi. Będę się starał i do 

innych odpisać, z którymi dzięki Bogu zdaje się być mniej źle.A teraz 

mój najdroższy O. Walerianie przyjmij raz jeszcze zapewnienie mo-

jej najzupełniejszej i bezwarunkowej miłości. Pan Jezus chce, abym 

w szczególności Cię kochał i był Ci oddany i modlił się w szczegól-

ności za Ciebie; więc mi to bardzo miłe i z całego serca to czynię. O. 

Przełożonemu na przyjeździe jego ucałuj ode mnie ręce z najwięk-

szym szacunkiem. Modlę się za niego daleko więcej niż kiedy. Ko-

chanej Matce całuję nogi z największą miłością. Niech Cię nie dziwi 

to wyrażenie: Pan Jezus wie z jaką czcią ją kocham.Dzisiaj Pan Jezus 

był bardzo dobry dla mnie; ale bardzo dobry i jest. Mówiąc to chcę 

Mu niejako podziękować, a Tobie zapewne to miłym będzie. A więc 

Pan Jezus z nami. 

 W Jego miłości Twój najoddańszy brat i sługa ks. Piotr 

 

 

120. List do O. Adolfa Bakanowskiego CR (ACRR 2073, 2074) 

 
Palestrina, Villa Catena, 9 sierpnia 1872 [r]. 

Mój drogi Ojcze Adolfie! 

Przed paroma dniami otrzymałem list od Ciebie z 12-go 

lipca, który jak możesz sobie wystawić, a może i nie wystawiasz 
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sobie tego, najboleśniej mnie dotknął. W tym liście wypowiadasz 

po prostu posłuszeństwo, a więc faktycznie zrywasz ze Zgroma-

dzeniem, i faktycznie może nie myśląc o tym występujesz z Nie-

go. Ta rzecz tak jest ważna, że ja w tym razie nie chcę żadnego 

czynić postanowienia i odsyłam Twój list do Ojca Generała, któ-

ry w tej chwili, a przynajmniej za niewiele dni będzie w Jazłow-

cu wracając z Adrianopola.Wszystkie Twoje prawdy przeciwko 

O. Eugeniuszowi, są niesłuszne. 

1/ Nieprawda, żeby był mianowany na całe życie. Przeci-

wnie Ojciec Generał może go w każdym czasie z urzędu odwo-

łać. Kto Wam o tej dożywotności donosił? 

2/ I cóż z tego, że Niemiec? My nie jesteśmy Zgromadze-

niem wyłącznie polskim, jak to mówisz; jesteśmy Zgroma-

dzeniem kościelnym. Jeszcze nie było i być nie może w Kościele 

zgromadzenia z zasady de jures narodowego, choćby i było de 

facto. 

3/ Nieprawda, żeby znowu tak nisko (są Twoje słowa) 

trzeba było o nim trzymać, by Go aż nie cierpieć w Zgromadze-

niu. Świeżo jeszcze biskup z Hamilton będąc na Soborze, a któ-

ry wie o wszystkim i jako biskup ma prawo i interes być wy-

magającym, oświadczał nam wyraźnie, że Ojca Eugeniusza 

uważa za najlepszego na Przełożonego. 

4/ Jeżeli przeciwko Ojcu Eugeniuszowi są doprawdy (cze-

mu nie przeczę zarzuty i on ma rzeczywiste na sobie winy, o 

których Ci mówił O. Przełożony, dodając jak powiadasz, że O. 

Eug.[eniusz] jedzie do Rzymu na rok pokuty; to, czy żeś nie 

wiedział, że O. Eug.[eniusz] przepędził razem z nami wszystki-

mi tu w Rzymie 6 miesięcy, odbywając co dzień wspólne z nami 

po 4, 5, i 6 godzin konferencje, co wyrównywało najzupełniej-

szym rekolekcjom sześciomiesięcznym, a tym samym wyrów-

nywały nie jednego, ale dwóch i trzech lat pokucie. Czy żeś nie 

wiedział, że był przy tym ten sam O. Przełożony, który na niego 
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z bliska, i jak najbliżej przez cały ten czas patrzył i mógł osą-

dzić, czy jest w nim zmiana, i czy on daje dostateczną rękojmię 

na przyszłość? Więc i w tym nie masz racji. 

Gdybyś był prawdziwie w duchu Bożym chciał postąpić, tedy 

byś zawierzył naprzód Panu Bogu, a potem O. Przełożonemu Gene-

ralnemu i nam wszystkim, tym bardziej że doskonale wiedział, iż O. 

Eug.[eniusz] i my w Radzie dokładnie wiedzieliśmy o tym co zaszło, 

czym był O. Eug.[eniusz] i że O. Generał odsyłając go jako Przeło-

żonego musiał przecie mieć powody, dla których to czyni, a Twojej 

synowskiej miłości i uczuciu nie wolno było przypuszczać, że niesłu-

szne; a choćbyś nawet i przypuścił, to w żadnym razie ta synowska 

miłość nie mogła i nie powinna Ci była pozwolić tak uczynić, jakeś 

uczynił, powiedzieć: Nie pozwalam! I wypowiadam posłuszeństwo! 

W każdym razie trzeba było powiedzieć; przynajmniej poczekam, zo-

baczę, co będzie teraz robił o. Eugeniusz, i czy się okaże godnym za-

ufania, jakie w nim położono. Oto, jak byś był uczynił i to w najgor-

szym razie, gdybyś chciał był w duchu Bożym postępować. 

