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1. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1142) 
 

Rzym, 2 stycz.[nia] 1873 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze
1
. 

Oczekujemy tedy Twego przyjazdu z upragnieniem i uprzej-

mym sercem. Chcę korzystać z niego i proszę o przywiezienie paru 

książek. Sprawunki moje wypisałem w liście do O. Władysława
2
,  

a Ciebie mój najdroższy O. Aleksandrze proszę o danie mu pienię-

dzy, które potrzebne będą. Co do jednego wydatku jestem chwiejny 

w decyzji, a to co do zakupienia całej kolekcji rocznika naukowego 

„Les londes”, wydawanego przez ks. Moigno. Co do bieżącego roku, 

to już koniecznie proszę zaprenumerować, ale co do lat przeszłych, 

czyby nie można jakim sposobem trafić do tego ks. Moigno, by to 

ustąpił jakoś za pół, albo i za całkiem darmo? Mnie to teraz bardzo 

potrzebne. Oto, co główne. Raz jeszcze czekamy z rękoma otwarty-

mi i z sercem wybiegającym naprzód. Pan Jezus z nami. 

Twój w Nim cały z duszy ks. Piotr 

[P. S.] Wiesz niezawodnie, że Mostowski w Avignonie umarł. 

Biedna wdowa z dzieckiem. Uczynisz uczynek wysokiego miłosier-

dzia, jeśli ich nawiedzisz po drodze i czym wesprzesz. Mieszkali do-

tąd - Avignon, rue Bancasse 27. Bardzo, bardzo, ale bardzo polecam 

je Twemu miłosierdziu mój najdroższy Ojcze Aleksandrze. 

 

___________ 

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 

organizacji emigracyjnych, współwłaściciel Księgarni i Drukarni Polskiej w Paryżu, 

autor wielu prac o tematyce religijnej i politycznej. 

 
2
  WITKOWSKI WŁADYSŁAW CR (1837-1893). Święcenia kapłańskie przyjął  

31 marca 1866 r. Zmarł w Paryżu 1 stycznia 1893 r. 
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2.  List do O. Karola Kaczanowskiego CR (ACRR 123) 

 

Rzym, 8 lutego 1873 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Karolu
3
. 

 Czy O. Aleksander i O. Władysław już wyjechali z Paryża? Wiel-

kie się stało bałamuctwo z prenumeratą Universa. O. Wład.[ysław] za-

prenumerował go w Paryżu, ale, ale dopiero 4 lutego. Ja zaś widząc, że 

tu do Rzymu, do mnie po 1-ym lutym nie przychodzi, czekałem do 4-

go, czy 9-go, a widząc że nie przychodzi, z mojej strony zaprenume-

rowałem go na rok cały. Trzeba by teraz tak zrobić, żeby za te dwie pre-

numeraty nie przysyłali mi dwóch egzemplarzy dziennika przez rok, ale 

jeden egzemplarz przez dwa lata. Jeżeli O. Wład.[ysław] jest jeszcze  

w Paryżu niech będzie łaskaw zajść do biura Universa wytłumaczyć 

omyłkę i poprosić, ażeby zapisali obie prenumeraty na jeden tylko eg-

zemplarz Dziennika, tak żeby ten jeden egzemplarz przychodził dwa 

razy dłużej, według ilości zapłaconej sumy. Jeżeli zaś nie ma go w Pa-

ryżu, to proszę mi donieść, a ja sam zrobię reklamację. Chciałbym tylko 

wiedzieć, na jak długo zaprenumerował O. Władysław? 

 Drugi kłopot. Musiałeś otrzymać list z czterdziestu kilku lirami 

dla pana Rogiera Łubieńskiego wysłany stąd przez Chwaliboga. Ten 

list był posłany na Twoje ręce, bo była obawa, czy pan Rogier Łu-

b.[ieński] już nie wyjechał z Paryża przedtem nim ten list by przyszedł. 

W takim razie pieniądze by przepadły. Panu Łub.[ieńskiemu] dano 

znać telegrafem, żeby do Ciebie się zgłosił. Tymczasem przychodzi 

___________ 
3
  KACZANOWSKI KAROL CR (1801-1873) -  ksiądz; walczył w powstaniu listopa-

dowym; na emigracji robotnik w Tuluzie; po nagłym nawróceniu wstąpił do Domku 

Jańskiego (1838 r.); studiował teologię w Rzymie; jako jeden z pierwszych zmar-

twychwstańców złożył śluby zakonne w katakumbach św. Sebastiana (1842); świę-

cenia kapłańskie - 1843 r.; duszpasterz polonijny w Paryżu (1843-1853); prokurator 

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

(1867-1873). 
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naprzód telegram, a potem list z Londynu od pana Bodenham do tegoż 

Rogiera Łub.[ieńskiego]. Posyłam ten list na Twoje ręce. Albo go od-

daj przeznaczeńcowi, jeśli jest jeszcze w Paryżu, albo go za nim poślij, 

jeśli wiesz dokąd się udał. (Adres Łub[ieńskiego] w Paryżu: rue Gre-

nelle st. Germain (23 czy 291 hotel du bon Lafontaine). Gdybyś ani 

jednego, ani drugiego nie mógł uskutecznić proszę odesłać ten list pa-

nu Bodenham do Angli pod adresem:  

Charles De La Barre Bodenham, Esg. 

London, Hereford 

Rotherwas 

i napisz słówko do niego po francusku, że ja ten list odesłałem na 

Twoje ręce z Rzymu do Paryża i prosiłem Cię oddać Łubieńskie-

mu, a na powyższym przypadku jemu samemu go zwrócić. 

 Wstałem z łóżka po długiej chorobie, więc słaby jestem, ledwie 

że zdołałem powyższe rzeczy napisać. Przerywam pisanie, oddaję Cię 

Panu Bogu z całego serca i polecając się modlitwom proszę przy 

sposobności pokłonić się siostrom w Wersalu. Pan Jezus z nami. 

 W Jego miłości najoddańszy brat i sługa ks. Piotr 

 Przyłączam bandę Univers’a potrzebną do uczynienia rekla-

macji w biurze dziennika na przypadek gdyby O. Wład.[ysław] 

był jeszcze w Paryżu. 

 

 
3. List do O. Waleriana [Kalinki] CR (ACRR 201) 

 

[List o numeracji ACRR 201 z dnia 1 marca 1873 r. jest częścią listu 

następnego o numeracji ACRR 1394 z dnia 1 marca 1873 r. Treść  

w obu listach jest identyczna.] 
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4.  List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 1394) 

 

Rzym, dnia 1 marca 1873 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Walerianie
4
. 

Jak już telegrafowałem, we środę wieczór 26-go lutego, dzień 

Popielcowy, Ojciec nasz Generał
5
 ducha swego Panu Bogu oddał. 

Wczoraj i przedwczoraj tyle było do czynienia, że nie mogłem do ni-

kogo pisać, napisałem tylko do Czasu to, co już zapewne w nim czy-

tałeś i co mi zajęło tę parą godzin wolnych, jakie miałem we czwar-

tek po południu, tj. nazajutrz po śmierci. 

Dziś zaczynam pisać co naglejsze listy i ten pierwszy pisząc do 

___________ 
4
  PRZEWŁOCKI WALERIAN CR, (1828-1895). Do Zgromadzenia Zmartwych-

wstania 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. li-

cencjat prawa kanonicznego. Od 1874 r. do 1883 r. był prokuratorem general-

nym, a następnie misjonarzem w Bułgarii. W 1887 r. był przełożonym gene-

ralnym. Zmarł 7 maja 1895 r. w Rzymie. 

 
5
  KAJSIEWICZ HIERONIM CR, generał Zgromadzenia Zmartwychwstania P. N. J. Chr.. 

Urodził się dn. 7. 12. 1812 r. w Giełgudyszkach Niższych na Żmudzi, zmarł w Rzy-

mie dn. 26. 02. 1873 r. Był najstarszym z dziewięciorga dzieci Dominika Kajsiewicza, 

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

począł studia prawa i administracji na Uniwersytecie Warszawskim. W 1830 r. bierze 

udział w powstaniu listopadowym. Za swoją odwagę i aktywność otrzymał tytuł ofi-

cera. Po powstaniu listopadowym wyjeżdża do Francji. Pod wpływem Bogdana 

Jańskiego powraca do wiary i praktyk religijnych. Dnia 17. 02. 1836 r. Kajsiewicz de-

cyduje się żyć i mieszkać w Domku Bogdana Jańskiego, który był początkiem życia 

wspólnotowego. Od 15. 08. 1836 r. kontynuuje formację duchową i religijną w Col-

lege Stanislas w Paryżu. 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 Zgroma-

dzenia Zmartwychwstania Pańskiego w latach 1847-1850 i 1855-1873. Rola ks. Hie-

ronima Kajsiewicza CR, jako jednego ze współzałożycieli Zgromadzenia Zmartwych-

wstania Pańskiego była istotna w zapoczątkowaniu pracy misyjnej w Ameryce Pół-

nocnej i w Bułgarii i nadaniu Wspólnocie charakteru międzynarodowego. 
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Ciebie. Mój najdroższy Ojcze Walerianie, uklęknijmy obaj w duchu 

przed Panem Naszym. Chwila jest bardzo ważna dla Zgromadzenia 

naszego, może najważniejsza, jaka była dotychczas. Przede wszyst-

kim tedy pomódlmy się razem i prośmy, niech się spełni wola Jego! 

Dzisiaj ograniczę się do dania bliższych szczegółów o śmierci Ojca 

Generała. W pierwszych dniach karnawału wyjechał do Albano, chciał 

odpocząć, usunąć się nieco na samotność, a zarazem dokończyć pewnej 

pracy. I dlatego wziął ze sobą brata Skrochowskiego
6
, aby miał kogo do 

pisania pod swoim dyktowaniem. Wziął także z sobą i O. Karola Lanza
7
. 

Postanowiłem go tam na wsi odwiedzić i w ostatni poniedziałek, kiedy 

Collegium ze św. Klaudiuszem odbywało pielgrzymkę do siedmiu ba-

zylik udałem się do Albano. Znajomy Ci ks. Klemens Nieman, który te-

raz z nami mieszka dowiedziawszy się przyłączył się do mojej wycieczki 

razem z panem Ballestrem, hrabią śląskim i jednym z naczelników 

tamecznych katolików, przezacnym człowiekiem. To odjęło mojej wy-

cieczce ów charakter, który jej dać zamierzałem, pomówienia na oso-

bności z kochanym Ojcem; ale z drugiej strony zdaje się, że to było mi-

łym Ojcu Generałowi z powodu pana Ballestrem.  

Po południu wybrał się sam z nami na przechadzkę do Genzano  

(z rana bez niego byliśmy w Castel Gandolfo) i tam wprawdzie zajechał 

na ośle, ale wracał pieszo: rączo do Albano. Jednym słowem zostawi-

liśmy go wieczorem w najlepszym stanie zdrowia. Drugiego dnia potem, 

to jest w dzień śmierci we środę, według tego, co napisałem w Czasie 

przyjechał z rana do Rzymu, miał o godzinie 2 po poł.[udniu] konfe-

rencję, która wszystkim bardzo do duszy weszła, między 3 a 4 poszedł do 

sióstr Prezioso Sangue, aby tam spowiadać (do siostry Rozyny, aby ją 

wyspowiadać), a po 4-tej był u mnie. Ponieważ siostra Rozyna miała 

___________ 
6
  SKROCHOWSKI EUSTACHIUSZ CR , ks. – ur. 18 września 1843 r., wstąpił do Zgro-

madzenia Zmartwychwstania P.N.J.Chr. 9 listopada 1870 r. Święcenia kapłańskie 

przyjął 31 marca 1877 r. Opuścił Zgromadzenie w 1880 r. 

 
7
  LANZ KAROL CR, (1843-?). Święcenia kapłańskie przyjął w 1873 r. Opuścił 

Zgromadzenie Zmartwychwstania P.N.J.Chr. w 1875 r. 
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właśnie wychodzić z innymi, więc jej nie spowiadał, ale kilka słów zna-

czących jej powiedział, a szczególnie były w nich te dwie rzeczy: na-

przód, żeby się modliła, co on ma czynić ze swoim zdrowiem, bo czuje 

pewne osłabienie, a oddech od pewnego czasu staje mu się coraz krót-

szym. Czy ma tedy przedsięwziąć jakąś bardziej stanowczą kuracją, czy 

też wszystkiego ludzkiego zaniechać i zdać się na wolę Bożą, Jemu 

wszystko oddawszy?  

A druga rzecz było polecenie, aby się modliła, by się On zupeł-

nie stał Pana Jezusowym i wyzuł się z siebie, przez te krótkie chwile, 

które mu zostają na tym świecie. Co do wizyty u mnie muszę zano-

tować parę szczegółów małych, ale znaczących i dowodzących ręki 

w tym Bożej. Naprzód była to środa, dzień, w którym ja o tej godzi-

nie spowiadam w pobliskim kościółku św. Eufemii, parę osób. On  

o tym dobrze wiedział, ale jak sam mi potem mówił zupełnie zapo-

mniał. Inaczej byłby do mnie nie przyszedł. Po wtóre: matka Wero-

nika i Bronisława, felicjanki, właśnie owe penitentki, zamiast jak 

zwykle iść do Kościoła, przyszły wprzódy do mnie, a ja widząc mat-

kę Weronikę chorą odesłałem ją wprzódy do doktora razem z towa-

rzyszką i tak o godzinę zwlokłem spowiedź. Gdyby tego nie było nie 

byłbym się spotkał z Ojcem Antonim, zabrałbym był z sobą klucz od 

stancji i O. Generał przyszedłszy byłby odszedł. Po trzecie: już wy-

chodząc na schodach spotykam się z O. Antonim, który wracał  

z konferencji i rzekł mi z polecenia O. Przełożonego, że za pół go-

dziny tu będzie. Wtedy ja oddałem klucz od stancji bratu odźwier-

nemu, z poleceniem, żeby O. Przełożonego zaprowadził do mojej 

stancji i poprosił na przypadek, gdybym nie wrócił o poczekanie,  

a niechby tymczasem co czytał. I tak się stało.  

Kiedy przyszedłem około 5-ej, zastałem Ojca Generała w ta-

kim usposobieniu jak zwykle co do zdrowia i reszty; powiedział mi, 

że zapomniał, iż to środa, potem dał mi kilka listów do przeczytania 
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po odejściu swoim, a prócz tego list matki Marcelliny
8
 ostatni, który 

na niego kilka dni tu czekał i ten chciał, bym zaraz przeczytał. 

Uczyniłem to i mówiliśmy z jego powodu dosyć, a to co mówiliśmy 

było w pewnym usposobieniu duszy, jakoby łączącym w Bogu. 

Potem prosił o spowiedź i wyspowiadał się może lepiej i głębiej niż 

zwykle. Jedną rzecz mogę powiedzieć śmiało. Mówił mi to samo, co 

siostrze Rozynie o swoim zdrowiu i życiu. Muszę, tak mówił, nara-

dzić się z Wami, co mam czynić, czy przedsięwziąć kurację, czy też 

wszystkiego zaniechawszy zdać się zupełnie na wolę Bożą. A w spo-

sobie, jakim to mówił, wyraźnie przebijało, że to ostatnie było grun-

tem jego myśli. Odrzekłem, że upatrzymy czas do tego, coś w tym 

sensie. Potem ja się przed nim wyspowiadałem, jak to zwykle czyni-

my i bardzo mi dobrych słów kilka powiedział. 

Wstawszy od spowiedzi jeszcze chwil kilka zatrzymał się sto-

jący, ja z nim przeszedłem do pierwszego pokoju i chwilę znowu 

rozmawialiśmy. Objąłem go z pewną czułością i powiedziałem, że 

od dawna i coraz bardziej modlę się za niego, a zarazem od pewnego 

czasu więcej niż dawniej za Ojca Juliana. I on mi na to serdecznie 

odpowiedział, że się za mnie modli i także dodał, że się bardzo modli 

za Ojca Juliana. Uścisnęliśmy się znowu na pożegnanie i ja go za-

cząłem odprowadzać przez korytarz. W połowie tegoż on się do mnie 

obrócił i rzekł: co robisz? Odprowadzasz? Wróć się do stancji. Zwy-

kle nie pozwalał, aby go odprowadzać. To było ostatnie słowo. Wra-

cając do stancji zaszedłem do kaplicy, która jak wiesz naprzeciwko 

drzwi moich i tam się chwilkę pomodliłem. Wychodząc spojrzałem 

na zegar: było 10 minut do szóstej.  

Wróciwszy do stancji zabrałem się do czytania listów, które mi 

był zostawił. Przeczytałem jeden, i kończyłem drugi - było może pół 

godziny od wyjścia Ojca Generała, kiedy oto przybiega od św. Klau-

diusza braciszek wołając na gwałt, że O. Generał umiera, żebym 

___________ 
8
  DAROWSKA MARCELINA (1827-1911) - współzałożycielka sióstr niepokalanek. 
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czym prędzej przybywał. Poleciałem, w 10 minut byłem u św. Klau-

diusza, ale już go zastałem bez życia. Ze wszystkiego, co później mo-

głem usłyszeć i z sobą porównać, oto co było zaszło.  

O. Generał wyszedł ode mnie sam jeden bez towarzysza. Kiedy 

przybył do Fontanny [di] Trevi, i zwracał się ku Piazza Poli, krew 

uderzyła na mózg, stracił przytomność i upadł na bruk. Widać jed-

nak, że to było powolne upadanie, un affaissement, bo nie było na 

całym ciele żadnego znaku stłuczenia. To upadnięcie stało się nieda-

leko apteki położonej naprzeciwko Fontanny [di] Trevi, w której na-

tenczas znajdował się doktor jeden. Na wołanie ludzi i ten doktor 

przybiegł i obejrzawszy powiedział, że już nic nie ma do czynienia. 

A gdy nie wiedziano, co by to był za kapłan, jeden znajomy przecho-

dzący dał o tym wiedzieć, znaleźli się ludzie uczynni, co go podnieśli 

i do naszych drzwi dźwigali. Na środku Piazza Poli pociąg ten spot-

kał p.[ana] Błotnickiego, który się do niego przyłączył i w parę minut 

kochany nasz Ojciec Przełożony już niemal bez znaku życia, złożony 

został na łóżku w stancji Ojca Stefana
9
 na pierwszym piętrze. Doktor 

ów z apteki przybył także z pociągiem, a w domu znajdował się przy-

padkiem nasz zwykły doktor allopata Gaonii. Ci razem obejrzeli całe 

___________ 
9
  PAWLICKI STEFAN ZACHARIASZ CR, ksiądz (1839-1916) – urodzony w Gdań-

sku 2 września 1839 r. Studiował na uniwersytecie we Wrocławiu. Docent fi-

lozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Do Zgromadzenia wstąpił w 1868 r., 

na kapłana wyświęcony w 1872 r. W latach 1882-1883 wykładowca rzymskiej 

Accademia di Religione Cattolica. Od 1883 r. profesor Uniwesytetu Jagielloń-

skiego w Krakowie; 1905-1906 rektor. Od 1884 r. członek Akademii Umie-

jętności. Był też dziekanem Szkoły Teologicznej. Przeciwnik ewolucjonizmu; 

jego prace wywarły znaczny wpływ na filozofów, pisarzy i uczonych IX/XX 

wieku. Był pierwszym Polakiem piszącym o Shopenchauerze i jego filozofii. 

Uważany „za jednego z najbardziej inteligentych Polaków naszych czasów”. 

Jego najbardziej znane prace to: Żywot i dzieła Ernesta Renana, O początkach 

chrześcijaństwa, Dzieje filozofii greckiej i wiele in. Por. Ks. John Iwicki CR, 

Historia Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, t. I, str. 614. T. 

Misicki, Najuczeńszy z ludzi, Chicago, 1916 r. 

 

 



 

 9 

ciało i nic nie znalazłszy spisali protokół. Tylko nozdrzem jednym 

piana wychodziła, znak apopleksji. Było to około kwadrans na siód-

mą. Ja przybyłem zaraz po wpół do siódmej. Wszystkich zastałem  

w izbie zajmowanej przez zmarłego.  

Co się z nami działo, to możesz sobie łatwo wyobrazić. Całą 

noc i cały dzień następny czuwaliśmy przy ciele, wieczorem we 

czwartek wniesione zostało do kościoła, w piątek z rana odbyło się 

nabożeństwo. Mszę św.[iętą] ja śpiewałem. Zebrało się na nią wielu 

ludzi. Był m[onsi]g[no]r[e] Merode, jego siostra pani de Montalem-

bert, Tyszkiewiczowie, Oskarowie, Niemcewiczowie, niektórzy ge-

nerałowie zakonów lub ich reprezentanci (między innymi O. Ronbil-

lon, asystent francuski przysłany przez generała Jezuitów, chorego) 

M. Bastide, Passerini itd. ks[ię]żna Odescalchi
10

 nie tylko z rana była 

na nabożeństwie, ale i po południu odprowadzała na cmentarz bardzo 

serdeczny udział biorąc. Po południu o 2-ej odprowadzaliśmy ciało 

na cmentarz św. Wawrzyńca, gdzie złożone zostało do sklepu grobo-

wego naszego Zgromadzenia. 

Ojciec Święty
11

 już we czwartek z rana wiedział o śmierci przez 
kogoś, którego o to prosiłem i bardzo był tym dotknięty „nad moje 

___________ 
10

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

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

poważanie. Była zaprzyjaźniona z ojcami Zmartwychwstańcami i była ich 

protektorką. Zmarła w Rzymie 11 sierpnia 1886 r. 

 
11

  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 listopadzie 1850 r. za je-

go 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. w Rzymie przez OO. Zmartwychwstańców Kolegium Polskiego, 

kształcącego polskich księży. Pius IX zmarł 7 lutego 1878 r. w opinii „papie-

ża-męczennika”. 
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spodziewanie” mówiła mi ta osoba. Przysłał nam z tej okazji szcze-
gólne błogosławieństwo. 

       [ks. Piotr Semenenko CR] 

 

 

5.  Kopia listu O. Piotra Semenenki do jednego z ojców zmar-

twychwstańców (ACRR 3714) 

[List ten, poza niewielkimi zmianami, jest identyczny jak poprzedni.] 

 
Rzym, 1 marca 1873 [r]. 

 
Jak już telegrafowałem, we środę wieczór, 26 lutego, dzień Po-

pielcowy, Ojciec nasz Generał ducha swego Panu oddał. Wczoraj  

i przedwczoraj tyle było do czynienia, że nie mogłem do nikogo pi-

sać, napisałem tylko do Czasu. Dziś zaczynam pisać co naglejsze li-

sty. Mój najdroższy Ojcze, uklęknijmy obaj w duchu przed Panem 

Naszym. Chwila ta jest bardzo ważna dla Zgromadzenia Naszego, 

może najważniejsza, jaka była dotychczas. Przede wszystkim tedy 

pomódlmy się razem i prośmy, niech się spełni wola Jego! Dzisiaj 

ograniczę się do dania bliższych szczegółów o śmierci Ojca Gene-

rała. W pierwszych dniach karnawału wyjechał do Albano; chciał 

odpocząć, usunąć się nieco na samotność, a zarazem dokończyć 

pewnej pracy. I dlatego wziął ze sobą brata Skrochowskiego, aby 

miał kogo do pisania pod swoim dyktowaniem. Wziął także ze sobą  

i O. Karola Lanza. Postanowiłem go tam na wsi odwiedzić i w osta-

tni poniedziałek, kiedy Kolegium u św. Klaudiusza odbywało piel-

grzymkę do siedmiu bazylik, udałem się do Albano. Znajomy Ci ks. 

Klemens Niemen, który teraz z nami mieszka dowiedziawszy się, 

przyłączył się do mojej wycieczki razem z p.[anem] Ballestrem, hra-

bią śląskim i jednym z naczelników tamecznych katolików, prze-

zacnym człowiekiem. To odjęło mojej wycieczce ów charakter, który 

jej dać zamierzałem, pomówienia na osobności z kochanym Ojcem; 

ale z drugiej strony zdaje się, że to było miłym Ojcu Generałowi  

z powodu p.[ana] Ballestrem. Po południu wybrał się sam z nami na 
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przechadzkę do Genzano (z rana bez niego byliśmy w Castel Gan-

dolfo) i tam wprawdzie zajechał na ośle, ale wracał pieszo i rączą do 

Albano. Jednym słowem zostawiliśmy go wieczorem w najlepszym 

stanie zdrowia.  

Drugiego dnia potem, tj. w dzień śmierci, w środę, według tego 

co napisałem w Czasie przyjechał z rana do Rzymu, miał o godzinie 

2-giej po połud.[niu] konferencję, która bardzo wszystkim do duszy 

weszła; między 3-cią a 4-tą poszedł do Sióstr Prezioso Sangue, aby 

tam spowiadać; po 4-tej był u mnie. Ponieważ siostra Rozyna miała 

właśnie wychodzić z innymi, więc jej nie spowiadał, ale kilka słów 

znaczących jej powiedział, a szczególnie były w nich te dwie rzeczy: 

naprzód, żeby się modliła, co on ma czynić ze swoim zdrowiem, bo 

czuje pewne osłabienie, a oddech od pewnego czasu staje mu się co-

raz krótszym. Czy ma tedy przedsięwziąć jakąś bardziej stanowczą 

kurację; czy też wszystkiego ludzkiego zaniechawszy, zdać się na 

wolę Bożą, Jemu wszystko oddawszy? A druga rzecz było polecenie, 

aby się modliła, by się On zupełnie stał Pana Jezusowym i wyzuł się 

z siebie przez te krótkie chwile, które mu zostają na tym świecie. 

Co do wizyty u mnie muszę zanotować parę szczegółów małych, 

ale znaczących i dowodzących ręki w tym Bożej. Naprzód była to 

środa, dzień w którym ja o tej godzinie spowiadam w pobliskim ko-

ściółku ś[w]. Eufemii tę parę osób. On o tym dobrze wiedział, ale jak 

sam mi potem mówił zupełnie zapomniał. Inaczej byłby do mnie nie 

przyszedł. Po wtóre: matka Weronika i Bronisława, felicjanki, właśnie 

owe penitentki, zamiast jak zwykle, iść do kościoła, przyszły wprzódy 

do mnie, a ja widząc matkę Weronikę chorą odesłałem ją wprzódy do 

doktora razem z towarzyszką, i tak o godzinę zwlokłem spowiedź. 

Gdyby tego nie było nie byłbym się spotkał z O. Antonim, zabrałbym 

ze sobą klucz od stancji i O. Generał przyszedłszy byłby odszedł. Po 

trzecie, już wychodząc na schodach spotykam się z O. Antonim, który 

wracał z konferencji i rzekł mi z polecenia O. Przełożonego, że za pół 

godziny tu będzie. Wtedy ja oddałem klucz od stancji bratu odźwier-

nemu z poleceniem, żeby O. Przełożonego zaprowadził do mojej stan-
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cji i poprosił na przypadek, gdybym nie wrócił o poczekanie, a niechby 

tymczasem co czytał. I tak się stało.  

Kiedy przyszedłem około 5-ej zastałem O. Generała w takim 

usposobieniu jak zwykle co do zdrowia i reszty; powiedział mi, że 

zapomniał iż to środa, potem dał mi kilka listów do przeczytania po 

odejściu swoim, a prócz tego list do matki Marcelliny ostatni, który 

na niego kilka dni tu czekał i ten chciał bym zaraz przeczytał. Uczy-

niłem to i mówiliśmy z jego powodu dosyć, a to co mówiliśmy było 

w pewnym usposobieniu duszy, jakoby łączącym w Bogu. Potem 

prosił o spowiedź i wyspowiadał się może lepiej i głębiej niż zwykle. 

Jedną rzecz mogę powiedzieć śmiało. Mówił mi to samo co siostrze 

Rozynie o swoim zdrowiu i życiu. Muszę, tak mówił, naradzić się  

z wami, co mam czynić, czy przedsięwziąć kurację, czy też wszyst-

kiego zaniechawszy zdać się zupełnie na wolę Bożą. A w sposobie, 

jakim to mówił wyraźnie przebijało, że to ostatnie było gruntem jego 

myśli. Odrzekłem, że upatrzymy czas do tego, coś w tym sensie. Po-

tem ja się przed nim wyspowiadałem, jak to zwykle czynimy i bar-

dzo mi dobrych słów kilka powiedział. 

Wstawszy od spowiedzi jeszcze chwil kilka zatrzymał się sto-

jący, ja z nim poszedłem do pierwszego pokoju i chwilę znowu roz-

mawialiśmy. Objąłem go z pewną czułością i powiedziałem, że od 

dawna i coraz bardziej modlę się za niego. I on mi na to serdecznie 

odpowiedział, że się za mnie modli. Uścisnęliśmy się znowu na po-

żegnaniu i ja go zacząłem odprowadzać przez korytarz. W połowie 

tegoż on do mnie się obrócił i rzekł: Co robisz? Odprowadzasz? 

Wróć się do stancji. Zwykle nie pozwalał, aby go odprowadzać. To 

było ostatnie słowo. Wracając do stancji zaszedłem do kaplicy, która 

jak wiesz, naprzeciwko drzwi moich i tam się chwilkę pomodliłem. 

Wychodząc spojrzałem na zegar: było 10 minut do szóstej. Wróciw-

szy do stancji zabrałem się do czytania listów, które mi był zostawił. 

Przeczytałem jeden i kończyłem drugi, było może pół godziny od 

wyjścia O. Generała, kiedy oto przybiega od św. Klaudiusza braci-

szek wołając na gwałt, że O. Generał umiera, żebym czym prędzej 
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przybywał. Poleciałem, w 10 minutach byłem u św. Klaudiusza, ale 

już go zastałem bez życia. Ze wszystkiego, co później mogłem usły-

szeć i z sobą porównać, oto co było zaszło. 

O. Generał wyszedł ode mnie sam jeden, bez towarzysza. Kie-

dy przybył do Fontana di Trevi i zwaracał się ku Piazza Poli, krew 

uderzyła na mózg, stracił przytomność i upadł na bruk. Widać jed-

nak, że to było powolne upadanie, un affaissement, bo nie było na 

całym ciele żadnego znaku stłuczenia. To upadnięcie stało się nie-

daleko apteki położonej naprzeciwko Fontany di Trevi, w której na-

tenczas znajdował się doktor jeden. Na wołanie ludzi i ten doktor 

przybył i obejrzawszy powiedział, że już nie ma co do czynienia.  

A gdy nie wiedziano, co by to był za kapłan, jeden znajomy przecho-

dzący dał o tym wiedzieć; znaleźli się ludzie uczynni, co go podnieśli 

i do naszych drzwi dźwigali. Na środku Piazza Poli pociąg ten spo-

tkał p.[ana] Błotnickiego, który się do niego przyłączył i w parę mi-

nut kochany nasz O. Przełożony, już niemal bez znaku życia, zło-

żony został na łóżku w stancji O. Stefana na pierwszym piętrze. 

Doktor ów z apteki przybył także z pociągiem, a w domu znajdował 

się przypadkiem nasz zwykły doktor allopata Gavini. Ci razem obej-

rzeli całe ciało i nic nie znalazłszy spisali protokół. Tylko nozdrzem 

jednym piana wychodziła, znak apopleksji. Było to około kwadrans 

na siódmą. Ja przybyłem zaraz po wpół do siódmej. Wszystkich za-

stałem w izbie zajmowanej przez zmarłego. Co się z nami działo, to 

możesz sobie łatwo wyobrazić. 

Całą noc i cały dzień następny czuwaliśmy przy ciele, wieczo-

rem we czwartek wniesione zostało do kościoła, w piątek z rana od-

było się nabożeństwo. Mszę ś.[więtą] ja śpiewałem. Zebrało się na 

nią wielu ludzi. Był m[onsi]g[no]r[e] Merode, jego siostra pani de 

Montalembert, Tyszkiewiczowie, Oskarowie, Kieniewiczowie, nie-

którzy generałowie zakonów lub ich reprezentanci (między innymi 

O. Roubillon, asystent francuski przysłany przez generała Jezuitów, 

chorego) M. Bastide, Passerini, itd., księżna Odescalchi nie tylko  

z rana była na nobożeństwie, ale i po południu odprowadzała na 
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cmentarz, bardzo serdeczny udział biorąc.  

Po południu o 2-ej odprowadzaliśmy ciało na cmentarz św. Wa-

wrzyńca, gdzie złożone zostało do sklepu grobowego naszego Zgro-

madzenia. Ojciec Święty już we czwartek z rana wiedział o śmierci 

przez kogoś, którego o to prosiłem i bardzo był dotknięty „nad moje 

spodziewanie” mówiła mi ta osoba. Przysłał nam z tej okazji szcze-

gólne błogosławieństwo. 

[Brak podpisu O. Piotra Semenenki CR] 

 

 

6.  Do Jego Eksc.[elencji] ks. Gałeckiego Antoniego, bisk.[upa] Amat.  

Wikarego Apostolskiego w Krakowie (ACRR 4581) 

 

6 marzec 1873 [r]. 

 

(Ekscellentissime Domine), Najprzewielebniejszy Pasterzu
12

. 

Doszła już niezawodnie Jego Ekscelencji wiadomość o stracie, 

jaką poniosło nasze Zgromadzenie przez śmierć O. Hieronima Kaj-

siewicza, od lat tylu Przełożonego naszego Głównego. Znany on był 

dobrze Jego Ekscelencji, przetoż nie potrzebujemy mówić, jak wiel-

ką jest stratą naszą, a polecając tylko duszę zmarłego łaskawej pa-

mięci przed Bogiem, upraszamy Jego Ekscelencję, aby tę dobroć  

i względy, jakimi raczył zaszczycić zmarłego, raczył także zachować 

dla nas, którzyśmy po nim pozostali. 

___________ 
12

  GAŁECKI ANTONI  – (1811-1885), ks. biskup-wikariusz apostolski w diecezji krakow-

skiej, autor dysertacji teologicznej. Studia teologiczne odbył w Wiedniu, gdzie uzyskał 

doktorat teologii. Wyświęcony na księdza w 1834 r. Od 1853 r. dziekan kapituły 

tarnowskiej, a od 1862 r. biskup tytularny i wikariusz apostolski diecezji krakowskiej. 

Narzucony przez rząd austriacki zraził sobie opinię narodową za swoją opozycję 

przeciw powstaniu styczniowemu. M. in. przewlekły zatarg z posłem ks. J. Cheł-

meckim o obsadzenie parafii mariackiej przyczyniły się do cofnięcia zufania rządo-

wego i zwolnienie go ze stanowiska w 1879 r. Zamieszkał prywatnie w Wiedniu, 

gdzie zmarł 10. 03. 1885 r. 
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Nowym a oczywistym dowodem dobroci i łaski Jego Ekscelencji 

dla zmarłego naszego Ojca Generała i dla naszego Zgromadzenia, jest 

łatwość i gotowość z Jego strony, okazana przed jednym z naszych Oj-

ców (..) Walerianem Kalinką
13

 oddania nam do obsługiwania kościoła po 

pijarach w Krakowie. Mianowany Rektorem Zgromadzenia, aż do wy-

boru nowego Przełożonego Głównego, który da Bóg będzie obranym na 

Kapitule Generalnej około śś. Piotra i Pawła zebrać się mającej, a przeto 

rządzący w tej chwili Zgromadzeniem, mam sobie za obowiązek 

najpokorniej oświadczyć całą naszą wdzięczność dla Jego Ekscelencji  

w imieniu Zgromadzenia naszego za tę Jego dobroć dla nas. Wielką bę-

dzie pociechą dla nas móc pracować na ojczystej ziemi, a tę łaskę Jego 

Ekscelencji, przez którą nam dana jest sposobność do tego, uważając za 

wskazówkę woli Bożej, przyjmujemy ją nie tylko wdzięcznie, ale i skwa-

pliwie. Pozwalam tedy sobie donieść Jego Ekscelencji, że piszę współ-

cześnie do naszego Ojca Waleriana Przewłockiego, kapelana Sióstr Nie-

pokalanego Poczęcia w Jazłowcu, aby jak będzie mógł najprędzej, w tym 

jeszcze miesiącu, udał się do Krakowa i tam jako upoważniony ze strony 

naszego Zgromadzenia prawomocnie uczynił wszystkie te akta, jakie 

Jego Ekscelencja za potrzebne uzna do tego, abyśmy mogli rozpocząć 

służbę przy kościele, po biurach. 

[Brak podpisu O. Piotra Semenenki CR.] 

___________ 
13

  KALINKA WALERIAN CR (1826-1886) – ksiądz, znany polski historyk. Studiował 

filozofię i prawo na uniwersytecie w Krakowie. W 1847 r. studiował bibliote-

karstwo 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. wyjechał do Rzymu  

i zbliżył się do oo. zmartwychwstańców. Do Zgromadzenia wstąpił 26 kwietnia 

1868 roku i 17 grudnia 1870 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Był nazywany „za-

łożycielem krakowskiej szkoły historycznej”. Odegrał bardzo istotną rolę w dzie-

jach Zgromadzenia jako założyciel wspólnoty oo. zmartwychwstańców w Polsce. 

Zmarł 16 grudnia 1886 r. we Lwowie. Por. Polski Słownik Biograficzny t. 11 

(1964-1965), także Historia Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, str. 

613, O. Johna Iwickiego CR. 

 



 

 16 

7.  List do O. Karola Kaczanowskiego CR (ACRR 124) 

 

Rzym, 9 marca 1873 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Karolu. 

 Nic dziwnego, żem się dotychczas na list nie zebrał, chociaż 

i w tej chwili nie mogę napisać jak słów kilka. 

 Już dawno wiesz o naszym nieszczęściu. Cóż o nim mówić? 

Napisałem kilka słów pierwszego wrażenia żalu do Czasu, w nu-

merze zdaje mi się z 9-go marca. Reszty szczegołów dowiesz się 

z przyłączonej tu kopii listu mego do jednego z ojców. Bądź ła-

skaw udzielić tego odpisu O. Walerianowi, który zapewne jesz-

cze jest w Paryżu. W razie, gdyby już wyjechał do Solesmes po-

ślij za nim. Czekaliśmy na przyjazd O. Aleksandra, a jak przyje-

chał rada główna wybrała rektora Zgromadzenia i tym ja jestem; 

aż do wyboru nowego generała, który ma się odbyć na Kapitule, 

a ta ma się zebrać na śś. Piotra i Pawła. Módlmy się, módlmy się, 

módlmy się! Pan Jezus z nami. 

      Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 [P. S.] Przyłączam liścik do O. Waleriana. 

 

 

8.  List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 1395) 
 

Rzym, 10 marca 1873 [r]. 

 

Mój drogi i najdroższy Ojcze Walerianie. 

List Twój z 28 lutego temu parę dni odebrałem i bardzo za niego 

a serdecznie Ci dziękuję. Żebyś wiedział, z jakim sercem byłem zaw-

sze dla Ciebie, z jakim dziś tym bardziej dla Ciebie jestem, jeszcze 

byś był pewniejszy tej jedności i miłości wzajemnej, o którą jak pi-

szesz, bardzo się modlisz. A powiem Ci, że mam zupełną w Panu na-
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dzieję i pewność, że On nas do niej doprowadzi w pełnej mierze  

i poznają wszyscy, da Pan Bóg, po tej jedności, jak sobie tego ży-

czysz, żeśmy prawdziwymi uczniami Chrystusa, a braćmi rodzonymi 

w duchu. Daj Boże, co prędzej. Amen. Dziś jeszcze nie mogę Ci pisać 

o tym, o czym bym najbardziej pisać pragnął i do czego zdaje mi się 

Pan Jezus serce i usta mi teraz otworzył; ale On da, że to się niedługo 

przewlecze. Tego czasu, jaki mam dzisiaj muszę koniecznie użyć do 

napisania Ci w nagłym i ważnym interesie, o którym już od dni 

dwóch lub trzech koniecznie do Ciebie, jak najprędzej pisać posta-

nowiłem. Nie wiem, czy to jest ten ważny interes, którym brat 

Franciszek przynosił Ci we śnie list przeze mnie pisany, ale Ty sam 

osądzisz. Co pewne, to że ten interes stanął w Krakowie, w dzień 

śmierci naszego najdroższego O. Generała i w dniu jego pogrzebu był 

już skończony, jak to zobaczysz z daty listów O. Kalinki, które tu 

przyłączam. Przyłączam zaś w zamiarze, abyś je naprzód przeczytał,  

a one posłużyły za wstęp do dalszej mojej mowy. Z tych listów wi-

dzisz, że ks. biskup Gałecki ustąpił nam kościół po pijarach w Kra-

kowie z zupełnym ułatwieniem zajęcia całego klasztoru przy nim 

położonego. O. Kalinka rzeczywiście za ostro, albo raczej zbyt samo-

dzielnie tę sprawę prowadził, ale mnie się zdało po zasięgnięciu zda-

nia rady... . 

Przepraszam, zapomniałem Ci powiedzieć, że po przyjeździe  

O. Aleksandra do Rzymu (poniedziałek, 3-go marca) zostałem przez 

radę zamianowany rektorem Zgromadzenia, aż do zamianowania 

nowego o. generała na Kapitule, która według Konstytucji ma się 

zebrać na św[iętych]. Piotra i Pawła. List okólny zwołujący Kapitułę 

na ten dzień, a zarazem zaprosiny przybycia do Rzymu na nią wkrót-

ce otrzymasz. Otóż po zasięgnieniu zdania rady zdało mi się, że tę 

rzecz nam Pan Bóg przysyła, a zwłaszcza to spotkanie się tej sprawy 

ze śmiercią Ojca Generała miało jakiś charakter opatrzny i potwier-

dzało z innej strony racje, jakie się znajdowały w samej tej sprawie. 

Wszyscy Ojcowie radni byli stanowczo za przyjęciem Kościoła, co 

też uczyniłem. Napisałem przed trzema dniami (7-go marca) list do 

ks. bisk.[upa] Gał.[eckiego] z podziękowaniem i z przyjęciem tego, 
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co nam ofiaruje. Musiałem to sam napisać, jako z urzędu, żeby spra-

wa miała charakter urzędowy, ale według uwag przez O. Kalinkę po-

czynionych i mających za sobą ks. Dunajewskiego
14

, poprosiłem  

O. Aleksandra jako persona grata biskupowi, aby i on dodał list od 

siebie z podziękowaniem i takowy do mojego przyłączyłem, który 

zresztą był mile i stosownie napisany. W tym moim liście do biskupa 

powiedziałem, że napiszę natychmiast do Ciebie z daniem Ci pełno-

mocnictwa, abyś w imieniu Zgromadzenia poczynił wszystkie akta, 

jakie będą potrzebne do tego, aby ten kościół był nam prawomocnie 

oddany przez niego (biskupa) do obsługiwania, tj. administracji, i że 

Ci polecę, jak będziesz mógł najprędzej, w tym jeszcze miesiącu zdą-

żyć do Krakowa, by to wszystko załatwić. Z listów O. Kalinki zrozu-

miałeś, dlaczego przed 1 kwietnia trzeba być w Krakowie, bo na ten 

dzień ks. kan. Górnicki musi wymówić apartament przy kościele, to 

jest jedno piętro, które nam ma służyć. 

Otóż w Imię Boże, mój najdroższy Ojcze Walerianie, wybie-

rajże się w tę podróż i uczyń wszystko, jak będziesz mógł najlepiej. 

Czynię Cię pełnomocnikiem Zgromadzenia do całej tej sprawy. Nie 

zważaj na rozmaite myśli, wyrażenia lub nawet rady, zawarte w liście 

O. Kalinki, bo te nas do niczego nie obowiązują. Cieszy mnie jednak 

jedna jego myśl, to jest, że Cię przedstawia na przełożonego i ta druga, 

że mimo to przypuszcza możebność pobytu swego w Krakowie pod 

___________ 
14

  DUNAJEWSKI ALBIN, ks. bp - (1817-1894), biskup krakowski i kardynał, dzia-

łacz polityczny i kościelny. Zetknięcie się z ks. H. Kajsiewiczem CR zde-

cydowało o obraniu na dalsze życie kierunku kapłańskiego. W 1859 r. A. Du-

najewski 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 sto-

sunki w Kościele krakowskim, odrodził zgromadzenia zakonne i wyższe 

uczelnie katolickie, podniósł poziom świadomości religijnej ludu. Wielki as-

ceta i miłośnik ubogich. Jego śmierć wywołała powszechny żal i żałobę na-

rodową. Por. „Polski Słownik Biograficzny” t. V, PAU, kraków 1939-1946. 
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Twoim posłuszeństwem. Ale tu na teraz nie idzie jeszcze o przeło-

żeństwo co do Krakowa. O tym później się porozumiemy, bo to wła-

ściwie o to chodzi, czy Ty jako przełożony misji galicyjskiej masz się 

do Krakowa zaraz przenieść po otwarciu kościoła, czy pozostać je-

szcze w Jazłowcu. Lecz ta kwestia nie może być rozstrzygniona przed 

1 lipca, dopóki apartament nie wolny i kościół nam jeszcze nie od-

dany, a po 1 lipca będzie musiała być nieco odłożona, bo wtedy bę-

dziesz tu w Rzymie. Wtedy także będzie da Bóg obrany nowy przeło-

żony główny, a zatem od niego będzie wszystko zależało. Więc nie 

może być na teraz kwestia o tym wszystkim i do mnie ona nie nale-

ży.Teraz tylko, to jest do uczynienia, abyś Ty jako przełożony misji 

galicyjskiej był pełnomocnikiem Zgromadzenia do zawarcia z ks. 

bisk.[upem] układu w naszym imieniu. I to też czynię. Przyślę Ci na-

wet osobny akt. Gdyby to była parafia, wypadałoby spisać dokładnie 

warunki na jakich przyjmujemy - zapewnienia na przyszłość itd. Ale, 

że to nie parafia, więc układy będą raczej materialne. Gdyby nam co 

przyszło na myśl szczególnego do (...), to Ci napiszę do Krakowa.  

A więc in nomine Domini. Amen! 

Powiedz najdroższej matce Marcelinie, że ją przepraszam najpo-

korniej proszę ją o modlitwy i dziękuję za te, których skuteczność zdaje 

mi się, że uczuwam. Mam do niej wiele pisać, ale muszę z bieżącymi 

licznymi bardzo sprawami się załatwić. Rachuję na nią w Panu we 

wszystkim, rachuję zupełnie. Nie wątpię ani na chwilę, że jej Pan Jezus 

da dla mnie nowe łaski dokonywujące tamte, których doznałem. Pan 

Jezus zrobi Swoje i dokona wszystkiego. O mój najdroższy przyciskam 

Cię najczulej do serca i w Panu jestem, i chcę być z Tobą. Tak, miłości 

nam potrzeba, ale miłości prawdziwej i nad wszystko wyższej. Powta-

rzam chcę z całej duszy być i jestem, i da Bóg będę z Tobą najzupełniej-

szym jednym w Panu. Niech ten cud ziści najmiłośniejszy Jedyny nasz 

Pan. 

Twój w Nim z duszy ks. Piotr 

[P. S.] Siostrom ukłony serdeczne i błogosławieństwo i O. Hen-

rykowi. 
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9.  List do O. Tomasza Brzeski CR
15

 (ACRR 3715) 

 
Rzym, 10 marca 1873 [r]. 

 

W tej chwili odbieram Twój list z d.[nia] 27 lutego br. Było to na-

zajutrz po śmierci naszego drogiego Ojca. Pewno ani przypuszczałeś 

we śnie tego nieszczęścia, kiedy ten list pisałeś. Nim wejdę z Tobą  

w regularną korespondencję co do interesów Waszej misji, muszę od-

powiedzieć na jeden lub drugi punkt tego listu. A naprzód, wcale nie 

rozumiem, dlaczego byłoby nieroztropnością wstrzymać się od podpisu 

na adresie do Propagandy, żeby biskup Rafał był uczyniony arcybisku-

pem? Owszem zdaje mi się, że prawdziwą roztropnością jest wstrzy-

mać się od tego. Co by bowiem tu w Rzymie powiedzieli? Powiedzieli-

by, że w niczym na wiarę nie zasługujemy, bo postępowaniu biskupów 

wystawiamy tu w Rzymie jako niegodne prawdziwego biskupa i nie-

mal schizmatyckie (to coście donosili o jego podróży do wioski jego ro-

dzinnej), a z drugiej strony popieramy wyniesienie jego na arcybiskup-

stwo? Powiedzieliby, że nosimy dwie chorągiewki z przodu białą  

z tyłu czarną. Ale zresztą tu nie idzie o roztropność, ani o to, co powie-

dzą. Tu idzie o prawo, o obowiązek, o to co mamy czynić przed Bo-

giem. Otóż przed P.[anem] Bogiem my nie powinniśmy należeć do te-

go! A powody do tego są; 

1) że to do nas nie należy i tego jednego powodu byłoby dosyć, 

i rzeczywiście jest dosyć. 

2) Że nie ma dostatecznych powodów, aby dzisiaj ustanawiać 

arcybiskupstwo, chyba próżność i wschodnia ostantacja. 

3) Że ks. b.[iskup] Rafał nie zasłużył na to. 

___________ 
15

  BRZESKA TOMASZ CR – ksiądz, zmartwychwstaniec (1818-1900). W latach 

1850-1855 był kierownikiem nowicjatu; wikarym w parafii w Piekarach na 

Śląsku; asystentem rektora O. P. Semenenki CR od 1857 r. do 1863 r. Od 

1867r. do 1883 r. był przełożonym misji oo. zmartwychwstańców w Bułgarii. 

Zmarł w 1900 r. w Rzymie. 
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4) Że on może tego nadużyć i przy chętce swojej przez Was sa-

mych nieraz wytkniętej, aby być głową wszystkich Bułgarów, nawet 

odszczepiając się od Rzymu, daleko łatwiej może go skusić pokusa, 

kiedy będzie arcybiskupem, niż dopóki będzie tylko biskupem, choć 

on tylko tego czeka, aby go mianowano arcybiskupem takim. 

Mój drogi Ojcze Tomaszu, bardzo mi przykro, żeś na to wszyst-

ko nie zważył, i że może już za późno ten list mój do Was przyjdzie,  

i Wy już możeście dali podpisy. Ale nawet wtedy, kiedyście już dali 

podpisy trzeba je koniecznie cofnąć, bo tu idzie o sprawę Bożą i o obo-

wiązek sumienia. W takim razie ja całą odpowiedzialność przyjmuję 

na siebie. Powiedzcie biskupowi jak najgrzeczniej, że macie rozkaz od 

Rektora Zgromadzenia, który ma całą władzę generalską, aby podpisy 

cofnąć. Powiecie zarazem rację, dlaczego ja Wam rozkazałem, a ta 

racja jest ta, którą na pierwszym miejscu położyłem. To jest, że my 

jesteśmy zakonnikami i nie możemy się mieszać do spraw diecezjal-

nych i do stosunków biskupów z Rzymem; tj., że to do nas nie należy, 

i że tu w Rzymie Propaganda i Ojciec Św.[ięty] bardzo by nam za złe 

wzięli tę rzecz i powiedzieliby, że się mieszamy do tego, co do nas nie 

należy. Ta racja powinna być dostateczna, aby przekonać biskupa Ra-

fała, ale na końcu, gdyby się upierał powiecie, że macie rozkaz, i że ja 

tego rozkazu nie cofnę. 

A ja Ci powiem Ojcze Tomaszu drogi, że tu w Rzymie jeszcze 

by więcej na nas powiedzieli, to jest, że rozumu nie mamy i nie wie-

my, co robimy. Jak to? My niedawno jeszcze tyle mówiliśmy i pisa-

liśmy na biskupa Raf.[ała] i na jego skryte zamiary, i na jawne dąż-

ności, i prosiliśmy, aby mu nie powiększali przywilejów, a więc, że-

by go też i arcybiskupem nie czynili, a teraz sami o co innego na 

pierwszym miejscu prosimy, bo nasze podpisy, choćby były i na 

ostatnim zawsze będą na 1-ym miejscu? Któż tak czyni? Najdroższy 

Ojcze Tomaszu, to być nie może. A więc w imię Boże proszę to złe 

naprawić. 

A proszę mi zaraz donieść, jak się rzecz stanie, bo ja tu muszę 

w Propagandzie o wszystkim uprzedzić, i gdyby adres z Waszymi 



 

 22 

podpisami już był wysłany muszę tu z góry protestować. I dlatego, 

gdyby adres jeszcze był w Konstantynopolu (na przypadek, że już 

wysłany), piszcie do arcybiskupa Pluym tłumacząc rzecz całą i co-

fając podpisy, ale zarazem i to jest rzecz konieczna uprzedzając  

o tym biskupa Rafała. Tej rzeczy trzeba radykalnie zaradzić. Chciał-

bym jeszcze tyle i innych racji do powiedzenia, bo ta rzecz jest ze 

wszystkich stron niefortunna, ale już dosyć tego, co powiedziałem. 

Niech nam P.[an] Jezus łaskaw będzie i naprawi złe, które czynimy, 

jakkolwiek mimowolnie. 

Ojcze Tomaszu mój najdroższy, bardzo mi przykro, że zapewne 

sprawiam Tobie przykrość tym pierwszym moim listem do Ciebie. 

Ale ufam w łaskę Bożą, ufam w Twoją cnotę, którą masz z Jego ła-

ski, rachuję na Twoje sumienie i uczucie zakonne. Mam nadzieję, że 

przekonasz się od razu przed Bogiem, że Twój Przełożony ma rację  

i w duszy przyznasz, żeś miał chwilę słabości ludzkiej i dałeś się 

uwieść rachubom fałszywej roztropności. Tak przyjęta ta sprawa po-

służy na wielkie dobro Twej duszy; będziesz na drugi raz ostrożniej-

szym, baczniejszym przed Bogiem i czystszym w Twoich intencjach, 

które jedynie powinny mieć na celu to, co przed Bogiem i jedynie ze 

względu na Niego mamy w życiu naszym czynić, a tym bardziej  

w spełnianiu naszej służby Bożej i urzędowania naszego w tej służ-

bie. Na tym dziś kończę, bo chciałbym koniecznie ten list wysłać, 

aby jak najprędzej Cię doszedł. Wierzaj mi mój drogi Ojcze Toma-

szu, że jestem całym sercem Ci oddany, że Cię kocham, szanuję, ce-

nię i mam wszelką ufność w Tobie, i że to, co Ci tu napisałem w ni-

czym tego wszystkiego nie zmniejsza. Ot, mój drogi ludzie jesteśmy, 

a nawet sprawiedliwy septies cadit; więc to nic dziwnego, że się kie-

dy pomylimy. Ja pierwszy, który najwięcej mylę się i upadam, tym 

mniej mogę to za złe mieć drugiemu. Kochajmy się więc tym bar-

dziej; i owszem weź to, co napisałem za szczególny dowód mojej 

szczególnej miłości dla Ciebie. 

Donoszę Ci dzisiaj to jedno jeszcze, że jest w Rzymie kanonik  

i prałat wyszehradzki ks. Wacław Stule. Rozmawiamy z nim na serio 
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o zamienieniu Bractwa śś. Cyryla i Metodego na takie jak ś[w.] Jo-

zafata w Poznańskiem, tj. dopomagające czynnie naszej misji buł-

garskiej. 

[Brak podpisu O. Piotra Semenenki CR] 

 

 
10.  List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 202) 

 
Rzym, 19 marca 1873 [r.] 

 

Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Nie spostrzegliśmy się wszyscy na radzie, że Twój wyjazd 

do Krakowa w tej chwili niepotrzebny, bośmy się nie zastanowi-

li, że na 1 lipca owego kościoła z klasztorem po pi[j]arach zająć 

nie możemy. Po prostu dosyć będzie, że Ty jadąc tu do Rzymu  

w czerwcu rzecz tę na miejscu obejrzysz z kanonikiem Górnic-

kim i z biskupem rozmówisz się i ułożysz, i nam tu zdasz sprawę 

ze wszystkiego, a przyszły da Bóg, generał postanowi co dalej 

będzie do zrobienia. 

 Wprawdzie ja napisałem już do biskupa w imieniu Zgroma-

dzenia, że kościół ten przyjmujemy; jednakże nie napisałem bynaj-

mniej, kiedy go chcemy wziąć w posiadanie, powiedziałem tylko, że 

Ciebie w jak najkrótszym czasie do Krakowa poślę z zupełnym peł-

nomocnictwem, byś wszystko uczynił, co będzie potrzeba z naszej 

strony. To, że napisałem, iż przyjmujemy było skutkiem jednomyśl-

nego zdania wszystkich ojców radnych, więc w tej chwili wykonałem 

bez wielkiego namysłu, bo i mnie samemu się zdawało, jakoby było  

z woli Bożej. W wykonaniu jednak jest bardzo wiele trudności i teraz 

po bliższym zastanowieniu się widzę, że te trudności mogą być takie, 

iż samo przyjęcie stanie się niemożebnym. Jednakże nie ma co w tej 

chwili cofać się i odrzucać, zwłaszcza iż można przypuścić taki zbieg 

okoliczności, że te trudności się usuną. To się pokaże, jak wszyscy 

razem będziemy zebrani i zależeć będzie od tego, jak się porozumie-
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my, i jak za Bożą łaską jedni względem drugich, a szczególnie, jak 

przed Bogiem staniemy. Idzie więc o to w tej chwili tylko, aby całą 

sprawę aż do onego czasu przedłużyć. 

 Wskutek tego piszę spółcześnie z niniejszym drugi list do biskupa 

Gałeckiego, że z powodu Kapituły mającej się zebrać na śś. Piotra i Paw-

ła Zgromadzenie żadną miarą nie może objąć kościoła na 19-go lipca, 

proszę go tedy, aby mieszkania przy kościele przez pp. Rudawskich zaj-

mowanego nie kazał 19-go kwietnia wypowiadać, jak to było projekto-

wane w rozmowach z O. Kalinką; następnie, że Ty w czerwcu dopiero 

będziesz w Krakowie i oświadczysz jemu, to jest biskupowi, dalsze nasze 

życzenia i przedstawienia. Tym sposobem zdaje mi się, że rzecz będzie 

jak najwłaściwiej zawieszona. 

 Muszę Ci donieść, że ten projekt objęcia kościoła po pi[j]a-

rach (chociaż z naszej strony trzeba o nim, ile można, zachowy-

wać milczenie) zakomunikowany przeze mnie ks[ię]żnie Odes-

calchi, mającej do tego prawo przez swoje zachody o nabycie 

Tyńca, bardzo się jej podobał, a myśli o Tyńcu jednak u niej nie 

zniszczył. Zaraz zaczęła myśleć o znalezieniu dla nas sumy rocz-

nej potrzebnej do płacenia czynszu za część lub za cały klasztor 

pi[j]arski. Zaś dlatego ten się jej projekt podobał, że oprócz, iż 

nam daje stanowisko centralne w Krakowie, jeszcze tę inną przy-

nosi nam korzyść, iż pozwala naprzód od razu, to jest natych-

miast zacząć, a potem rozwijać powoli nasz zakład wychowania, 

jeśli się do niego weźmiemy. Możemy brać piętro po piętrze we-

dle potrzeby. Z drugiej strony, jeżeli nam Pan Bóg pobłogosławi, 

a zakład dojdzie do pełnej liczby nie mogącej się tu pomieścić, 

wtedy przychodzi Tyniec, jako naturalny koniec tego początku. 

My zaś przenosząc się do Tyńca będziemy mogli, albo zupełnie 

pi[j]ary opuścić, a one bez żadnej szkody wrócą do tego stanu  

w jakim są dzisiaj, aboli też będziemy mogli zachować przy tym 

kościele mniejszą lub większą misję w Krakowie, zwłaszcza je-

żeli będziemy mieli kaznodziei i spowiedników, i tym sposobem 

i tego nie stracić. A więc biorąc pi[j]ary: 1. możemy zaraz za-
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cząć, 2. możemy stopniowo według sił rozwijać się, 3. możemy 

w każdym razie gdzie indziej się przenieść czy opuszczając, czy 

nie opuszczając pi[j]arów. 

 Nic do tego nie dodaję nie chcąc przesądzać przyszłości, to jedno 

tylko powiem, że w moim rozumieniu to wszystko, patrząc na 

żywioły, jakie dzisiaj mamy, będzie zależało od Ciebie mój najdroższy 

Ojcze Walerianie i od tego, jak Ty będziesz do tej rzeczy dojrzałym 

lub niedojrzałym. Mówię zaś to dlatego, abyś coraz więcej widział,  

w jakim obowiązku się znajdujesz stanięcia jak najczystszego i naj-

wierniejszego przed Panem Bogiem. Dziś dalej nie idę, bo chcę ten list 

jak najprędzej wyprawić. To tylko jedno Ci powiem, że o ile mogę 

modlę się za Ciebie. Proszę o to samo. 

 Odbieram ze wszystkich stron bardzo liczne a serdeczne zgło-

szenia się z powodu śmierci O. Generała. Nie wiem, czy dałem znać 

w przeszłych listach, że Ojciec Święty tyle to uczuł. Przez dwa dni 

Ojciec Święty wracał do tego w rozmowach z osobami go otacza-

jącymi. Przysłał nam błogosławieństwo, o które dla Zgromadzenia  

i dla mnie w szczególności prosił go m[onsi]g[no]r. Czacki
16

. 

 W domu usunąłem O. Stefana od rządów i wziąłem go do 

Kolegium na vicerektora, zrobiłem O. Juliana
17

 rektorem zupeł-

nym domu przy św. Klaudiuszu z całą władzą, zostawiając mu 

___________ 
16

  CZACKI WŁODZIMIERZ, kardynał (1834-1888) – dyplomata papieski, osobisty 

sekretarz Piusa IX. Nuncjusz w Paryżu, doradca papieża Leona XIII, autor 

poezji religijnej. Krewny księżnej Zofii Odescalchi, wielki przyjaciel oo. 

zmartwychwstańców. 

  
17

  FELIŃSKI JULIAN CR, (1826-1885) – Do Zgromadzenia Zmartwychwstania  P.N.J.Chr. 

wstąpił w 1861 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 6 sierpnia 1866 r. Odbył studia w 

Collegium Romanum w Rzymie ukończone doktoratem. Pomagał O. Piotrowi Se-

menence CR w Kolegium Polskim w Rzymie. W 1872 r mianowany asystentem ge-

neralnym, a w 1873 r. mistrzem nowicjatu. Opuścił Zgromadzenie w 1881 r. 
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zawsze i nowicjat; O. Leona
18

 prokuratorem ad temporalia we-

dług „Konstytucji”. O. Władysław, który przyjechał z O. Alek-

sandrem wszedł dzisiaj na rekolekcje. 

 Matkę Marcelinę najserdeczniej i najlepiej jak mogę w Pa-

nu pozdrawiam, aż mi żal, że jeszcze do niej nie napisałem, ale 

mam nadzieję w Panu, że On mi sam w tym dopomoże. On z na-

mi ten Pan nasz jedyny. 

      W Jego miłości Twój ks. Piotr 

 

 

11. List do ks. biskupa Antoniego Gałeckiego (ACRR 203) 

 

Rzym, Vicolo del Mortaro, 20 marca [18]73 [r.] 

 

Do JW. ks. Antoniego Gałeckiego 

Bisk. Amath. in part. inf. Wikarego Ap.[ostolskiego] w Krakowie 

 

 Illustrissime ac Reverendissime Domine! 

 Przed kilku dniami miałem zaszczyt pisać do Jego Eksce-

lencji z podziękowaniem i z wdzięcznym przyjęciem ofiarowa-

nego łaskawie kościoła, co i dzisiaj z równą wdzięcznością po-

wtarzam.  

 Co do terminu, w jakim będziemy mogli go objąć, nic nie 

pisałem wtedy, bo trzeba się było dokładniej nad tym szczegółem 

zastanowić. Otóż niepodobne nam będzie być gotowymi na 1 

lipca. Właśnie w tej chwili rozpocznie się nasza kapituła ge-

neralna w celu wybrania nowego przełożonego głównego, a na tę 

kapitułę z uchwały rady głównej, jest także powołany O. Wale-

___________ 
18

  ZBYSZEWSKI LEON CR – (1832 - ?). Do Zgromadzenia Zmartwychwstania 

P.N.J. Chr. wstąpił w 1867 r. Święcenia kapłańskie przyjął 30 marca 1872 r. 

W 1890 r. opuścił Zgromadzenie. 
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rian Przewłocki, przełożony obecnej naszej misji w Galicji, a któ-

ry niezawodnie i nadal nim pozostanie, i od którego głównie 

zależeć wtedy będzie urządzenie naszej misji w Krakowie. Nie 

wiemy, jak długo kapituła nasza potrwa, a i oprócz tego w każ-

dym razie na 1 lipca nie będziemy gotowi. Dla tej przyczyny 

upraszam najpokorniej Jego Ekscelencji, aby raczył w tej mierze 

być z nami cierpliwym i raczył nam przewlec termin objęcia  

w zarząd kościoła. A ponieważ z rozmów Jego z O. Kalinką wy-

nikałoby, że Jego Ekscelencja miał zamiar polecić ks. kan.[oni-

kowi] Górnickiemu, aby na 1 kwietnia wymówił kontrakt miesz-

kańcom jednego piętra dawnego klasztoru poczynając od 1 lipca 

prosilibyśmy, aby na teraz raczył wstrzymać się od dania tego 

polecenia lub dane odwołać. 

 Jego Ekscelencja i to raczy wyrozumieć, że bardzo nam o to 

idzie, abyśmy w takim punkcie, jak Kraków mogli zacząć służbę 

Bożą, jak to mówię z honorem, tj. w warunkach odpowiadają-

cych ważności i świętości rzeczy; czego byśmy nie mogli uczy-

nić w warunkach, w jakich sami będziemy do 1 lipca. To wszyst-

ko mamy nadzieję, że nie tylko przekona Jego Ekscelencję  

o słuszności naszej prośby, ale że nawet zyska nam z Jego strony 

uznanie i pochwałę. Otóż wskutek tego znika powód, dla którego 

O. W.[alerian] Przewłocki miał w tym jeszcze miesiącu przybyć 

do Krakowa, zwłaszcza że w miesiącu czerwcu będzie miał 

przyjechać do Rzymu, a tym samym przejeżdżać przez Kraków. 

Dosyć przeto będzie, jeżeli wtenczas przedstawi się jego Eksce-

lencji jako przedstawiciel naszego Zgromadzenia, a Jego Eksce-

lencja pozwoli mu wtedy w tej sprawie z sobą traktować. Pro-

simy tedy pokornie o zgodzenie się łaskawe i na to. Zresztą spo-

dziewam się i mam ufność w P.[anu] Bogu, że ta zwłoka obróci 

się na dobre i na najlepsze, a Jego Ekscelencja będzie widział 

dowód naszej dobrej woli i najszczerszej chęci korzystania jak 

najlepszego z Jego łaski dla nas.  

Z najwyższym szacunkiem i czcią głęboką mam zaszczyt 
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zostawić Jego Ekscelencję. 

 Illustrissime ac Reverendissime Domine najniższym w Xciu 

Panu sługą i synem. 

         ks. Piotr Semenenko  

         Rector ad interim Zgromadzenia Zmart. P.N.J.Ch. 

 

 

12.  List do O. Tomasza Brzeski CR (ACRR 3717) 

 

Rzym, 17 kwietnia [1873 r.] 
 
Nim powyższy list wyprawiłem otrzymałem następny Twój list 

z 2-go kwietnia. Mój drogi i najlepszy Ojcze Tomaszu, nie mnie jed-

nemu, ale nam wszystkim smutno, że tej sprawy o podpisach nie ro-

zumiesz. Znowu dowodzisz, że trzeba było podpisać i chcesz zbić 

moją rację zawartą w tych słowach, że to do nas nie należy. Proszę 

Cię posłuchaj mnie uważnie raz jeszcze. 

Powiedziałem tu wyżej: „że my jako zakonnicy i misjonarze 

nie możemy się mieszać do stosunków diecezji i biskupów ze Stolicą 

Apostolską”. Racje są następne. 

1/ Jako misjonarze, bo zacznę od tego. My zależymy od Propa-

gandy i mamy naszą misję wprost od Propagandy nie od biskupa Ra-

fała, i to tak łacinnicy, jak wschodniego obrządku. Owszem wschod-

niego obrządku podwójnie zależą od Propagandy, bo samo ich przej-

ście na obrządek od niej zależało. Od biskupa Rafała mamy tylko pro 

forma jurysdykcję, ale on nam tej odmówić nie może właśnie dla-

tego, że zależymy od Propagandy. Propaganda jest naszym Przełożo-

nym, nie biskup, a my jej posłannikami, urzędnikami, członkami na-

wet pókiśmy na misji. Trzeba to principium dobrze, dobrze zrozu-

mieć: od niego zależy rozwiązanie całej kwestii i wszelkich trudności 

w stosunku z biskupem. 

Otóż z tego takie następstwo, że żaden posłannik, urzędnik, nie 

"-

'} 

,."i 
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robi nic bez wiedzy swego starszego lub władzy, w tym co do tej 

władzy należy, a tym bardziej nie robi nic przeciwko niej lub to, co 

się domyśla, że będzie jej niemiłe i ona tego nie pochwali. 

Ale przede wszystkim nie mówi i nie pokazuje tej władzy, co 

ona ma robić, co by lepiej było, żeby zrobiła jak tu w tym przypadku.  

W szczególnych przypadkach może to zrobić poufnie, prywatnie 

odnosząc się bezpośrednio do swojej władzy, ale nie może tego robić 

urzędownie, publicznie i razem z obcymi ludźmi, co nie są posłan-

nikami i urzędnikami tej władzy, pod którą on stoi; którzy przeciwnie 

chcą od niej (nie będąc zobowiązani do posłuszeństwa i szanowania 

tego co ona postanowi), chcą powiadam otrzymać od niej i wymóc 

to, czego nie dała, a może i dać nie chce. Należenie tedy takich po-

słanników i urzędników do podobnych aktów innych ludzi wzglę-

dem władzy, do której należą jest jakoby spiskiem, jest aktem nie-

naturalnym, to jest przeciwnym naturze rzeczy i charakterowi, w któ-

rym się oni znajdują. A więc ostatnie następstwo, że my jako misjo-

narze żadną miarą należeć nie możemy do tych podpisów bez nad-

wyrężania i radykalnego essencjalnego zwichnięcia naszych stosun-

ków i zależności od Propagandy. To pierwsze, jako dla misjonarzy.  

I proszę uważyć, że tu nie chodzi o żadną prudencję, zawistną od 

okoliczności (chociaż i w tym większa jest prudencja trzymać się 

swego charakteru i naturalnego stosunku z władzą); ale tu idzie o za-

sadę, o principium. A gdzie idzie o zasadę, tam na żadne złe skutki 

nie trzeba i nie można się oglądać. 

2/ Jako zakonnicy. Bądź co bądź, my jesteśmy nie tylko misjo-

narzami, ale i zakonnikami i nasz charakter zakonny równie nam jest 

ważny [co] do zachowania w tej sprawie jak i misjonarski. Tu znowu 

prawidło następujące. Żaden przełożony misji nie może postanowić 

nic bez odniesienia się do głównego przełożonego w kwestii zasad  

i w sprawach odnoszących się do całego Zgromadzenia, to jest obcho-

dzących całe Zgromadzenie. Otóż ta kwestia jest naprzód kwestią  

o zasadę, jak to już pokazałem. Ale teraz i z drugiej strony jest kwestią 

o zasadę, bo to jest zasadą do postępowania. Czy misje zgromadzenia 



 

 30 

mają się mieszać do stosunków między biskupami a Stolicą Apostol-

ską? Odpowiedź na to jasna, że nie. Bo zgromadzenia zależą od Sto-

licy Apostolskiej nie od biskupów, więc jak misjonarze nie mają nic 

narzucić Propagandzie, tak misja zgromadzeń Stolicy Apostolskiej. 

Następnie ta kwestia nie jest tylko kwestią o zasadę, ale jest kwe-

stią skądinąd obchodzącą całe Zgromadzenie. Rzecz prosta, to postę-

powanie niewłaściwe jakiejś misji Zgromadzenia, może skompromito-

wać całe Zgromadzenie przed Propagandą i przed Ojcem Świętym,  

i to dopiero byłby zły skutek, prawdziwy zły skutek, którego uniknąć 

na wszelki sposób potrzeba nie tylko ex prudentia ale ex justitia, ex 

charitate, ex summo officio. Czy się nareszcie rozumiemy?  

Mam nadzieję w Panu naszym jedynym. Mój drogi Ojcze To-

maszu przestraszyłeś się owych złych skutków, które nie są żadnymi 

złymi skutkami. Piszesz znowu o nich, o strasznej niechęci i o niena-

wiści do nas. A Żydzi, jak zrobili z Panem Jezusem? Czy Pan Jezus 

per prudentiam im pochlebiał? Nie, mój najdroższy. Trzeba nam raz 

odrzucić wszelkie względy ludzkie i iść śmiało naprzód prostą drogą. 

Amen, Amen, Amen. Niechże Ci Pan Jezus da w tym pełność swo-

jego Ducha nie zważającego ani na chytrość, ani na złość swoich 

przeciwników.  

Na tym kończę, a myślę, że już precz poszła z Twego serca owa 

pokusa, jakoby można zachować posłuszeństwo zakonne, jeżeli w ta-

kich rzeczach idzie się przeciw rozkazowi. I że rozkaz będzie chętnie  

i dokładnie spełniony. Zresztą rozmawiałem tu z osobami z Propagan-

dy. Wiedzą o owej prośbie i ani myślą tego zrobić, i uważają za nie-

wczesne i za śmieszne. 

[Brak podpisu O. Piotra Semenenki CR.] 
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13.  List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1143) 

 

Rzym, 1 maja 1873 [r]. 
 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze. 

Oto list, który mi przysłał O. Eugeniusz
19

, ale jak data niesie, pi-

sany jeszcze 4 marca, więc przed wiadomością o śmierci Ojca Generała. 

Za to list O. Eugeniusza jest z 7 kwietnia, bardzo poczciwy. Powiada, że 

polecił wszystkim Ojcom mówić Msze święte aż do Wielkiejnocy za 

duszę naszego zmarłego Ojca Generała. Za list z Hyeres dziękujemy. 

Dowiedzieliśmy się także, że przyjechawszy do Paryża znowu byłeś 

nieco słabszy. Niechże Cię Pan Bóg strzeże mój drogi Ojcze Aleksan-

drze, niech Cię coraz więcej błogosławi i nareszcie ubłogosławi. 

Ojciec Władysław nie bardzo się spieszy z wyjazdem do Pary-

ża. Miewamy z nim wykład „Reguły” i miałem kilka bardziej sta-

nowczych rozmów. Pokazuje się i odkrywa w nim grunt coraz lepszy 

i da Bóg pokaże się na dnie zupełnie dobry. Miał dzisiaj wyjechać na 

Mentorellę: zapewne wyjechał, bo nie był u mnie z rana jak zwykle, 

a z drugiej strony pogoda zawitała. Ojciec Karol był w tych dniach 

gorzej, a nawet źle. Ale od paru dni znowu lepiej. Widać, że i w tym 

pogoda dopomogła. Młodego Rusinka, na wezwanie pani Iwanow-

skiej wyprawiliśmy do Hyeres, bo podobno, że jego Ojciec dogory-

wa, ale ten chłopiec zdecydował się już był wstąpić do Zgromadze-

nia pozostając w obrządku słowiańskim, aby być dyakiem. Ze zdro-

wiem Ojca Św.[iętego] jest wprawdzie nie bardzo źle, ale też nie bar-

dzo świetnie. Chodzić nie może - przynajmniej nie dalej, jak przez 

jedną, dwie stancje [pokoje]. Ale jest jak najprzytomniejszy i pełen 

żywości umysłowej. Jest to zawsze blask słońca przed zachodem. 

___________ 
19

  FUNCKEN EUGENIUSZ CR – (1831-1888). Do Zgromadzenia Zmartwychwsta-

nia P. N. J. Chr. wstąpił w sierpniu 1852 r. Święcenia kapłańskie przyjął  

6. 06. 1857 r. 
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Wszakże obawy na teraz nie ma i z tego powodu nasza Kapituła 

prawdopodobnie się nie odwlecze, chyba co innego by zaskoczyło. 