O mój Ojcze Adolfie, Ty jesteś w ciężkiej pokusie i nie ma 

dla Ciebie ratunku, jedno kiedy wrócisz do obowiązku. Mówię 

ratunku, to jest zgody z Bogiem i błogosławieństwa Bożego; mó-

wię obowiązku, a tym jest przyjąć O. Eugeniusza jako Twego 

Przełożonego, przyjąć go jako kogoś, co zupełnie na nowo i 

wprost od Ojca całego Zgromadzenia do Ciebie przychodzi, do 

tego, któremuś Ty na miejscu Boga posłuszeństwo ślubował; i 

dopiero w ten czas przeciwko nowemu Przełożonemu żalić się i 

skarżyć, kiedy ten na nowo okaże się swego urzędu niegodnym. 

Piszesz mi jeszcze, że składając wota nie myślałeś o trapistach 

ani o kapucynach tylko o zgromadzeniu polskim. Mój drogi. Ale skła-

dając wota, składałeś prawdziwe wota. Prawdziwe wota są wszędzie 

te same, wszędzie całkowite, jak całkowita czystość tak całkowite 

ubóstwo i całkowite posłuszeństwo. Nie ma w tym różnicy, czy u tra-

pistów, czy u nas, a gdybyś inaczej myślał co do czystości, a inaczej co 

do posłuszeństwa, to tylko byłoby dowodem, że co do tego ostatniego 
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punktu, sumienie sobie rozwolniłeś. 

Mój najdroższy Ojcze Adolfie, zapewne niemiłe Ci będą te 

verba veritatis, ale są one zarazem verba charitatis. Piszę to z naj-

szczerszą dla Ciebie miłością i zarazem piszę najszczerszą praw-

dę, i jeżeli jednej jeszcze wierzysz, to jest miłości, uwierz i w 

drugą, to jest w prawdę. To wszystko jest prawda, co Ci piszę, i 

jeżeli Ci się inaczej wydawało, kiedyś do mnie pisał, to tamto 

było i jest skutkiem zaćmienia w Tobie prawdy. Smutno mi to Ci 

powiedzieć, mój drogi Ojcze Adolfie, ale w Tobie nastąpiło 

wielkie zaćmienie prawdy. Przypominam sobie te szczęśliwe 

chwile, kiedyś tu był w Rzymie, kiedyś się u mnie spowiadał i 

wstępował do Zgromadzenia, kiedyś ze mną odbywał rekolekcje. 

Nie było wtedy mowy o polskim Zgromadzeniu (chociaż skądi-

nąd nigdy się Polski nie wyrzekamy) nie było tam zgoła mowy o 

połowicznych ślubach, o ślubach do pewnych granic; owszem 

było tam pełne światło Boże, pełne poznanie życia zakonnego i 

wszelakich w nim wymagań Bożych najwyższej doskonałości, i 

pełna dobra wola! Jakże dzisiaj wszystko inaczej! 

Mój dobry i drogi Ojcze Adolfie, trzeba wrócić do pie-

rwszej łaski i upokorzywszy się z długiej niewierności, trzeba 

prosić Pana Boga o wrócenie tej pierwszej łaski. On dobry i na-

prawi, tylko trzeba Go prosić.  

20 sierp[nia]. Bardzo mi żal, żem natychmiast tego listu nie 

wysłał. Musiałem jeździć do Rzymu i to tego listu wysłanie prze-

wlekło. A nie chciałem go jednak wyprawić bez obrócenia się 

jeszcze głębszego i natarczywszego, że tak powiem do Twojej 

duszy i sumienia, i to z całego serca i z całej duszy mojej. 

 Otóż, co mnie najgłębiej wzrusza, tedy to że widzę, iż zupełnie 

nie po Bożemu te rzeczy bierzesz. Jak mogłeś nie przyjąć z ręki Bożej 

decyzji O. Generała? A przypuściwszy nawet, że on się pomylił, jak 

mogłeś nie poddać się na razie, zachowując na przyszłość żale i do-

zwolone przedstawienia? To mnie właśnie boli, to mnie przenika, że 
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zdajesz się nie czuć, jaki jest w podobnych przypadkach obowiązek 

przed Bogiem; i że Ty tak lekko przeciwko niemu postąpiłeś, jakby 

Go wcale nie było? Jakby nie było Pana Boga, ani Przełożony Go nie 

przedstawiał, ani głos tegoż nie wyrażał woli Bożej, ani było obowiąz-

ku słuchania Go, ale przeciwnie jakby wszystko zależało od sądu 

Twego, i od tego, czy Ci się podoba, czy nie podoba, a ostatecznie od 

widzimisię i od kaprysu? Pan Jezus jest mi świadkiem, że mam inten-

cję jak najmiłośniej, jak najserdeczniej, jak najczulej do Ciebie pisać; 

ale to darmo,  przedmiot jest taki, że im głębiej tę miłość czuję w du-

szy, tym surowsze zdaje mi się słowa przed pióro mi się cisną. Więc 

już przestanę na tym, co napisałem. Panu Jezusowi zostawiam stara-

nie, aby Cię przekonał, jak prawdziwie z duszy i z serca do Ciebie tu 

pisałem i piszę, a nade wszystko Jemu pozostawiam skutek mego pi-

sania. Wczoraj otrzymałem od O. Generała list z Adrianopola z 8 

sierpnia. Był na wyjezdnym. Pewne niedomagania wstrzymały go w 

Adrianopolu dłużej, niż zamyślał tam bawić. Oczekują go w Jazłow-

cu.My tu dzięki Bogu zdrowi jesteśmy. Chciałbym, żebyś tu u nas był 

przez czas pewien i zobaczył, jak Bóg błogosławi temu, co Ty nazy-

wasz kapucyńskim lub trapistowskim życiem; przekonałbyś się, że to 

jest jedyne prawdziwe życie i pewno byś w nim zasmakował, przy-

pomniawszy w duszy przedsmak, jaki Pan Bóg dał Ci był od początku 

do duszy takiego życia. Ach, albo tak żyć, albo nie myśleć zgoła o 

jakiejś służbie Bożej i życiu zakonnym, które nie są ani życiem zakon-

nym, ani służbą Bożą. Mój drogi, najdroższy O. Adolfie żegnam Cię 

teraz, ściskam Cię najserdeczniej, najgoręcej Cię oddaję miłości i łasce 

Bożej, i jestem zawsze w Panu Naszym Jedynym. 

Twój najoddańszy brat i sługa P.[iotr] S.[emenenko] 

 

121. List do O. Karola Kaczanowskiego CR (ACRR 119) 

 

Palestrina (Villa Catena), 23 sierp.[nia] 1872 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Karolu. 

 Da Pan Bóg około 27 lub 28 przyjadę, ażeby skończyć sprawę 
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z O. Augustem i dopomogę mu do wyjechania do Ameryki. Jego 

sprawa bardzo jest skomplikowana i byłoby za długo ją wykładać. 

Opowiem ją da Pan Bóg, a tymczasem proszę go serdecznie trakto-

wać, bo w gruncie jest dobry kapłan i chce pozostać z nami w naj-

lepszych stosunkach. I co do onych dwóch chłopców opowiem jak 

się stało, a tymczasem i oni niech w domu naszym będą i na odpo-

wiedź ze Śląska czekają. Brat Paweł był tu nam bardzo chory, ale 

dzięki Bogu dzisiaj nastąpiło polepszenie. Była gorączka nerwowa. 

Chciałem już z Rzymu doktora sprowadzać. Dzięki Bogu groza ustą-

piła. Pan Jezus z nami. 

    Twój w Jego miłości brat i sługa ks. Piotr 

 

 

122. List do O. Karola Kaczanowskiego CR (ACRR 120) 

 

Palestrina (Villa Catena), 3 września, 1872 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Karolu. 

 Otrzymałem list Twój z 1 września o Cyklu i o Aerolicie. 

Wspomnienie o pierwszym bardzo miłe, i serdecznie za nie dziękuję. 

Wiadomość o drugim zupełnie niedostateczna. Czekaliśmy na po-

niedziałkowo - wtorkowy Osservator [Romano], który tu otrzymu-

jemy we wtorek, czy nam nie przyniesie o tym wiadomości szczegó-

łowej; aleśmy dzisiaj wcale Osservatore [Romano] nie otrzymali. 

Proszę Ojcu Antoniemu powiedzieć o tym, że nas dziennik rzymski 

nie doszedł dziś we wtorek. 

 Podobno, że jutro we środę ks. Barzyński wyjeżdża. Przyłą-

czam tu list do niego, przepraszający, że się jego sprawą w Rzymie 

czynniej nie zająłem. Chciałem mu wyrobić pagellę z Wikariatu na 

odprawienie Mszy św.[iętej] w Rzymie; tu mogłaby mu posłużyć na 

całą jego podróż. Nie mając absolutnie czasu przed odjazdem ra-

dziłem mu, żeby się do Ciebie udał. Czy to uczynił, i czyś Ty drogi 

Ojcze Karolu co uczynił dla niego? W Wikariacie pewno wydaliby 
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pagellę na jaki miesiąc na świadectwo nasze. Do tego dosyć by było, 

żebyś zaświadczył, że jeden z [ojców] naszych widział jego papiery 

w Wiedniu, które on potem stracił w Wenecji, że jest księdzem, że 

wyjechał z diecezji za pozwoleniem biskupa itd. Jeżeli to można 

uczynić, to uczyń jeszcze za pomocą ks. Antoniego; choćby mu tę 

pagellę posłać potem do Paryża na ręce O. Władysława. Mówiłem 

także ks. Barzyńskiemu, żeby się udał do Ciebie po list do O. Włady-

sława do Paryża, którego pewno mu nie odmówiłeś. Tu wszystko 

dzięki Bogu spokojnie i w porządku. Z O. Augustem porozumiałem 

się zupełnie i kto wie (daj Panie Boże), czy w rekolekcjach nie skoń-

czy się na tym, że zostanie w Zgromadzeniu. Brat Paweł już przy-

szedł dzięki Bogu do zdrowia, chociaż jeszcze w łóżku. 

 Nota bene. Powiedziałem ks. Barzyńskiemu, że nic nie zapłaci 

za pobyt u nas. Proszę o tym przestrzec O. Antoniego. List ten posy-

łam przez Francuza, który tu u nas mieszkał. Ma on wrócić na odby-

cie ze mną rekolekcji. Zgłosi się po listy przed odjazdem. Pan Jezus z 

nami. 

       Brat i sługa ks. Piotr 

 [P.S.] 4 września. Odpieczętowałem, żeby donieść iż posyłam 

stąd br. Macieja, a potem poślę Myrczyka i proszę o innych bracisz-

ków, ale o tym kazałem osobno napisać do O. Antoniego. 

 

 

 

123. Kopia listu do O. Wincentego Barzyńskiego CR (ACRR 2085) 

 
Palestrina (V.[illa] Ca[tena]), 4 września 1872 [r]. 

 
Mój najdroższy O. Wincenty. 

Twój brat ks. Józef był tu w Rzymie i przyjęliśmy go w do-

mu jak brata. Nieszczęściem stracił w drodze swoje papiery, wy-

jazd do Ameryki naglił, więc pojechał bez papierów. Myślę jed-
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nak, że biskup wasz przyjmie go bez trudności do diecezji, dlate-

go samego, że jest Twoim bratem. Wynurzył się on z tym także, 

że chciałby wstąpić do Zgr.[omadzenia], więc mu radziłem, żeby 

został w Rzymie rok cały i odbył nowicjat. Powiedział mi, że in-

teresy jego z Ojcem i z Tobą wymagają przede wszystkim by-

tności jego w Ameryce, a być może dodał, że ja na rok przyszły 

przyjadę. Zobaczymy, zostawiłem rzecz całą P.[anu] Jezusowi. 