Nie mam wiadomości o naszych misjonarzach z Paryża. Co to zna-

czy? 

Od Ojca Eleny
20

 miałem także list dobry. Wyraża swoją radość  

z tego, że się był poddał przed śmiercią O. Generała, i że on błogo-

sławiąc mu niezawodnie zszedł z tego świata. Ja sam dzięki Bogu 

zdrów jestem i wszyscyśmy tu z łaski Bożej zdrowi. Nawet chorzy 

wydobrzeli. Wiesz zapewne, że ks[ię]żna Joanna Sapieżyna (matka 

Czackiej i Radziwiłłowej) przed paroma dniami umarła we Florencji; 

kiedy jej córka Leonia, którą tak kochała, była przy mężu umierają-

cym w Nizzy. Jest tam w Nizzy i m[onsi]g[no]r Czacki. Pan Włady-

sław jeszcze nie umarł. Mówią nawet, że go matka chce wieźć do 

Warszawy. Pan Jezus z nami.  

W Jego miłości najoddańszy ks. Piotr 

O. Grabowskiemu serdecznie za jego list dziękuję. O. Kalince 

drugiego listu nie pisałem, bo w tym, który w Wielkim Tygodniu 

otrzymał była odpowiedź na wszystko, a co do sprawy zakładów po-

bożnych francuskich w Rzymie, na to nie ma rady. Najserdeczniej im 

obu kłaniam [się]. 

 

14.  List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 204) 

 

Rzym, 5 maja 1873 [r.] 

 

 Mój drogi w Panu Ojcze Walerianie. 

W Imię Pańskie zaczynam ten list, który tak od dawna za-

bieram się pisać do Ciebie i proszę tego Jedynego Pana Naszego, 

aby był ze mną w pisaniu, a z Tobą w czytaniu. 

___________ 
20

  ELENA LUDWIK CR – (1817- ?). Święcenia kapłańskie otrzymał w 1865 r. 

Opuścił Zgromadzenie w 1876 r. 
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 Wychodzę z tego przypuszczenia i jakoby pewnika, że Pan Jezus 

chce między nami nie tylko zgody, ale zupełnego porozumienia  

i prawdziwej jedności. Gdybym tego nie przypuszczał, nie miałbym 

żadnego szczególnego powodu do pisania, a przynajmniej do takiego 

pisania, o jakim myślę. Jesteśmy dzięki Bogu w zgodzie, w dobrych  

i przyjaznych stosunkach i tak zostać możemy, więc powtarzam, nie 

byłoby szczególnego powodu do pisania. 

 Może się ja mylę twierdząc, że Pan Jezus chce między nami 

nie tylko braterskiej ogólnej jedności i zgody, ale owej szczegól-

nej, którą przypuszczam. Jeżeli tak, to czas to pokaże. Wszelako 

dzisiaj takie jest moje położenie chwilowe i stosunek obecny  

z Tobą wypływający z tego położenia, że mogę uczynić owo 

przypuszczenie i odezwać się do Ciebie w tej myśli i w tym celu 

najlepszego porozumienia. Zresztą mam Ci zakomunikować osta-

tnią moją rozmowę ze śp. kochanym naszym O. Generałem, któ-

ra niemal cała się Ciebie tyczyła, więc i ta okoliczność do tego 

samego mnie prowadzi. 

 Zacznę od tej ostatniej. Śp. O.Generał mówił mi o tym, co do 

Ciebie pisał, wtedy kiedy był pisał, a następnie dał mi do przeczytania 

odpowiedź Twoją, kiedy ona przyszła, zdaje mi się przed swoim wy-

jazdem do Albano. Ta odpowiedź bardzo go ucieszyła i rzeczywiście 

bardzo była dobra, i podziękowałem serdecznie Panu Bogu za nią  

z mojej strony. Tego wieczora przed śmiercią kiedy był u mnie mówił 

mi o tym, co do Ciebie napisać zamierzał. Oczywista, że mnie się 

pytał, jak ja to uważam, a ja mu moje zdanie powiedziałem, ale ono się 

z jego zdaniem zgadzało i możesz to, co powiem uważać za czystą 

spuściznę po nim. Chodziło mu o to, i to już od pewnego czasu,  

i w tym kierunku pierwszy swój list do Ciebie pisał, o to mówię, aby 

stosunek Twój z matką Marcelliną (rozumie się ten wewnętrzny i nad-

przyrodzony stosunek, który Pan Bóg między nią a Tobą zawiązał,  

a raczej zaczął wiązać) przyszedł całkowicie do jego wiedzy i pod jego 

kontrolę jako przełożonego. Uważał on ten stosunek nie jako jakiś 

prywatny, tyczący się osobiście Ciebie, Twojej duszy i duszy m.[atki] 
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Marcelliny, ale jako stosunek społeczny, tyczący się obu naszych 

Zgromadzeń, do którego Ciebie Pan Bóg postawił jako narzędzie 

przedstawiające nasze Zgromadzenie. Skoro więc ten stosunek takiej 

jest natury, a więc on jako przełożony Zgromadzenia powinien był  

o nim wiedzieć i nad nim czuwać, i patrzeć, czy spełniasz Twoją po-

winność. W tej to myśli i celu napisał był do Ciebie ów list z zapy-

taniem, na który Ty mu odpisałeś oną dobrą odpowiedź. Atoli wskutek 

tej Twojej odpowiedzi dopiero widząc szczególnie, jakeś dobrze uspo-

sobiony, chciał Ci ostatecznie i całkowicie swoją myśl i żądania otwo-

rzyć, tj. chciał Ci napisać to, co Ci tu wyżej napisałem. Chciał Ci po-

wiedzieć, że owo zapytanie w swoim liście uczynił Ci dlatego, aby się 

dowiedzieć i przekonać, jak idzie Twoja praca w stosunku z matką  

i zgromadzeniem sióstr, czy wszystko w porządku? Jeżeli nie, ażeby 

czemu można zaradzić, a nawet w ostatnim razie, bo wszystko muszę 

powiedzieć, gdyby widział że nie można było zaradzić, aby Cię usu-

nąć. Chociaż zaraz do tego dodaję, iż to było tylko ostatnim wnio-

skiem jego myśli na przeciwny raz, ale jak rzeczy wtedy stały, po 

Twoim liście miał nadzieję, że wszystko jak najlepiej pójdzie, i że 

tylko dlatego całą tę sprawę trzeba było tak postawić, iż to wypływało 

z samej natury rzeczy i było obowiązkiem przed Bogiem. Zapewne  

i tę jeszcze miał myśl, że takie postawienie rzeczy i Tobie samemu ca-

łą pracę ułatwi, ale to mówiąc być może, że tylko moje własne po-

wtarzam uczucie. 

 Oto jest rzecz cała, mój najdroższy O. Walerianie. Jest ona 

niezawodnie bardzo i bardzo ważna, ale jak sam widzisz nie była 

naglącą. Takie postawienie się z Twej strony będzie koniecznie 

obowiązkiem względem przyszłego O. Generała, ale ja od Ciebie 

nic podobnego wymagać nie mogłem przez ten czas przechodny  

i krótki mojego przełożeństwa. Ja nie wiem, co Pan Jezus ze mną 

zrobi i czy mi da jeszcze jaki udział w Twoim stosunku z m.[at-

ką] Marcelliną i naszego Zgromadzenia z ich Zgromadzeniem; 

mówię o bezpośrednim stosunku. Wiem tylko, co Pan Jezus chce 

na tę chwilę ode mnie; i dlatego gdyby była jaka obecna sprawa 

w tym przedmiocie, to bym się do niej wziął, ale żadnej nie było  
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i nie ma. Przeto dlatego daję Ci wiedzieć o tym Twoim koniecz-

nym na przyszłość postawieniu się tylko w ogólności i jak to 

mówią, w zasadzie. 

 A teraz, czy mam Ci dodać co jeszcze z przeszłości, co by się 

odnosiło do naszego zobopólnego stosunku? Zdaje mi się, że powinie-

nem to uczynić po roku wprawdzie milczenia (mówię o milczeniu du-

szy), ale jednak w przededniu naszej kapituły, gdzie da Pan Bóg spot-

kamy się i powinniśmy spotkać się w całej czystości i jasności Bożego 

porozumienia. Nie wiem nawet, czy dobrze zrobiłem, że tak przez rok 

cały nie mówiłem Ci, co mam przeciwko Tobie, ale Ci się przyznam, że 

trzy razy rozpoczynałem Ci pisać o tym (mam nawet przypadkiem pod 

ręką dwa początki moich listów do Ciebie, jeden z 3-go, drugi z 18-go 

czerwca, przeszłego roku) i tyleż razy nie mogłem dokończyć. Zdawało 

mi się, że nie zrozumiesz tego, że źle rzecz weźmiesz, i że się jeszcze 

gorzej wszystko rozmarze, i dlatego wolałem tego nie pisać. Dziś jed-

nak co innego, więc Ci powiem. Cały mój żal do Ciebie, jeżeli to żalem 

nazwać można, na tym polegał, że kwestię nadprzyrodzoną i Bożą za-

mieniłeś na kwestię osobistą; czyli innymi słowy, że stosunek, który Pan 

Bóg zrywał (mówię o moim udziale w stosunku m.[atki] Marcelliny  

z Tobą) Ty wolałeś sam zerwać w imieniu własnym. Chciej mnie do-

brze zrozumieć. Wiedziałeś, jak Pan Jezus kazał matce usunąć się od 

stosunku ze mną. Przez to usunięcie się, które niezawodnie od Pana Je-

zusa pochodziło (uwierzyłem zaraz temu, chociaż to była rzecz najbo-

leśniejsza dla mnie), przez to mówię usunięcie się, samo z siebie upa-

dało wszelkie wdanie się moje w jakikolwiek nadal stosunek matki  

z Tobą i Twój z matką. O tym usunięciu moim nakazanym z góry nie 

mogłeś nie wiedzieć. Być może, że nie wierzyłeś temu, że to od Pana 

Jezusa, albo nie zważał na to, ale z innej strony nie mogłeś nie wiedzieć 

i nie widzieć, że matka (dajmy na to sama z siebie podług Twego 

zdania) stosunek ze mną zerwała. W każdym tedy razie rzecz była 

zerwaną, chociaż Ty, gdybyś był w porządku, byłbyś w każdym razie 

widział, że ją i Jezus zerwał. Otóż w takim stanie rzeczy trzeba było 

wziąć całą sprawę w tej prawdzie, w jakiej ona była ze strony Bożej i na 

niej się oprzeć. Tymczasem Ty oparłeś się na zupełnie przeciwnym 
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stanowisku, na swoim własnym, osobistym. Oto, co mi piszesz 15 maja 

1872 [r.]. 

 „Pozwolisz mi koch.[any] O.[jcze], że Ci otwarcie powiem, 

iż widzę zupełnie dla siebie stosownym i odpowiednim potrze-

bom moim w tej pracy (stosunku z matką) spółki Twej więcej nie 

szukać. Nie dziw się więc, koch.[any] O.[jcze], jeśli od dziś pod 

tym względem nie odpowiem Twoim życzeniom (jak bym ja był 

mógł mieć jeszcze jakie życzenia!) ... Ojcze drogi zdaje mi się, iż 

co powiedziałem, powiedziałem dość jasno i kategorycznie.  

W pewnych chwilach mam i ja moją jasność i stanowczość”. 

Prawda, że stanowczo. Ale, czy potrzebnie? A potem, czy 

miłośnie? Kiedy tymczasem, gdybyś był się oparł na tej praw-

dzie, o której wyżej mówiłem, mógłbyś był jak najmiłośniej po-

wiedzieć, mój Ojcze dziękuję Ci za wszystko dobre, coś mi dotąd 

w tym stosunku pragnął uczynić; od tej chwili sam Pan Jezus nie 

chce, abyś mi dalej służył. To byłoby było powiedziane i w całej 

prawdzie, i w całej miłości. I nic byś był nie zranił, ale owszem 

jakby ranę zagoił. Bo wola Pana Jezusa nawet wtenczas, kiedy 

nas karci jest balsamem i szczęściem. 

 Oto, co miałem do Ciebie. Kiedy mówię: miałem, to nie 

znaczy, abym w sercu nosił ranę jaką i żal do Ciebie, tylko to mi 

przeszkadzało stanąć z Tobą w całej prawdzie i w całej miłości,  

a brak i cień nie był z mojej strony, tylko z Twojej. Powiesz mi, 

czemu żem nie rozproszył? Czemu żem wszystkiego od razu Ci 

nie powiedział? A ja Cię z mojej strony zapytam, czy myślisz, że 

byłbyś to dobrze przyjął? A raczej nie wziął tego za jakąś natrę-

tną skargę? Za obrażoną miłość własną? I byłbyś do pierwszej 

nie miłości drugiej nie dodał? Rozumie się bez żadnej złej inten-

cji, bo kto raz stoi na osobistym stanowisku ten nie rozumie ani 

miłości, ani nie miłości. Może być dobrotliwym, łaskawym, szla-

chetnym, ale miłosnym nie będzie. Przynajmniej ja tego się lę-

kałem i chociaż, jak rzekłem, kilka razy kusiłem się pisać do 

Ciebie i właśnie to, co dzisiaj mówię Tobie powiedzieć, na końcu 
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jednak wolałem się nie odzywać. 

 Atoli ja Ci mogę dać jeszcze lepszą i stanowczą rację dla-

czego pozostałem w milczeniu. Jest to ta, że nie było żadnej po-

trzeby, abym Ci pisał, to co Ci dzisiaj napisałem. Po owym zer-

waniu przez samego Pana Jezusa mego stosunku z matką i na-

stępnie z Tobą, ja nie miałem Ci nic do mówienia z rzeczy ty-

czących się duszy, albo Twojej albo mojej, nie będąc zwłaszcza 

w niczym Twoim przełożonym, albo podwładnym. Więc po co 

poruszać rzecz, która na nic nie była przydatna i mogło wyglądać 

na żałosne natręctwo? Dość, że w duszy z mej strony ja nic nie 

miałem przeciwko Tobie; owszem Pan widzi jak szczerze i ser-

decznie i wytrwale modliłem się z Jego niezawodnie woli i łaski 

za Ciebie, i modlę się zawsze. Więc nie było potrzeby, owszem 

lepiej i stosowniej było nic nie mówić. Dziś zdaje mi się, że je-

stem w porządku, kiedy Ci to mówię. Jeżeli się mylę, to mi Pan 

Jezus daruje i Ty nie weźmiesz za złe. 

 Gdzie indziej przechodząc miał bym teraz niejedno do od-

powiedzenia na Twój list z 27 marca, pisany na wyjezdnym z Ja-

złowca do Krakowa. Cały ten Twój list jest na nieporozumieniu 

oparty. Myślisz, że Cię posądzam o chętkę przełożeństwa itd., 

itd. Nie będę na wszystko w szczegółach odpowiadał, ale po-

wiem myśl główną, z której wychodziłem kiedy mój list do Cie-

bie pisałem, a ta na wszystko odpowie. Myśl moja główna ta by-

ła, żeś Ty powinien być przełożonym w Galicji, i choćbyś nie 

chciał, to nim być powinieneś, bo to jest wolą Bożą. Więc wi-

dzisz, jak byłem daleki od posądzania, o które mnie posądziłeś. 

To moje przekonanie o tej woli Bożej jest u mnie oparte na do-

statecznych dla mnie i pewnych wskazówkach i dowodach. Ale 

jednej rzeczy nie wiem, kiedy Ty będziesz gotów być przełożo-

nym? Czyli raczej wiem, kiedy tylko nie wiem w danej chwili, 

czy to już jest lub niezadługo będzie. Ja Ci wszystko jasno po-

wiem. Ty wtedy będziesz gotów, kiedy będziesz jeśli nie w zu-

pełnej co do faktu, to w zupełnej co do zasady i wszystkich jej 
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kierunków w Twoim życiu, zupełnej mówię zgodzie i jedności  

z m.[atką] Marcelliną. Bo i to jest wolą Bożą. Otóż mój najdroż-

szy, kiedy Ci mówiłem, czy też pytałem się, azaliżeś dojrzały, to 

miało znaczyć, czyś gotów w ten sposób? Bo wtenczas tylko 

mógłbyś opuścić Jazłowiec i być użytym jako wyrobiony już na 

takiego, jakiego Pan Bóg chce od Ciebie przełożonego. Może Cię 

to upokorzy albo zniecierpliwi, mój najdroższy. Ale pamiętaj, iż 

ja Ci to mówię w tej hipotezie, że to Boże dzieło, ten stosunek,  

w którym masz być z m.[atką] Marcelliną. Jeżeli Ty temu zaprze-

czysz, to wtenczas wszystko się zmienia i ja nie mam z Tobą pra-

wa na tym stanowisku porozumiewać się ani tego mówić, co Ci 

teraz mówię. Ale Ty tego nie zaprzeczasz. Otóż ja, ponieważ  

z mojej strony całą pozwoloną wiarą wierzę, że to od Boga, więc 

my razem mówiąc o tym nie możemy i nie powinniśmy na innym 

stanowisku się stawić. Więc, kiedy Ci pisałem, żeś jeszcze nie 

dojrzały, powinien byś był od razu wiedzieć, w jakim znaczeniu 

ja to biorę. W tym samym znaczeniu trzeba było i wszystko inne 

z owego mego listu o Krakowie zrozumieć. W danej chwili i dzi-

siejszych okolicznościach (których zmiany nie potrzebuję przy-

puszczać) założenie przez nas domu w Galicji do Twojej osoby 

jest przywiązane. Jeżeliś Ty nie gotów objąć przełożeństwa, to  

i Zgromadzenie niegotowe do założenia domu. Trzeba tedy cze-

kać, żeby Pan Bóg okoliczności zmienił, albo co bardziej w po-

rządku, żebyś Ty był gotów. Póki to nie przyjdzie, trzeba będzie 

objęcie domu i kościoła w Krakowie, przyjęte w zasadzie, w wy-

konaniu jednak nieograniczenie odkładać. Oto mój najdroższy 

Ojcze Walerianie, co w krótkości miałem do odpowiedzenia na 

Twój list z 27 marca. 

 A teraz nieco nowin od nas. Na Wielkanoc wyświęceni zostali ks. 

Michał Brzeziński
21

 i Paweł Smolikowski
22

, ten ostatni w obrządku 

___________ 
21

  BRZEZIŃSKI MICHAŁ CR - (1846-?). Święcenia kapłańskie przyjął w 1873 r.  

W 1888 r. opuścił Zgromadzenie. 
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greckim, respective ruteńskim. Jest tu O. Władysław z Paryża. Odbył 

rekolekcje, a teraz po niektórych konferencjach ze mną, oddałem go pod 

opiekę O. Juliana. Krąży tu myśl, że z czasem, kiedy Ty się oddalisz  

z Jazłowca, on by mógł być tam kapelanem, z wielkim pożytkiem dla 

siebie samego, a nie z wielką szkodą dla sióstr, i owszem. To byłoby 

dokończeniem jego reformy, w gruncie bardzo dobra ta dusza, a w rze-

czach duchowych z niepospolitym instynktem i zrozumieniem. O. Ka-

rol w tych ostatnich dniach bardzo na zdrowiu podupadł, tak że była 

obawa prędkiego rozstania się, dziś znowu lepiej. Twój Bronisław
23

 

bardzo słabowity, ale dobre dziecko i pod względem zakonnym już nie 

ma obawy lub wątpliwości. Nie wiadomo tylko, czy kiedy wydobrzeje,  

i czy nie będzie z nim co z młodym Felińskim? W Bogu nadzieja! Jest 

w nowicjacie bardzo zdolny i ślicznie duchowo wyrabiający się mło-

dzieniec z Ameryki, Theobald Spetz
24

; przyszła nadzieja tamtego domu. 

 W Ameryce sprawy uspokoiły się. Elena napisał mi po 

śmierci O. Generała, iż bardzo się cieszy, że wiadomość o jego 

poddaniu się i pozostaniu w Zgromadzeniu O.[jciec] nieboszczyk 

jeszcze za życia swego otrzymał i błogosławiąc mu zszedł z tego 

świata. Poddał się i O. Bakanowski
25

. 

____________________ 
22

  SMOLIKOWSKI PAWEŁ CR - (1849-1926) ksiądz, generał Zgromadzenia. Do 

Zgromadzenia wstąpił w 1867 r. Był pierwszym zmartwychwstańcem wyś-

więconym 15.04.1873 r. w obrządku bizantyjskim. Pracował jako misjonarz  

w Bułgarii, w Adrianopolu. Długoletni rektor Kolegium Polskiego w Rzymie. 

W 1895 r. wybrany został przełożonym generalnym Zgromadzenia. Przez 

papieża Leona XIII był mianowany doradcą Świętej Kongregacji Rozkrze-

wiania Wiary. Zmarł w opinii świętości 11 września 1926 r. w Krakowie. 

 
23

  PRZEWŁOCKI BRONISŁAW CR, ks. – ur. 31.05.1854 r., wyświęcony na księdza 

23 grudnia 1876 r. Zmarł 23 stycznia 1879 r. 

 
24

  SPETZ THEOBALD CR, ks. (1850-1921) – wyświęcony na księdza 22 września 

1877 r. Zmarł w Guelph (Kanada) w 1921 r. 

 
25

  BAKANOWSKI ADOLF CR – (1840-1916). Do Zgromadzenia Zmartwych-

wstania wstąpił w 1864 r. Święcenia kapłańskie przyjął 12 maja 1863 r. Zmarł 

w Krakowie 22 maja 1916 r. 
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 Co do mnie, pojutrze da Pan Bóg, to jest w środę 7 maja 

wieczorem chcę rozpocząć rekolekcje ośmiodniowe, ale na dobre 

i da Bóg do gruntu. Czułem od dawnego czasu ich potrzebę, a na-

wet już przeszłego roku, ale się nie złożyło. Dziś konieczną już  

i ostateczną uczułem ich potrzebę, i da Pan Bóg zadość uczynię. 

Z tego powodu polecam się bardzo, bardzo Twoim modlitwom  

i poleć mnie wszystkim w Jazłowcu. Do matki da Bóg kilka słów 

jutro napiszę. 

 Wracam do Ciebie. Wszakże podobno „Konstytucje” nasze 

które O. Julian matce posłał, Tyś z nią przechodził i notował. Ja 

pisałem już do matki, żeby mi była łaskawa przysłać „Konstytu-

cje”, jakie dla swoich sióstr ułożyła. Ciebie proszę, abyś te Twoje 

notatki nam przysłał. Dalejże życzyłbym bardzo i to jest wspólne 

nasze z O. Julianem życzenie, abyś tu do Rzymu wcześniej przy-

jechał z parę tygodni, abyśmy mogli we trzech nad tymi „Konsty-

tucjami” wspólnie się porozumieć i potem już rzecz przygoto-

waną wnieść na Kapitułę. Zdaje się, że rzecz bardzo byłaby po-

żyteczna, i że z Twej strony nie będzie w tym żadnej trudności. 

Bądźże tedy łaskaw tę rzecz wziąć pod uwagę przed Bogiem,  

i jeżeli tylko będzie można, zadość uczynić temu życzeniu, które 

zresztą nie jest rozkazem. Ale nie wątpię, że to weźmiesz do ser-

ca. Weźże ten list cały jako z najszczerszej miłości pochodzący  

i przyjmij go dobrym sercem. A módl się bardzo, bardzo za mnie, 

coraz więcej potrzebującego modlitw, coraz nędzniejszego i co-

raz bardziej czującego swoją nędzę. Przyłączam tu dawniej już 

rozesłany cyrkularz, chociaż  o wszystkim innym Ci sposobem  

i prędzej doniosłem. A także i list O. Juliana do synowicy i mój 

do siostry Bronisławy. 

 Pan Jezus z nami, mój najdroższy Ojcze Walerianie i Jego 

święta miłość w nas. Pozdrawiam O. Henryka i brata. Proszę po-

zdrowić najserdeczniej siostry i niech nam dadzą jakie o sobie 

wiadomości. Piszę o tym do siostry Bronisławy. 

W miłości Pana Jezusa najoddańszy ks. Piotr 
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15. List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 205) 

 

Rzym, 13 maja 1873 [r.]  

(pisany 12-go) 

 

Mój drogi Ojcze Walerianie. 

 Panie Jezu zapłać za Twój list, który przed paroma godzina-

mi otrzymałem. Ty nie możesz sobie wystawić, jakie dla mnie 

szczęście w Panu być z Tobą w porozumieniu i w jedności; rozu-

mie się w prawdziwej i Bożej jedności i porozumieniu. To naj-

piękniejsze marzenie tak jak najżywsze pragnienie mego serca, 

które już i niestety za marzenie mieć nie mogłem, i byłem się już 

z poddaniem zrezygnował na tę rzeczywistość, jaka jest między 

nami od roku. Ale Pan wszechmocny i w łasce swojej nieprze-

brany może dziś raczej tę rzeczywistość przemieni na sen już 

skończony, a tamto marzenie zamieni na rzeczywistość na dobre 

się rozpoczynającą. Co mu to trudnego? I czyż nie zechce tego 

uczynić? Ja ufam całej miłości i dobroci Jego, i cudów oczekuję. 

Oczekuję z cierpliwością i w tej mierze, i rodzaju, w jakich 

On dać zamierza, a z mojej strony z całą dobrą wolą wychodzę 

na spotkanie i wyciągam ręce na przyjęcie. Wszystko od Niego  

i dla Niego. Przed kilkoma dniami wyprawiłem list do Ciebie tak 

długo zapowiadany, w którym Ci się jasno opisałem i ze wszyst-

kiego przed Tobą wynurzyłem. Bardzo mnie cieszy, żem to już 

był wysłał, niezależnie od Twojego dzisiejszego zgłoszenia się 

do mnie. Tym sposobem dziś już nie potrzebuję rozwodzić się 

nad niczym, a Ty masz tymczasem niezależny od niczego dowód 

mojego serca i ciągle jednakowego usposobienia dla Ciebie. 

Mój drogi O. Walerianie, jeżeli Ty mi piszesz, żebym Tobie 

ufał, i że się w niczym nie zawiodę na Tobie, ja do Ciebie z mo-

jej strony mam całe prawo to samo powiedzieć. Podstawą tej na-

szej zobopólnej ufności i rękojmią tego niezawiedzenia z żadnej 

strony jest duch Boży, myśl Boża, wola Boża. Jak w tej będzie-
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my obaj stali, jej szukali, do niej szli, podług niej działali, jak 

Bóg doprawdy będzie między nami, o! wtenczas niezawodnie 

będziemy mogli sobie ufać, i z pewnością nie zawiedziemy sie-

bie. Co to będzie za szczęście! Aż nie śmiem wierzyć, a jednako-

woż wierzę i mocno wierzę w jednym najmiłośniejszym Panu na-

szym, Sprawcy wszelkiego dobrego. Te słów kilka czułem się 

popchnięty wewnętrznie do napisania i nie odkładając napisałem. 

Zanadto są drogie łaski Pańskie, żeby im zaraz na miejscu nie 

odpowiadać. Byłem zaś i jestem wolny dzisiaj mimo zapowie-

dzianych w moim ostatnim liście rekolekcji, bo te rekolekcje nie 

mogły przyjść do skutku. Zapewne dzień jeden przesiedziałem, 

kiedy O. Julian przyleciał do mnie donosząc, że stan zdrowia  

O. Karola pogorszył się bardzo i żąda ostatnich Sakramentów 

[świętych]. Pospieszyłem do św. Klaudiusza, żeby być obecnym  

i pocieszyć kochanego naszego weterana (bo jego spowiednikiem 

jest O. Julian). Było to w sobotę. Ostatnie namaszczenie odłoży-

liśmy na niedzielę. Tego dnia dwa razy u niego byłem, nareszcie 

dzisiaj w poniedziałek byłem również i niedawno od niego wró-

ciłem. Lada dzień może skończyć, więc nie śmiem wracać na re-

kolekcje, chyba że mu ustanie czkawka, która od 4 dni trwa cią-

gle, wtedy tylko będzie można myśleć, że niebezpieczeństwo nie 

jest tak bliskie. Ojcu Karolowi bardzo miłe to moje koło niego 

chodzenie, bardzo mi za nie dziękuje, a Pan Jezus daje niejedną 

rzecz dobrą, a może i bardzo dobrą dla niego powiedzieć, więc 

tym bardziej czuję, że to moim obowiązkiem. Tak więc moje re-

kolekcje na teraz nie przyszły do skutku, ale mam nadzieję, że mi 

Pan Jezus powróci niezadługo z procentem. 

Co do innych rzeczy z Twego listu odpowiem naprzód, że 

do pani Łoś i ja pisać muszę, bo do mnie pisała z powodu śmierci 

Ojca Generała. Kilka więc słów może można będzie powiedzieć 

o interesie. Jak się ułoży. Jeżeliby Niżniów przyszedł do skutku, 

tedy oczywista że upada Kraków. Udanie się sprawy z Niżnio-

wem uważałbym za najwyraźniejszą wskazówkę woli Bożej,  

a jeżeli Ci mam całą myśl moją powiedzieć, uważałbym to za 
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najlogiczniejsze, że tak powiem ze strony samej Bożej, jeżeli tak 

się godzi mówić. Nazywam to tym sposobem dlatego, że już były 

poprzednie wskazówki za Niżniowem, i że to zakończenie po-

myślne byłoby dalszym ciągiem i zaokrągleniem całej rzeczy. 

Dlatego też ja się więcej spodziewam, niż Ty się zdajesz spodzie-

wać w Twoim liście i ufam, że Niżniów nareszcie nam się do-

stanie z łaski Bożej. O pijarach w Krakowie już nic nie mówię,  

a Pan Bóg sam całą rzecz rozjaśni, i myślę że niebawem. Co do 

naszych pomyłek w całej tej rzeczy, nie ma także co mówić: my 

nic innego nie umiemy, jak mylić się; nasze szczęście, że mamy 

Pana Jezusa, który wszystko naprawia. 

 O Twoim obywatelstwie nic nie mam do powiedzenia, zo-

stawiam Panu Bogu rzecz. O Bronisławie pisałem Ci w ostatnim 

liście; nic nie zaszło nowego; zresztą pisali Ci już po mnie O. Pa-

weł i Bronisław. Oto i wszystko. 

 A teraz co do Twojej nędzy, o której mi piszesz mój Ojcze, 

najdroższy Walerianie, ja Ci jedno tylko powiem: Tobie jednej 

tylko trzeba rzeczy, prawdziwie ono słowo Pana Jezusa Unum est 

necessarium jest całe do Ciebie: tą rzeczą jest miłość. Ach gdy-

byś Ty miał miłość!!! Więcej powiem, gdybyś Ty przynajmniej 

lepiej rozumiał miłość! Proś, proś, proś o to! Pan Jezus Ci da.  

A zawsze pamiętaj, że miłość nie jest dobrotliwością, łaskawo-

ścią, wspaniałomyślnością, szlachetnością, itd., itd. Owszem, to 

może być nieraz jak najprzeciwniejsze miłości. 

 Miłość jest oddaniem się, wyjściem z siebie i przejściem  

w tego, którego się kocha. Dajże Ci to, Panie Jezu, daj i mnie,  

i nam wszystkim! 

Brat Eustachy (Skrochowski) zapytuje, czy ma rysować plan 

przyszłego klasztoru. Powiada, że musi teraz wiedzieć, bo to mu za-

bierze 3 do 4 miesięcy okrągłych czasu, to jest wakacje całe, a więc 

tym bardziej, im prędzej będzie potrzebny. 

 Módlcie się bardzo za Ojca Karola. Ponieważ ten list dzisiaj do-
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piero odchodzi (13 maja), więc dodaję że Skrochowskiemu kazałem 

samemu o wszystkim napisać i dałem mu na to 3 dni czasu. Siostry 

najserdeczniej pozdrawiam, a matkę, jeśli wróciła tysiąckrotnie. 

Czekam listu. 

      W Jego miłości najoddańszy ks. Piotr 

 

 

16. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1144) 

 

Rzym, 15 maja, 1873 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze. 

Wczoraj wieczorem, o samym Ave Maria, to jest o godzinie  

7 
3
/4 wieczorem Ojciec Karol życie zakończył. Jeszcze w sobotę 10 

maja Ojciec Julian przyszedł mi powiedzieć, że O. Karol prosi  

o ostatnie namaszczenie, bo się zbliża do końca i już od pewnego 

czasu męczyć go poczęła czkawka nieustająca. Wskutek tego zawie-

siłem rekolekcje, którem był rozpoczął i udałem się do św. Klaudiu-

sza. Ostatnie namaszczenie daliśmy kochanemu Ojcu dopiero naza-

jutrz, bo jeszcze nie było niebezpieczeństwa. W niedzielę tedy 11 

maja przyjął on naprzód Św.[ięty] Wiatyk i to siedzący na krześle, 

przed którego przyjęciem przemówił do obecnych, choć przerywa-

nym przez czkawkę głosem, szczególnie prosząc o przebaczenie,  

a następnie o modlitwy. Po Komunii Świętej złożony został na łożu  

i otrzymał oleje święte przez ręce O. Juliana, którego na to uprosiłem 

jako spowiednika zmarłego. Potem spokojnie przepędził dzień cały. 

Nazajutrz to samo, wyjąwszy, że go czkawka ciągle dręczyła, a tego 

dnia miałem z nim dłuższą i dobrą rozmowę o rzeczach ostatecznych 

i zbudowany byłem jego gotowością do ostatniego przejścia, a zara-

zem głębszym i delikatniejszym zwrotem serca i duszy do Pana Je-

zusa. 

We wtorek 13 maja byłem u niego znowu z rana i wieczorem, 

miałem jeszcze dłuższą rozmowę, szczególniej o wierze, nadziei i mi-
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łości, jaką mieć w tym razie potrzeba, to jest wybierając się do mie-

szkania wiecznego i zapytałem się go na końcu, chcąc przekonać się, 

czy uważał: „czy rozumie dobrze to wszystko?” Odpowiedział: „o!  

i jak rozumiem!” Z niewymownym i do nie oddania głosem i gestem. 

Powiedziałem mu dalej, żeby nazajutrz przyjął znowu św. Wiatyk. 

Podziękował bardzo i z uśmiechem dodał zwykłym sobie żartobli-

wym sposobem: „jakże nie przyjąć gościa tak wielkiego, kiedy taki 

grzeczny!” I w ogóle mówiąc zachowywał wciąż swoją wesołość, tyl-

ko teraz była, że tak powiem poważniejsza i zmieszana z jakąś miłą 

dobrocią. Przy tym wszystkim cierpiał bardzo wiele. Ta czkawka nie-

słychanie go męczyła, już nic przyjmować nie mógł do siebie. Ale 

jego główna choroba od trzech lat go męcząca i trzymająca wciąż mię-

dzy życiem a śmiercią, zaczęła teraz rozwijać się spiesznie i zbliżać do 

końca razem z chorym. Już w niedzielę nie mógł oddawać uryny i na-

rzędzie chirurgiczne już nie sprawiało skutku. Wkrótce i gangrena się 

rozwinęła. Na bóle, które ten stan wywoływał czasem tylko się skrzy-

wił, czasem jęk długi wydał, zresztą spokojny, a jak się z nim mówiło, 

miły i uśmiechnięty.  

We środę z rana, to jest wczoraj z rana o godz. 5 
1
/2 przyjął po 

raz drugi Wiatyk. Nadszedłem z Kolegium w chwilę po przyjęciu  

i przed odejściem na zmówienie Mszy świętej, rzekłem mu do ucha: 

jakże mnie cieszy, że masz Pana Jezusa! Otworzył oczy z najmocniej-

szym wyrazem wiary i pokoju, szczęścia wewnętrznego i skłonił gło-

wą na moje słowa, a kiedy mu dodałem, że idę zmówić Mszę świętą 

na jego intencję zaczął mnie po ręku całować. W ogóle wszystkie 

oznaki miłości mu okazane przyjmował z wielką wdzięcznością. Tę 

noc przepędzili byli przy nim jeden po drugim O. Władysław i O. Ju-

lian z wielką pociechą kochanego Ojca. I O. Juliana całował on nieraz 

po ręku i był mu bardzo wdzięczny; ten zaś bardzo zbudowany  

i wdzięczny Bogu za dyspozycje, jakie dawał jego penitentowi. Wyra-

zem była łaska Boża nad jego osobą, a najbardziej widoczna w szcze-

gólnej cierpliwości, jaką okazywał, tudzież w wielkiej wierze i ufności 

w Bogu. Wróciłem do św. Klaudiusza około 10-ej i bawiłem do 12-ej 

przeszło. O. Karol był osłabiony i coraz słabszy, ale zupełnie przy-
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tomny. Po moim odejściu ciągnął się dalej ten sam stan, który jeszcze 

nie zapowiadał stanowczo końca, ale przed Ave Maria, już przez pe-

wien czas chory nie dawał był znaków przytomności, aż dopiero na 

kilka minut przedtem. Obecnymi byli O. Julian, który go już nie od-

stępował i O. Władysław, i dwóch braciszków, a szczególniej brat 

Franciszek de Norma
26

, który jak wiesz przez całe te trzy lata pielę-

gnował chorego, i aż do końca czynił to z prawdziwą i uznania godną 

miłością, za co go w chwilę po śmierci O. Karola najserdeczniej uści-

skałem i podziękowałem. Chory przed samą śmiercią został obudzony 

zapewne ostatnim bólem, otworzył oczy i poznał obecnych, zaczął 

ruszać ustami i krzyż całować, dostał raz jeszcze rozgrzeszenie  

i w chwilę potem spokojnie duszę Bogu oddał. Wtedy właśnie znowu 

nadszedłem. Bardzo mi żal było, że nie byłem przy ostatniej chwili, 

choćby dla mojej pociechy, bo pomocy duchownej dopełnił najzupeł-

niej O. Julian, jak wiesz spowiednik zmarłego. Po chwili zeszli się 

bracia i zmówiliśmy De Profundis razem; ja przedtem u nóg zmarłego 

jużem się dłużej był pomodlił, z bardzo wielkim uczuciem szczęścia, 

że tak widoczną łaską swoją Bóg najlepszy otoczył ostatnie chwile te-

go dobrego naszego Ojca. To uczucie zbudowania, pokoju, wdzię-

czności dla Boga objęło wszystkich braci. 