Nie odpisałem dotąd na Wasze listy i bardzo tego żałuję, ale 

mi wybaczycie dowiedziawszy się, że O. Augusta nie ma w Rzy-

mie, a ja zastępując go mam prócz tego Kolegium, a więc daleko 

mniej czasu. Mimo to jednak przepraszam serdecznie. 

A teraz jako zastępca Ojca Generała odpisuję Wam, co na-

stępuje. Mnie się zdaje, że aż do przyjazdu O. Gen.[erała] trzeba 

zawiesić całą sprawę przeniesienia się Waszego z Teksas dla tej 

przyczyny nie napisałem nic do Waszego biskupa, żeby Was pu-

ścił. Będzie jeszcze dość czasu zastanowić się nad tym. Między 

naszymi braćmi w St. Zjedn.[oczonych] i Kanadzie jeszcze nie 

przyszło do zupełnego porządku po przyjeździe O. Eugeniusza. 

Trzeba, żeby tam wprzódy wszystko stanęło tak jak potrzeba. I 

dlatego wypada jeszcze czekać. P.[an] Bóg całą tę rzecz w swoim 

czasie rozjaśni. Czekajcież tedy tam na miejscu tak, jak gdy-

byście tam mieli na zawsze pozostać idąc za tym rozkazem 

P.[ana] Jezusa, aby nie myśleć o jutrze. Dość ma dzień na nędzy 

swojej, a nam trzeba obowiązki dnia dzisiejszego tak spełniać, 

jak gdybyśmy to jedno mieli do spełnienia. 

Co do Waszego położenia ono zdaje mi się być takie, że 

Wy stanowicie osobną misję, bezpośrednio zależną od domu 

rzymskiego, czyli raczej od Generała. W tym przedmiocie nie za-

padło dotychczas żadne wyraźne postanowienie zapewne dlate-

go, że była myśl opuszczenia Teksas i przeniesienia Was do pół-

nocnych stron St.[anów] Zjedn.[oczonych], i że wtedy należe-

libyście ipso pacto do domu amerykańskiego. Ale to, że jakeście 

osobną misją, to moje tylko zdanie, które udzielę O. Generałowi i 
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trzeba będzie, aby tę rzecz ostatecznie wyjaśnić. Tymczasem ja 

Was będę jako bezpośrednio od Rzymu zależnych uważał i pro-

szę się do mnie w tym charakterze zgłaszać, aż póki O. August 

inaczej nie postanowi. Z tego także wypływa, że to, co się dzieje 

w domu amerykańskim do Was bezpośrednio nie należy. Są tam 

w tej chwili pewne trudności, niektórzy z Ojców zachwiali się z 

powodu, że O. Eugeniusz został mianowany na nowo Przeło-

żonym całego domu amerykańskiego, ale ja myślę, że przyjdą 

wkrótce do lepszych postanowień. Wyobrazili oni sobie, że teraz 

taki Przełożony jest na całe życie, a tymczasem przeciwnie w 

każdej chwili może być przez Przełożonego Głównego odwo-

łany. Tylko O. Generał jest teraz na całe życie. Jak lepiej się za-

stanowią, to im te strachy przeminą da Pan Bóg i wrócą do obo-

wiązku swego. Zresztą najniesłuszniej powstali przeciw przeło-

żeństwu O. Eug. [eniusza], bo dajmy na to, że on wprzódy nie 

był przełożonym takim jak należało, ale teraz po Kapitule Głów-

nej Zgromadzenia, która trwała sześć miesięcy i była jakby cią-

głymi rekolekcjami, kiedy wraca z całym zaufaniem Generała 

Zakonu, a tym samym i z zaufaniem całej Kapituły i całego 

Zgromadzenia powinien być uważany za nowego człowieka i 

być przyjętym z całą dobrą wolą przez tamtą część Zgrom.[a-

dzenia], która jest w Ameryce; wszyscy powinni być jak najchęt-

niejsi dla niego i przynajmniej czekać, jakim teraz się pokaże i 

jakim będzie na przyszłość, a nie zaraz z góry protestować. To 

nie po Bożemu, a nawet ani rozumnie po ludzku. Lecz przede 

wszystkim to nie po Bożemu. I dlatego mam nadzieję, że tych 

kilku Ojców, którzy tak postąpili spostrzegą się i inaczej postą-

pią, to jest po Bożemu, a wtedy wszystko P.[an] Bóg na lepsze i 

na najlepsze obróci.Zacząłem ten list pisać do Ciebie mój drogi 

Ojcze Wincenty, a wkrótce z samej natury rzeczy zacząłem do 

Was o całej sprawie mówić, a więc moja mowa do Was obu się 

odnosić zaczęła i dotychczas odnosiła. Z tego powodu posyłam 

ten list naprzód na ręce O. Feliksa, żeby do niego osobno nie pi-

sać i tylko kilka słów do niego osobno ten list przesyłając dodam. 
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A teraz mój drogi O. W.  [incenty] już się pożegnam życząc Ci 

łaski Bożej. My tu dzięki Bogu zdrowi jesteśmy, sam O. Karol 

nieco w tych dniach lepiej. Zresztą opowie Ci o nim ks. Józef. O. 

Generał jest teraz zapewne w Jazłowcu, bo w połowie przeszłego 

miesiąca wyjechał był z Adrianopolu, 19-go był w Carogrodzie, 

a stamtąd przez Warnę, drogą żelazną przez Multany i Bukowinę 

miał się udać do Jazłowca. Pan Jezus z nami. 

ks. Piotr 

 

124. List do O. Juliana Felińskiego CR (ACRR 2186) 

 

Palestrina (Villa Catena), 30 września 1872 [r]. 

Mój drogi Ojcze Julianie. 

Z przyłączonego tu listu do O. Przełożonego dowiesz się, jak tu 

rzeczy stoją i dlaczego Tobie samemu nie odpisywałem. Otrzymałem 

list od pani Konstancji, w którym mi pisze, że tak jesteście w Krako-

wie zajęci, iż mimo całej swej chęci nie mogła się z Wami widzieć. Z 

tego dowiedziałem się, że i O. Aleks.[ander] jest w Krakowie, a 

współcześnie z listu O. Wład.[ysława] z Paryża, że jest cierpiący. 

Składam mu najserdeczniejsze pozdrowienia i życzenia rychłego i 

czerstwego zdrowia, i polecam się sercu i modlitwom. Pozdrawiam 

także najserdeczniej O. Waleriana rzymskiego w Krakowie.Za Tyń-

cem bardzo byłbym, jeżeli wolno nam być za czym. Główną rze-

czą jest wewnętrzne, silne, postawienie Kongregacji na nogach; 

najwięcej zaś słabą stroną u nas są braciszkowie. Tych trzeba 

rdzennie zreformować. Trzeba nam, jak najprędzej być razem, 

aby rzecz w imię Boże rozpocząć. Więcej dzisiaj nie piszę, bo 

chcę ten list dziś z rana do Palestriny wysłać. Ks. Dunajewskie-

mu najserdeczniejsze pozdrowienie. Kłaniam też najuprzejmiej w 

Panu siostrom wszystkim wizytkom. Pan Jezus z nami. 

Twój w Nim ks. Piotr 

Jeżeliby O. Generał nie był w Krakowie, proszę mu list 

odesłać, jeśli można. 
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125. List do ks. Juliana Felińskiego CR (ACRR 2187) 

 

Mentorella, 3 paźdz.[iernika] 1872 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Julianie. 

Jeszcze jeden list posyłam do O. Przełożonego. Ponieważ 

być może, że jest jeszcze we Lwowie, jeśli tylko można jeszcze 

będzie, proszę mu list do Lwowa posłać z powodu druku moich 

kazań u Vogla, o którym tam mowa, jak to możesz widzieć w li-

ście samym, który przeczytaj. Bardzo niecierpliwie z wszelką 

jednak cierpliwością oczekuję wiadomości od Was i od Ojca 

Przełożonego, którego ostatni list był jeszcze z 3-go września z 

Jazłowca. Najserdeczniej Wam wszystkim kłaniam [się] i mo-

dlitwom się Waszym polecam.  

 Najoddańszy w Panu Jezusie brat i sługa ks. Piotr 

[P. S.] Kłaniają [się] wszyscy Ojcowie tutejsi. 
 
 

126. List do O. Karola Kaczanowskiego CR (ACRR 121) 

 

Villa Catena, 18 paź.[dziernika] 1872 [r]. 

 

 Mój drogi Ojcze Karolu. 

 W liście, który otrzymałem z Jazłowca była korespondencja do 

Ciebie, którą Ci tu odsyłam. Posyłam Ci także listy z Adryanopola: 

jeden O. Tomasza do O. Generała, a drugi brata Ludwika do br. Pa-

wła, który przeczytawszy oddać proszę. Rekolekcje chcielibyśmy za-

cząć jutro wieczorem. Stanęło na tym, że będą podwójne, a każde cał-

kowite: ja będę je dawał po niemiecku, a O. Julian po polsku, według 

tego, jak co kto rozumieć może i wybierze. Pan Jezus z nami mój naj-

droższy Ojcze Karolu. 

      Twój w Jego miłości ks. Piotr 
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127. List do O. Karola Kaczanowskiego CR (ACRR 122) 

 

Palestrina (Villa Catena), 19 paźdz.[iernika] 1872 [r]. 

 

 Mój drogi Ojcze Karolu. 

 Piszę na takim cienkim i małym papieruszku, żeby list nie prze-

ważył. Posyłam tu na Twoje ręce list od pani Thayer do m[onsi]g-

[no]ra Falloux, który prosi żeby mu oddać, to jest oddać w jego mie-

szkaniu z tym zastrzeżeniem, aby tego listu m[onsi]g[no]rowi nie 

odsyłali do Francji (albowiem w tych dniach przyjedzie do Rzymu, 

jeśli jeszcze nie przyjechał); tylko żeby ten list czekał na niegoż sa-

mego, aby przyjechawszy mógł go mieć tu zaraz. Przy tym pani Tha-

yer nam wszystkim kłania [się] najuprzejmiej i poleca się modli-

twom. 

 Jutro, to jest w niedzielę wieczór, zaczynamy da Pan Bóg reko-

lekcje: ja po niemiecku, a O. Julian po polsku. Bardzo je polecamy 

Twoim modlitwom mój najdroższy Ojcze. Pan Jezus z nami. 

  Twój w Jego miłości brat i sługa 

             ks. Piotr 

 [P. S.] Interes pani Thayer niech zrobi O. Antoni. 

 

 

128. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1139) 
 

Palestrina (Villa Catena), 19 paździer.[nika] 1872 [r]. 
 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze. 

Bardzo mi był przyjemny list kochanego Ojca Aleksandra, 

bo już dawno nie miałem bezpośrednich wiadomości. Pośrednich 

miałem w tych dniach dosyć i bo właśnie parę dni temu przy-

jechał O. Julian, i co dzień dalej ciągnie opowiadanie swoich 

przejść i spotkań krakowskich, między którymi niepoślednie 
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miejsce trzyma kochany O. Aleksander. 