Jutro w piątek, 16 maja od godz. 8 z rana Eksekwye, o 9-ej 

Msza św.[ięta], którą da Pan Bóg będę ja śpiewał, potem odnie-

siemy go razem na cmentarz, jak przed paroma miesiącami na-

szego Ojca Generała. Ciało nieboszczyka dziwnie mile wygląda, 

nawet nie cuchnie, ledwie że go czuć nieco jak chorego. Jednym 

słowem za wszystko Panu Bogu chwała i dzięki. Deo gratias! 

Dodaję o czym innym, że pani Mostowska już od paru tygodni jest  

w Krakowie, ale jeszcze nie umieszczona. Zajmuje się nią ks[ię]żna 

Cecylia Lubomirska. My tu dzięki Bogu zdrowi jesteśmy. Pan Jezus 

z nami. 

W Jego miłości najoddańszy brat i sługa ks. Piotr 

___________ 
26

  DE NORMA FRANCISZEK CR – brat zakonny, (1834-1898). 
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[P. S.] Proszę o zmówienie po 3 Msze św.[ięte] za duszę O. Ka-

rola. 

 

17.  List do O. Wincentego Barzyńskiego CR (ACRR 2086) 

 

Rzym, 19 maja 1873 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Wincenty
27

. 

List Twój z 24 kwietnia dziś dopiero otrzymałem. Nie wiem, 

czy Ci doniosłem, że Twój weksel na 143 lir. (nie franków, przy-

najmniej tak mi wypłacili, to jest lirami, a trzeba wiedzieć, że teraz 

20 fr. jest tyle co 23 liry, tak że na 140 fr. straciliśmy 21 lir.), otóż ten 

weksel otrzymałem. Nie mówisz w Twoim przeszłym liście, w któ-

rym był ten weksel, jaki jest rachunek między nami co do Mszy 

[świętych] i jakie Msze [święte] my mieliśmy odprawiać, żeby 

sprawdzić, czy są odprawione. Bądźże łaskaw w swoim przyszłym 

liście to dobrze wyszczególnić. Dziś donoszę Ci o nowej stracie, ja-

kie poniosło nasze Zgromadzenie. Odumarł nas kochany nasz O. Ka-

rol Kaczanowski, jak najlepszą, jak najszczęśliwszą śmiercią. Przy-

łączam tutaj kopię listu mego do O. Aleksandra, w którym tę śmierć 

opisuję, z niej się dowiesz o wszystkim, a po przeczytaniu bądź 

łaskaw posłać ją zaraz do O. Feliksa. Proszę Was, abyście zmówili 

każdy po 3 Msze święte za duszę O. Karola z obowiązku, a resztę 

Mszy [świętych] i nabożeństwa zostawiam do dobrej woli. 

Czy O. Feliks otrzymał moje wezwanie (przyłączone do aktów  

o śmierci O. Generała), abyście głosowali na delegata od domu ame-

rykańskiego na Kapitułę ogólną Zgromadzenia, która tu ma się zebrać 

na św. Piotra? Czekam od tego kochanego Ojca odpowiedzi. Zapewne 

w tych dniach przyjdzie. Od Ciebie zaś mój drogi Ojcze Wincenty 

___________ 
27

  BARZYŃSKI WINCENTY CR – (1838-1899). Do Zgromadzenia Zmartwych-

wstania P. N. J. Chr. wstąpił 1 .03. 1865 r. Święcenia kapłańskie przyjął  

27. 10. 1861 r. Zmarł 2 maja 1899 r. w Chicago (USA). 
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czekam wytłumaczenia o Twoim przeniesieniu się z S. Antonio do 

Martynec i Twoim przedsięwzięciu budowania szkoły. Czyś się o tym 

porozumiał z O. Feliksem, czyś był pisał o tym do O. Generała? Sło-

wem proszę całą tę historię opisać. Co do braciszków, o których do 

Martynec prosisz, w tej chwili ich nie ma, szczególniej takiego, co by 

po angielsku mówił; ale i o tym trzeba, abyś się porozumiał z O. Fe-

liksem i w ogóle nic bez niego nie robił.  

Widzę z Twych listów, że Twój brat ks. Józef jest w S. Antonio. 

Proszę go bardzo pięknie pozdrowić. Czy trwa, jak tu w Rzymie oświad-

czył w myśli połączenia się z nami?  

Pan Jezus z nami mój najdroższy O. Wincenty. 

W Jego miłości najoddańszy brat i sługa ks. Piotr 

[P. S.] Ojcu Feliksowi serdeczne ukłony. 

 

 

18.  List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1145) 
 

Rzym, 20 maja 1873 [r]. 
 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze. 

Z powodu śmierci O. Karola wypada przybrać jednego przy-

najmniej Członka Rady, tymczasowego, według przewidzenia „Kon-

stytucji” i z tym się do kochanego Ojca Aleksandra udaję. Wiem, że 

się na rzecz zgodzisz i na osobę zgodzisz, bo w obecnym stanie rze-

czy jest jedna tylko na to osoba, to jest O. Leon. Proszę więc tylko 

napisać mi o tym, żeby rzecz miała urzędową wagę. 

Napisałem długi i stanowczy list do O. Józefa; chciałbym go 

przyłączyć w kopii, zobaczę, czy O. Julian podejmie się przepisać.  

W tym liście przyrzekłem O. Józefowi, że Cię poproszę, byś mu 

udzielił mego listu ze szczegółami o śmierci O. Karola, a chociaż 

przypuszczam, żeś to już sam był łaskaw uczynić, niemniej jednak 

proszę Cię o to na wszelki wypadek. Ojciec Władysław bardzo chęt-



 

 49 

nie uczy się Teologii moralnej i gotuje się do zdania egzaminu na 

spowiednika. Zdałem go, jak to już pisałem na Ojca Juliana, zwłasz-

cza że w tych czasach chciałem się zamknąć na rekolekcje. Te reko-

lekcje jednak dotąd mi się jakoś nie udały. Ledwie, że je zacząłem 8 

maja, kiedy już 10 zbliżanie się do końca Ojca Karola oderwało mnie 

od nich i trzymało oderwanym nie tylko do 14-go, to jest dnia 

śmierci, nie tylko do 16-go, tj. dnia pogrzebu, ale mogę powiedzieć 

do dziś 20-go mam nadzieję, że jutro je na dobre rozpocznę. Proszę 

się bardzo, bardzo modlić za mnie w tym czasie mych rekolekcji. 

Mam przynajmniej spokojne sumienie, że na wszystkie strony po-

wyprawiałem listy. A co do tych rekolekcji widzę z weselem, że one 

tak się rozpoczynają, iż się skończą na zstąpienie Ducha Świętego  

i biorę to za dobrą wróżbę. Niemniej proszę o modlitwy. 

22 maja 1873 [r]. Zdecydowałem się sam przepisać mój list do 

O. Józefa i posłać mu ten na czysto przepisany, tym sposobem będzie 

w jego oczach lepiej wyglądał, bo będzie bez tych przemazywań  

i poprawek, jakie się znajdują w tym pierworysie, który Tobie posy-

łam. 

Posyłam Ci więc ten pierworys. Czułem się w obowiązku uczy-

nienia tego, nie przestając na prostym zawiadomieniu Cię o rzeczy, 

tym bardziej, że Twoje zdanie mój drogi Ojcze jest, jak wiem, prze-

ciwne temu, co uczyniłem i jeszcze w ostatnim liście pisałeś o Ojcu 

Józefie: non est inquietandus. Przez długi czas byłem dosyć za Two-

im zdaniem. Ale jak przyszło nareszcie pisać do O. Józefa z we-

zwaniem na Kapitułę, choćby dla spełnienia prostej formalności, mu-

siałem przecież zastanowić się nad tym, co mu napisać, a więc mu-

siałem i pomodlić się. Otóż w modlitwie cała rzecz tak mi jasno sta-

nęła przed sumieniem i mój obowiązek z taką mocą dał mi się uczuć, 

że za nic w świecie nie mógłbym był inaczej postąpić. Ciebie mój 

drogi Ojcze Aleksandrze już się nie radziłem, bo wiedziałem jakiego 

jesteś zdania, Ojcu zaś Julianowi wszystko powiedziałem i pokaza-

łem, a on nie tylko pochwalił, ale podziękował, że raz przecież po-

stawiłem tę sprawę tak, jak postawioną być była powinna. A więc ta 
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rzecz już skończona. 

List mój jeszcze dlatego Ci posyłam mój drogi Ojcze Aleksan-

drze, że ufam Twojej miłości i dobrej chęci dla Ojca Józefa, iż mu 

zechcesz dopomóc w tej tak ważnej dla jego duszy sprawie. Trzeba 

tedy, żebyś o wszystkim wiedział. Dla niego nie ma nic innego do 

uczynienia, tylko wrócić do Zgromadzenia. Po Kapitule pozostanie  

w Rzymie jako członek Rady i jako taki będzie miał wszelkie swo-

body zgodne ze stanem zakonnika, a zarazem wszelkie możebne wy-

gody. Zaręczam, że wszyscy Ojcowie będą dla niego z największym 

uszanowaniem począwszy od Ojca Juliana, a o sobie nic nie mówię, 

dla mnie będzie największym bodźcem do miłości i usług to samo, że 

mnie Pan Jezus użyłby tym sposobem za okazję niejako, bo nie po-

wiem nawet za narzędzie do sprowadzenia go wśród nas na powrót, 

na dawne i pierwsze jego na drodze Bożej miejsce. Uczyń, co bę-

dziesz mógł mój drogi Ojcze, a ja tymczasem będę się modlił jak naj-

lepiej, Pan Bóg da, na tę intencję. Co do Kapituły jestem tego prze-

konania, że wszyscy Ojcowie będą jednego w tym zdania i to w obu 

przypadkach, czy pomyślnym, co daj Boże, czy też przeciwnym. 

Wszyscy z największym szczęściem powitają O. Józefa na nowo  

w Zgromadzeniu, jak są dzisiaj zasmuceni, że żyje poza Zgromadze-

niem. 

Ojciec Karol przed śmiercią napisał był list do O. Józefa, żeby  

w ostatnim razie podał się do dymisji. Na to O. Józef odpisał, ale od-

powiedź przyszła już po śmierci; odpisał zaś list dziwny, w którym 

dowodzi, że podług nowej „Reguły” nie jest ani zakonnikiem, ani 

członkiem Rady, bo go nie wybrano, ale że mimo to jest i zakonni-

kiem i członkiem Rady właśnie dlatego, że go nie wybrano, i że go 

nikt usunąć nie może, albowiem jest jednym z Założycieli. Mówię, 

że to dziwne, bo przez to uważa Zgromadzenie jako swój folwark,  

w którym zawsze mieszkać może, nie zważając na to, co się z tym 

folwarkiem stało. Ponieważ drugi adres na tym liście był do O. Julia-

na, więc ten odpisał bardzo pokornie, ale bardzo logicznie zbijając te 

niesłychane twierdzenia. Donoszę i o tym dla wiadomości. Nareszcie 
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dzisiaj rozpoczynam rekolekcje! Deus adjuvet! Polecam się bardzo, 

bardzo modlitwom Ojca Aleksandra, skończę oświadczając, że zaw-

sze a bardzo, bardzo, bardzo Ojca Aleksandra kocham, rozumie się 

w najlepszej miłości Pana Jezusa. Pan Jezus z nami. 

Jego a w Nim twój brat i sługa ks. Piotr 

 

 

19.  List do O. Józefa Hubego CR (ACRR 1378) 

 

Rzym, 20 maja 1873 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Józefie. 

Bardzo przykro jest i trudno dla mego człowieczeństwa pisać 

do Ciebie mój najdroższy Ojcze Józefie i zwlekałem mimowolnie, aż 

dotychczas, chociaż już dawno czas był, abym do Ciebie pisał. Dalej 

zwlekać nie można, bo się Kapituła nasza zbliża i ja z obowiązku 

mego muszę Cię na nią zawezwać, więc i pisać koniecznie muszę. 

Miałeś dotychczas skądinąd i pisemnie, i ustnie od O. Aleksan-

dra szczegóły o śmierci O. Hieronima, więc do nich nie wracam. 

Przed kilkoma dniami Pan Bóg nam zabrał O. Karola i o tej śmierci 

pisałem obszerniej do O. Aleksandra, i on zapewne ten list pokazał, 

w każdym razie pisząc teraz do niego, poproszę go o to. Więc i do tej 

drugiej śmierci nie wracam także. Przystępuję do głównej rzeczy, 

jaka jest między nami a Bogiem. 

Powiedziałem, że dla mego człowieczeństwa bardzo trudno 

albo raczej przykro jest przystąpić do tego, pozwól że się wytłuma-

czę. Po ludzku daleko milej byłoby dla mnie zachować te stosunki 

spokojne i niczym nie zamącone, jakie od lat tylu między nami 

trwają, i które by ciągle były trwały, gdybym nigdy był nie został 

kochanego Ojca Józefa przełożonym. Ale w tej chwili rzecz ma się 

inaczej, bo jakkolwiek tymczasowym tylko, nie mniej jednak jestem 

prawdziwym Ojca Józefa przełożonym. Więcej jeszcze, bo z po-
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wodu Kapituły i zawezwania na nią muszę poruszyć z obowiązku 

całą sprawę położenia Twego w Zgromadzeniu mój drogi Ojcze Jó-

zefie, a stąd choćbym dla jakichkolwiek powodów chciał się nawet 

zamknąć w milczeniu, nie mogę. Pomodliłem się też szczerze, a dzi-

siaj szczególnie na tę intencję do Boga, aby mi dał jasne sumienie  

i najlepszą dobrą wolę do spełnienia mego obowiązku i o to, co mi 

sumienie powiada, abym Ci oświadczył. 

Pierwsza rzecz, mój najdroższy Ojcze Józefie jest ta, że Ty nie 

jesteś na swoim miejscu. Twoje miejsce jest w Zgromadzeniu,  

i w Zgromadzeniu razem z braćmi być i żyć powinieneś pod wspól-

nym posłuszeństwem. Powiesz mi, że tam, gdzie jesteś nie jesteś 

przeciw woli Przełożonych swoich. Nie wchodzę w dyskusję, cho-

ciaż wiem, że śp. O. Hieronim nie był nigdy zadowolony z Twego 

obecnego pobytu poza Zgromadzeniem, że nawet nań pozytywnie 

nie zezwalał, i że go tylko tolerował. Ta tolerancja mogła Cię do 

pewnego stopnia w sumieniu uspokajać, ale w każdym razie była ona 

tylko rzeczą osobistą Przełożonego, to jest zależną od niego, póki 

jego osoba była Przełożonym, po jego ustąpieniu rzecz cała wraca do 

swoich naturalnych warunków. Dziś tedy na nowo przedstawia się 

cała ta sprawa do rozstrzygnienia, to jest, czy jesteś na swoim miej-

scu, i czy Ci Przełożony może pozwolić pozostać na nim? Otóż mo-

im zdaniem przed Bogiem, w sumieniu naprzód nie jesteś na swoim 

miejscu, a następnie Przełożony nie może Ci pozwolić na nim zosta-

wać. 

Mówię naprzód, że nie jesteś na swoim miejscu. Rzecz prosta, 

bo na tym stanowisku, na którym się znajdujesz nie żyjesz w Zgro-

madzeniu i wyjęty jesteś z pod wspólnego posłuszeństwa. Coś po-

dobnego można by przypuścić jako wyjątek, dla jakichś bardzo waż-

nych powodów, na jakiś czas, ale nie jako rzecz stałą i bez prawdzi-

wych powodów wypływających z „Reguły”. 

Mówię następnie, że Przełożony nie może na Twoje stanowisko 

zezwolić i właśnie dlatego nie może zezwolić, że tu nie ma żadnych  

z „Reguły” wypływających, albo choćby przez „Regułę” usprawiedli-
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wionych powodów, nie zważając na to, czy weźmiemy dzisiejszą 

„Regułę” za prawidło, czy dawną przez Ciebie dobrowolnie przyjętą. 

Więc pierwsza rzecz, którą Ci miałem powiedzieć jest ta, że nie jesteś 

na swoim miejscu, i że jeżeli Cię dotychczas uspokajała tolerancja al-

bo mniemane zezwolenie O. Hieronima, dziś nie ma już tej racji. 

Druga rzecz jest prostym tej pierwszej następstwem, a jest ta, 

że powinieneś wrócić na swoje stanowisko w Zgromadzeniu i wrócić 

bezwarunkowo. Rzecz to sumienia dla Ciebie, mój drogi Ojcze Józe-

fie, a powinna być dla Twego sumienia równie jasna i konieczna. 

Złożyłeś śluby, te śluby ważne z siebie samych, zatwierdził nadto 

Kościół, jak jest w naszym dekrecie, na czele „Reguły” i wskutek te-

go, czy podług nowej, czy podług dawnej „Reguły”, czy nawet bez 

żadnej „Reguły”, wskutek mówię tych ślubów samych, powinieneś 

żyć w Zgromadzeniu, w którym ślubowałeś pod wspólnym posłu-

szeństwem i w warunkach zakonnego życia. Toś zawsze winien Bo-

gu, mój drogi Ojcze, a nie będąc w tych warunkach powinieneś do 

nich wrócić. 

Najlepszą sposobnością do tego jest zebranie się Kapituły. Po-

nieważ niezadługo to ma nastąpić, więc do tego czasu nic nie prze-

szkadza spokojnie pozostać tam, gdzie jesteś, ale na Kapitułę powi-

nieneś przybyć i z urzędu wzywam Cię do tego, i tylko przybyć z zu-

pełnym postanowieniem wejścia od razu w całkowite życie zakonne  

i we wszystkie jego warunki. I to jest trzecia rzecz, którą Ci miałem 

powiedzieć mój drogi Ojcze, to jest, że na Kapitułę koniecznie trzeba, 

żebyś przyjechał jako prawdziwy i całkowity zakonnik. Jesteś człon-

kiem Rady i tego Ci nie zaprzeczam, owszem chętnie przyznaję, nie 

wchodząc w wyobrażenie, jakie o tym członkostwie Rady wynurzyłeś 

w swoim liście ostatnim do O. Karola. Jesteś tedy członkiem Rady, 

ale przedtem jeszcze jesteś zakonnikiem. Skoro tym ostatnim być nie 

chcesz, pierwszym być nie możesz. Z tego, jak widzisz koniecznie 

wypływa, że do Kapituły należeć nie możesz jako Członek Rady, je-

żeli nie wrócisz wprzódy na Twoje stanowisko w Zgromadzeniu i nie 

oświadczysz, że jesteś i chcesz pozostać prawdziwym zakonnikiem. 
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To oświadczenie uczyniwszy przed Bogiem w sumieniu uczynić 

potem powinieneś przede mną, jako przed obecnym Przełożonym 

Zgromadzenia i Stróżem „Reguły”, i życia zakonnego. Tego dosyć 

będzie, ale tego trzeba. Wybacz mój najdroższy Ojcze Józefie, że tak 

stanowczo o tym wszystkim mówię. Tylko wyraźne poczucie mego 

obowiązku mogło mi dać siłę potrzebną do podobnego odezwania się 

do Ciebie. Więc kończę i zdobywam się na ostatnią siłę odważenia się 

na to, co Ci teraz powiem: oto, że gdybyś takiego oświadczenia wcze-

śniej, to jest przed rozpoczęciem Kapituły nie uczynił, będę się czuł  

w obowiązku wniesienia całej sprawy na Kapitułę i postawienia jej  

w ten sposób, czy możesz być członkiem Rady i zasiadać na Kapitule, 

jeżeli nie jesteś i być nie chcesz prawdziwym zakonnikiem? 

Oto, co Ci miałem do powiedzenia, mój najdroższy Ojcze Józe-

fie, oto co Ci najspokojniej powiedziałem, a powiedziawszy mam  

w duszy i w sumieniu, jakby zaspokojenie w głębokim uczuciu, że 

dopełniłem mego obowiązku i woli Bożej. Więcej powiem: dziękuję 

nawet Bogu, że mi dał siłę i odwagę potrzebną do powiedzenia tego, 

jak mi przedtem dał jaśniejsze widzenie mojego w tym obowiązku; 

dziękuję Mu, bo to tylko od Niego mieć mogłem, że nie prześlizgną-

łem się koło rzeczy tak ważnej, albo też nie trzymałem oczu zam-

kniętych tak sobie po ludzku, bez względu na to, co jest Bożego w tej 

rzeczy. 

Ojcze mój Józefie najdroższy podnieś się wyżej niż tam, gdzie 

stoisz. Albo jesteś zakonnikiem, albo nim nie jesteś. Jeżeli nie jesteś, to 

postaw jasno rzecz całą, a wtedy ustanie wszelkie między nami niepo-

rozumienie, chociaż zarazem i stosunki zakonne. Lecz, jeśli jesteś za-

konnikiem, to bądźże nim w całej prawdzie. My zakonnikami w całej 

prawdzie być chcemy; owszem, mamy to przekonanie, że kto w całej 

prawdzie zakonnikiem być nie chce i nie stara się, ten zgoła zakon-

nikiem nie jest. I tu Ci powtarzam: podnieś się wyżej, niż tam, gdzie 

stoisz i chciej widzieć rzeczy w całej ich prawdzie. Pan Bóg powołał 

nas do życia zakonnego i pokazał nam, jakie to ma być nasze życie 

zakonne, takie, jakiego chce dzisiaj w tych ostatnich czasach w Ko-
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ściele, a życie zakonne, jakiego chce dzisiaj jest, jakie tylko kiedy było 

najdoskonalsze, owszem śmiałbym powiedzieć, doskonalsze niż kie-

dykolwiek było, bo dzieła Boże z postępem Jego działania coraz są 

wyższe i doskonalsze. Prawda, żeśmy najnędzniejsi, ale od czego łaska 

Boża i dobra wola? A potem Pan Bóg przyjmuje samo staranie się  

o rzecz, byleby szczere i w pokorze wytrwałe. Więc nam nic nie prze-

szkadza w naszym powołaniu i jesteśmy do tego powołani, aby być 

prawdziwymi i najdoskonalszymi zakonnikami, a choćbyśmy i nigdy 

nie doszli do tego, zawsze jednak powinniśmy się tak postawić i tak 

dążyć, byśmy dojść mogli i wtedy staje powołanie nasze. Otóż mój 

najdroższy Ojcze Józefie, tu się postaw i w tym świetle, z tego stano-

wiska patrz na rzecz całą. Zresztą obowiązkiem Twoim jest w ten spo-

sób się postawić, bo z łaski Bożej dzisiaj w Zgromadzeniu naszym 

wszyscy Ojcowie (mówię o ich ogóle w moralnym przyjęciu) tak się 

na tę rzecz zapatrują; możesz to przyjąć albo nie przyjąć dla siebie, ale 

mówiąc z nami i chcąc żyć z nami w życiu zakonnym tak, a nie ina-

czej powinieneś się na to życie zapatrywać, bo inaczej żyć z nami nie 

możesz. Więc tu się postaw drogi Ojcze i szczerze, ufnie a pokornie 

spytaj Pana Boga, czy masz takie powołanie, czy go też nie masz? Od 

prostej odpowiedzi na to pytanie zawisł cały nasz dalszy stosunek,  

w niej będzie rozstrzygnięcie całej kwestii między nami a Tobą. Twoja 

szczerość, sumienie, wzgląd na Boga i na nas, każą Ci niezawodnie 

tak, a nie inaczej całą tę kwestię postawić i dać nam szczerą i stanow-

czą odpowiedź. 

Nie potrzebuję Ci dodawać, czego dla Ciebie pragnę mój Ojcze 

najdroższy i o co Pana Boga proszę. W każdym razie o to, aby się 

stała wola Jego przenajświętsza. Przepraszam, jeśli mogło Cię do-

tknąć jakie słowo w tym liście, ale w sercu nie poczuwam się do ni-

czego, owszem czuję, że pisałem z najlepszym sercem; w każdym ra-

zie przepraszam. Życzę Ci wszystkiego najlepszego, łaski wszelkiej, 

a przede wszystkim tej, która najpotrzebniejsza. Polecam się sam 

Twoim modlitwom i rachuję na Twoje dobre serce i pamięć przed 

Panem. Pan Jezus z nami. 

W Jego miłości najoddańszy ks. Piotr 
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[P. S.] Pani Borowskiej najpiękniej kłaniam [się]. Posyłam 

cyrkularz z zaproszeniem na Kapitułę. 

 

 

20.  List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 1396) 

 

Rzym, 20 maja 1873 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

Pisałem do Ciebie dnia 12 maja i donosiłem, że O. Karol dogo-

rywa, i że z tego powodu opuścić musiałem rozpoczęte rekolekcje. 

Jakoż dnia 14 maja, we środę tak jak O. Przełożony i również o Ave 

Maria, tą razą było ono o 7 
3
/4, życia dokonał najpiękniejszą śmiercią. 

Starałem się główniejsze rysy zebrać w liście, którym nazajutrz napi-

sał był do Ojca Aleksandra. Tego listu dałem sporządzić kilka kopii, 

żeby rozesłać do naszych domów, i czy uwierzysz, że ten egzem-

plarz, który tu przyłączam jest siódmy z rzędu, tak się z Wami spóź-

niłem? Dlaczego zaś, to mi pozwolisz w kilku słowach powiedzieć. 

Piątek 16 maja był dzień pogrzebu i odprowadzaliśmy ciało na 

cmentarz, więc nie było czasu przepisywać kopie tego listu. Uczy-

niono to dopiero w sobotę i ja w niedzielę zacząłem je rozsyłać, 

chcąc w niedzielę wieczorem na nowo wejść na rekolekcje. Tym-

czasem przyszedł list od matki Marcelliny, list za który jej niewymo-

wnie wdzięczny jestem i według tego proszę jej podziękować, póki 

sam nie odpiszę. Ale ten list nader ważny dla mnie, za który niech jej 

Pan Jezus zapłaci, wywołał we mnie potrzebę odpisania jej - zaś  

w następstwie rozmaitych uwag i racji, które mi się nasunęły wynikła 

potrzeba pokończenia wszystkich zaległości przed wstąpieniem na 

rekolekcje, a nawet przed tym napisaniem do matki Marcelliny. Więc 

w niedzielę zaraz napisałem dwa listy, wczoraj napisałem i wy-

prawiłem ich sześć, a dziś znowu wprawdzie trzy tylko, a ten czwar-

ty krótki do Ciebie, ale między tymi dzisiejszymi był jeden bardzo 

ważny i dosyć długi do Ojca Józefa, określający stanowczo jego sta-
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nowisko przed Bogiem i w Zgromadzeniu, który mi zajął dużo czasu. 

Tym sposobem uprzątnąłem się z zaległościami, śmiem powiedzieć 

obowiązkami. Więc jutro da Pan Bóg napiszę list do matki Marcel-

liny, i jeśli da dalszą łaskę rozpocznę wieczorem rekolekcje. Nie 

chcąc i nie przewidując bardzo mi mile wypadł ten początek rekolek-

cji na wigilię Wniebowzięcia Pańskiego, a skończy się w wigilię wi-

gilii Zesłania Ducha Świętego, co sobie biorę za dobrą wróżbę. 

Ach módlcie się za mną, módlcie się, módlcie. Niech raz odpo-

wiem Panu memu według tylu łask danych mi tak szczodrze a miło-

siernie, a przeze mnie tak niewiernie przyjętych w ciągu życia mo-

jego. List do Ojca Józefa dałem do przepisania O. Julianowi, które-

mu go czytałem i sam on uznał tego potrzebę. Będę go zapewne mu-

siał komunikować wszystkim członkom Kapituły, a tymczasem 

przyślę go Tobie pod warunkiem odesłania albo odwiezienia. 

Lecz dzisiaj o sprawach pisać nie chcę. Głównym celem jest 

przesłanie wiadomości o śmierci Ojca Karola, a zarazem polecenie 

go Waszym modlitwom, chociaż co do niego mamy nadzieję, że po-

szedł niemal prosto do nieba. Wielką po sobie zostawił woń zbudo-

wania. Wy obaj z obowiązku zmówcie za niego po 3 Msze święte,  

a co więcej, to będzie z dobrej woli. Siostry niech dadzą, co będzie 

łaska. Tę wiadomość o śmierci Ojca Karola, tu osobno przyłączoną 

chciałem właściwie przesłać w liście do matki, o którym wyżej 

wspomniałem, i który sądziłem, że najdalej dziś wyprawię. Ale, że 

się to pisanie tak mimo mej woli odwlekło, a nie chciałbym niepo-

trzebnie i 24 godzin zwlekać, więc dziś osobno do Ciebie wypra-

wiam. Jeszcze raz proszę o modlitwy. Siostrom najserdeczniej kła-

niam, a Matce raz jeszcze z serca dziękuję i z całej duszy błogosła-

wię, i o modlitwy proszę. Za Ciebie mój najdroższy niewymownie 

się modlę. Ja jestem niezmiernie lichy, nikczemny i nędzny, i nicze-

go niewart. To jedno tylko powiedzieć Ci dziś mogę. Jednakże Pan 

jest dobry niewymownie i nad wszystko dobry. On z nami! 

Twój w Jego miłości ks. Piotr 
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21.  List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 1397) 

 

Rzym, 21 maja 1873 [r]. 

 

Drogi mój i bardzo drogi Ojcze Walerianie. 

Tylko co skończyłem list do matki, kiedy mi z poczty list od 

Ciebie przynoszą. Gdybyś był przede mną obecny, to bym zaraz po 

skończeniu czytania rzucił Ci się był na szyję i uściskał serdecznie. 

Odwołałbym nawet wszystko, co Ci napisałem, że miłości nie masz, 

tak rzeczywiście w tym liście jest ta dobra miłość obecna. 

Teraz jednak, ponieważ nie jesteś Ty sam przede mną, czynię 

coś podobnego w duchu, a co do miłości trzymam dystynkcję scho-

waną w kieszeni (zapewne inter tempu set tempus, albo inter abso-

lute, et inter secundum quid) i nie chcę jej wcale pokazywać, żeby 

nie zamącić wesela chwili obecnej. Dziękuję Ci serdecznie mój drogi 

Ojcze Walerianie za całe Twoje usposobienie, z jakim ten list napi-

sałeś i choć się bronisz od napaści, to jednak w taki sposób, że mi na 

końcu podajesz rękę, której nie można najczulej nie uścisnąć. Więc 

niechże i tak będzie i niech zwycięży: kochajmy się! 

Zwłaszcza że w gruncie mogę przystać i powinienem nawet 

przystać na Twoje wnioski, szczególnie na główny. Ten wniosek jest 

co do Twego stosunku z matką, o ile w nim rozróżniasz stronę tyczą-

cą się Zgromadzenia i stronę tyczącą się duszy własnej. Niezawod-

nie, że ścisłe prawo ma Przełożony tylko do pierwszej, do drugiej zaś 

tyle, ile Panda, według Twego własnego wyrażenia. Więc to przyj-

muję i w tym się zgadzam z Tobą. 

Tę ostatnią rozmowę z O. Przełożonym staram się Ci opisać 

dokładnie. Zrobiła ona na mnie wrażenie i dlatego położyłem nacisk, 

a byłem szczególnie pod tym wrażeniem, że to była ostatnia myśl 

jego i rzeczywisty zamiar. Ty odwołując się do jego listu masz rację 

zewnętrzną przeciwko mnie, to co ja Ci podałem tyle tylko Cię obo-

wiązuje, o ile Ty sam wewnętrznie na to przystaniesz i to przyjmiesz. 
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Rzecz pozostaje w swoich naturalnych warunkach, to jest takich, 

jakie ma w sobie i przed Bogiem. Jednakże nie mogłem Ci nie pisać 

o tej ostatniej rozmowie, a że jej dałem kolosalne rozmiary, to już 

proszę mi to darować. 

Co do drugiego przedmiotu owego postawienia się Twego, jak 

powiedziałem, osobistego i niemiłosnego (to jest niedoskonale miło-

snego) względem mnie, to już raczej nie mówmy o tym. Ja nigdy nie 

myślałem i nie zarzucałem Ci w liście, że byłeś na mnie zagniewany 

lub rozżalony, jak się od tego bronisz, owszem przypuszczałem, że 

byłeś dobry, łaskawy i dobrotliwy, tylko zdawało mi się, że nie byłeś 

z miłością. Mój najdroższy Ojcze Walerianie, ja z mojej strony pro-

szę Cię wierzyć, że tego wcale nie pisałem, dlatego żebym miał żal 

do Ciebie; mimo całej mojej lichoty zdaje mi się z łaski Bożej mam 

prawdziwą miłość dla Ciebie. Pisałem Ci myśląc, że trzeba rzecz 

rozjaśnić, i że to się przyda dla Ciebie także. Jeżeli się omyliłem pro-

szę znowu o przebaczenie i nie mówmy już o tym. Ja chętnie nie 

chcę i myśleć o tym. 

Jedno mi jest jasne z Twojego listu, to jest Twoje najlepsze 

usposobienie i postawienie się na punkcie prawdziwej miłości.  

O mój najdroższy Ty nie uwierzysz, jaką mam z tego pociechę, a je-

dynie dla rzeczy samej, dla Boga, dla Ciebie. Jak Ty staniesz dobrze  

i pójdziesz stanowczo po drodze miłości, z owym wyrzeczeniem się 

siebie i oddaniem się, którego ona wymaga, to się stanie, czego Bóg 

od Ciebie chce i cała Jego Łaska będzie z Tobą, i wszystko co Pan 

Bóg zamierzył wypełni się. Ja będę szczęśliwy, choć z daleka patrzeć 

na to i błogosławić Pana. Niechże nam Pan Bóg da wszystkim sta-

nąć, jak On chce i wytrwać do końca. Pisałem wczoraj do Ciebie  

z wiadomością o śmierci Ojca Karola. Dziś tedy, da Pan Bóg za 

chwilę rozpoczynam rekolekcje. O jak Cię proszę, żebyś się za mną 

modlił! 

Co do sprawy krakowskiej, którą poruszasz, chciałem osobno  

o tym Ci napisać po rekolekcjach, jak o tym wspominam w liście do 

matki Marcelliny. Ale teraz spostrzegam się, że to może już za późno 



 

 60 

będzie, bo ten list nie otrzymałbyś aż 9 lub 6 czerwca, kiedy już za-

pewne będziesz wyjeżdżał. Punkt główny jest ten, że oprócz Ciebie na 

Przełożonego nikogo nie widzę do Krakowa, a o Tobie w tej chwili 

mowy być nie może. Jeden byłby O. Kalinka, któremu można by do-

dać Grabowskiego
28

. Ale jakże stawiać samodzielnie O. Kalinkę? 

Żadną miarą. Nie widzę wyjścia z tego. Jednym słowem, bez cudu ja-

kiegoś widzę w tej chwili niepodobnym zajęcie tego miejsca. Powie-

działem Ci główną myśl moją. Teraz dodaję już dzisiaj, żeby zapobiec 

wszelkiej zwłoce, że Ci daję zupełną plenipotencję do traktowania  

z biskupem pewien, że z łaską Bożą wszystko dobrze zrobisz. Powia-

dam Ci tylko myśl moją, która niekoniecznie Cię ma obowiązywać, że 

mi się zdaje, iż trzeba będzie jeszcze odwlec. Ale powtarzam, to Cię 

nie obowiązuje, a może jeszcze coś się tymczasem wyświeci.  

Pan Jezus z nami. O kochajmyż się w tym jedynym Panu na-

szym. 

Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 

[P. S.] Biskup uprzedzony, że stajesz z zupełną plenipotencją. 

O. Leona nie można do Krakowa, bo on tu w Rzymie nie tylko po-

trzebny, ale konieczny na prokuratora, na członka Rady, na repre-

zentanta nieraz przed władzami w razie nieobecności itd., itd. Nie 

można osłabiać Rzymu. Może polityczne zajścia rozświecą kwestię  

i popchną nas do Krakowa, przynajmniej na chwilę. Trzeba trzymać 

zawsze pijarów w pogotowiu. 

 

 

 

 

___________ 
28

  GRABOWSKI KAROL CR, ksiądz (1836-1895). Wstąpił do Zgromadzenia Zmar-

twychwstania P. N. J. Chr. 27. 11. 1869 r. Święcenia kapłańskie przyjął  

16 marca 1861 r. Zmarł w Paryżu w 1895 r. 
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22.  List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1146) 

 

Rzym, 5 czerwca 1873 [r].  

 

Mój drogi Ojcze Aleksandrze. 

Ojca Leona zainstalowaliśmy tedy jako członka Rady. Od Ojca 

Eugeniusza jest wiadomość, że 7-go, to jest pojutrze z Ameryki wy-

jeżdża. Nie wiem, czy O. Adolf, który dotąd miał największą liczbę 

głosów i zdaje się już być wybranym na delegata, będzie mógł (lub 

będzie chciał) pospieszyć za nim. Daj Boże!  

Do Adryanopola dałem znać, żeby na św. Piotra był O. Tomasz 

w Rzymie, bo ks. Kobrz.[yński] wybrany na delegata wymówił się, 

czyli raczej O. Tomasz przedstawił jako wspólne żądanie, żeby nie 

przyjeżdżał, boby to przyniosło szkodę. Tak więc spodziewam się, że 

na ś[w]. Piotra wszyscy będą w Rzymie. I to jest odpowiedź co do 

kąpieli kochanego O. Aleksandra. Prosiłbym bardzo o przywiezienie 

dla mnie kapelusza. Wiadomo, że miara jak największa. Dawniej to 

nazywano nr. 6. Dziś nie wiem jak mierzą.  

Przyłączam tu dwie noty księgarza Palme, za które mu winien 

dom rzymski. Jeżeli masz drogi Ojcze Aleks.[andrze] co dla domu 

rzymskiego, to z tego zapłać, a w ostatnim razie zwrócimy.  

Przepraszam, że tak bazgrzę. Napiszę da Pan Bóg niezadługo 

porządniej. Pan Jezus z nami. 

W Jego miłości najoddańszy brat i sługa ks. Piotr 

 

[P. S.] O. Józefowi odpiszę dziś, jutro, a kłaniam [się]. 
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23.  Kopia listu do O. Józefa Hubego CR (ACRR 1379) 

 

Rzym, 11 czerwca 1873 [r]. 

 

Mój drogi Ojcze Józefie. 

Otrzymałem list kochanego Ojca w odpowiedzi na mój z końca 

maja, w którym mi tłumaczysz stanowisko swoje względem naszego 

Zgromadzenia. Przede wszystkim serdecznie dziękuję za dobre serce  

i miłość, po całym liście rozlanego, Panie Boże zapłać.  

Co do treści samej odpowiedzi byłoby znowu dla mnie przy-

jemniej przyjąć ją bez żadnej uwagi i być zadowolonym z takiej, jaką 

jest. Nie pozwala mi jednak na to i miłość, jaką chowam dla dro-

giego Ojca Józefa i po prostu sumienie.  

Odpowiem naprzód jako przełożony Zgromadzenia, objaśnienie 

Twoje drogi Ojcze, że się uważasz za księdza świeckiego należącego 

do Zgromadzenia księży Zmartwychwstańców mogłoby mnie rzeczy-

wiście jako przełożonego Zgromadzenia zadowolić. Bo i w rzeczy 

samej Zgromadzenie przypuszcza jako współpracowników (coadjuto-

res, cooperatores) księży świeckich, którzy bez złożenia ślubów, dobrą 

tylko wolą z nami związani, razem z nami żyją i pracują. Jednakowoż 

są pewne przeciwko temu uwagi, a pierwsza główna jest ta, że z nami 

razem nie żyjesz i nie pracujesz. Więc nawet jako księdza świeckiego 

należącego do naszego Zgromadzenia uważać Cię nie moglibyśmy  

i ja jako Przełożony Zgromadzenia, gdybym nie był tymczasowym  

i miał na dobre o tej rzeczy stanowić, nie umiałbym znaleźć sposobu 

na przyjęcie i zatwierdzenie takiego położenia. Ale ponieważ o coś po-

dobnego nie chodzi, ponieważ z drugiej strony oświadczasz, że nie 

uważasz się za zakonnika związanego „Regułą” ani tym samym za 

członka Rady Głównej i Kapituły podług tej „Reguły” naszej, więc mi 

już o nic innego nie chodzi, i jako tymczasowego Przełożonego Zgro-

madzenia chętnie i stanowczo oświadczam, że żadnej innej uwagi nie 

mam Ci na tę chwilę do uczynienia, a Twoje oświadczenie takie, jakie 

mi przysłałeś po prostu przyjmuję co do jego skutków obecnych.  



 

 63 

A teraz Ci odpowiem jako brat i przyjaciel raczej, aniżeli jako przeło-

żony i odważę się Ci powiedzieć, jak uważam Twoje oświadczenie, że 

nie jesteś zakonnikiem, ale tylko księdzem świeckim. I tu także wolał-

bym, gdybym mógł nic nie mówić i pewno bym nie mówił, gdybym 

nie był został zmuszony pisać mego pierwszego listu i tej odpowiedzi, 

ale raz zacząwszy już muszę całą moją myśl i całą prawdę, jak ją wi-

dzę wyłożyć. Mnie się zdaje mój drogi Ojcze Józefie, że jesteś w zu-

pełnym błędzie, kiedy się nie uważasz za zakonnika, ale tylko za księ-

dza świeckiego. Złożyłeś śluby zakonne, które tym bardziej mam 

prawo przypomnieć, że je składałeś na moje ręce w bardzo dla nas 

uroczystej chwili, te zaś śluby nie były tymczasowe, jakkolwiek 

pierwsza nasza „Reguła” była tymczasowa, te śluby były wieczne. 

Dzisiaj wprawdzie uważasz je za tymczasowe, ale mój drogi Ojcze 

Józefie sumienie Twoje jest związane przed Bogiem nie według tego, 

jak ją sobie wystawiłeś w chwili składania ślubów. A wtedy śmiało Ci 

powiadam, że je składałeś bezwarunkowo i uważałeś je za wieczne. 

Dam Ci na to nie jeden, ale wiele dowodów. Formuła naprzód była 

bez żadnego warunku i ograniczenia. Były proste, stanowcze śluby, 

które jeśli bez warunku wyraźnego są uczynione obowiązują na zaw-

sze. Ten pierwszy dowód juris, teraz następują dowody de facto. 

1. Pierwszy fakt jest ten, że kiedy ja złożyłem przełożeństwo, 

czy też byłem z niego złożony, a sam Ojciec Józef po odjeździe do 

Rzymu O. Hieronima był w Paryżu moim przełożonym, otworzyłem 

się przed nim z zamiarem, iż po roku, to jest po upłynięciu pięciu lat, 

przez które obowiązywała „Reguła” chciałem Zgromadzenie opuścić 

i tylko do tego czasu czekać postanowiłem. Ojciec Józef wytłuma-

czył mi wtedy najjaśniej i najsilniej, że „Regułka” jest wprawdzie na 

lat pięć, ale śluby są na zawsze. Było to i w spowiedzi i poza spo-

wiedzią. Takie wystawienie rzeczy wywołało w duszy mojej najżyw-

szą walkę i opór, ale byłem zwyciężony oczywistością dowodzenia 

Ojca Józefa i mimo całego wstrętu, zrobiłem ofiarę Bogu i poddałem 

ją zobowiązaniu wieczystemu ślubów. Musiał O. Józef być o tym 

dobrze przekonany, kiedy mnie wtenczas przekonał, a pamięć moja 

nie może mnie wcale mylić, bo to była jedna z tych chwil w życiu, 
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które się nigdy nie zapominają. 

Nota bene. Jeżeliście potem w Rzymie składali śluby dwuletnie 

na „Regułę” benedyktyńską, to niczego nie dowodzi, pierwsze śluby 

pozostają jakie były. Uczyniliście rzecz niepotrzebną, a jeżeli się 

Wam wydawało, że pierwsze śluby nie obowiązywały, to byliście  

w błędzie. W rzeczy ślubów zmieniać zdania nie można, a potem co 

wyżej powiedziałem, Ty drogi Ojcze Józefie, więcej niż inni nie mo-

głeś zdania zmienić. 

2. Drugi fakt jest ten, że kiedy w r. 1849-1850 ułożyliśmy 

pierwszą redakcję dzisiejszej naszej „Reguły”, do której redakcji naj-

całkowiciej należałeś mój drogi Ojcze, mieliśmy na uwadze przede 

wszystkim jako zasadę i zakon życia naszego wspólnego, śluby i cała 

„Reguła” o niczym innym nie mówiła bezpośrednio lub pośrednio 

jedno o ślubach i zobowiązaniach z nich wypływających. Kiedy zaś 

przy wyborze Przełożonego była mowa o ponowieniu ślubów powie-

dzieliśmy, że nie potrzeba, bo pierwsze śluby nas obowiązują. Pamię-

tam, że ja sam to zdanie utrzymywałem i wszyscy toż samo myśleli. 

Ty zaś mój drogi Ojcze nie tylko to samo myślałeś, ale przekonanie 

swoje stwierdziłeś najuroczystszym aktem, bo przyjąłeś ofiarowane 

Ci przez braci przełożeństwo, a tym samym obowiązek rządzenia ni-

mi podług „Reguły”, która uświęcała śluby i dawała Ci prawo rzą-

dzenia właśnie na tych ślubach oparte. Przyjęcie tedy i tego obowiąz-

ku i tych praw dowodziło, jak mocno byłeś przekonany o ważności 

ślubów. 

Nota bene. Byłoby to zresztą było niedorzecznością, a w każ-

dym razie niepodobieństwem moralnym, żebyśmy po siedmiu latach 

życia pod ślubami i napisawszy „Regułę” stwierdzającą i uzupełnia-

jącą śluby byli wtedy, nie wiadomo dlaczego, w jakoby na śmiech  

i na przekór napisanej „Regule” zaczęli żyć bez ślubów. Tego w ni-

kim z nas przypuścić nie można. 

3. Trzeci fakt jest, żeś drogi Ojcze Józefie przez parę lat rze-

czywiście rządził Zgromadzeniem i wydawałeś rozkazy, do których 
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wydawania śluby jedynie dawały Ci prawo, a których słuchać tylko 

śluby nakazywały. Ja sam byłem świadkiem (zatajam inne osoby) 

takich rozkazów przez Ciebie z tym niezawodnie sumieniem wyda-

nych, że były potrzebne lub zbawienne, do których atoli wykonania 

potrzeba było całej najsilniejszej łaski, jaką jedynie w mocy ślubów 

mieć można było, a których rozkazów pewno by nie posłuchano, 

gdyby nie było tego zobowiązania ślubów. Czy uważasz mój drogi 

Ojcze, że byłbyś popełnił największą nieprawidłowość, a przynaj-

mniej byłbyś za każdym krokiem, za każdym rozkazem był w naj-

bliższej okazji popełnienia takowej, gdybyś sam siebie nie uważał za 

związanego ślubami. 

4. Czwarty fakt jest, że jeszcze w r. 1864 byłeś na naszym ze-

braniu ogólnym i podpisałeś protokół posiedzeń, w którym znowu 

była mowa o „Regule”, ślubach itd. w pełnym i coraz pełniejszym 

ich znaczeniu. 

5. Przychodzi nareszcie ten fakt, że Ci, którzy razem z Tobą 

mój drogi Ojcze w r. 1842 pierwsze śluby złożyli, a w Zgromadzeniu 

wytrwali, to jest O. Hieronim, Karol i ja nigdy drugich ślubów nie 

składali, a zawsze siebie uważali za prawdziwych i ścisłych zakon-

ników w moc owych pierwszych ślubów złożonych w katakumbach, 

co jest i być powinno dla Ciebie drogi Ojcze najlepszym dowodem, 

świadectwem, komentarzem ważności i mocy na zawsze obowią-

zującej owych pierwszych ślubów. 

Ojcze Józefie najdroższy, ręce i nogi Twoje całuję przeprasza-

jąc, jeżeli w czymkolwiek przykrość Ci zadałem, przywodząc to 

wszystko na pamięć, bądź przekonany, że to jedynie uczyniłem  

w uczuciu obowiązku. Modliłem się szczerze przedtem, nim to uczy-

niłem, czy mam to uczynić, a nawet powiem, że chciało mi się zna-

leźć rację jakąś, uwalniającą mnie od tego. Ale poczułem jasno  

i głęboko, że to powinienem uczynić, poczułem w głębi sumienia, że 

na Sądzie Ostatecznym czeka mnie ciężki wyrzut, jeżeli dzisiaj nie 

spełnię względem Ciebie tej posługi miłości i nie pokażę Ci całej 

prawdy, która się przed Tobą zaćmiła. A więc drogi Ojcze, chciej to 
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przyjąć, co czynię w tym samym charakterze, w charakterze miłości 

przynoszącej prawdę. A niech Bóg najlepszy zechce dać temu swoje 

błogosławieństwo. Nie potrzebuję dodawać, mój drogi Ojcze, że się 

modlę za Ciebie, ani o co się modlę, dodam tylko, że nie przestanę 

się modlić i kochać z miłości, polecam Cię Panu jedynemu. Proszę to 

czynić i za mnie. 

W miłości Pana Jezusa najoddańszy brat i sługa 

[List nie był pisany ręką O. Piotra Semenenki CR.] 

 

 

24.  List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1147) 

 

Rzym, 30 lipca 1873 [r]. 

 

Mój drogi Ojcze Aleksandrze. 

Listu nie czytałem, zobaczymy kto podpisany. Rozjeżdżamy 

się już z Rzymu. OO. Julian i Leon pojechali do Mentorelli dziś  

w nocy, a we dnie O. Tomasz do Porto d'Anzo, aby użyć kąpieli 

morskiej. Ja tu mam teraz konferencje z O. Adolfem i Władysławem, 

którym Pan Bóg zdaje się błogosławić. Za tydzień jaki zapewne i ja  

z nimi pojadę na Mentorellę, jeśli da Pan Bóg. Chory dzięki Bogu do 

sił przychodzi. Wszyscy inni z łaski Bożej zdrowi. Pan Jezus z nami. 

Twój w Jego miłości brat i sługa ks. Piotr 

 

 

25. List do O. Karola Grabowskiego CR (ACRR 125) 

 

Rzym, 30 lip.[ca] 1873 [r]. 

 Mój najdroższy Ojcze Karolu. 

 Odsyłam Ojcu Aleksandrowi listy, które po jego wyjeździe 

nadeszły. Wyjechał zaś dwa dni temu, w poniedziałek 28 lipca. 

Zapomniałem go spytać o adres, ale zapewne będziesz wiedział. 
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Wyjechał w dobrym zdrowiu dzięki Bogu i rad ze wszystkiego, 

co się stało. 

 Bardzo Ci dziękuję, mój drogi O. Karolu za Twoje listy, do-

wody Twego dobrego dla mnie serca. Nie mogłem Ci na nie 

szczegółowo odpisywać dla zupełnego braku czasu, ale tu przy 

okazji serdecznie dziękuję. Jutro wyjeżdża z Rzymu ks. Antoni 

Lechert
29

 uczeń Kolegium, o którym O. Aleksander już do Ciebie 

pisał. Przyjmij go jak najserdeczniej, bo i wart tego, dając mu 

mieszkanie i jedzenie. Jest to bardzo pobożny i zdolny kapłan, 

tylko daru słowa jeszcze nie wykształcił. Ale będzie mógł co po-

wiedzieć, a powie rzeczy dobre. O. Bakanowski pozostaje w Eu-

ropie. O. Wład.[ysław] jeszcze czas pewien w Rzymie. Przecho-

dzę z nimi dwoma pewien rodzaj nauki misjonarstwa i kazania 

po parafiach, bo może obaj będą użyci niezadługo na misjonarzy 

w Galicji, przynajmniej O. Bak.[anowski] jest już przeznaczony 

na to. Módl się za mną dzisiaj tyle i tylekroć więcej niż wprzódy. 

Pan Jezus z nami. 

 Twój w Jego miłości brat i sługa ks. Piotr 

 

 

26.  List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 206)  

 

Rzym, 30 lipca, 1873 [r.] 

 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Dziś tydzień jak z Rzymu wyjechałeś, a mi się zdaje, że już  

z miesiąc. Prawda też, że sprawy po sprawach się cisną i tym spo-

sobem czas sprawami pomnożony wydaje się dłuższym. W niedzielę 

wyprawiłem O. Eugeniusza, w poniedziałek O. Aleksandra, dziś  

O. Tomasz wyjeżdża także, chociaż tylko tymczasowo do Porto d’An-

___________ 
29

  LECHERT ANTONI CR – (1845-?). Święcenia kapłańskie przyjął 14 sierpnia 

1870 r. W 1892 r. opuścił Zgromadzenie. 
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zo, aby tam użyć kąpieli morskich, a tym sposobem oszczędzić sobie 

po powrocie do Adryanopolu nowej podróży do Rodosto, gdzie zwykł 

był używać kąpieli morskich lat przeszłych. Zresztą po powrocie do 

Turcji byłoby już za późno na kąpiele. Dziś w nocy także (o godz. 3-

ciej z rana) wyjechali do Mentorelli O. Julian z O. Leonem, do mło-

dzieży tam będącej. Tu ze mną pozostał O. Kalinka, który wolał  

w Rzymie pozostać dla lepszej sposobności pracowania, a prócz tego 

na czas niejaki O. Władysław i O. Adolf, z którymi zamierzam potem 

na jaki tydzień pojechać do Mentorelli, a tymczasem mam z nimi kon-

ferencje. O. Adolf coraz lepiej i już zupełnie i stanowczo stanął na sta-

nowisku zakonnym. Z O. Władysławem oporniej rzecz idzie, ale jest 

dobra nadzieja. Zresztą porozumiewałem się w tej mierze z O. Julia-

nem i zdawało się nam lepiej tych dwóch na tę chwilę zostawić  

w Rzymie. 

 Otrzymałem dzisiaj list od O. Henryka
30

, który tu przyłą-

czam. Pomimo pewnych eksageracji [przesady] ten list wydaje 

się mi najmędrszym, co kiedykolwiek O. Henryk napisał, a nawet 

zdziwiła mnie, mimo jednego lub drugiego raczej mimowolnego 

usterku, dobra polszczyzna i styl wcale niezły. Konkluduje, żeby 

pojechać do Ameryki. A tu tymczasem zaszła radykalna zmiana 

w moim sposobie widzenia co do tego wyjazdu. 

 Zapewne uważałeś, że co do wszystkich zmian mających 

się w tej chwili odbyć w przeznaczeniu członków Zgromadzenia, 

bardzo mi trudno było od razu decydować się i ciągle z Wami na-

radzałem się o tym. Chciałem przyjść do zupełnie jasnego widze-

nia rzeczy. W niektórych punktach, to się już stało i decyzje już 

wyszły. Co do O. Henryka, chociaż przy Twoim wyjeździe prze-

ważałem się ku temu, aby go wysłać do Ameryki, ostatecznie 

jednak zdecydowany nie byłem. Za przybyciem O. Eugeniusza  

z Mentorelli rozmówiłem się z nim dokładniej o tym projekcie  

___________ 
30

  CICHOCKI HENRYK CR – (1845-?). Święcenia kapłańskie przyjął 17. 07. 1870 r.  

W 1881 r. opuścił Zgromadzenie. 
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i on też mnie dokładniej wypytywał się o O. Henryka. Zdawało 

mi się jasno widzieć, że wysłanie do Ameryki tegoż mogło Zgro-

madzenie wystawić na nowy zawód podobny do tych, który-

cheśmy już tyle doświadczyli, a dla duszy O. Henryka byłoby 

bardzo niebezpiecznym. Jaśniej mi się przedstawiło, jak dla tego 

kochanego Ojca potrzeba ciągłej ojcowskiej, a zarazem silnej 

opieki i czuwania, której by w Ameryce nie miał. Stąd zobaczy-

łem, jakoby obowiązek przed Bogiem, aby go tam nie posyłać, 

ale raczej do Adryanopolu, gdzie by miał podobny dozór i opie-

kę. Bo trzeba wiedzieć, żem się już był i z O. Tomaszem o stanie 

jego domu rozmówił i z pociechą przekonałem się, że w ostatnim 

roku po pobycie O. Hieronima (a już po wyjeździe brata Jerzego 

Kukureńko
31

) stan tego domu znacznie się poprawił, i że to co 

opowiada br. Jerzy odnosi się do dawnego stanu i prawie nic już 

z tego nie zostało. Mogłem się o tym lepiej przekonać, że wie-

dząc z opowiadania brata Jerzego wiele szczegółów, szczegóło-

wo się o wszystko wypytywałem, nie zdradzając jednak brata Je-

rzego, tak że O. Tomasz nie domyślił się nawet, że wiem wszyst-

ko, i że wszystko mnie doszło. Przekonałem się tedy z tego, że  

O. Henryk będzie miał w Adryanopolu dostateczną opiekę i dy-

rekcję, a następnie spytałem O. Tomasza, czyby go chętnie przy-

jął? Znalazłszy go chętnego, rozmówiłem się jeszcze z O. Julia-

nem, który zupełnie wszedł w moje racje. Tak tedy od paru dni 

było postanowionym, że O. Henryk pojedzie do Adryanopola, co 

jeszcze i tę dodatkową miało korzyść, że oszczędzało kosztu po-

dróży daleko dłuższej. 

 Tymczasem list, który dziś z rana otrzymałem od O. Hen-

ryka zachwiewa mnie nieco, to jest budzi myśl, czy nie lepiej, 

aby on do Rzymu przyjechał, przynajmniej na pewien czas, nim 

by potem do Adryanopola pojechał? Mógłby mi tu bardzo dobrze 

___________ 
31

  KUKURINKO GRZEGORZ CR – kleryk (1850-?). W 1874 r. opuścił Zgroma-

dzenie. 
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służyć za pisarza, a przy tym i za pomocnika do biblioteki. Nie 

wiem do jakiego stopnia to prawda, co w liście pisze, że moje 

słowa robiły na nim wrażenie, ale jeśliby to była prawda, to był-

by jeden powód więcej. Przy ogólnym zaś porządku w domu, 

musiałby się koniecznie stosować do niego. Jednym słowem py-

tanie dla mnie teraz, czy go nie sprowadzić do Rzymu? Radzę się 

w tym Ciebie, mój Ojcze drogi, zwłaszcza że nie mam pod ręką 

O. Juliana, ale i tak w każdym razie Twoja rada tu najwłaściw-

sza. Poradź się także i matki Marcelliny i proszę o to. To na dzi-

siaj, co Ci miałem najważniejszego do udzielenia. Z wielkiem 

upragnieniem oczekuję wiadomości od Ciebie mój drogi Ojcze 

Walerianie. Od matki nic także po Twoim wyjeździe nie miałem. 

I z innych też stron nic nie nadeszło, chyba że wyjmę list od  

O. Poczobuta, jezuity, który bawi u pani Łosiowej i pisał do mnie 

ne jej prośbę, bo ona chora. Chcę jej i jemu jeszcze dzisiaj odpi-

sać. Wspomnę tedy przy okazji o interesie. 

 W Czasie było, że ks. Słotwiński, pijar otwiera przy koś-

ciele pijarskim konwikt dla młodzieży. Co to znowu za humbug 

[kłamstwo]? Zakrawa jednak na to, że nam nie ma już co myśleć 

o pijarach. 

 2 sierpnia. Dziś z rana nagle przyjechał ks. Dubuis biskup  

z Teksas i stanął u nas. Rzecz najniespodziańsza. O co prosił naj-

pierw, to o nie opuszczanie misji, a tu tymczasem już rozkaz wy-

prawiłem, aby ks. Feliks
32

 tak jakeśmy to uradzili byli, udał się do 

Chicago. Zostanie tedy w Teksas tylko ks. Wincenty Barzyński sam 

jeden. Więc znowu wraca kwestia, czy nie posłać tam O. Henryka? 

Tym sposobem, gdyby mieszkali razem w Panna Marya, a Barzyń-

ski, ojciec księdza, człowiek przezacny i wielce szanowany jako or-

ganista i braciszek był z nimi trzeci, byłoby już towarzystwo do-

___________ 
32

  ZWIARDOWSKI FELIKS CR - (1840-1895). Święcenia kapłańskie przyjął 20. 04. 

1867 r.; zmarł 31 sierpnia 1895 r. w USA, w Częstochowie (Teksas).  
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stateczne i odpowiadające warunkom wymaganym przez „Regułę”. 

Mogliby żyć zakonnie i zachować się w zupełnym porządku. Co się 

Tobie widzi? 

 Dodam Ci, że miałem wczoraj długą rozmowę z O. Adolfem  

o tej misji, a szczególniej o Pannie Maryi i dowiedziałem się o roz-

maitych szczegółach, które prawdziwie nie wiem dlaczego nie były 

nam dotąd jasno przedstawione i my o nich dokładnie nie wiedzie-

liśmy. Pokazuje się z tego, że ta misja w Panna Marya jest prześlicznie 

urządzona, i że ten ideał parafii katolickiej, którego zarysy udzieliłem 

przed laty i O. Eugeniuszowi i O. Adolfowi jest tam w P.[anna] Marya 

niemal zupełnie w życie wprowadzony. Cała parafia (a jest w niej 110 

rodzin polskich i jakie 40 innonarodowych) stanowi jakoby jedną 

wielką familię, ożywioną najpiękniejszym duchem zgody i miłości, 

uległa we wszystkim ojcu duchownemu, to jest proboszczowi, nie 

pozwalającą nic sobie bez jego pozwolenia i załatwiającą u niego 

wszystkie swoje sprawy; tak że do sądów nikt się tam niemal nie uda-

je. Nie znane są tam pijatyki i inne podobne nieporządki, a nawet nie-

winne zabawy rozpoczynają się tylko za błogosławieństwem kapłana. 

Jednym słowem jest to coś bardzo pięknego. Deo gratias! Ale po do-

wiedzeniu się o tym wszystkim tym większy obowiązek nie opuszcza-

nia tego i nie oddawania tych dusz na pastwę jakichś włóczęgów, 

których aż nadto niestety. Mieszkańcy tameczni, którzy już wielu 

księży przed nami zaznali, są dzisiaj zmartwychwstańcom duszą i ser-

cem oddani, i za nic by nie chcieli innych księży. To wszystko zdaje 

się być najmocniejszym powodem, aby Pannę Maryę trzymać dobrze 

obsadzoną. Ks. Adolf mówił mi przy tym, że ks. Zwiardowskiego 

dobrze by było stamtąd przenieść, bo tamten klimat mu nie służy,  

a Chicago przeciwnie zdaje mu się sprzyjać; prócz tego, ponieważ 

Chicago musimy zająć wskutek kontraktu z biskupem, więc i z tej 

przyczyny trzeba tam dać Zwiardowskiego, który podczas swojego 

tam pobytu umiał się wszystkim podobać i najlepsze zrobił wrażenie. 

Ponieważ tedy Zwiardowskiego trzeba z Panny Maryi ruszyć, nasta-

wał bardzo ks. Adolf, aby tam dać kogo innego. Lecz kogo innego nie 

mamy prócz O. Henryka w tej chwili. Z tych powodów, a zawsze 
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zważając na to, że w Panna Marya nie ma dla duszy O. Henryka 

niebezpieczeństwa, tak jak byłoby w Chicago, przechylam się osta-

tecznie na tę stronę, aby go tam posłać. Ale wprzódy chciałbym wie-

dzieć Twoje zdanie i zdanie matki Marcelliny. 

Tegoż dnia po południu. Otrzymałem przed chwilą Twój 

list z 29 lipca, za który pięknie dziękuję. Bardzo mnie cieszy do-

bra wola biskupa w Krakowie. Wszakże wiesz, żem cały gotów 

na pomaganie Ci w rozpoczęciu tam naszej misji; mam Ci do 

dania O. Bakanowskiego, a następnie Witkowskiego, a następnie 

Grabowskiego więc jest z czym do rzeczy przystąpić. Kiedy Pan 

Bóg daje fundusz moralny w osobach, to da tym pewniej jeszcze 

fundusz materialny w odpowiednich zasobach. 

O godz. 4 wieczorem. Wstałem od pisania i poszedłem do 

księżnej Odescalchi, żeby się o tej rzeczy rozmówić. Od niej się 

dowiedziałem jeszcze lepiej, że projekt małego Seminarium  

w Krakowie wychodzi od ks. Dunajewskiego, i że go bardzo po-

piera pani Katarzyna Potocka
33

; tym bardziej tedy jest za nim  

i ks[ię]żna Odescalchi. Radziła mi tedy, żeby napisać i do Ciebie 

i do ks. Dunajewskiego. Do Ciebie, abyś w chwili wolnej poje-

chał do Krakowa i tam z ks. Dunajewskim się rozmówił i porozu-

miał,  szczególniej co do warunków pierwszego założenia,  

a przede wszystkim, abyś wynalazł lokal z ogrodem itd., niewiel-

ki (chce, żeby od sześciorga dzieci zacząć), zapewnił się co do 

jego odpowiedności, sposobie urządzenia itd., tak żeby wszystko 

było już upatrzone wprzódy nim ona (ks[ię]żna) do Krzeszowic  

i do Krakowa przyjedzie. Do ks[iędz]a zaś Dunajewskiego mam 

podobnyż list napisać donosząc, że Ty przyjedziesz, aby się  

z nim porozumieć. Ale chce (zawsze ks[ię]żna), aby ten list do 

Dunajewskiego oddać tu jej nie zapieczętowany, a ona go prześle 

___________ 
33

  POTOCKA KATARZYNA Z Branickich (1825-1907), żona Adama Potockiego, 

arystokratka, działaczka społeczna, siostra Zofii Odescalchi. Obydwoje z mę-

żem dbali, by przewodzić akcjom patriotycznym i obywatelskim. 
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przez ręce pani Katarzyny, i tym sposobem pani Katarzyna bę-

dzie o wszystkim powiadomiona i oddając list ks. Dunajewskie-

mu, na którego dyskrecji zupełnie polega, a osobę jego wysoko 

ceni, będzie już z wiadomością rzeczy zdecydowana na udział, 

jaki weźmie w tej rzeczy. Jest to sposób podany przez ks[ię]żnę 

do wciągnięcia pani Potockiej do udziału w założeniu tego małe-

go seminarium, którego ideę przez ks. Dunajewskiego już dawno 

wnoszoną od początku pochwalała. Zresztą ks[ię]żna przypo-

mina, że tu potrzeba największej dyskrecji, bo pani Katarzyna nie 

może się w niczym narazić wobec rządu rosyjskiego; przypomi-

na, że O. Aleksander tylko co jej nie skompromitował był rozgła-

szając dawniejsze projekty na Tyniec. 

 Ks[ię]żna za 3 lub 4 dni wyjeżdża stąd do Krzeszowic i do 

Krakowa; chociaż rzemiennym, jak to mówią dyszlem jadąc, sta-

nie tam jednak niezadługo, przynajmniej nie bardzo późno; nie 

ma tedy bardzo wiele czasu do czekania. Prosiłbym Cię tedy mój 

drogi Ojcze Walerianie, abyś postawiwszy na dobrej stopie inte-

resa jarosławskie i przewidując, że będziesz miał przed sobą 2 

lub 3 dni wolnego czasu udał się do Krakowa i zniósłszy się z ks. 

Albinem zaprzątnął się wynalezieniem żądanej miejscowości. 

Wtedy Cię ks. Dunaj.[ewski] i z panią Potocką zetknie, i rzecz 

się zapoczątkuje. A może już tam będzie i ks[ię]żna. Raz będąc  

w Krakowie bądź łaskaw dopilnować do dna owego interesu pie-

niędzy pani Iwanowskiej w banku, interesu który strasznie się 

powikłał, jak to zobaczysz z przyłączonego listu od O. Kalinki,  

i którego gdybyś Ty nie mógł rozwikłać potrzeba by, aby ks. Ka-

linka jechał do Krakowa, tak ten interes jest zawikłany i ciąży na 

Zgromadzeniu, bo ks. Kalinka porobił umowy z drukarnią, któ-

rych trzeba dotrzymać. Bądź łaskaw zająć się tym, jak będziesz 

mógł najdokładniej. Oto mniej więcej wszystko.  

 Dodaję, że ks. Dubuis (biskup Teksas) wyjedzie z Europy 

dopiero w październiku, więc wyjazd O. Henryka później by na-

stąpił niż pierwotnie obrachowaliśmy.  
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 Mój drogi Ojcze Walerianie, módl się, módlmy się ze wszyst-

kich sił naszych do Boga i Pana naszego, by ziścił między nami wy-

magania swej łaski i dzieło swej miłości. Ja jestem cały Twój w tej 

Jego miłości. 

         ks. Piotr 

 

 

27. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1148) 

 

Rzym, 7 sierpnia, 1873 [r]. 

 

Mój drogi Ojcze Aleksandrze. 

Dzisiaj otrzymałem list Twój, mój drogi Ojcze Aleksandrze  

i bardzo zań dziękuję. Widocznie Pan Jezus między nami wszystko 

czyni, a szczególnie daje nam dar najprzedniejszy: jedność i zgodę 

serc i umysłów. Niech będzie za to pochwalony i oddziękowany. 

Otrzymałem ów list od wizytek, ale ponieważ parę dni przedtem pi-

sałem był do nich odpowiadając na ich dawniejszy, więc na ten nie 

odpisuję czekając, aż może mi co znowu napiszą. Tymczasem pewno 

już dotychczas są uspokojone co do swoich obaw. Ks[ię]żna Ode-

scalchi dziś z rana pojechała do Galicji. Do ks. Perraud napisałem był 

list tego samego dnia, którego odjechał O. Aleksander z Rzymu. 

O interesie pana Bułhaka nie zapomnę. Nasz chory, dzięki Bo-

gu i Najświętszej Pannie utrzymuje się przy swoim zdrowiu i do sił 

przychodzi. Była chwilka niebezpieczeństwa, czyli raczej obawy; 

dałem mu znowu wody z Lourdes i przeszło. O. Tomasz jest w Porto 

d’Anzo na parę tygodni. Używa kąpieli. Winszuję pokoju, odpoczyn-

ku, samotności. Tu u nas upały większe jeszcze niż wprzódy, a pracy 

nad głowę. Jednakże z łaski Bożej zdrowie i siły utrzymują się. Przy-

szedł znowu list, który tak jak pierwszy nie czytając odsyłam. O. Ju-

lian z O. Leonem na Mentorelli. O. Paweł zdał przedwczoraj i wczo-

raj egzamin na doktora teologii. Zresztą wszystko dzięki Bogu po-

myślnie. Zapomniałem powiedzieć, że kardynał Milesi umarł, a pa-
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pież mianował protektorem Kolegium kardynała Monaco
34

. Dziś  

z rana sam mi to powiedział, bo miałem audiencję. Módlmy się z ca-

łego serca nawzajem za siebie. Pan Jezus z nami. 

Twój w Jego miłości najoddańszy brat i sługa ks. Piotr 

 

 

28. List do O. Juliana Felińskiego CR (ACRR 2197) 
 

Rzym, 10 sierp.[nia] 1873 [r]. 

 

Kochany mój Ojcze Julianie. 

List Twój z 9 sierpnia odbieram dziś 10-go w Rzymie. Nie 

wiem, czy kiedykolwiek tak prędko list tu stamtąd przyszedł. Z księ-

dzem Dubuis wszystko się najpiękniej ułożyło. O. Feliksa odstępuje, 

ale mu za to przyrzekłem O. Henryka i już o tym do O. Waleriana i do 

matki napisałem. Żądałem tylko, żeby obaj nasi ojcowie mieszkali  

w Panna Maria i zdaje mi się, że życie wspólne będzie ostatecznym 

bezpieczeństwem dla O. Henryka, zwłaszcza że parafia nasza w Panna 

Maria, jak się dopiero teraz o tym od O. Adolfa dowiedziałem, jest 

wzorem i jakoby ideałem parafii - familii w pojmowaniu naszym. To 

więc posłużyć nawet może, aby Ojca Henryka wprowadzić do prawdy 

żywota apostolskiego i Bożego, do całej rzeczywistości naszego po-

wołania. 

Posyłam Ci list matki Marcelliny przed kilku już dniami otrzy-

many. Czekałem powrotu naszych do Mentorelli, aby tego listu nie 

puszczać na hazardy poczty. Co matka mówi o moim liście, odnosi 

___________ 
34

  MONACO LA VALETTA RAFAEL (1827-1896), kardynał – 7 sierpnia 1873 r. 

mianowany przez papieża Piusa IX protektorem Kolegium Polskiego  

w Rzymie. Był biskupem Albano, dziekanem Kolegium kardynalskiego, wiel-

kim przeorem zakonu maltańskiego. Kardynał Monaco uważał Zgromadzenie 

Zmartwychwstania jako rzeczywistego fundatora Kolegium Polskiego i prze-

kazał Zgromadzeniu całe archiwum odnoszące się do jego założenia i historii. 

Zmarł dn. 5. 08. 1896 r. 
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się do tego, co jej pisałem o Ojcu Walerianie, i co jak ona sama mó-

wi, miało dobry pozór. Pokazuje się, że miałem ludzki wzgląd, aby 

oszczędzając O. Waleriana zbliżyć go z matką i ten wzgląd mój lu-

dzki Pan jej pokazał. Odpisałem na ten list przedwczoraj i wzywam 

ją tym mocniej i a fortiori, aby przyjeżdżała do Rzymu przed zimą,  

a choćby i na zimę. Donoszę, że profesor Ciccolini wybiera się za ty-

dzień do Mentorelli. Tymczasem opróżni się tam jakie miejsce. 

Do O. Eugeniusza napisałem już do Roermonde, że mu brata 

Filipa
35

 poślę w ostatnich dniach tego miesiąca do Paryża. Gdyby 

jednak nie miał jechać napiszę, że nie przyjedzie. Ojca Henryka tylko 

do Paryża mamy posłać i stamtąd za 30 fr. do Liverpool dostarczyć,  

a już z Liverpool bisk.[up] z Teksas bierze go na swój koszt. Będzie 

to dopiero w drugiej połowie października. O. Władysław prosi, aby 

br. M[y]rcz[y]k
36

 mógł dalej na Mentorelli przepisywać moje konfe-

rencje o modlitwie, które tu zaczął był przepisywać. Protektorem Ko-

legium na miejscu Milesiego mianował papież kardynała Monaco.  

O bracie Franciszku Mastropietro
37

 będę pamiętał. Nie wiem, kiedy 

będę mógł wybrać się na Mentorellę, tej chwili nie mogę i nie widzę, 

kiedy będę mógł.  

Pan Jezus z nami. 

W Jego miłości Twój ks. Piotr 

[P. S.] Wszystkim braciom najserdeczniej kłaniam [się]. 

 

 

 

 

 

___________ 
35

  MEDDI FILIP CR , brat zakonny (1842-?). W 1877 r. opuścił Zgromadzenie. 

 
36

  MYRCZYK FRANCISZEK CR, brat zakonny (1851-1875). 

 
37

  MASTROPIETRO FRANCESCO CR, brat zakonny (1846-1939). 
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29.  List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1149) 

 

Rzym, 14 sierpnia 1873 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze. 

Powyższa data jest dowodem, że już dawno do O. Aleksandra 

pisać się zabierałem. Tymczasem otrzymałem list Twój z 13 sierpnia, 

na który odpowiadam pod datą dzisiejszą. 

Rzym, 20 sierpnia 1873 [r]. 

 

Do wizytek jeszcze nie odpisałem, ale odpiszę. 

Czy pamięta Ojciec Aleksander, że mówiłem o jednej konwer-

sce między nimi Marii Józefie i o komunikacjach, jakie odbiera od 

Pana Jezusa. Otóż nie chciałbym, żeby to było zmarnowane, zwłasz-

cza że komunikacje są szczególnego i znaczącego charakteru: są  

o duchu ludzkim Chrystusa Pana. Mieliśmy już o sercu, mieliśmy, 

czyli raczej mamy o duszy, nie mieliśmy jeszcze o duchu, rozumie 

się ludzkim Chrystusa Pana, bo Duch Jego Boży jest samymże Du-

chem Świętym. Ja te komunikacje uważam za bardzo ważne, a z ro-

dzaju tych, na których (tak jak na komunikacjach ś[w]. Maryi Małgo-

rzaty o sercu) ludzie się z początku nie poznają. Zawsze je miałem na 

myśli, ale nie uważałem się dawniej w możności, a następnie w obo-

wiązku wywoływania ich i wzywania do pisania; dzisiaj inaczej, 

zdaje mi się, że powinienem, bo pewno kto inny tego nie zrobi, a sio-

stra Maria Józefa może lada chwila zejść z tego świata. 