Jutro da Pan Bóg rozpoczynamy rekolekcje. Korzystam więc z 

tej okruszyny czasu, która mi pozostaje, aby między innymi listami i 

niniejszy do O. Aleksandra wyprawić. Otóż co do głównej sprawy 

tyczącej się owego epitetu danego Matce Najśw.[iętszej] Notre Dame 

du Sacre Coeur i jego polskiego tłumaczenia, postaram się zaraz po 

powrocie do Rzymu dowiedzieć się, czy ta sprawa jest wniesiona i 

przypilnować jej według Twego życzenia, mój najdroższy Ojcze 

Aleksandrze. Spodziewam się atoli, że się to tak prędko nie rozstrzy-

gnie i będziesz miał sam czas tej sprawy przypilnować. Albowiem, co 

to ja słyszę? Masz tu znowu do nas zawitać? A witajże, witaj, miły 

Hospodynie! A z Tobą i O. Władysław? Witajcież nam obaj! Prawdę 

mówiąc uważam ten sposób przywiezienia O. Władysława do Rzymu 

za najwłaściwszy, bo ten jeden nie wygląda na poenitentiam. I bardzo 

się będę cieszył z tego. A co z tego dobrego wyniknie, to niech o 

tym Pan Jezus myśli. A wtenczas mój najdroższy O. Aleksandrze 

bardzo łatwo będę Ci mógł wydać kwit, jak najdokładniejszy na 

owe pieniądze monstrancji się tyczące. 

O. Julian zapomniał mi w Rzymie oddać owych drobnostek 

przez ks. Łobosa danych, które mu w Krakowie O. Aleksander był 

łaskaw wręczyć. Jako pamiątka zawsze to rzecz miła. Będę je miał, 

jak da Pan Bóg, wrócimy do Rzymu. My tu dzięki Bogu wszyscyśmy 

zdrowi w Rzymie tylko brat Paweł i br. Michał chorzy, lecz lepiej im. 

Bardzo polecamy modlitwom. O. Aleksandra nasze rekolekcje, które 

będzie dawał O. Julian po polsku, a ja po niemiecku. Już to szóste re-

kolekcje będę dawał podczas tych wakacji. Prawda, że z tamtych pię-

ciu, którym już dał, dwie tylko były tygodniowe. Ostatnie były na 

Mentorelli dla naszych włoskich Ojców, na których był i O. Luigi ze 

Spezia i trwały od 5 do 12 października. Obecne będą trwały da Bóg 

całe dni osiem. A więc raz jeszcze polecam je modlitwom Twoim, 

mój drogi Ojcze Aleksandrze, a zarazem i siebie samego. 

Twój najoddańszy w Panu brat i sługa ks. Piotr 
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129. List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 

3464) 

 

Rzym, 8 listop.[ada] 1872 [r]. 

 

Mój drogi Władysławie. 

Bardzo mnie ucieszył Twój list pisany z Bayeux. Mówiłem Ci, 

że się nie masz czego lękać, i że policja nie jest tak straszna, jak Ci się 

zdawało, że owszem we Francji bardzo łatwo poczciwemu człowieko-

wi żyć w pokoju z policją. Przede wszystkim zaś mnie ucieszyło, że 

się wyspowiadałeś z Twojej grzesznej myśli odebrania sobie życia. 

Powinieneś za to całe życie żałować i przepraszać Boga, i życiem 

prawdziwie chrześcijańskim naprawić krzywdę wyrządzoną Panu Bo-

gu.  

[Na tym list kończy się - brak podpisu O. Semenenki.] 

 

 

130. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1140) 
 

Rzym, 18 listop.[ada] 1872 [r]. 
 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze. 

Bardzo przepraszam, że tak późno uiszczam się z komissu. 

List do Sepolte Vive i ów weksel na 200 fr. otrzymałem jeszcze 

w Villa Catena, ale po przyjeździe moim do Rzymu miałem tyle 

do roboty, żem z trudnością przedwczoraj czas znalazł pójść do 

bankiera. Nareszcie spełniłem komis przez O. Antoniego i bardzo 

żałuję, żem wcześniej nie wpadł na tę myśl zbawienną. 

Przerzucając papiery znalazłem też list jeden, który w tym 

lecie mnie oddano, a który się jakoś dotychczas zawieruszył. 

Mam za obowiązek odesłać go jak najprędzej. A proszę mnie nie 

bardzo łajać, bo sam żałuję za to moje choć mimowolne zapo-
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mnienie i wcale go nie usprawiedliwiam, owszem potępiam, i bę-

dę się starał poprawić. 

Tu u nas nic tak bardzo nowego od przyjazdu O. Generała, który 

nastąpił na [W]szystkich Świętych. W tej chwili mamy tę nowinę, że 

przyjechali przed paroma dniami rodzice brata Kazimierza, starzy 

Hemplowie, i już mieli jutro odjeżdżać, kiedy nagle wczoraj przy-

jechał wprost z Jazłowca starszy ich syn a brat Kazimierza, Jan po 

odbytych tamże rekolekcjach z O. Walerianem, z postanowieniem 

wstąpienia do naszego Zgromadzenia. Dzisiaj zgłosił się do rodziców, 

ale Ci o tym wiedzieć nie chcą. Nie wiem na czym się skończy. Zresz-

tą zdrowi jesteśmy dzięki Bogu. Do widzenia się tedy, da Pan Bóg. 

Pan Jezus z nami. 

W Jego miłości najoddańszy brat i sługa ks. Piotr 

 

 

 

131. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1141) 
 

Rzym, 24 listop.[ada] 1872 [r]. 
Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze. 