Owoż odpisuję na powinszowanie przełożonej z powodu gene-

ralstwa napomknąłem jej o tym i prosiłem, żeby siostrze Marii Józe-

fie kazała pisać dalszy ciąg tych komunikacji, których początek był  

w jej listach do mnie przed 3 laty. Na to otrzymałem zawiadomienie, 

o czym zresztą sam mnie uprzedziłeś był, kochany Ojcze Aleksan-

drze, że im zabroniłeś pisywać do mnie, i że owo powinszowanie do 

mnie pisały tylko na wyraźne Twoje polecenie. Naturalnie, że nic 
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przeciwko temu nie mam i pisząc teraz do przełożonej co do ich la-

mentów, nic im nie wspomnę o innych rzeczach ani o siostrze Marii 

Józefie. Ale Tobie kładę na sumienie, abyś tej rzeczy nie zaniedbał 

mój drogi Ojcze Aleksandrze, i ażebyś ją postawił w warunkach Bo-

żych. W tym szczególniej nie trzeba się dać uwodzić fałszywym ra-

cjom, którymi tak męczono i przytłumić chciano owe pierwsze ko-

munikacje o sercu Pana Jezusa świętej Marii Małgorzaty, racjom, że 

to nie jest duch wizytek, te nadzwyczajności itd., itd. 

 Z biskupem Teksas na tym stanęło, że ustępuje Ojca Feliksa, a my 

jemu dajemy Ojca Henryka Cichockiego. Kardynał Monaco nic nie ma 

przeciw temu, abym zachował na czas nieoznaczony rektorstwo. Stanę-

liśmy w dobrym stosunku do siebie, a kłaniam [się] Ojcu Aleksandrowi. 

Z O. Elena najlepszy stosunek. Z O. Władysławem jeszcze bieda, ale 

zawsze nadzieja. Biorę się teraz coraz bliżej do niego. List Twój jemu 

oddałem, ale dobrego wrażenia nie wywarł. Z nim trzeba inaczej robić, 

trzeba na sam grunt jego duszy działać i powodami czysto Bożymi. 

Szczegóły i zewnętrzne powody rozstrajają go tylko. Jak się samo wnę-

trze przemieni, to reszta od razu sama się naprawi. Z O. Adolfem nie 

tylko dobrze, ale już niemal bardzo dobrze i będzie da Bóg coraz lepiej. 

M.[atka] Marcellina ostatecznie zdecydowała się już przyjechać. Deo 

gratias! Zgłaszają się też nowi kandydaci, o których później jak przy-

jadę. Pan Jezus z nami, mój najdroższy Ojcze Aleksandrze. 

Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 [P. S.] Ks. Pawlicki i ks. Smolikowski złożyli z pochwałą eg-

zamin na doktorów teologii, a pierwszy z[e] szczególną pochwałą. 

Odsyłam list z Algieru. Przepraszam, że ten list na wszystkie strony, 

aż mi wstyd, oskubałem, chciałem nie przekroczyć wagi 10 gramów. 

Filipa braciszka wysyłamy do Ameryki. Damy mu pieniędzy, aż do 

Paryża. O. Eug.[eniusz] pisze, że pieniędzy z sobą nie ma dość na 

dwóch, obiecuje oddać, ale tymczasem prosi o pożyczenie. Idzie tyl-

ko o braciszka Filipa do Kentucky, bo za O. Henryka Cichockiego 

płaci ks. biskup teksaski i to nastąpi w październiku.  
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Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze proszę Ciebie o pożyczenie 

400 fr., zdaje mi się, ile wynosi z Liverpool do Nowego Yorku. Ile 

właściwie to powiedzą przy zakupieniu miejsca. Zakupić trzeba  

u p.[ana] Gustave Bossange, rue du 4 septembre 16 i to bilet na sta-

tek Sarmatian, który z Liverpoolu wychodzi 4 września. Ponieważ 

nie ma w Paryżu nikogo z naszych, to najlepiej zrobiłby to Kosiło-

wski. Tym statkiem odpływa ks. Eugeniusz. Gdyby już nie było 

miejsca, to trzeba będzie wziąć statek w Havre do N. Yorku, a O. Eu-

g.[eniusz] już by obstalował kogoś w N.[owego] Yorku, aby Filipa 

dalej wyprawił stamtąd. Ale ja bym wolał, żeby się pierwsza kom-

binacja udała, bo inaczej to bardzo wątpię. Zresztą O. Eug.[eniusz] 

będzie w Paryżu około 28 sierpnia i tę drugą kombinację ułoży w ra-

zie potrzeby. My stąd wyprawimy br. Filipa za 3 lub 4 dni. Proszę 

Cię tedy najdroższy Ojcze Aleksandrze, abyś Kosiłowskiemu albo 

komu innemu polecił w Paryżu natychmiast załatwić to i wziąć bilet 

na Sarmatian. Gdyby zaś już nie było miejsca, to jak powiedziałem 

O. Eug.[enisz] ułoży się ze statkiem franc.[uskim] z Havre, ale za-

wsze trzeba pieniędzy, wtedy zaś O. Eugeniuszowi do rąk. 

 

 

30.  List do O. Juliana Felińskiego CR (ACRR 2198) 

 

Rzym, 17 sierp.[nia] 1873 [r]. 

 

Mój kochany Ojcze Julianie. 

Korzystam z odjazdu profesora Ciccolini i posyłam Ci tę kupę 

listów, których nie miałem czasu czytać. Jak biskupowi z Teksas przy-

rzekłem O. Henryka, chętnie się zgodził na ustąpienie O. Feliksa. Za-

chowuję kopię moich listów do Ameryki, do O. Jana, do bisk.[upa]  

w Chicago, do Lanza itd. Ojcu Walerianowi pożyczyłem 200 lir. ks. 

Kozielski dzisiaj wyjechał. Chciałbym ja koniecznie przybyć na parę 

dni do Mentorelli. Może tak zrobię, że przyjadę do Siciliano na noc, 

aby przespać się u kanonika Illuminati z O. Władysławem i Adolfem 

i starym Giuseppe, a nazajutrz z rana do dnia na Mentorellę. Może na 
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końcu tego tygodnia albo na początku przyszłego. Pan Jezus z nami. 

Twój w Nim ks. Piotr 

[P. S.] Kłaniam [się] wszystkim. 

 

31. List do O. Juliana Felińskiego CR (ACRR 2198.a) 

 

Rzym, 21 sierp.[nia] 1873 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Julianie. 

Posyłam Ci list od matki Marcelliny do mnie pisany, który mi 
wiele przyniósł pociechy. Deo gratias! O. Wład.[ysław] (tylko ni-
komu nie mów o tym) w rozpaczliwym jest usposobieniu i chce ko-
niecznie Zgromadzenie opuścić. Może z tego powodu nie będę mógł 
przybyć, jak zamierzałem do Mentorelli w tygodniu nadchodzącym. 
Jeżeli jego sprawa zmieni się i załatwi, to przybędę. Rozumie się, że 
tak jak jest dzisiaj żadną miarą ze mną na Mentorellę nie przyjedzie. 
Módlmy się - i za przyczyną Matki Boskiej. O. Walerian pojechał na 
3 dni do Porto d'Anzo, O. Stefan na dłużej, ale go stamtąd ściągnę. 

Ponieważ matka Marcellina podług tego, co pisze nie przyjedzie, 

zdaje się przed końcem października mamy więcej swobody w na-

szych ruchach i Ty możesz bezpieczniej na Mentorelli bawić i dłużej. 

Do S. Mary’s College telegrafowałem, żeby prefekta dyscypliny za-

trzymali. Przyłączam różne listy. Wszystkich Ojców i Braci najczulej 

pozdrawiam i błogosławię. Proszę o modlitwy. Pan Jezus z nami. 

Twój w Nim ks. Piotr 

 

32.  List do O. Wincentego Barzyńskiego CR (ACRR 2087) 

 

Rzym, 23 sierpnia 1873 [r]. 

 

Mój drogi Ojcze Wincenty. 

Gdyby O. Feliks już wyjechał z Teksas, tedy poślesz za nim list 
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tu przyłączony wprzódy go przeczytawszy, abyś wiedział, jak rzeczy 

stoją. 

Co do Ciebie mój drogi O. Wincenty moim postanowieniem 

jest, abyś się przeniósł do panny Marii, i aby panna Maria stała się do-

skonałą i całkowitą misją i kolonią naszą w Teksas. W miesiącu paź-

dzierniku będziesz miał O. Henryka Cichockiego, który jest bardzo re-

gularnym zakonnikiem, więc będziecie mogli prowadzić wspólne ży-

cie jak najregularniejsze, o ile być może, przy pracach misjonarskich. 

Starajcie się mieć jednego albo i drugiego jeszcze przy sobie bracisz-

ka, albo quasi braciszka, aby niczego nie brakowało do tego wspólne-

go pożycia. Ks. biskup Dubuis zamówił tu jeszcze ks. Józefa Masiewi-

cza, dawnego unitę, który przeszedł na obrządek łaciński jako diakon  

i ma być w tych dniach święcony. Ma on już lat przeszło 40. Dawniej 

mieszkał u nas. Jest niby naszym przyjacielem i proszę go jako takiego 

uważać i traktować. 

Czym jest w sercu, to czas pokaże. Biskup może mu odda Mar-

tynec albo Bauderę, albo S. Antonio. Zapewne o to Ciebie się spyta  

i ułoży się z Tobą, a jeśli nie, to trzeba przyjąć, co i jak postanowi bi-

skup. Panna Maria w każdym razie do nas należy i to u biskupa wy-

mówiłem dla nas. To główne na dzisiaj do Ciebie mój drogi Ojcze 

Wincenty. Pisz do mnie i daj mi znać o wszystkim. Pan Jezus z nami. 

Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 

 

33.  List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1150) 
 

Rzym, 26 sierp.[nia] 1873 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze. 

Bardzo Ci serdecznie dziękuję za przysługę w daniu polecenia 

Kosiłowskiemu wzięcia onego miejsca na statku i wyłożenia pienię-

dzy potrzebnych. Bardzo, bardzo dziękuję. Ja bratu Filipowi płacę 
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miejsce z Rzymu do Paryża i tak, żeby mu w Paryżu zostało jeszcze 

ze 40 fr. na miejsce z Paryża do Liverpool, które directe kosztuje 

tylko 30 fr. (3-cia klasa), jak nas tu zapewnił m[onsi]g[no]r[e] Du-

buis i jego sekretarz, którzy tyle zawsze płacą i ostatnią razą zapła-

cili. Do O. Eugeniusza piszę przez pocztę i wysyłam tym samym 

pociągiem, którym jedzie br. Filip. Gdyby list nie przyszedł jeszcze  

z poczty, jak ten przyjedzie, niechaj na niego zaczeka parę godzin, bo 

ważny. Co do siostry Marii Józefy dopełniłem mojego obowiązku 

przestrzegając O. Aleksandra. Resztę zostawiam Panu Bogu; Nie 

miałem jeszcze czasu odpisać kochanym siostrom, ale już teraz  

i mniej to potrzebne, bo je o wszystkim objaśniłeś. Spieszę, bo br. 

Filip wyjeżdża, a chcę mu ten list do rąk oddać. Pan Jezus z nami. 

Twój w Jego miłości ks. Piotr 

[P. S.] Filip ma rachunek dla O. Eugeniusza tego, co wydałem na 

jego podróż. 

 

34.  Kopia listu do księżnej Adamowej Lubomirskiej  

(z domu księżnej Ponińskiej) (ACRR 3544) 

 
Rzym, 27 sierpnia 1873 [r].  

Vicolo del Mortaro 58 

 

Najzacniejsza i najłaskawsza Księżno. 

Otrzymuję od pani Konstancji Rzewuskiej jeden z najmniej spo-

dziewanych listów, cały zapełniony poselstwem od łaskawej Księżnej. 

Widocznie zdało mi się w tym widzieć rękę Bożą i cudowną rękę Bo-

żą, która z jednej strony napełnia duszę Księżnej najlepszymi dla 

służby Bożej i Jego sprawy chęciami, a z drugiej strony, kiedy właśnie 

myślimy o osiedleniu się w Galicji, przysyła nam w Jej osobie tak nie-

spodzianą pomoc. Powiem łaskawej Księżnie, że nigdy nie zapo-

mniałem odwiedzin moich u Księżnej lat temu kilka uczynionych,  

a z których zdawało się, że żadnego nie pozostało skutku. Nie zapo-

mniałem szczególnie wynurzonego już wówczas pragnienia, abyśmy 
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czym rychlej stanęli w kraju i zajęli się wychowaniem, z tym dodat-

kiem, że Księżna rada by była powierzyć nam swoje własne dorasta-

jące dziecko. To dziecko zapewne już dorosło i być może, że już nie 

potrzebuje naszej pomocy. Bądź co bądź pragnienie ówczesne Księ-

żnej wcale nie minęło i z tego, co mi pisze pani Rzewuska, chęć po-

możenia nam, zdaje mi się owszem bardzo żywa i stanowcza i taka, 

jaką tylko jeden Pan Bóg natchnąć może. Składamy za to Panu Bogu 

naprzód serdeczne dzięki, składamy następnie i przezacnej Księżnie 

najszczersze podziękowanie. Jeżeli Pan Bóg tę rzecz zaczął, Pan Bóg 

ją także i dokona, zachowa w duszy Księżnej to, co w nią natchnął  

i pobłogosławi spełnieniu dobrych zamiarów i chęci, a wtedy wspól-

nie i łaskawej Księżnie i nam, będzie to nad wszystko najmilszym, 

że we wszystkim będziemy widzieli rękę Bożą, Jego łaskę i działanie 

miłosierne. 

Co do mnie jestem na rozkazy Księżnej i gotów jestem odpo-

wiedzieć na wszystkie Jej pytania, uwagi, przedstawienia. Na nie-

które punkty dała już sama pani Rzewuska objaśnienia, leżące w na-

turze rzeczy. Ale w tym porozumieniu naszym z łaskawą Księżną 

będzie wielkim ułatwieniem to, że mamy tam już na miejscu w Ga-

licji jednego z Ojców, który posiada całe nasze zaufanie i jest nawet 

członkiem Rady Głównej naszego Zgromadzenia, a któremu powie-

rzone jest całe staranie w przyprowadzeniu do skutku naszego osie-

dlenia się w Galicji. Jest to Ojciec Walery Przewłocki tymczasowy 

kapelan przy siostrach naszych Niepokalanego Poczęcia w Jazłowcu, 

bawiący obecnie w Jarosławiu koło Przemyśla. Niechaj łaskawa 

Księżna raczy bez zwłoki się przede mną ze swymi zamiarami otwo-

rzyć i objawić swoje życzenie, a ja odpowiednio polecę Ojcu Prze-

włockiemu, co się pokaże potrzebnym na razie, a nawet w danym 

przypadku udać się do Lwowa, by się osobiście z zacną Księżną po-

rozumieć we wszystkim. Ks[iężn]a tam dzisiaj przestaje.  

Polecam w modlitwie Panu Bogu gorąco te nowo zawiązujące 

się stosunki i będę bardzo się modlił, aby całe się obróciły na chwałę 

Bożą i na pożytek bliźniego; łaskawą zaś Księżnę nie przestanę  
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w szczególny sposób polecać łasce i opiece Bożej i czynię to już od 

obecnej chwili.  
[List nie jest podpisany przez O. Piotra Semenenkę CR] 

 

 

35. List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 207) 

 

Rzym, 28 sierpnia 1873 [r.] 

 

 Mój drogi Ojcze Walerianie. 

Na Twój list otrzymany 26 sierp.[nia] dopiero teraz odpi-

suję. Byłem ten przeciąg czasu sam w Rzymie i miałem niesły-

chanie do czynienia, do czego przyczyniło się, że kardynał Milesi 

protektor Kolegium umarł, a mianowany został protektorem kar-

dynał Monaco, przed którym musiałem zdać sprawę ze stanu Ko-

legium i wszystkie rachunki. Skończyło się wszystko dobrze. 

 Na tamten list Twój nie ma wiele odpowiadać; przyznaję 

słuszność wszystkiego co mówisz o O. Henryku, i gdybym był 

dłużej się zatrzymał na myśli sprowadzenia go do Rzymu, myśli, 

którą zresztą sam mi poddawałeś między innymi będąc tu w Rzy-

mie, byłbym niezawodnie poradził się wprzód i dobrze zastano-

wił przed jej uskutecznieniem. Ale o tym dzisiaj nie ma co długo 

mówić; sam Pan Bóg zdaje się ułożyć jego podróż do Teksas  

i myśli coraz więcej z dniem każdym, że tam najlepsze dlań miej-

sce. 

 Wiem o Twojej podróży do Krakowa i żeś tam jeszcze nie 

zastał księżnej. Zdaje się, że tam będzie lub jest już w tych 

dniach, ale czy znowu jeździć do Krakowa? Zapewne umówiłeś 

się z Dunajewskim o tym, co by było na ten przypadek do czy-

nienia. Jeżeli tylko można będzie trzeba się z nią widzieć. Tym-

czasem tu z innej strony inny zupełnie i niespodziany przedsta-

wia się widok. Występuje na scenę ks[ię]żna Lubomirska, z do-

mu ks[ię]żna Ponińska, wdowa po ks[ię]ciu Adamie, niedowiar-



 

 85 

ku we Lwowie niedawno zmarłym i jak powiedziałem, w sposób 

niespodziany i jakby od Pana Boga wprost przysłany. Nie ma 

jeszcze żadnego rezultatu, ale posyłam Ci pisma, które Ci dadzą 

wyobrażenie o obecnym stanie rzeczy. 

 l. Kopię listu pani Konstancji Rzewuskiej (Iwanowskiej  

z domu, siostry pani Dariuszowej Poniatowskiej śp.) do mnie do 

Karlsbadu. 

 2. Kopię mego listu do księżnej Adamowej Lubomirskiej. 

Odpowiedziałem z podziękowaniem i pani Rzewuskiej, ale to list 

dla Ciebie bez wagi. 

 Zamiary Boże powoli coraz jaśniej się odsłonią i nasza fun-

dacja w Galicji stanie na Jego skinienie i prędko, i dobrze. 

 Co do funduszu moralnego i na ten nie ma się co zbytecznie 

użalać. Z O. Władysławem w tej chwili jest największa bieda, zupełna 

kryzys; ale przez to trzeba było przejść, bo przyparty do muru, chociaż 

najmiłośniej musi zdecydować się: być albo nie być. Nadzieja w Bo-

gu. Ale Ty możesz rachować na trzech innych na O. Adolfa, na O. Ka-

rola z Paryża i na O. Michała Brzezińskiego. O. Adolf zupełnie i naj-

zupełniej zdecydowany na prawdziwego zakonnika i jest tu w tej 

chwili wielką pomocą przeciwko O. Władysławowi. O. Karola mamy 

zamiar sprowadzić niebawem z Paryża, aby tu się przez tę zimę do-

robił, a O. Michała masz w każdej chwili na zawołanie. O tym osta-

tnim słówko teraz. 

 Przedwczoraj przyjechał do Rzymu z Mentorelli O. Julian  

z O. Leonem. Mówiłem z nimi o tych naszych wszystkich spra-

wach i O. Julian otworzył się ze zdaniem, aby nie O. Adolfa na-

przód do Ciebie posyłać, lecz O. Michała. Powód jego jest ten, że 

O. Michał już wszystkiego nauczył się w Rzymie i od nas wziął 

wszystko, co tylko dać mogliśmy; pobyt jego dalszy w Rzymie 

nie przyniesie mu żadnej korzyści i jest jakoby bez celu, kiedy 

tymczasem O. Adolf ma mnóstwo jeszcze do nauczenia się i do 

wzięcia, i że z tym dopiero zapasem pobyt jego w Jazłowcu lub  
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z Tobą będzie dla niego i dla Ciebie, i dla Zgromadzenia korzyst-

nym. Przyznam się, że to mi trafia do przekonania, ale proszę, 

abyś mi swoje zdanie powiedział. Ojca Wład.[ysława] polecam 

bardzo Twoim modlitwom i poleć go matce i siostrom. 

 Przypominam, że mi pisałeś w liście swoim, że po powrocie 

z Krakowa pojedziesz do Jazłowca. Czyżbyś tak zrobił? Posyłam 

jednak w każdym razie ten list do Jarosławia i bardzo bym pra-

gnął, żebyś zakomunikował wszystkie te rzeczy matce Marcel-

linie. Otrzymałem od niej list już tydzień temu, za który nie mam 

dość wyrazów, aby jej podziękować. Jutro albo pojutrze będę się 

starał jej odpisać, bo dotychczas nie mogłem. 

 Co do interesu pani Łosiowej, ten Ci najlepiej wytłumaczą 

przyłączone tu jej listy. O. Henryka darmo wyprawiać przed paź-

dziernikiem, bo dopiero wtedy biskup z Europy wyjedzie, a co by 

on robił przez ten czas w Paryżu? Pisał do mnie, żeby przedtem 

do Rzymu chciał przyjechać, ale to by niesłychanie a niepotrze-

bnie przyczyniło kosztów. Bądź łaskaw, to mu powiedzieć. Jak 

znajdę chwilkę czasu, to sam mu to napiszę. 

 Zresztą dzięki Bogu zdrowi jesteśmy. Tego roku z łaski Bo-

żej choroby wcale nas nie nawiedzały. Ja się tylko dość nasmaży-

łem w rzymskim gorącu i pierwszy raz może znajduję, że gorąca 

mogłoby być trochę mniej. Ale Bóg dobry bardzo łaskawie przy 

zdrowiu utrzymuje. 

 Bardzo mnie cieszy, że ten list napisałem. Drogi i kochany 

mój O. Walerianie, kochajmy się bardzo i módlmy się serdecznie 

za siebie. Pan Bóg pobłogosławi. Matce najserdeczniej kłaniam 

[się], ale ile to jest z nią do mówienia. Kłaniam [się] i siostrom.  

 Pan Jezus z nami. 

      Twój w Jego miłości cały ks. Piotr 
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36.  List do O. Juliana Felińskiego CR (ACRR 2199) 

 

Rzym, 4 września 1873 [r]. 

 

Mój drogi Ojcze Julianie. 

Parę bardzo ważnych wypadków doniesiono nam z Ameryki  

i z Europy szczęściem, że nic w tej chwili nie ma do decyzji, bo są 

takiej natury, że trzeba albo o wszystko o nich donieść, co niepodo-

bna, albo nic w tej chwili i czekać spotkania się naszego. Filip jak 

najszczęśliwiej do Paryża przyjechał, zastał tam O. Eugeniusza, miej-

sce na tym samym statku znalazło się i razem wyjadą, to jest dziś już 

wyjeżdżają za łaską Bożą z Liverpoolu. Zgłaszają się do Zgroma-

dzenia coraz nowi kandydaci. Przybywa dwóch z Poznania, obaj 

skończyli Ober Sekundę i mieli iść do Primy. Zdaje mi się, że wzgląd 

na wojskowość nie powinien nas wstrzymywać. O jednym z tych ks. 

Koźmian
38

 daje dobre świadectwo; spytam i o drugiego. A czy nie-

dobrze byłoby, żeby i Oswald (Sapper) przyjechał? On bardzo szcze-

rze się zgłaszał kilka miesięcy temu, tylko nas wstrzymywał wzgląd 

na wojskowość. Proszę mi na to odpowiedzieć; bo bym do niego 

napisał. Ojciec Walerian pojechał na parę dni do Porto d’Anzo; mają 

___________ 
38

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

dawca. Brał udział w powstaniu listopadowym w 1831 r. W 1832 r. wyemi-

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

jednym z najważniejszych współpracowników Bogdana Jańskiego. Pozo-

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

Był dyrektorem szkoły z internatem dla uczniów polskich w Domku Bogdana 

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

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

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

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

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

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

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

1877 r. 
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wrócić razem z O. Pawlickim i Maurycym w sobotę. W niedzielę w no-

cy (na poniedziałek) ci dwaj ostatni mają wyruszyć do Tivoli. Proszę 

przysłać po nich osły. Przypuszczam, że rekolekcje rozpoczniesz w na-

stępny wtorek. Ja tedy chciałbym być w Mentorelli od tego wtorku lub 

środy za tydzień. Przewidując, o ile można powiedzmy sobie, że jeśli 

Bóg da, będę w Tivoli we wtorek na noc 16-go tego miesiąca i prze-

nocuję u ks. kanonika, a we środę z rana chciałbym ruszyć prostą drogą 

do Mentorelli. Niechby tedy osioł po mnie posłany był w Tivoli wtorek 

wieczór. Tylko koniecznie proszę o dobre siodło. Gdyby zaszła jaka 

przeszkoda będę się starał zawczasu uwiadomić. Ojciec Święty jest 

doprawdy dość chory. Módlcie się. Wszystkich najserdeczniej pozdra-

wiam. Pan Jezus z nami.  

Twój w Nim ks. Piotr 

 

 

37.  List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1151) 
 

Rzym, 10 września 1873 [r]. 
 

Drogi Ojcze Aleksandrze. 

Spóźniłem się nieco z odpisem na list już 6 dni temu otrzy-

many, za co bardzo przepraszam. Za wszystkie szczegóły o przyby-

ciu brata Filipa pięknie dziękuję; wyraźnie Pan Bóg nad nim czuwał  

i kazał go Aniołowi Stróżowi prowadzić. O Ojcu, to jest ks. Bitkow-

skim nie daje zgoła O. Adolf korzystnej opinii; przeciwnie, O. Wła-

dysław powiada, że jubilerowi należą się owe 15 fr. i prosi je zapła-

cić. Zresztą z Ojcem Władysławem zaszła w tych dniach (w przed-

dzień Matki Boskiej) bardzo szczęśliwa zmiana. Z własnej chęci 

wstępuje na kilka dni rekolekcji, aby rozpocząć nowe życie. 

Co do owego rewersu pana Fanty, powiada że choćby wytry-

chem otworzyć szuflady, to jeszcze trudno byłoby go komuś obcemu 

znaleźć. Najlepiej moim zdaniem, aby O. Aleksander dał od siebie 

nowy rewers, który będzie zwrócony, jak rewers pana Fanty się odda. 
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Co do naszego O. Henryka Cichockiego napiszę do Jazłowca, 

żeby się już do podróży szykował, a zarazem piszę do ks. bisk.[upa] 

Dubuis, żeby dał wiedzieć, kiedy będzie w Paryżu. Z Liverpool mają 

odjechać w drugiej podobno połowie października, zawsze dopiero  

w październiku. W tej chwili odbywają się na Mentorelli ogólne re-

kolekcje. Proszę się modlić. Pojechał tam i O. Stefan. W przyszłym 

tygodniu mam i ja tam pojechać, ale tylko na parę dni. Ks. Mosie-

wicz nareszcie święci się na kapłana, jest to wielkie dla niego dobro-

dziejstwo, zwłaszcza że ma pojechać z ks. Dubuis do naszych chło-

paków w Teksas. To go wyrwie z głupiego towarzystwa, w jakie tu 

wlazł z głupstwa raczej niż ze złości, a z drugiej strony uszlachetni go 

i umoralni. Zbawiony będzie tym sposobem człowiek. Jest to zasługa 

Ojca Władysława i chętnie się do niej przyczyniam. Proszę także, jak 

będzie w Paryżu, uprzejmie go przyjąć. To go zachęci i ustali w do-

brym. Jak się z O. Władysławem ustali ta zmiana i będzie gotów po-

jechać do Galicji, wtedy będzie mógł bez szkody zawitać na krótki 

czas do Paryża. 

Zapewne mój drogi Ojcze Aleksandrze będziesz się musiał pe-

wien czas obywać bez nikogo w Paryżu. O. Karol będzie musiał 

przyjechać i to niebawem do Rzymu. Przyczyna jest taka. Ponieważ 

mamy założyć Dom Wychowania w Galicji trzeba na serio pomyśleć 

o całym systemie wychowania i o programie naukowym. Otóż mamy 

trzech obecnie w Zgromadzeniu, którzy z powołania mogą i powinni 

być do wychowania użyci: O. Stefana, który świetnie zdał egzamin 

na doktora teologii, O.[jca], czyli raczej popa Pawła, który także do-

brze zdał podobnyż egzamin i O. Karola. Widzę tedy potrzebę i to 

konieczną zebrać ich trzech razem, żeby przez tę zimę byli pod moją 

ręką, żebym im wyłożył wszystkie idee i zasady główne, jakie mi 

Pan Bóg dał wyrobić, a z drugiej strony, żebym korzystał z wielu 

wiadomości pedagogicznych i klasycznych O. Stefana i z tego zrobić 

jedną całość do użytku nas wszystkich. Widzę, że to jest konieczne 

do zrobienia, i że od tego zależy udanie się i pomyślność naszego 

nauczycielskiego zawodu. Do Galicji będą OO. Karol i Stefan, do 

Adrianopola pop Paweł. Tym sposobem da się podstawa pewna i je-
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dnolity kierunek naszym zakładom. 

Prócz tego O. Adolf i O. Władysław muszą także pewien jesz-

cze czas w Rzymie pozostać, szczególniej O. Adolf. Tym sposobem 

O. Przewłocki, po wyprawieniu O. Henryka, byłby bez nikogo i nie 

mógłby się ruszyć z Jazłowca. Wypada tedy dać mu O. Michała, któ-

ry już w Rzymie nic nie ma do nabycia. I dlatego napisałem wyżej, 

że przez pewien czas będziesz musiał być bez nikogo w Paryżu, 

boby jedyny disponible [będący do dyspozycji], O. Michał dostał 

inne przeznaczenie. Jednakże, oprócz tego że O. Wład.[ysław] czas 

pewiem w Paryżu zabawi później nieco, na przyszłe lato będzie do 

użycia ks. Molecki, a potem inni. Z tego wypada, że trzeba zacząć 

myśleć o przeniesieniu O. Karola na tę zimę do Rzymu. Za parę ty-

godni napiszę o tym coś bardziej stanowczego. Oto, jak rzeczy stoją. 

W Krakowie zapewne weźmiemy kościółek ś.[więtego] Krzyża na 

Smoleńsku z małą przy nim prebendą i dużym ogródkiem i placem. 

W posiadanie zapewne wejdziemy 1-go kwietnia. Później obszerniej 

o tym.  

Wszyscy dzięki Bogu zdrowi jesteśmy. Pan Jezus z nami. 

W Jego miłości najoddańszy brat i sługa ks. Piotr 

 

 
38.   List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 208) 

 
Rzym, 11 września 1873 [r.] 

 

 Mój drogi Ojcze Walerianie. 

 W liście, który przed paroma dniami wyprawiłem do m.[at-

ki] Marcelliny starałem się odpowiedzieć na główny punkt Two-

jego listu z 26-30 sierpnia, co do domu w Krakowie. Nie miałem 

czasu znieść się z ojcami radnymi, którzy są na Mentorelli, ale 

moim zdaniem trzeba nam wziąć kościołek św. Krzyża na Smo-

leńsku raczej niż św. Idziego. Prawda, że gdyby można było ra-
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chować na Marków, ten ostatni byłby stosunkowo odpowiedniej-

szy, ale w podobnych razach prawidłem zdaje się mi być po-

winno rachować nie na to, co possibile lub probabile, lub nawet 

probabilius, ale na to co jest. Otóż, według tego co jest, Marków 

nam nie dają i my na nich rachować nie możemy. Co jeśli tak 

jest, nie trzeba nam brać tedy dzisiaj tymczasowej siedziby, ale 

takiej, która może stać się stałą, a taką jest św. Krzyża. Przyznam 

się, że i to godło św. Krzyża jest ponętne. To samo prawidło,  

o którym tu mówię każe mi także nie zważać na prawdopodo-

bieństwo fundacji tak wielkie, jakie nam zaświeca ze Lwowa. To 

jeszcze rzecz odległa, a ta w Krakowie obecna. 

 Dla dalszej wiadomości Twojej przyłączam tu kopię drugie-

go listu pani Rzewuskiej, jaką otrzymałem w odpowiedzi na mo-

ją odpowiedź. Pokazuje się z niego, że ks[ię]żna Lubomirska 

osobiście w Karlsbadzie o całej tej rzeczy z panią Rzewuską trak-

towała, i że nie tak prędko będzie jeszcze we Lwowie, i nie tak 

prędko mi odpisze. 

 Co mnie zastanowiło w liście pani Rzewuskiej, to jej nasta-

wanie na to, abyśmy spółcześnie lub niemal spółcześnie dwa 

domy zakładali. Ja w mojej odpowiedzi byłem jej odpisał, żeby 

powstrzymała swoje zapędy, bo dwa domy razem zakładać jest 

czystym dla nas niepodobieństwem, a ona mi odpisuje, że wcale 

nie myśli tych zapędów powstrzymywać i daje racje, do których 

dołączywszy inne, rzecz nie wydaje się tak bardzo dziwaczną. 

 Dla objaśnienia tej rzeczy przedstawiam Ci myśl następną. 

Można sobie wyobrazić we Lwowie dom wychowania, a w Kra-

kowie dom misjonarski. Do tego ostatniego pierwszymi pomo-

cnikami byliby O. Witkowski i O. Bakanowski, do tamtego zaś 

O. Pawlicki i O. Grabowski. I pod pewnym względem taki roz-

dział nie tylko jest możebny, ale korzystny. Zdaje się bowiem, że 

lepiej, aby w domu wychowania było tylko wychowanie, a na-

stępnie, że prace misjonarskie i Ojców im oddanych lepiej oso-

bno skupić. Tę myśl przedstawiam tylko teraz, trzeba się nad nią 
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porozumieć i proszę o zdanie; jak zarówno m.[atki] Marcelliny, 

chociaż z tą będzie czas tu się rozmówić. 

Dla Twojej pociechy powiem, że w O. Władysławie zaszła ra-

dykalnie szczęśliwa zmiana, wyraźnie Najśw.[iętsza] Panna wyro-

biła mu tę łaskę, było to w dzień (wigilię) Jej narodzenia. Jutro 

wchodzi: na parę dni rekolekcji, żeby zapieczętować wszystko.  

O. Bakanowski ze swej strony jest coraz lepiej. 

Napisałem do O. Aleksandra, że za kilka tygodni O. Karol 

Grabowski będzie musiał Paryż opuścić. Chcę go do Rzymu 

sprowadzić nie tylko dla lepszego ustalenia się w życiu zakon-

nym, jak już o tym mówiliśmy, ale także w innym celu bardzo 

ważnym. Teraz kiedy przystąpienie nasze do wychowywania 

młodzieży ma nareszcie nastąpić, trzeba się nam do tego ostate-

cznie przygotować, porozumieć się wzajemnie co do systemu  

i programatu. Między gotowymi dzisiaj Ojcami jest trzech wy-

raźnie powołanych do wychowania, O. Grabowski, O. Pawlicki 

i pop Paweł, że go tak nazwę jak się sam nazywa. Tymi trzema 

tedy myślę się zająć przez tę zimę za łaską Bożą, i mam w Panu 

Bogu nadzieję, że dopomoże. Myślę im wyłożyć to, co mi Pan 

dał zrozumieć i wyrobić w filozofii i ogólnych zasadach nauk, 

które potem do szczególnych punktów i umiejętności trzeba bę-

dzie zastosować. Pod tym względem wielką pomocą będzie mi 

Pawlicki, który dokładnie obeznany jest z całą klasyczną litera-

turą, a nawet i z fizycznymi umiejętnościami, jest zupełnie na 

równi z całym ruchem naukowym niemieckim. Z drugiej strony 

nie umiem Ci dosyć powiedzieć jak O. Paweł Smolikowski staje 

się rozsądnym i dokładnym w naukach. Egzamin na doktora 

teologii zdał bardzo dobrze. Przeznaczony on jest na założenie 

potem kursu nauk teologicznych ad usum Bulgarorum i zdaje 

się, że ten kurs ułożony będzie w starosłowańskim języku. Tym-

czasem przynajmniej rok tu w Rzymie zostanie, aby to przygo-

tował i przyszedł do jedności rozumienia i wykładu. To z nim 

łatwiej nawet pójdzie niż z innymi, bo on moje teorie najlepiej 
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dotąd pojmował; chociaż mam ufność, że jeśli moja rzecz jest 

prawdą, jak jestem przekonany, to i w innych zwycięży. 

12-go wieczorem. Według tego, co Ci na początku napisa-

łem widzisz takie moje jest zdanie co do miejsca w Krakowie. 

Myślę, że i innych ojców będzie takie same. Będę się starał jak 

najprędzej Ci o tym donieść, ale wątpię aby na czas przed 1 paź-

dziernika przyszło. Zdaje mi się tedy, że jeśli się Tobie tak jak 

mnie zdawać będzie, możesz bezpiecznie rzecz rozpocząć, to jest 

wziąć od ks. Midowicza w najem prebendę i kazać Kołodziej-

skiemu kupno owego domu z ogrodem ułożyć. Mnie się zdaje, że 

ks[ię]żna tymczasem już będzie w Krzeszowicach i do tego kup-

na dopomoże. Zresztą nie jest to tak wielka cena i łatwo ją, choć 

przez pożyczone pieniądze zapłacić. Coś jednak mamy, a może  

i wszystko się znajdzie. Zostawiam rzecz całą Tobie. 

 Jest we Lwowie ksiądz unita, ks. Pakież, który razem z na-

szym O. Pawłem był święcony i w wielkiej są przyjaźni, a nawet 

miał ćwierć zamiaru wstąpienia do nas i kto wie, czy kiedy tego 

nie zrobi. Przyrzekł on za powrotem do Galicji starać się znaleźć 

między Rusinami powołania zakonne do nas i dotrzymał słowa: 

napisał, że jakiś technik, 26 letni, chce do nas wstąpić. Zdaje się, 

że nie b.[ardzo] świetne powołanie, ale trzeba zobaczyć i zbadać. 