Chociaż niedawno pisałem, przesyłam jednak dzisiaj ten 

nowy list z powodu nowych interesów. Naprzód przyłączam tu 

pismo Matki Opatki delle Sepolte Vive. Z postaci tego listu i ręki 

piszącej pokazuje się, że i ten liścik, który przy moim przeszłym 

posłałem był pochodził z tego samego źródła. Przepraszam raz 

jeszcze za opóźnienie; ale teraz przypominam sobie, że kiedy ów 

liścik byli przynieśli, nie wiedziałem był gdzie szukać O. Alek-

sandra i tak on zaległ tu w Rzymie; ja zaś będąc na Villa Catena 

nie miałem go przed oczyma. 

2°/ Potrzeba mi wiedzieć, gdzie teraz przebywa Towiański. 

Tam w Paryżu łatwo się o tym dowiedzieć, więc proszę, jeżeli 

łaska. 

3°/ Chciałbym wiedzieć, kiedy tu O. Aleksander przyjeż-
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dża, bo bym korzystał z okazji i prosił o przywiezienie z sobą kil-

ku książek. 

4°/ Posłałem wczoraj do Ludwika Welliota (Ve[u]illot) list 

zabezpieczony, w którym mu dawałem wiadomości o prawdzi-

wym stanie rzeczy religijnych w Polsce i Rosji, a przy tym był 

tam artykuł odpowiadający na „Note Communiquee”, umiesz-

czoną w N° z 13 listopada, (communiquee zapewne z nuncjatury, 

a za nuncjaturą zapewne siedzi O. Gagarin, albo jeden z nich) i 

prosiłem w imieniu nas wszystkich o umieszczenie tej no-

ty.Ponieważ tam omyliłem się w jednym wyrazie, a ten artykuł 

zapewne jeszcze nie wydrukowany, więc tu przyłączam kilka 

słów do Ve[u]illota, o których jak najprędsze oddanie z samej 

natury okoliczności wielce tu chodzi. Rachuję na Twoją łaskę, 

mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, a może będzie to dla Ciebie 

miła sposobność zobaczenia się z Veuillotem. Oto na dzisiaj 

wszystko. Czy O. Władysław już przyjechał? Do niego bym się 

udał o książki. Proszę o parę słów odpowiedzi. Pan Jezus z nami. 

W Jego miłości najoddańszy brat i sługa ks. Piotr 

 

 

132. List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 200) 

 

Rzym, 7 grudnia 1872 [r.] 

 

 Mój bardzo drogi Ojcze Walerianie. 

 Już dwa tygodnie minęło, jak tu do Rzymu przyjechał Jan Hem-

pel i list od Ciebie przyniósł. Historia jego na tym się skończyła, że miał 

ogromną przeprawę z rodzicami, którzy nawet o dzień jeden wyjazd 

przyspieszyli i na nic nie przystali, a ojciec odjeżdżając ogromne gro-

źby, że kogoś zabije i sam zginie za sobą pozostawił. Mój Boże, jak ci 

ludzie dalecy od chrześcijańskiego pojmowania rzeczy. Młody Hempel 

mężnie wszystko wytrzymał i został pocieszając się tym, że go ani oj-

ciec, ani matka nie przeklinali jednak, a mając głównie przed oczyma, 

że gdyby nie poszedł za głosem Bożym wystawiłby się na niechybną 
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obrazę Bożą i na stratę swej duszy. Te racje wciąż rodzicom wystawiał, 

tylko oni ich nie słuchali ani rozumieli; te racje posłałem za nimi w li-

ście. Na Ciebie mój drogi O. Walerianie ogromne oburzenie, pono i 

Ciebie odgrażał się zabić; bo głównie było to wymierzone na jakiegoś 

tam obywatela, który młodemu Hemplowi przeszkodził w ubieganiu się 

do urzędu. Trzeba się za tych ludzi bardzo modlić. 

 Pisałeś mi tego lata jeszcze, żeby Ci dać tłumaczenie pewnych 

wyrazów łacińskich, potrzebnych Ci w tłumaczeniu Rusbrocka. Tłu-

maczenie tych wyrazów można było dokonać niewielkim kosztem, 

ale tu nie o to głównie chodziło lub chodzić było powinno i Tobie, i 

tłumaczeniu Twemu. Tu główna rzecz w tym była, abyś i Ty sam do-

brze rozumiał i czytelnikowi dał dobrze zrozumieć, co te wyrazy 

określenia znaczą. Na to trzeba było dłuższej i dokładnej pracy z mej 

strony, żeby Cię do tego wtajemniczyć. Dokonałem ją w przeszłym 

dopiero tygodniu, bo w lecie, aż do przyjazdu O. Generała żadną 

miarą nie mogłem się do czegoś podobnego zabrać. Dość że Ci po-

wiem, iż ta praca kosztowała mnie 4 czy 5 pełnych ranków po 3-4 

godzin[y] pracy, nie rachując potem czasu odłożonego na redakcję 

wyprowadzonych wniosków. Starałem się zredagować jak najkrócej 

i najjaśniej; gdyby jednak zostawała Ci w czym jaka wątpliwość, 

proszę mi o tym donieść, a będę się starał dać żądane objaśnienia i 

dopełnienia. Może też nie objąłem w tej pracy czegoś, o co Ci jesz-

cze chodzi. Jestem na usługi. 