Jak będziesz we Lwowie, udaj się do ks. Pakieża i rozpatrz się  

w rzeczy. Mieć u nas Rusinów z prawdziwym powołaniem, to 

byłoby przedziwne! To moje marzenie od dawna. Polecam to 

Twojej roztropności, a polecam Tobie samemu wielką miłość  

i okazywanie dobrej chęci w przedstawianiu z Rusinami. Czy pa-

miętasz przed paroma laty mój list w tej mierze do O. Tomasza 

bawiącego właśnie wtenczas w Jazłowcu? Bardzo by miłem było, 

gdyby się mógł odnaleźć i gdybyś mógł odczytać to, co wtenczas 

pisałem, bo zdaje mi się, żem kopię na osobnej kartce do matki 

był posłał. 

 Teraz i to jeszcze mam Ci do doniesienia, że jak na zawołanie 

Pan Jezus zdaje się nam potrzebną liczbę kandydatów przysyłać.  
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W przeciągu jednego miesiąca mieliśmy cztery zgłoszenia się z Po-

znańskiego: 3-ch jest studentów, co skończyli wyższą sekundę, to jest, 

że im tylko prymy brakowało i mają dobre świadectwa, a jeden jest już 

od lat kilku kapłanem. Wiesz, że i tu w Rzymie od trzech miesięcy (już 

to było za Twojego pobytu) mamy w nowicjacie młodego kapłana  

z diecezji kieleckiej, b.[ardzo] obiecującego: ks. Moleckiego. Jednym 

słowem zdaje się, że błogosławieństwo Boże mnoży się nad nami. 

Oby Mu odpowiedzieć! 

 Kochanej Matce serdecznie się pokłoń i pozdrów w Panu,  

i powiedz, że ją z wielkim upragnieniem oczekujemy. Niechaj 

ona pozdrowi od nas siostry wszystkie; ja z mej strony jakkol-

wiek niegodny z całej duszy im błogosławię i zawsze za nie się 

modlę. Mało mamy bardzo wiadomości od nich od niejakiego 

czasu, a o tej fundacji jarosławskiej niemalże nic a nic nie wie-

my, a jednak bardzo to nas obchodzi. Z Twego ostatniego listu, 

po wzmiance o Baranowie i o daniu tam jednego z naszych Oj-

ców dowiaduję się, że Siostry zostają przy Jarosławiu. To tyle, 

jak powiedzieć o kim, że urodził się, żył gdzieś i umarł. Chcie-

libyśmy coś więcej. 

 Przyłączam tu listy od Bronisława, czekające od wyprawie-

nia ostatniego mego listu do Ciebie. Jest i dopisek od Ojca Julia-

na. Pisze Ci także o owym ks. Pakieżu i jego kandydacie, a rów-

nież o ks[ię]żnie Lubomirskiej, o której Ci szeroko w liście do 

Jarosławca posłanym pisałem. Że Ci tych listów razem z tamtym 

nie posłałem stało się to, o ile przypominam, dlatego że ja Twój 

list we dnie 20 sierp.[nia] wyprawiłem, a O. Julian wieczorem 

przed wyjazdem do Mentorelli te listy mi wręczył. 

 Co Ci piszę, że warto by było, abyś i Ty brał udział w na-

szych pracach z matką Marcelliną i mnie się zdaje, że byłoby 

rzeczą pożądaną. Oto wszystko na dzisiaj. Ściskam Cię serdecz-

nie mój drogi i bardzo drogi O. Walerianie, ciągle się modlę za 

Ciebie i bardzo z serca, życząc Ci od Pana co niemiara i nieskoń-

czenie. 
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 Z Ameryki mam jedną smutną bardzo wiadomość, ale zre-

sztą spodziewałem się we wszystkim innym pomocy Bożej, i że 

się to wszystko na lepiej obróci, to nawet, co smutne. Że o tym 

długo by było pisać odkładam na drugi raz; tymczasem proszę 

Cię tylko modlić [się] i prosić o modlitwę. Nawet z Ameryki  

O. Ludwik Funcken prosi m.[atkę] Marcellinę o modlitwę.  

 Pan Jezus z nami. 

      Twój brat i sługa ks. Piotr 

 

 

39.  List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 209) 

 

Rzym, 1 października 1873 [r.] 

 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Posyłam Ci Litteras Obedientiae dla O. Henryka. Innych  

mu dimissioriales nie potrzeba. Otrzymałem zawiadomienie, że 

biskup Dubuis, z którym ma jechać, wyjedzie z Liverpoolu mię-

dzy 1 a 5 listopada; dosyć tedy będzie, jeżeli O. Henryk stanie  

w Paryżu przed 25 paźdz.[iernika]; będzie jeszcze miał kilka dni 

na Paryż. Prosiłem O. Leona i on napisał do Wiednia, do pana 

Meysenbuga, aby wyrobił dla naszego misjonarza od stowarzy-

szenia tamtejszego ś[w]. Leopolda dla misjonarzy jaką zapomogę 

na podróż i takową pod Twoim adresem dla niego posłał. Być 

tedy może, że jeżeliś jeszcze nie otrzymał w tych dniach taką 

przesyłkę, otrzymasz. Gdyby nie przyszła zapłacisz, jak się umó-

wiliśmy, podróż do Paryża. A my natomiast zapłacimy podróż 

tego ojca, który pojedzie z Rzymu do Jazłowca. Otóż co do tego 

ostatniego, jeżeli są racje za wyjazdem O. Adolfa, jak tego sobie 

życzysz, a najbardziej to właśnie, że on Ci najodpowiedniejszy; 

są jednak pewne racje naprzeciw. Ponieważ w tej chwili rzecz nie 

nagli i jest parę tygodni przed nami czasu, poradziwszy się Oj-

ców radnych zdało się nam wszystkim zaczekać na przyjazd 
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m.[atki] Marcelliny i zapytać się o jej zdanie także. 

 Jak Ci pisałem w ostatnim liście zaszła z łaski Bożej w O. Wła-

dysławie radykalna zmiana co do jego usposobienia i samego gruntu 

życia zakonnego. Otóż z tejże łaski Bożej to samo w tych dniach ostat-

nich stało się z O. Adolfem. Pan Bóg wyraźnie nawiedza nas łaską 

swoją, my tylko starajmy się z niej korzystać. 

 Co do owego wyboru w Krakowie między ś[w]. Idzim  

a ś[w]. Krzyżem, skoro rzecz się już przewlekła (Twój list otrzy-

małem 25 września, więc już odpowiedź moja nie mogła Cię była 

dojść przed 1 paźdz.[iernika], a cóż dopiero Twój list z Jazłowca 

do Karkowa), myślę tedy, że i z tą rzeczą możemy się zatrzymać 

do przyjazdu m.[atki] Marcelliny i z nią się naradzić. Tak myślą  

i inni Ojcowie. 

 Widzę z Twego listu, żeś się był na razie strwożył nieco  

z powodu tego, co naprzód pisałem o ks[ię]żnie Lubomirskiej. 

Najniesłuszniej, i mój list następny do matki, a jeszcze bardziej 

ostatni do Ciebie dostatecznie Cię objaśniły, jak o tej rzeczy my-

ślałem od początku. Takie strachy wcale niepotrzebne, a widzę 

żeś tak nim był przejęty, iż mając już pod oczyma objaśnienie 

przeciwne jeszcze całą stronicę poświęcasz, żeby mnie o tym 

przekonać, co już stanowczo wypowiedziałem. Z drugiej strony 

cieszę się z tego, żeś tak przejęty tą zasadą, o którą nam obom 

chodziło i wolę, że Ty mnie przekon[ujesz], aniżeli gdybym ja 

musiał Ciebie. 

A teraz rzecz o bracie Walentym. Cieszę się, żeś z niego dość 

zadowolony, ale to wiedz, że on starszych, a tym bardziej przełożo-

nych łatwo umie zadowolić i jest pod tym względem nec plus ultra; 

ale w czym jest minus habens, to w swoich stosunkach z braćmi  

i przed obcymi, i w obowiązkach, które bym nazwał samotnych, gdzie 

sam czyni podług sumienia tylko, bez dozoru starszych. Jest gminny, 

gburowaty, pogardliwy, przy tym próżny, chełpliwy, nareszcie leniwy 

i pozwalający sobie, kiedy zostawiony sobie. To do Twojej wiado-
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mości. To mu się ciągle wyrzucało i jeśli jest, jak nam pisał skruszony, 

to z tego powinien być skruszony. 

Piszesz, że odprawia rekolekcje, i że mu w niedzielę 21 września 

chciałeś dać sukienkę. Co do sukienki w tym jest trudność, bo to tyle 

znaczy, co rozpoczynać nowicjat, a wiesz, że nowicjatu nie może nikt 

rozpocząć bez poprzedniego skrutynium i decyzji władzy odpowie-

dniej, ani tam gdzie nie ma nowicjatu. W nowej Konstytucji braci-

szkom nie pozwolono jak dawniej odbywać go w jakimkolwiek do-

mu. U Ciebie nowicjat nie jest jeszcze założony. Że Walenty już był 

w Zgromadzeniu, to rzeczy nic nie zmienia; ponieważ wyszedł, musi 

wszystko da capo odbywać jak nowo wchodzący. Można tedy tak 

zrobić, że Walenty będzie nosił sukienkę jako zakrystian[in] bez pa-

ska zakonnego i zostawał u Ciebie jako postulant, choćby i rok, a po-

tem się pokaże, czy ma przyjechać do Rzymu, czy też może tam  

u Ciebie nowicjat już będzie możebny. Wprawdzie takie noszenie su-

kienki jako zakrystian[in]a nie jest według prawa kanon.[icznego], ale 

cóż robić, skoro mu dałeś sukienkę, niechże ją już nosi pod tym po-

zorem. Komu drugiemu jej nie dasz, jeżeli nie będzie wszystkich od-

powiednich warunków. 

Oto, co dzisiaj mam Ci główniejszego do napisania mój drogi  

O. Walerianie. Dla matki najęliśmy mieszkanie na Quattro Fontane  

u pani Courbalet naprzeciwko Trynitarzy; jest na południe, jest i słoń-

ce, choć tylko na parę godzin, ale wszystkie inne warunki najodpowie-

dniejsze. Jest kaplica i Najśw.[iętszy] Sakrament w domu, cały dom 

jest jakoby klasztor, zamieszkały przez damy zajmujące się dobrymi 

uczynkami, bezpieczny i nie wystawiony na zetknięcie z ulicą i na jej 

kontrolę, a w apartamencie kuchenka porządna, salonik, który nazwa-

łem w telegramie półpokojem i dwie izby sypialne, w kuchni samo-

trysk wody, a nawet porządny le necessaire. Lepiej trudno było zna-

leźć. To wszystko umeblowane za 100 lir; w Rzymie na dzisiejsze 

ceny jest to pół darmo. Wszyscyśmy zdrowi dzięki Bogu. Siostrom 

najserdeczniej kłaniam [się]. W Ameryce układają się rzeczy, ale za 

grzechy trzeba płacić. Może znajdę sposób dania Ci wiadomości do-
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kładniejszych, to jest, obszerniejszego opisania. O. Henryka czule po-

zdrawiam. Pan Jezus z nami. 

     W Jego miłości najoddańszy ks. Piotr 

 

 

40.  List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 210) 

 
[Treść listu O. Piotra Semenenki CR o numerze archiwalnym ACRR 210  

z dnia 1 października 1873 r. jest identyczna jak listu poprzedniego o nume-

racji ACRR 209 i kończy się na słowach: „zostawał u Ciebie jako postulant 

choćby i rok.” Na następnej stronie listu jest poniższa treść.] 

Niżej podpisany, w imieniu Zgromadzenia Zmartwychwstania 

Pańskiego, oświadcza przed kim się to z prawa będzie należało, że 

rzeczone Zgromadzenie wiel.[ebnego] księdza Albina Dunajewskiego 

do prób poprzedzających profesję zakonną, a po tychże, jak ma zu-

pełną nadzieję, szczęśliwie przebytych do profesji zakonnej w gronie 

swoim przyjąć najchętniej jest gotowe. 

Dano w Rzymie, u św. Klaudiusza, 18 października 1873 r. 

      Piotr Semenenko 

      Przełożony Główny 

  Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego 

 

 

41.  List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 211) 

 

Rzym, 20 paźdz.[iernika] 1873 [r.] 

 

 Mój drogi Ojcze Walerianie. 

 W tej chwili O. Leon przychodzi mi powiedzieć, że do Cie-

bie pisze. Dodaję słów kilka, ażeby okazji nie stracić. 

 Otrzymałem Twój list ostatni, za który pięknie Ci dziękuję. 

Jest bardzo dobry, bardzo serdeczny i odsłania najlepsze strony 
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Twego serca. Mój drogi Ojcze Walerianie, nie wiem dlaczego 

myślisz, że mój list pisałem w niedobrym będąc humorze. Praw-

dziwie mogę powiedzieć (czy to cnota, czy wada, nie wiem), iż 

nie znam, co to zły humor, a dla Ciebie szczególniej nigdy go nie 

miałem ani cieniu. Jeżeli nie umiałem się wyrazić w lepszy spo-

sób, to mi trzeba wybaczyć. Rzecz była prosta; chciałem Ci po-

wiedzieć, że mimo to, co tu w Rzymie zaszło względem przy-

jęcia na powrót Walentego trzeba jednak, żeby przed rozpoczę-

ciem nowicjatu przeszedł przez scrutinium i dopiero wtedy 

wdział sukienkę. Zresztą zatem najmocniej obstawał O. Feliński  

i miał za sobą prawo, i ja głównie na jego instancję to napisałem; 

napisałem zaś dlatego właśnie, że miał za sobą prawo. Lecz sko-

ro tak było, nie miałem nawet żadnego powodu być w złym hu-

morze. Listy można często nazwać zbrodniarzami i zdrajcami. 

Twój list mówił tyle przeciwko ufności w ks[ię]żnej Lubomir.-

[skiej] (ja tylko widziałem w tym zrządzenie Boże) i tak długo, 

bo przez dwie stronice, że mi się wydawało, iż Cię to strasznie 

poruszyło i lękasz się, abym jakiegoś głupstwa nie zrobił, i dlate-

go tak gorąco o tym piszesz. Więc się broniłem i chciałem Cię 

uspokoić. Nic innego nie zamierzałem. Ale Ty mój list tak samo 

przesadnie osądziłeś jak ja Twój i ze swej strony się bronisz. Cóż 

robić, są to warunki ludzkich stosunków i te złe usługi, jakie 

nasze listy nam samym wzajemnie oddają, trzeba im, czy też ra-

czej sobie, nawzajem przebaczyć i nigdy nie wątpić o naszym 

wspólnym dla siebie sercu i miłości. Zresztą Twój list ostatni tak 

był pod tym względem jasny i pełny, tyle wynurzał serca i dobrej 

woli, że tą razą nie był zdrajcą, ale wiernym sługą i raz jeszcze 

serdecznie dziękuję zań. 

 Poczta odchodzi, więc wiele więcej nie piszę, bo O. Leon chce 

koniecznie list czym prędzej odprawić. Doniosę tylko, że O. Jan Woł-

łowski z Chicago do Rzymu przyjechał, w usposobieniach Saula jadą-

cego do Damaszku; że tu spotkawszy się z O. Bakanowskim i Witkow-

skim po 3 lub 4 dniach rozmowy, w których ja kończyłem rekolekcje  

z włoskimi ojcami i braćmi, tak jak był uderzony i radykalną zmianą ich 
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zupełnie naprzyrodzonym postawieniem się względem Boga, ich od-

daniem się Jemu, a z drugiej strony poddaniem się zakonnym warun-

kom i obowiązkom, i przejęciem się nimi, że sam został zmieniony, 

skruszony, przełamany i od 2 dni odbywa rekolekcje z O. Julianem. Jest 

nadzieja, że zupełnie go Pan Bóg przemieni. Wyraźnie P.[an] Jezus cu-

da między nami czyni i sam Zgromadzenie do porządku doprowadza. 

Niechże potem sam nim rządzi. O to Go proszę. 

 O. Luigi jest jeszcze w Rzymie, gdzie odbył z nami reko-

lekcje. Nie mogę nie oddać mu najlepszego świadectwa. W Spe-

zia zdaje się, że będzie niezadługo drugie probostwo (rozdziela-

jąc miasto na dwoje), które będzie wyłącznie oddane O. Luige-

mu, a wtenczas będziemy zupełnie wolni, nie zrywając z tamtym 

proboszczem. 

 Przyjechał z Poznania uzdatniony postulant do Zgromadzenia, 

Kowalski Zenon i po rekolekcjach został przyjęty. Skończył Ober Se-

kundę i na 37 studentów w egzaminach był 3-cim. Ks. Dunajewski 

zgłosił się dostatecznie i musiałem mu posłać świadectwo, którego od 

niego żąda biskup przed wypuszczeniem z diecezji; świadectwo, że 

Zgromadzenie gotowe jest przypuścić go do prób powołania, jakie po-

przedzają profesję, a jeśli te szczęśliwie odbędzie do samej profesji za-

konnej. Ma niebawem przyjechać. Może z m[atką]. Marcelliną. Wy-

biera się też z Krakowa m.[atka] Magdalena przełożona główna Feli-

cjanek. Jeżeli matka jeszcze nie wyjechała powiedz, że list jej otrzy-

małem i bardzo zań dziękuję. Nie odpiszę, bo w tej chwili czasu nie 

mam, a jutro już by pewno list mój jej nie zastał, może jednak spró-

buję. W każdym razie, czekamy! I niech Pan Jezus, Matka Najśw.[ięt-

sza] i Aniołowie święci prowadzą i przyprowadzą. Oto naprędce.  

 Pan Jezus z nami. 

   Twój z nim w duszy całej ks. Piotr 

 

 

 

 

_ 

' 
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42.  List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1152) 

 

Rzym, 7 listopada 1873 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze. 

Proszę mieć litość nade mną i nie zanadto mnie winić, że tak 

długo nie pisałem. Miałem dwoje ćwiczeń duchownych do dawania, 

jedne w środku października, drugie pod koniec. Właśnie, kiedy do 

tych drugich się zabierałem przyszedł Twój list z 18 paźdz.[iernika]  

i na razie nie miałem zgoła wolnej chwili do odpisania. Skończyłem 

dawać te drugie ćwiczenia 3 tego m.[iesiąca] i przez tę parę dni, które 

upłynęły miałem ćmę całą zaległości do załatwienia. 

Na O. Władysławie nie poznałeś się, to jest nie dosyć przekonał 

Ci się, mój drogi Ojcze Aleksandrze, i nie dosyć oceniłeś jego dzi-

siejsze postawienie się w porządku jego, że tak powiem, nawrócenie 

zakonne. Nie dziwię się, bo jego przeszłe sprawy odejmowały na-

dzieję i przez tak długi czas widząc jedno i to samo możesz i dzisiaj 

wątpić. Tymczasem jest to prawdziwe przemienienie gruntu. Przeko-

nani o tym nie wahamy się go użyć do stanowczej misji i uradziliśmy 

go z O. Brzezińskim posłać do Chicago. Chcieliśmy tylko, by się  

w Rzymie zatrzymał do przyjazdu matki Marcelliny, co też z listu 

widzę, że i Twoją było myślą, ale że matka Marcellina znowu przy-

bycie zwleka i nie wiem, czy na końcu tego miesiąca przybędzie, 

więc zdaje się, że nie można będzie czekać. 

10 listopada 1873 [r]. Nazajutrz po rozpoczęciu tego listu nad-

szedł Twój z 3 t. m. pisany po przejeździe przez Paryż O. Głowalskie-

go. Ale przez tę parę dni znowu mi czas cały został zabrany przez 

obecne i bieżące sprawy. Bardzo mi wiele zajął czasu w tych dniach 

O. Elena, który za godzinę odjeżdża na powrót do Ameryki. Przyszło 

z nim do dość szczęśliwego porozumienia. Trudno byłoby opisać 

wszystkie z nim przejścia. Jest to człowiek najszlachetniejszy i bardzo 

kochający Zgromadzenie, ale z drugiej strony uparty, i który po dłu-

gim namyśle z żalem, z płaczem, z prawdziwą boleścią, ale chciał 
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opuścić Zgromadzenie. Wszystkie przedstawienia były daremne, choć 

ja osobno, a O. Julian osobno, przedstawialiśmy mu najmocniejsze ra-

cje i takie same jeden co i drugi, i on na ich słuszność przystawał. Ale 

mimo to powiadał, nie mogę zostać w Zgromadzeniu, bo nie będę 

miał pokoju, a potem będę zawadą w porozumieniu waszym z O. Eu-

geniuszem, z którym ja (prawi) nigdy do porozumienia przyjść nie bę-

dę mógł. Dziwny to upór, najpoczciwszego człowieka, a nie mogące-

go być przekonanym, czyli raczej nie mogącego się zwyciężyć. Po-

wiedziałem mu nareszcie, że z jednej strony tyle go kocham, a z dru-

giej strony tak czuję wielkość pokusy, w jakiej się znajduje (zwłaszcza 

że, co do rzeczy samej w sobie po ludzku ma rację przeciwko O. Eu-

geniuszowi), iż chcę mu ułatwić, o ile mogę przyjście do porządku. 

Wskutek tego dam mu jakoby urlop ze Zgromadzenia, to jest pozwo-

lenie przepędzenia pewnego czasu, gdzie mu się podoba, w tej na-

dziei, że jak na zimno w samym sobie, a na gorąco przed Bogiem za-

stanowi się nad wszystkim, sam powróci do zupełnego porządku,  

a tymczasem mogą się rzeczy zmienić i po tym przeciągu czasu może 

wszystko się znajdzie w innych warunkach. Przyjął tę propozycję  

z wielką radością i pokazało się w tej okazji całe jego przywiązanie do 

Zgromadzenia. Dałem mu tedy obediencję do północnej Ameryki  

w ogóle, aby tam u jakiego biskupa pracował około dusz zależny ode 

mnie tylko. Takie jest jego stanowisko. Prosiłbym Cię mój drogi Oj-

cze Aleksandrze, abyś ten rezultat przez nas uradzony i przyjęty, przy-

jął sam także taki, jaki stanął dla nie różnienia się, a kochanego O. Ele-

nę przyjął jak najserdeczniej, bo wart tego. Mam nadzieję, że za rok 

jaki wróci nie tylko do nas, bo od nas nie odłącza się, ale pomiędzy 

nas z całą swoją czynnością. Jest to dobry i poczciwy sługa Boży  

i stworzony na prawdziwego brata dla nas. Zresztą z O. Eugeniuszem 

i z Kanadą rzeczy nie stoją zupełnie dobrze i nie wiadomo do czego 

przyjdzie, jakkolwiek nie ma też bynajmniej zerwania, a z ich strony 

są oświadczenia najlepszej woli. Wszelako już nie dosyć oświadczeń, 

trzeba odpowiednich uczynków. 

Fakt Głowalskiego jest przesmutny, nie pisałem o nim, bo pisać 

nie wypadało. Teraz, ponieważ O. Elena wie o wszystkim i będzie 
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się z Tobą widział, będzie też mógł wszystko opowiedzieć. To ja-

skrawo pokazuje dokąd tam doszło rozstrojenie moralne. Będziemy 

tu w Rzymie leczyli to złe, jak mogli. Proszę też wiedzieć, że poleci-

łem O. Elenie, aby naprzód zajechał do Kollegium St. Marys jako 

gość i tam pomógł O. Fenessy
39

 do utrzymania Kolegium w po-

rządku ze strony materialnej, i pozostał tak długo, póki się wszystko 

nie ustali i nie zabezpieczy na dobre. 

Teraz wracam do O. Władysława, o którym z początku pisać 

zacząłem. Po długim i gruntownym namyśle przystałem na myśl  

O. Juliana, aby go do Ameryki posłać wraz z O. Brzezińskim, a mia-

nowicie di Chicago, gdzie by założyli prawdziwą podług myśli na-

szej parafię. Jesteśmy wszyscy do tyla pewni zmiany zaszłej w du-

szy O. Władysława, że nie mamy obawy stawić go na tym stanowi-

sku. Ale o tym dzisiaj nie mogę dłużej pisać, bo już czasu nie ma. 

Donoszę tylko, że za kilka dni stąd wyjadę, więc niezadługo zjawię 

się w Paryżu. Z Chicago O. Zwiardowski, któregośmy tam postawili 

na miejscu Wołowskiego, i któremu już się z łaski Bożej udało 

wzburzone uspokoić umysły, przeniesiony będzie do St. Mary's i bę-

dzie tymczasowo prowadził ekonomię Kolegium, do czego tak jest 

zdatny. O. Wołowski zupełnie się poddał nie tylko zewnątrz, ale 

zdaje się szczerze i wewnątrz. Pracujemy nad nim, a mamy nadzieję, 

że się wyrobi na pożytecznego i żywego, że tak rzekę, członka Zgro-

madzenia. Będzie z niego dobry profesor. 

O. Bakanowski wyjechał 24 przeszłego miesiąca do Jazłowca 

w najlepszych, a ustalonych usposobieniach. Mieliśmy od niego wia-

domości ze Lwowa, gdzie kilka dni bawił współcześnie z matką 

Marcelliną. Jest nią zachwycony i najszczęśliwszy ze swego prze-

znaczenia.  

Tyle na dzisiaj po większej części dobrych z łaski Bożej wia-

___________ 
39

  FENNESSY DAVID CR – ur. 1 listopada 1841 r.; święcenia kapłańskie przyjął 25 

kwietnia 1867 r.; zmarł w St. Louis 22 października 1913 r. 
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domości. Widocznie Pan Jezus sam złe zamienia na dobre i burze na 

ciszę pogodną. On nas nie opuści i mam nadzieję, że coraz więcej 

On sam będzie rządził Zgromadzeniem. Jezus nasz z Nami. 

W Jego miłości najoddańszy ks. Piotr 

[P. S.] O. Karola serdecznie ściskam. 
 
 

43.  List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1153) 

(Dopisek do listu O. Leona Zbyszewskiego CR.) 

 
[Rzym], 12 listopada 1873 [r]. 

 

Mój drogi Ojcze Aleksandrze. 

 Przed paroma dniami pisałem przez O. Elenę i dawałem tam 

główne o nas wiadomości. Co do tego szczególnego interesu, o któ-

rym ten list piszę, racje, które wyłożył O. Leon są stanowcze i nie 

można zwlekać tej sprawy. Proszę Cię tedy mój najdroższy Ojcze, 

abyś był łaskaw dał nam tyle, ile możesz, bo ten fundusz, który ma 

przybyć z Galicji jest zupełnie niepewny. Prosiłbym Cię tedy  

o 10.000 franków albo o wszystkie 11.500, a warunki przez O. Leona 

wymienione stwierdzam w imieniu Zgromadzenia i możesz na ich 

spełnienie rachować. Bardzo mocno nam idzie o to, aby tę sprawę jak 

najprędzej załatwić i jak widzisz jest to rzeczą konieczną, zważając 

na to powinienem Cię nawet prosić, abyś nam telegrafem dał znać, 

ile nam możesz przysłać, bo byśmy natychmiast kroki o wykupno 

zaczęli tu czynić.  

Donoszę przy tym rzecz wesołą: Hempel stary miał audiencję  

u Ojca Świetego, który kazał mu synowi nie przeszkadzać, a zapew-

nił, że będzie dobrze wypróbowany. Wskutek tego sam ojciec oddał 

nam syna i tylko powiedział: probujcież go dobrze, bo to rzecz su-

mienia. Rozstaliśmy się najlepiej.  
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O. Władysław jedzie przez Wiedeń i Monachium, aby tam co 

na podróż uzyskać. O. Michał za parę dni prosto do Paryża pojedzie. 

Wyjedzie najdalej w niedzielę wieczorem. Pan Jezus z nami. 

Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 

 

44.  List do O. Karola Szymona Kobrzyńskiego CR (ACRR 3051) 
 

Rzym, 13 listopada 1873 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Szymonie
40

. 

Przepraszam, że tak długo na Twoje zapytanie nie odpisałem. Mnie 

się zdaje, że sprawa Twoja bardzo prosta. Jest rzeczywiście w Zgro-

madzeniu zwyczaj uprawniający każdego z Ojców do odprawienia raz na 

tydzień Mszy świętej na swoją intencję, to jest na intencję, jaka mu się 

podoba. To stanowi 52 Msze święte na rok. Ta liczba jest dostateczna i aż 

nadto, ażeby wszystkie intencje na jakie odprawiasz Msze święte w sobie 

pomieścić. Więc do tego się zastosuj, to jest raz na tydzień odprawiaj 

Mszę świętą na intencję, którą sobie życzysz. A ponieważ dzień w ty-

godniu nie jest naznaczony z góry, więc możesz odprawiać we wszystkie 

rocznice, imieniny itd., w miarę jak będą przychodziły. Oto odpowiedź na 

Twoje zapytanie. Zresztą przepraszam, że nie podziękowałem osobno za 

adres od Was przysłany na moje imieniny i z powodu generalstwa. Niech 

Wam Pan Bóg zapłaci i nie ustawajcie modlić się za mną, któremu tyle 

modlitw potrzeba. Przepraszam Ojca Tomasza, że w tych czasach osobno 

do niego nie pisałem, ale miałem bardzo wiele do czynienia; między 

___________ 
40

  KOBRZYŃSKI KAROL SZYMON CR – (1834-1905). Święcenia kapłańskie 

przyjął w 1860 r. Misjonarz w Bułgarii w latach 1864-1888 i w latach 1899-

1902. W latach 1888-1898 pracował w parafiach oo. zmartwychwstańców  

w Chicago (w kościołach św. Stanisława Kostki i św. Trójcy), gdzie założył 

Arcybractwo Najświętszego Oblicza P. N. J. Chr. W latach 1896-1901 był 

członkiem rady generalnej. Zmarł w Rzymie 5 stycznia 1905 r.     
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innymi rzeczami dawałem aż dwoje rekolekcji ośmiodniowych, jedne po 

włosku przy końcu października u św. Klaudiusza drugie po polsku  

w Kolegium na początku listopada. To mnie dosyć utrudziło. Jednak 

dzięki Bogu zdrów jestem i niezadługo do O. Tomasza da Pan Bóg sam 

napiszę. Zresztą sprawy na tym nie ucierpiały, bo prosiłem O. Juliana, aby 

na wszystko O. Tomaszowi odpisał, co też on uczynił.  

Pozdrawiam Was wszystkich najczulej, Panu Bogu oddaję, a siebie 

raz jeszcze Waszym modlitwom polecam. Pan Jezus z nami. 

W Jego miłości najoddańszy ks. Piotr 

 

 

45.  List do O. Adolfa Bakanowskiego CR (ACRR 2075) 

(Rękopis niniejszego listu pisany był atramentem na papierze pergaminowym, część tekstu 

jest bardzo wyblakła, nieczytelna.) 

 

Rzym, 16 listop.[ada] 1873 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Adolfie. 

Bardzo mi był miły Twój list ze Lwowa i pocieszające wiado-

mości, jakie mi dajesz, szczególniej zaś to, co piszesz o spotkaniu się 

z matką Marcelliną. Bądźmy dobrej myśli i jak najlepszej nadziei, 

wszystko za łaską Bożą pójdzie jak najlepiej. [...] przede wszystkim, 

żebyś głównej rzeczy [...]. Mój najdroższy Ojcze Adolfie posłuchaj 

dobrze mego głosu dzisiejszego, w którym [...] streścić tę rzecz 

główną, o której Ci mówię. [...] Ta rzecz główna jest, żebyś za pomo-

cą [...] i życia dokonanego wszedł na drogę [...] nadprzyrodzonego. 

Więc [....] 

A rady są następne; 

1/ Nie szukaj nigdy własnej pociechy, zadowolenia, przyjem-

ności. 

 2/ Nigdy własnej chwały lub obcej pochwały, czci i w ogóle 

próżności. 
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3/ Nigdy własnej woli, własnych celów, zamiarów itd., itd. 

 4/ A teraz zrobię Ci niektóre uwagi, które jestem pewny, że 

przyjmiesz dobrym sercem, a nawet proszę na miłość [...], abyś przy-

jął sercem jak najlepszym. Ty jesteś tak wrażliwy, że Cię lada słowo 

może zranić, a ja za nic w świecie nie chciałbym Cię zranić, owszem 

chciałbym, żeby [...].  

Twój list dowodzi wyraźnie jednej rzeczy, że się roztrzepałeś. 

Sam piszesz na końcu:  [....] bardzo dobrze; niech się nigdy nie boi. 

Ale także niech się nie roztrzepuje? [....] dobra pozwalała sobie i do-

brze jej było, wesoło i przyjemnie, i chciałbyś to był jak najdłużej 

przeciągnąć, i jak najdłużej tym się cieszyć. Było to na powrót życie 

natury, czystej natury, które w ten się sposób zaczynało i mogło 

Ciebie było pociągnąć bardzo daleko. Dziękuj Bogu, że musiałeś do 

Jazłowca jechać, bo powiem Ci jako Ojciec i jako brat najlepszy  

i najżyczliwszy [...], że gdyby tak poszło, mogło Cię we Lwowie 

spotkać drugie Chicago. Ty nie wiesz mój najdroższy księże Adolfie, 

jakie Ty dziecko jeszcze jesteś w duchu, i jak Ty Bogu powinieneś 

dziękować, że jesteś w Zgromadzeniu. To Ci miałem do powiedzenia 

i mówię z gruntu [...], z głębi serca. To nie jest żadne napomnienie  

w rodzaju nagany; ale jest tylko proste postawienie [...] i zwierciadło 

przed oczy, a jak w nim raz prawdę zobaczysz, to już łaska Boża da 

Ci ją przyjąć i na nią rachuję. Bardzo byś [....] dobrze mój drogi, 

najdroższy O. Adolfie [...] i szlachetności łaski, i pełności.  

Pisuj do mnie z całym zaufaniem i miłością.  

Pan Jezus z nami. 

Twój w Jego miłości ks. Piotr 
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46.  Kopia listu do O. Adolfa Bakanowskiego CR (ACRR 2076) 

 
Rzym, 18 listopada 1873 r. 

 

Mój najdroższy Ojcze Adolfie. 

Zaledwie do Ciebie list mój pierwszy z Rzymu do Jazłowca 

wysłałem, kiedy odbieram od Ciebie list Twój pierwszy z Jazłowca 

do mnie. Ile mnie zasmucił nie umiem Ci powiedzieć, i jeżeli Twoje 

powitanie w Jazłowcu nie było wesołe dla Ciebie, dla mnie było nie-

równie smutniejsze to wrażenie, jakie na mnie ten list Twój sprawił. 

Uważam na szczęście, że list mój z Rzymu wyszedł przed przyby-

ciem Twojego. Tym sposobem nie wyda Ci się urojoną moja, że tak 

powiem przepowiednia, ani też dodaną po czasie, kiedy Ci pisałem, 

że tak mało potrzeba było, aby Ci się Lwów nie zamienił na Chicago! 

Drogi mój Adolfie, gdybyś Ty z Twymi gorącymi dobrymi chę-

ciami z jakimi wyjechałeś z Rzymu, był wprost pojechał do Jazłowca, 

nic by się podobnego nie stało. We Lwowie trzeba się było tyle za-

trzymać, ile wypadało dla widzenia się z arcybiskupem i z matką Mar-

celliną. Quod amplius erat de malo erat i na złe też wyszło. Bo całe to 

amplius było, jak pisałem, szukanie własnej przyjemności i pociechy,  

i smakowanie w niej, a tu w życiu duchownym jest zakon nieuchron-

ny, postanowiony od Boga, że my co jedno pociechy własnej pozwoli-

my sobie, to musimy następnie goryczą zapłacić. Tylko tym sposobem 

możemy przyjść do porządku. Kto zaś goryczą popełnionego niepo-

rządku nie chce odpłacić i upiera się dalszych, i dalszych szukać wła-

snych pociech ten w dalsze i coraz większe upada nieporządki, i nieza-

długo stanie nad brzegiem przepaści. Szczęśliwy, jeśli go wtedy miło-

sierdzie Boże zatrzyma i odciągnie. Albo, żeś już zapomniał, co z To-

bą było zaszło w Chicago? 

Jakie Ty prawdziwe dziecko, mój drogi ks. Adolfie! Zapomi-

nasz, co się wczoraj, co przed chwilą stało; zapominasz najlepszych 

postanowień, zapominasz, jak i do czego Pan Bóg Twoją duszę prze-

mocną łaską najmiłosierniej nakłaniał: wszystkiego zapominasz.  
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A dlaczego? Bo nie chcesz znieść chwili goryczy, chwili przykrości  

i ofiarować jej miłośnie Panu Bogu! Łatwo to powiedzieć w takim 

buncie: nie jestem powołany! Ale jakaż racja? To, że nie umiesz i nie 

chcesz znieść przykrości. Módl się, ofiaruj się, a zniesiesz wszystko, 

a tymczasem, to nie racja. Łatwo powiedzieć: opuszczę Zgromadze-

nie! Ale, co byś powiedział o dziecku, które Ojciec mniej może 

łaskawie łajał, a ono mu rzekło: nie chcę Ciebie, porzucę dom i pójdę 

do lasu! Rozumujesz, drogi mój Adolfie, zupełnie jak to dziecko. Po-

wiadasz, że Twój charakter powołany do życia czynnego, do życia 

apostolskiego. A ja Ci powiem w całej surowości, że Ty pod życiem 

czynnym, co innego rozumiesz niż życie prawdziwie apostolskie. Ty 

rozumiesz życie pełne rozrywek i przyjemności, bez żadnej przykro-

ści i bez ofiary!!! W ślad za tym muszę Ci to drugie powiedzieć, że 

takie życie prowadzi do zguby i koniecznie tam prowadzi. Czyż Ci 

mam raz jeszcze przypominać Twoje własne doświadczenie? Praw-

da, że do zguby nie doszło. Dzięki Bogu! Ale, czy dlatego masz zno-

wu wrócić na tę drogę? I znowu próbować szczęścia, smutnego 

szczęścia, czy się po raz drugi nie zatrzymasz nad przepaścią? 

To mówiłem do dziecka. A teraz mówię do męża Bożego:  

A w cóż się obróciło Twoje postanowienie? Twoje uroczyste odda-

nie się Bogu? Czyż nie mogło wytrzymać pierwszej miny kwaśnej? 