 Zresztą, to co tu dla Ciebie uczyniłem wchodzi do mojej wielkiej 

pracy, do której się teraz pilnie zabrałem. Praca to filozoficzna, ale na 

pierwszym miejscu nauka o człowieku (antropologia). Bez tego nie 

można zrozumieć mistyki, ani mówić dokładnie o tych rzeczach, to 

jest chcę powiedzieć, że bez znajomości antropologii scholastycznej 

nie można zrozumieć mistyków średniowiecznych podług tego sposo-

bu myślenia, jaki oni mieli; ani też bez antropologii dokładnej dzisiej-

szej scholastycznej dokompletowanej nie można mówić i pisać do-

kładnie o mistyce jak na dzisiaj wypada. Naturalnie że praktyczni mi-

stycy (ci, co tych rzeczy doświadczają), jeżeli nie znają antropologii, to 
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tworzą sobie swój własny język i wyrażają się jak im się uda; lecz to, 

to trzeba im i Panu Bogu zostawić. Zawsze dobrze by było, gdyby i 

tacy wyrażali się o władzach ludzkich językiem w nauce przyjętym, a 

nie na razie wynalezionym; boby to było ułatwieniem dla innych do 

jakiegokolwiek przybliżonego więcej zrozumienia. Nie możemy jed-

nak tego od nich żądać, bo spiritus ubi vult spirat i dziękujmy im za to, 

co nam dadzą w jakiejkolwiek postaci. Ale nam, którzy o tych rze-

czach chcemy coś według tych źródeł napisać, trzeba koniecznie mieć 

jak najdokładniejszy język naukowy, zwłaszcza kiedy idzie o tłuma-

czenia i tłumaczenie takich dzieł (jak Rusbrocka), które są pisane z za-

chowaniem języka naukowego, mającego ścisłe i dokładne znaczenia 

wyrazów. A więc jestem i na dalsze usługi, gdyby Ci o co innego jesz-

cze chodziło niż to, co w przyłączonych tu kartkach napisałem. Radzę 

Ci zaś podług tego całe Twe tłumaczenie Rusbrocka przejrzeć. Wie-

rzaj mi lepiej, choćby rok jeszcze zaczekać i rzecz dokładną już na 

świat puścić, aniżeli mniej dokładną, bo tamta zostanie na długi czas w 

użytku ludzi, a ta ostatnia prześliźnie się bez wrażenia i skutku. Na 

dzisiaj kończę na tym, żeby nie odkładać odesłania tego, co już go-

towe. Mam drugi list do Ciebie cały już i w sercu, i w duszy, spodzie-

wam się że go niezadługo mieć będziesz. Proszę powiedzieć siostrze 

Franciszce, że to co tu o apetycie piszę jest połączone ściśle (ale jak?) 

z nauką o sile, która jest podstawą fizyki, i że już się do tej pracy o sile 

zabrałem (świetle, cieple itd. i innych apetytach naturalnych), i że 

chciałbym ją przed wszystkim innym skończyć i mam dobra nadzieję. 

Co zaś tu napisałem o antropologii, to się odnosi do siostry Maryi nie 

wiem jakiej (Rüchowny) i przyjdzie, da Pan Bóg, po fizyce. Tej sio-

strze chcę tymczasowo kilka słów odpisać. Niech się trzyma! I modli 

za to także. Prosiłbym o udzielenie tych paru szczegółów matce. Będę 

musiał do niej także parę słów odpisać co do panny Laury i innej jesz-

cze, i to w tych dniach, a tymczasem najserdeczniej pozdrawiam i mo-

dlitwie się polecam. Wszystkie siostry pozdrawiam, błogosławię i 

modlitwom się polecam. Mój drogi Ojcze Walerianie, niechże Cię Pan 

Jezus błogosławi według tego, jak się za Ciebie modliłem i modlę. On 

z nami.  
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      W Jego miłości Twój ks. Piotr 

 [P. S.] Wszystkie siostry pozdrawiam, błogosławię i modli-

twom ich polecam. 
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Indeks osób 

 

Adolf, zob. Bakanowski Adolf 

CR, ks. 

Albin, zob. Dunajewski Albin, 

ks. późniejszy kardynał 

Aleks., zob. Jełowicki 

Aleksander CR, ks. 

Aleksander, zob. Jełowicki 

Aleksander CR, ks. 

Antonelli Giacomo, 

kardynał, 97 

Antonio CR, ks., 148 

Arnim, hrabia, 97 

August, zob. Sklarzyk August 

CR, ks. 

Bakanowski Adolf CR, ks., 
32, 130, 131, 132, 165, 175, 

176, 177, 178, 194, 234, 236, 

237 

Balińska Maria Kazimiera, 

siostra zakonna, 56 

Barnabo, kardynał, 173 

Bartoszewicz Julia, 15 

Barzyński Józef, ks., 243, 245 

Barzyński Wincenty CR, ks., 
147, 241, 242, 243, 245 

Bauneville, margrabia, 33 

Beckx, ks., 116 

Błotnicki, 29 

Borzęcki, 184 

Brzeska Tomasz CR, ks., 145, 

149, 154, 247 

Brzeziński Michał CR, ks., 248 

Bułhak Zofia, siostra zakonna, 

wizytka, 54 

Cardella, ks., 116 

Chaillot, monsignor, 52 

Chłapowski Stanisław, 155 

Chołoniewska, siostra 

zakonna, 160 

Chwalibóg Mieczysław, 169 

Cichocki Henryk CR, ks., 
132, 133, 140, 141, 155, 170, 

191, 201, 213 

Cichowicz, ks., 31 

Cieszkowski August, 116 

Consolini, kardynał, 222 

Czacki Włodzimierz, kardynał, 
203, 204 

Czartoryski Roman, książę, 

31, 155 

Darowska Marcelina, siostra 

zakonna, niepokalanka, 3, 

4, 6, 62, 63, 64, 66, 76, 85, 

87, 92, 107, 108, 109, 110, 

111, 112, 118, 127, 132, 134, 

141, 142, 144, 145, 146, 155, 

160, 164, 165, 170, 175, 176, 
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