Pierwszego słowa cierpkiego? A czyż nie rozumiesz, o co chodziło 

w tej rzeczy, czego przez nią chciał Pan Bóg? Pan Bóg chciał Cię 

doświadczyć, bo przecież każda cnota musi przejść przez próbę;  

i Twoje dobre postanowienie musiało przejść przez próbę także. Je-

żeli tej próby nie przyjmujesz z ręki Bożej, jesteś w buncie prze-

ciwko Panu Bogu. 

Zresztą, cóż Ci uczynił O. Walerian? Przypuszczam, że zrobił  

z miną kwaśną, w sposób niemiły. Ale to, co zrobił rzecz sama jest 

zupełnie słuszna. Nic innego nie zrobił jedno to, co ja w moim liście: 

naganił Cię za niepotrzebne siedzenie we Lwowie. Może bym ja nie 

zrobił tego zaraz na powitaniu, ale bym niezawodnie to samo zrobił  

i zrobić musiał zaraz po powitaniu. Powiesz, że ja bym to zapewne 
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zrobił z lepszym sercem? A ja Ci powiem, że mina nie stanowi  

o sercu i niepotrzebnie powątpiewasz o dobrym sercu O. Waleriana. 

To samo co do różańca, to samo co do czytania, i co do innych rze-

czy. 

O mój Ojcze Adolfie najdroższy, bądźże mężem Bożym! Tu 

nie idzie o to, żebyś był kapucynem, trapistą itd., idzie o to, abyś był 

w porządku, abyś żył dla Boga, a nie żył dla przyjemności, dla roz-

rywki, dla pociechy. Idzie o grunt życia, o samo życie. Tyś dotych-

czas nie żył w prawdzie dla Boga. Twoje życie nie było prawdziwym 

życiem. Pan Bóg tu Ci w Rzymie dał łaskę uczynić postanowienie 

takiego życia, w Jazłowcu daje Ci na dzisiaj pole do rozpoczęcia i do 

wprowadzenia w wykonanie. Bierzże to z ręki Bożej i z miłością weź 

się do rzeczy. Nareszcie nie mogę i tego zapomnieć, że do tych po-

wodów pochodzących z serca, z uczucia, z potrzeby pociechy, a bę-

dących dla Ciebie pokusami, odciągającymi od szczerego spełnienia 

woli Bożej, przyłączyła się jeszcze inna pokusa, to jest próżność. 

Czujesz się obrażonym, że masz wykładać religię w klasach niż-

szych. Ja nie wiem, jakie tam pod tym względem są urządzenia, i ja-

kie ich powody. Myślę, że takiej są natury, że nawet próżności nie 

powinny by poruszyć. Ale mniejsza o to. Czyż na to będziesz zwa-

żał? Czy będąc raz w obowiązku sumienia przyjmowania wszystkie-

go z ręki Bożej, możesz powiedzieć do Pana Boga: wyższe klasy 

przyjmuję, choćby razem z niższymi, ale niższych od Ciebie Panie 

Boże nie przyjmę. To bieda, że Ty tego nie widzisz, nie pojmujesz, 

nie czujesz, że tu zawsze, wszędzie, we wszystkim spotykasz się  

z Panem Bogiem. Ty myślisz, że to ludzie Cię tak poniżają, a to Cię 

Pan Bóg próbuje! Ty zawsze z Panem Bogiem jesteś w sprzeczce, 

nie z ludźmi! 

Jak tu żałowałeś w Rzymie będąc, że przed paroma laty nie po-

słuchałeś był Ojca Hieronima i przeciwko jego pierwszemu rozporzą-

dzeniu pozostałeś był w Chicago! Zastanówże się, dlaczego wtedy 

chciałeś pozostać w Chicago? Dlaczego nie posłuchałeś O. Hieroni-

ma? Nie dlaczego innego jedno [tylko], że i wtedy myślałeś, że to Ci 
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rozkazywał nie Bóg, ale człowiek, i że Ci wolno było czego innego 

pragnąć i chcieć. A potem ze skutków, czy żeś sam nie zobaczył i nie 

przekonał się, że Ty z Bogiem, a nie z człowiekiem byłeś w sprzeczce. 

Tak samo dzisiaj, tak samo zawsze w życiu oddaniem Bogu do jakie-

go Cię Pan Bóg powołał, Ty nie z człowiekiem masz do czynienia, ale 

z Bogiem. Otwórz oczy wiary, mój najdroższy Ojcze Adolfie i patrz 

na wszystko w świetle nadprzyrodzonym. Nie odpadaj na powrót  

w ciemności, zamącenia, wir w jakich tu do Rzymu przyjechałeś,  

i z których Cię Pan Bóg miłosiernie wyprowadził. 

Drogi mój, najdroższy Ojcze Adolfie, jak Ty jesteś niewdzię-

czny dla Pana Boga, bo tak łatwo zapominający, a raczej zapozna-

wający Jego największe łaski, które w dobrych chwilach widzisz  

i wdzięczny jesteś, a za lada pokusą gotowyś postąpić jakby nigdy 

nie było tych łask Bożych, jakby nie było Pana Boga samego  

w całym przeszłym życiu Twoim, i jakbyś był wolny i w prawie roz-

poczynać po swojemu jakieś nowe życie. 

Dam Ci na zakończenie jedną jeszcze radę, którą dołączysz do 

tych, jakie Ci dałem w przeszłym liście. Miej wiarę Bożą: Habate 

fidem Dei! A ponieważ sam z siebie dać jej sobie nie możesz, proś  

o nią u Boga i miej tę wiarę Bożą! A co to jest ta wiara Boża, fides 

Dei? Bóg Cię prowadził dotychczas i prowadzi, że wszystko dawał 

(chociaż i nie brałeś) i wszystko da, że wszystko czynił, czyni i czy-

nić będzie. Jest to wiara w gruncie duszy, że Ty nie jesteś synem 

przypadku ani masz być dzieckiem własnej fantazji, igraszką wła-

snych kaprysów albo popędów, lecz że przeciwnie jesteś Synem 

Bożym i masz nim być w każdym kroku Twego życia, dzieckiem 

Jego myśli, Jego woli, Jego przeznaczenia, a to przez spełnienie Jego 

woli świętej, spełnienie tego zakonu żywota, do którego Cię powołał, 

i któryś Mu szczęśliwie ślubował, i trzymanie się w tym porządku 

obowiązków, w którym Cię postawił. Masz wierzyć, że to wszystko 

od Boga i masz wierzyć, że Twój święty obowiązek - zastosować się 

do tego. Z tego wniosek praktyczny ten, o którym wyżej mówiłem, 

aby wszystko przyjmować nie od ludzi, nie od przypadku, ale od Bo-
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ga. I ten drugi, że jeżeli sami od siebie co czynimy, powinniśmy 

przedtem w sumieniu być pewni, że to wola Boża. Proszę zawsze pa-

miętać na te dwa pewniki. 

Chcesz zastosowania praktycznego ich obu? Oto je masz. Kie-

dy mi pisałeś te słowa: „wyznaję moją niechęć, ból i żal do podo-

bnych rozporządzeń; i odważę się znowu prosić o uwolnienie ze 

zgromadzenia”, pierwszym powiedzeniem zgrzeszyłeś przeciwko  

1-mu pewnikowi i prawidłu, drugim przeciw 2-mu. 

Nie byłbyś czuł bólu, żalu i niechęci, a przynajmniej zamie-

niłyby Ci się na pociechę duchowną, gdybyś te rozporządzenia, po-

modliwszy się, przyjął był z ręki Bożej. Nie byłbyś się odważył na tę 

drugą rzecz, gdybyś wierzył, że Ci nie wolno nic przedsiębrać, a cóż 

dopiero stanowić, jak tu o całym życiu swoim, nie będąc pewnym 

woli Bożej, albo co gorzej, tak jak tu, nie pytając się nawet o tę wolę 

Bożą. 

O Adolfie mój, najdroższy mój Ojcze Adolfie, czyż Ty do-

prawdy masz być owym dzikim koniem z pustyni bez Pana, bez za-

konu, bez drogi, bez celu? Mój najdroższy Ojcze Adolfie, więc 

jeszcze jednej rady posłuchaj, bardzo, bardzo Ci potrzebnej: miej żal 

za przeszłe Twoje nieporządki. Ty nie żałujesz, nie jesteś upokorzo-

ny, nie jesteś skruszony. Nie żałujesz za tyle łask zmarnowanych, za 

tyle próżności popełnionych, za tyle nieporządków, za tyle nawet 

zgorszeń, choćby mimowolnie danych. Żałuj, upokórz się w duchu, 

da profundis skrusz się; czuj potrzebę poprawy; a ta mała pokuta, 

jaką Ci Pan Bóg dzisiaj przysyła, stanie Ci się nie tylko znośną, ale 

pożądaną, ale konieczną; będziesz za nią dziękował Bogu. O mój 

Boże, że Ty tego nie zrozumiałeś dotąd: tego szczęścia, jakie Ci Pan 

Bóg daje odpłacenia Mu za wszystkie nieporządki Twoje. Zaklinam 

Cię na wszystko, na miłość Bożą: weź to, co mówię do serca. Żałuj  

z całej duszy za przeszłe nieporządki, napraw je dzisiaj najlepszym  

z dobrej woli porządkiem. A zobaczysz, jak Ci to słodkim się stanie  

i jak Bóg będzie zadowolony. 
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Nareszcie ostatnia rada: Kochaj. Miłość we wszystkim Ci do-

pomoże: wszystko przemieni, uzacni, ułatwi, osłodzi, uszczęśliwi, 

godnym Boga uczyni. Cały dzień dzisiejszy z małymi przerwami ten 

list pisałem. Niech Ci to będzie dowodem, jak mi idzie o Twoją du-

szę i o łaskę Bożą w Tobie. Boga proszę, aby tym słowom pobłogo-

sławił, i aby zbawiony, obfity a stały skutek w Tobie sprawiły. Matce 

Najświętszej Ciebie i to wszystko polecam. Pan Jezus z nami. Maryja 

z nami. 

W Ich miłości Twój ks. Piotr 

 

 

47.  List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 1398) 

 

Rzym, 19 listop.[ada] 1873 [r]. 
Tibi soli.  

 

Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

Przed paroma dniami pisałem do O. Adolfa upominając go po 

ojcowsku za jego rozstrzepanie się we Lwowie. Ledwiem ten list był 

wysłał, kiedy otrzymałem od niego z Jazłowca pismo, które mnie 

bardzo zasmuciło z powodu, że mój, czyli raczej nasz O. Adolf jest 

takim wielkim dzieckiem, a przy tym tak lekkomyślnym. Zraniony, 

jak powiada, ale i urażony był zarazem Twoim przyjęciem, samym 

Twoim powitaniem, gdzie mu na początku samym nie przywitawszy 

się jeszcze, jak powiada, zacząłeś wymawiać, dlaczego się tak spóźnił, 

a potem nazajutrz tylko tyle mówiłeś z nim, żeś mu kazał czytać przy 

stole Pismo Święte, a potem Martyrologium itd., itd. i zaraz konklu-

duje, że będzie prosił o uwolnienie ze Zgromadzenia. Czyż można być 

nierozsądniejszym, głupszym, że tak powiem dzieckiem? Nie robi on 

tego ze złości, ale z lekkomyślności, z niezastanowienia i z zepsutego 

narowu, z przyzwyczajenia złego do swoich fantazji, nie poprawio-

nego przez dobre wychowanie zakonne, a raczej przez niedostateczne 

wychowanie pozostawionego w pierwotnej surowości, pomimo że ma 

najprawdziwsze powołanie zakonne. 
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Tego samego dnia, wieczorem. Kiedy to zacząłem pisać przy-

szedł nowy list od O. Adolfa, w kilku tylko wierszach, ale jak naj-

lepszy. Prosi, żeby Ci nic nie mówić o jego liście dniem przedtem pi-

sanym i mówi, że Pan Bóg swoją wielką łaską dał mu zwyciężyć 

pokusę, i że ma najlepszą i jak największą nadzieję na przyszłość. 

Deo gratias! Ponieważ już napisałem, co dotąd przeczytałeś nie wi-

dzę potrzeby zamilczenia o tym i posyłam co napisałem, proszę Cię 

tylko o dyskrecję. Zresztą nim do Ciebie zacząłem ten list pisać, na-

pisałem wczoraj długi list o ośmiu stronicach do O. Adolfa w odpo-

wiedzi na jego pierwszy z Jazłowca, gdzie i upomnień nie szczę-

dziłem i wszystkich racji dotknąłem. Ten list dzisiaj osobno mu po-

syłam, ale zarazem uważam za stosowne przyłączyć tu dla Ciebie 

kopię tego listu mego, ażeby się z Tobą podzielić, i że tak powiem, 

zespolić w tej sprawie, ażeby przez Ciebie tam dokończyć, co tu Pan 

Jezus najmiłosierniej w tej duszy raczył uczynić. Ten list po prze-

czytaniu odeślij (kopię listu do O. Adolfa). Bo niezawodną jest 

rzeczą, że mu tu Pan Jezus podczas ostatniego pobytu, wielkie, 

bardzo wielkie łaski wyświadczył. Położył w nim na nowo funda-

ment powołania zakonnego, który on był stracił, fundament na praw-

dziwe, Bogu oddane życie. Że pokusy na niego po drodze napadły, 

że najcięższa pokusa czekała na niego w samym, że tak powiem 

porcie i przybiciu do brzegu, to nic dziwnego. Łaska niemniej przeto 

była prawdziwa, a pokusa dowodzi raczej jej prawdziwości. 

Weźże się tedy, mój drogi Ojcze Walerianie, do tej roboty nad  

O. Adolfem i nad łaską Bożą, która w nim jest. Jest to perełka, którą 

trzeba tylko oczyścić i w obrączkę oprawić, żeby mocno stała. Weź się 

do niego z całą miłością. Ja Ci zupełnie ufam i jednego się tylko nie-

kiedy obawiam, zniecierpliwienia się w danej jakiej chwili i zimnego 

napadu, gdzieby potrzeba było macierzyńskiej wyrozumiałości. Ale 

wiem, jak i pod tym względem pracujesz nad sobą i zupełnie ufam łasce 

Bożej w Tobie. Mówię Ci to z prawdziwą pociechą w sercu. 

Ten jest główny przedmiot niniejszego listu. Już dość długo, jak 

do Ciebie nie pisałem. Ale oprócz dwojga rekolekcji, z których drugie 
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skończyłem na św. Karola, dwa temu tygodnie, przez cały ten czas 

byłem niesłychanie zajęty, a nic nie było szczególnego do Ciebie oso-

bno. Chciałbym Ci udzielić wszystkich wiadomości obchodzących 

Zgromadzenie. W Ameryce powoli uspokaja się wszystko. Zwiardow-

ski jest w Chicago i ludek powoli się uśmierza. O. Elena był tu trzy mie-

siące, odbywał rekolekcje, miewał ze mną osobne rozmowy, najlepszy 

w gruncie, przywiązany do Zgromadzenia, przyjmujący nawet nową 

redakcję „Reguły”, ale w ciągłej pokusie wystąpienia, dając za jedyną 

rację, że rzeczy za daleko już zaszły. Powiedziałem mu nareszcie, 

wystawiwszy wprzódy całą wielkość jego nieporządku powiedziałem, 

że mam litość nad jego duszą, z powodu samejże wielkości tej pokusy 

w jakiej się znajduje, i że gotów jestem dać mu na pewien czas urlop, że 

tak powiem, to jest pozwolę mu bawić gdzie zechce przez ten czas, aż 

póki mu ta pokusa nie przejdzie, bo mam nadzieję, że przejdzie. 

Chwycił się tego ze skwapliwością i był bardzo rad temu, że nie wy-

chodzi ze Zgromadzenia, a ja jestem pewien, że wkrótce wróci do zu-

pełnego porządku. Wszyscy bracia tu w Rzymie bardzo go ocenili i po-

kochali. Wrócił do Ameryki, z obediencją ogólną, zabawi jako gość 

przez czas pewien w St. Marys College, żeby ekonomiczną stronę po-

stawić dobrze na nogach, a potem zdaje się niedaleko stamtąd umieści 

się. Zobaczymy, ale powtarzam mam najlepszą nadzieję. Wo[ł]łowski, 

który tu jest teraz z nami, jak się obrócił, najlepiej Ci opowie lub już 

opowiedział O. Adolf. Jeżeli posyłamy do Ameryki O. Władysława  

i Michała, to także zdaje się dla dobrych powodów. Pierwsza myśl tego 

wysłania poszła od O. Juliana, ja się do niej przychyliłem tylko. Pojadą 

do Chicago, a Zwiardowski przeniesie się do St. Marys College, żeby 

prowadził stronę ekonomiczną, do której O. Fennessy mniej zdatny. 

Tym sposobem utrzyma się College, zaopatrzy Chicago, gdzie nas wią-

że kontrakt z biskupem i wszystkiemu się zaradzi w sposób mniej wię-

cej dostateczny, i chciej nam wierzyć, dający pewną rękojmię. 

Co do O. Eugeniusza jesteśmy na baczność. Dotychczas z wierz-

chu wszystko dobrze robił, ale nie jestem zabezpieczony co do ducha  

i co do zakonności jego, zwłaszcza że brat jego nic albo bardzo mało  

z życia wewnętrznego rozumie, a ma na Eugeniusza wpływ wielki. 
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Mam nadzieję, że dwaj Ojcowie, którzy tam jadą i pewien czas u tego 

ostatniego mają zabawić, dadzą nam dokładne wiadomości. Kazałem 

im przynajmniej wszystko jak najszczegółowiej opisać. 

Rzym, 19 listop.[ada] 1873 [r]. 

Czy nie uważasz w tym wszystkim cudownej i najłaskawszej 

ręki Bożej? Zdaje się, że Pan Jezus sam rządzi Zgromadzeniem i wy-

prowadza nas z nieprzebytych miejsc, do jakich zaszliśmy. Nawró-

cenie O. Władysława, O. Adolfa nawet Wołowskiego, utrzymanie się 

Eleny itd., są jakoby jedna po drugiej znakomite łaski, a poniekąd cu-

da. Obok tego stawią się inne w odmiennym rodzaju. Przyjeżdża 

stary Hempel z synem pisząc do nas, że rewolwerem kilku z nas 

zastrzeli, a potem siebie przed drzwiami domu naszego. Przyjeżdża, 

widzi się z Ojcem Świętym naumyślnie w tym celu wokacji syna (co 

tylko za szczególną łaską Bożą można było od papieża otrzymać, aby 

w takim celu chciał go przyjąć) i jak baranek przychodzi do nas,  

i sam mi syna do rąk oddaje. Wszystko, co zdawało się być najstrasz-

niejszą groźbą, zamienia się na końcu na dar i łaskę. Czyż nie Pan 

Bóg i nie miłośna a cudowna Jego ręka? 

Z drugiej strony mnożą się powołania. Przybył z Poznania bardzo 

zdatny młodzieniec, Jan Kowalski, a i z tym była historia szczególna, 

którą tylko za długo opowiadać, z czarnej zamienione na białą. Przybył 

ksiądz jeden Niemiec, Antoni Hainke, doktor filozofii, z bardzo dobrym 

powołaniem, mający lat 40, a który od lat kilkunastu zajmuje się wycho-

waniem młodzieży. Przybył też, jak mówiłem Jan Hempel
41

. W tych 

dniach ma przybyć jeszcze jeden, z listów i świadectw bardzo dobrze się 

zalecający Robert Piskorz, który skończył Ober Sekundę na Śląsku - nie 

rachując dwóch, czy trzech nowych b.[ardzo] dobrych braciszków. 

Wszystko to, także z tej samej ręki Bożej. 

Oto, mój najdroższy Ojcze Walerianie bieżące wiadomości  

___________ 
41

  HEMPEL JAN CR – (1843-1881). Święcenia kapłańskie przyjął 20 kwietnia 1878 r., 

zmarł 25 kwietnia 1881 r. w Zapatowie. 
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o Zgromadzeniu. Dodam, że dzisiaj właśnie mieliśmy nowy dowód 

od Ojca Św.[iętego]. Z Jego łaski dla nas. Pochwalił zupełnie projekt 

dodania do naszej szkoły w Adrianopolu i założenia Seminarium buł-

garskiego, gdzie by Bułgarom dawana była przez nas teologia i wy-

chowywali się ich księża. Wiadomo Ci, że na to przeznaczony jest  

O. Paweł Smolikowski. Ojciec Św.[ięty] kazał Propagandzie (M[on-

si]g[no]rowi Jacobiniemu) polecić w swoim imieniu Radom Głów-

nym de la Propagation de la Foi w Lyonie i Paryżu to dzieło i polecić 

im, żeby dali na to 29.000 fr. Ojciec Święty był bardzo łaskaw w tej 

sprawie. Widziałem Ojca Świętego trzy dni temu przedstawiając mu 

naszych dwóch misjonarzy odjeżdżających - jest w dobrym zdrowiu 

mniej więcej tak, jak go widzieliśmy w przeszłym lipcu. 

Twój Bronisław jako tako ze zdrowiem. Ja zawsze mam na-

dzieję. Przyjęliśmy go do nowicjatu pomimo zdrowia, bo już na to 

nie trzeba było zważać teraz, skoro go pierwej przyjęliśmy do po-

stulatu. Inni wszyscy dzięki Bogu zdrowi. W domu zdaje się coraz 

lepiej, weselej daj Boże, coraz więcej po Bożemu.  

Zapomniałem powiedzieć, że przyjechał z Ameryki O. Głowal-

ski na czas nieograniczony dla powodów, o których listownie wo-

lałbym nie mówić. Ale i tu ręka Boża. Trzeba było radykalnej po-

prawy, więc też Pan Bóg go przysłał. Chwalmy, błogosławmy, 

uwielbiajmy Pana, quoniam bonus, quoniam in Seculum misericordo 

Ejus. A kochajmy się. Mój Ojcze najdroższy całą duszą Cię kocham  

i przyciskam do serca. Pan Jezus z nami. 

Twój w Nim ks. Piotr 

 

 

48.  List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1154) 
 

Rzym, 22 listop.[ada] 1873 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze. 

Za przysłanie owych 5.000 fr. najserdeczniej dziękujemy. 
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Przedsięweźmiemy kroki, aby winnicę zabezpieczyć, bo inaczej 

mogłaby przepaść. Zresztą Pan Jezus rozświeci, co dalej z nią zrobić. 

200 fr. dla opatki grobożywych odesłaliśmy i tu przesyłam kwit od 

niej, i liścik w odpowiedzi pisany. 

Na cenzurę ks. Likowskiego najchętniej się zgadzam i proszę 

go o to. My tu z Ojcem Julianem jesteśmy zanadto zajęci, aby się 

wziąć do tej cenzury. Zresztą wiemy z góry, że herezji nie będzie po 

cenzurze, szczególniej ks. Likowskiego, więc cenzury Zgromadzenia 

nie widzę ścisłej potrzeby. Z tego powodu i korzystając ze sposo-

bności odsyłam komentarzyk nad św. Mateuszem. Piszę ten list bar-

dzo naprędce, aby nie opuścić tej okazji, jaką nastręcza wyjazd  

O. Michała, który za kilka chwil ma nastąpić. 

O. Władysław jest w Wiedniu, ażeby coś więcej na drogę ze-

brać. Ja tu dostałem od kardynała Consolini 1.000 lir. mniej więcej 

860 fr., które daję O. Michałowi. Do zajechania do Chicago trzeba na 

każdego za sumę kolej i statek po 700 fr., są prócz tego wydatki po-

dróżne, a nareszcie przyjechawszy na miejsce trzeba, żeby co mieli 

na rozpoczęcie gospodarstwa. Trzeba tedy im co dodać, gdyby wy-

cieczka O. Władysława niezbyt się udała, chociaż za jego podróż do 

Wiednia zapłaciłem owym bon du tresor na 200 fr., któryś mi był 

zostawił i on tylko z Wiednia do Paryża będzie musiał z zebranego 

wydać. Jednak myślę, że więcej będzie miał niż potrzeba będzie.  

W takim razie warto by było, żeby zwrócił co będzie zbyteczne na 

pokrycie wydatków, jakie na misję amerykańską tego lata dom rzym-

ski poniósł. Na resztę i o reszcie przy wolnej chwili odpiszę i napiszę. 

Pan Jezus z nami. 

W Jego miłości najoddańszy ks. Piotr 

Był tu list do O. Aleksandra od matki Chołoniewskiej na po-

czątku tego roku pisany, który miałem oddać za Twoim przyjazdem 

na wiosnę, ale śmierć Ojca i co nastąpiło wybiło mi z głowy tę spra-

wę. Teraz odnalazłem list i wysyłam. 
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49.  List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 212) 

 

Rzym, 26 listop.[ada] 1873 [r.] 

 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Otrzymałem Twój list. Nie mogę Ci dość wyrazić mego 

zdziwienia, kiedy się z niego dowiedziałem, jakie wrażenie na 

Tobie było zrobiło moje wynurzenie się przed Tobą spółczesne  

z naszą wizytą do o. generała pijarów. To moje zdziwienie tym 

było większe, że we mnie została była zupełnie inna pamiątka 

owego mego wynurzenia się przed Tobą; zdawało mi się, żeś był 

dobrze przyjął moje słowa, a nawet, że mój argument był wtedy 

Ciebie przekonał. Nie wiem doprawdy, jak się mogłem tak omy-

lić, a żal mi tego, bo przez tak długi czas trwało niepotrzebnie 

między nami tak grube nieporozumienie. 

 Naprzód muszę sprostować Twoje wystawienie rzeczy. Albo 

mnie nie zrozumiałeś, albo ja się źle wyraziłem, lecz z pewnością ani 

miałem myśli, ani mogłem się wyrazić, jak to dziś w Twym liście 

przytaczasz. Nie powiedziałem, a przynajmniej nie chciałem powie-

dzieć, że ja życzę przyjazdu m.[atki] Marcelliny nie dla „Reguły”, nie 

dla „Konstytucji”, ale dla siebie. Musiałem się inaczej wyrazić, co 

najwięcej, że życzę, albo że widzę potrzebnym jej przyjazd nie tyle dla 

„Reguły”, „Konstytucji” itd., ile dla siebie; albo raczej, tak jak mi się 

zdaje sobie przypominać, powiedziałem, że co do „Reguły” i „Kon-

stytucji”, mogłoby się absolutnie obejść bez przyjazdu, chociaż bardzo 

byłby pożyteczny, ale że ostatnia przyczyna, dla którego go widzę ko-

niecznym jest wzgląd na mnie samego. Otóż takie powiedzenie bardzo 

się różni w znaczeniu od tego, które przytaczasz. 

 A naprzód ten wzgląd na mnie nie wyklucza względu na 

„Regułę” i „Konstytucję”, przeciwnie. Bo mnie chodzi samemu  

o dobre pojęcie i przejęcie się „Regułą” i „Konstytucją”, i głów-

nie o to mi chodzi i do tego właśnie uważam za pomocny i po-

trzebny pobyt tu matki. Dlaczego żeś te dwie rzeczy w Twoim 
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pojęciu rozłączył? I przypuścił, że skoro dla mnie, to już nie dla 

„Reguły” i „Konstytucji”? 

 Następnie, i to rzecz główna, nie pojąłeś znaczenia tego pra-

gnienia mego i intencji: dla siebie, dla mnie. A tu nie chciałbym 

oskarżyć Cię o brak miłości dla mnie w onej chwili, chociaż 

dobra wola niezawodnie była z Twojej strony, który to brak nie 

dał Ci zapewne na razie wszystkiego zrozumieć, więc nie oskar-

żam, ale proszę Cię tylko w obecnej chwili o miłość i o jej dobrą 

wolę, żebyś dziś zrozumiał czegoś nie zrozumiał wtedy. Mnie 

bez wątpienia i wtedy chodziło i dzisiaj idzie o najlepsze i najzu-

pełniejsze porozumienie się z matką Marceliną. Ty je wtedy 

uważałeś za niepodobne i za niepotrzebne. A ja Ci powiadam, że 

ono i wtedy już i dziś tym bardziej jest potrzebne i konieczne,  

a tym samym jest podobne i powinno przyjść do skutku. 

 Póki byłem w Zgromadzeniu prostym członkiem jak każdy inny, 

póty mój stosunek z matką Marceliną był nadzwyczajny, a więc 

potrzebny lub niepotrzebny o tyle tylko, o ile Pan Jezus go determi-

nował, że tak powiem, to jest o ile w danym razie, w danej chwili, oko-

licznościach On go sprowadzał, zrządzał i ziszczał. I dlatego były 

chwile jasne i chwile ciemne, i mogło nareszcie przyjść zupełne za-

ciemnienie i zawieszenie stosunku. Ale od czasu, kiedy mnie Pan Je-

zus postawił w sposób, o którym wiesz, na czele Zgromadzenia, natura 

tej rzeczy się zmieniła, stosunek stał się zwyczajnym, prawidłowym, 

że tak powiem, i innym dzisiaj podlega warunkom. On powinien 

egzystować i powinien być jak najlepszym. Starać się o to jest moim 

obowiązkiem, a w tym, co do tego należy mam prawo rachować i Pan 

Jezus chce, abym rachował na Jego łaskę, i abym czynił co mogę  

i com powinien idąc za wskazówkami, jakie On sam dać nie omie-

szka. I rzeczywiście dać nie omieszkał. Myśl przyjazdu m.[atki] Mar-

celiny do Rzymu stanęła zupełnie, najzupełniej beze mnie w chwili, 

kiedy mi ani na myśl nic podobnego nie przychodziło i była poparta 

przez wszystkich głos w tym mających. A więc była wyraźna wska-

zówka od Pana. Nic tedy dziwnego, że ten przyjazd do siebie odnio-
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słem. Ale odniosłem go do siebie, nie jako do Piotra lub Pawła, odnio-

słem go do siebie jako tego, co ma być nowym człowiekiem i odpo-

wiednim na nowo objawiającej się myśli Bożej. Przyznam Ci się, że 

wtedy czasu onej wizyty do generała pijarów, uczyniłem to nieśmiało, 

bo wtedy zanadto świeżo były jeszcze w mojej pamięci niedawne 

przejścia między mną a matką Marceliną i uczucie tego zupełnego zer-

wania, jakie mimo mnie, było między nami. Wszakżeś Ty sam mi 

mówił, że ja tak źle stoję u matki Marceliny, iż gorzej nie można  

i wszelkie starania moje tylko by bardziej to utwierdziły. Byłem tedy 

pod tym wrażeniem, chociaż z drugiej strony już mi wtedy wyraźnie 

stawało przed duszą, że w moim nowym położeniu tak pozostać nie 

może, i że Pan Jezus zapewne pomyśli o przemienieniu tego. Cokol-

wiek jednak mogłem już przypuszczać nieśmiało jednak, jak już po-

wiedziałem, oddawałem się tej myśli. Dzisiaj rzecz ta daleko wyra-

źniejszą przybrała postać. Ja dziś wiem i coraz lepiej czuję, że Pan Je-

zus chce i wymaga, abym ja nie martwym, nie machinalnym był prze-

łożonym Zgromadzenia, ale wziął się do dzieła z całego serca i z całej 

duszy. Tego prostym następstwem jest stanięcie z m.[atką] Marceliną 

nie w martwym także, ani w machinalnym stosunku, ale w żywym, 

jasnym i czystym, tak jak i oba zgromadzenia powinny według myśli 

Bożej stanąć także między sobą w podobnym, najlepszym i prawdzi-

wie Bożym stosunku. Dziś więc śmiało to mówię i śmiało twierdzę,  

i według tego czynię. 

 Czyżbyś Ty miał co przeciwko temu mój drogi O. Waleria-

nie? Mnie się zdaje, że przeciwnie, jeżeli kochasz Zgromadzenie, 

jeżeli kochasz to, co jest Bożego w m.[atce] Marcellinie i ją jako 

narzędzie w dziele Bożym, jeżeli mnie także kochasz w tym cha-

rakterze, w jakim mnie Pan Bóg dziś chce, tedy będziesz z całego 

serca pragnął, ażeby to przyszło do skutku. Od tego mego dobre-

go stosunku z m.[atką] Marcelliną, wiele, bardzo wiele, rzekłbym 

wszystko zależy, zważając i biorąc rzeczy jak stanęły i stoją. 

M.[atka] Marcellina była narzędziem łaski Bożej i jest nim dla 

Zgromadzenia; następnie była zawsze i dla mnie szczególnym 

narzędziem łaski Bożej, więc ja postawiony dzisiaj w tak waż-
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nym, tak trudnym, tak pełnym odpowiedzialności stanowisku, 

jakże nie mam pragnąć korzystać z tego narzędzia, które nam dał 

Pan Bóg? Więc i Ty także mój drogi O. Walerianie, jakże nie 

masz tego dla mnie pragnąć? 

 Wierzaj mi mój nadroższy O. Walerianie, że w tym nic innego 

nie czynię, jedno mój obowiązek. Pan Bóg daje mi głęboko uczuć całą 

odpowiedzialność, w jakiej mnie postawił; z drugiej strony daje mi 

jaśniej widzieć niż kiedy całą pomoc, jaką mogę mieć w m.[atce] Mar-

cellinie, a następnie, jakiej powinienem w niej szukać, skoro ją mieć 

mogę. Więc czyż nie jestem w obowiązku szukania i korzystania? 

 Ty mój drogi Ojcze w tym błądzisz, czyli raczej wahasz się 

niepewny na obie strony, że nie przypuszczasz w czystym, Bo-

żym charakterze dzieła i narzędzia Bożego w m.[atce] Marcel-

linie. Zdawałoby się niekiedy, że to czynisz, ale to tylko teoria  

u Ciebie i jeśli teorycznie wierzysz, praktycznie nie wierzysz.  

Z Twojej teorycznej wiary nie wyciągasz żadnych praktycznych 

wniosków, a przynajmniej bardzo słabe na jakiś raz szczególny, 

w jednym albo w drugim, ale w ogólności czynisz sam po swoje-

mu, nie troszcząc się o to, co tam masz lub mógłbyś mieć w każ-

dym danym razie od m.[atki] Marcelliny, tak jakby tam nic nie 

było dla Ciebie, jakby Pan Bóg nic dla Ciebie tam nie dawał, al-

bo tylko na taki przypadek dawał, kiedy Tobie się podoba o tym 

pomyśleć i zapytać się. Nie wierzysz, żebyś w każdym razie miał 

tam coś do znalezienia i do wzięcia od Pana Boga, a wskutek te-

go nie czujesz się w obowiązku szukania w każdym razie. Nie 

chcesz stracić swego stanowiska, praw, godności; chcesz pozo-

stać niepodległym. Chociaż i w tym się jeszcze mylisz, bo tu nie 

chodzi wcale o ślepą podległość, ani o stracenie naszego praw-

dziwego Bożego stanowiska. 

 Ja inaczej wierzę i inne wyprowadzam wnioski, i dlatego 

moim wnioskiem jest obowiązek korzystania z tego, co mi Pan 

Bóg daje, i co od Niego mieć mogę przez m.[atkę] Marcellinę. 

Teraz może lepiej osądzisz i dawne moje powiedzenie, i całe dal-
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sze moje postępowanie i przyznasz, że mam słuszność. 

 27 listopada. Kiedy to piszę otrzymuję drugi list Twój już 

ze Lwowa, z 22 listopada z wiadomościami o Niżniowie. Deo 

gratias! Już przed paroma dniami otrzymaliśmy byli telegram od 

m.[atki] Marcelliny z 23 listopada, a więc w dzień później po 

Twoim liście wyprawionym. Wskutek tego telegramu wyprawi-

łem od siebie telegram do Wiednia do O. Władysława, aby jechał 

do Jazłowca i spodziewam się, że on się tam już znajduje. Może 

to było za nagle kazać natychmiast jechać jemu do Jazłowca i te-

raz zastanawiając się może bym tego nie uczynił. Starałem się 

wytłumaczyć z powodów w liście do matki; tu zaś to powiem, że 

może najgłówniejszym powodem była jakaś wewnętrzna kombi-

nacja i poczucie, że tak będzie najlepiej. Mam nadzieję w Panu, 

że to na najlepsze obróci. Wprawdzie O. Władysław musi jeszcze 

wrócić do Paryża dla ułożenia swoich interesów, ale spodziewam 

się, że to nawiedzenie Jazłowca zachęci go do tym dobrowolniej-

szego powrotu tamże i przyczyni się do wybicia mu z głowy 

Ameryki, która mu zapewne do niej już wlazła zanadto. 

 Z tego widzisz, że już stanowczo piszę o pozostaniu O. Wła-

dysława w Galicji. Wnioskując z telegramu m.[atki] Marcelliny już 

taki obrót rzeczy przypuszczałem, ale teraz skoro przypuszczenie obra-

ca się w pewność, chętnie do takiego obrotu się skłaniam. Widzę we 

wszystkim wyraźną wskazówkę woli Bożej, i to nawet Opatrznie 

naprowadzoną, bo żeby o parę tygodni Niżniów się był spóźnił nasi 

misjonarze już zapewne byliby na wysokim morzu. W moim liście do 

matki już przypuszczałem, co mi w swoim piszesz, że Ty z O. Adol-

fem przeniesiecie się do Niżniowa., a O. Władysław będzie w Jazłow-

cu. I cieszyłem się, że temu ostatniemu nic nie mogło zdarzyć się po-

myślniejszego. 

 Co do O. Brzezińskiego, trzeba się nad tym jeszcze lepiej 

zastanowić. Rzecz jest taka, że O. Aleksander wcale nie życzy 

sobie opuszczać Paryża, a gdybym go stamtąd przemocą odwołał 

zrobiłbym mu nie tylko przykrość, ale boleść. Dla duszy O. Alek-
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sandra nie wiem, czyby to było lekarstwem takie odwołanie, on 

by nie pojął potrzeby, nie przyjąłby w duchu; owszem tak jest 

przekonany o wielkiej wadze powodów (jakie on nam daje) nie 

rozwiązywania misji paryskiej, że takie rozwiązanie rozważałby 

za akt arbitralny nie mający żadnej racji. Ja się z drugiej strony 

przyznam, że się lękam obecności O. Aleksandra w Rzymie, jak-

kolwiek mam nadzieję w Bogu, że gdyby już koniecznym było 

sprowadzać go do Rzymu, Pan Bóg dałby też łaskę, aby stąd nic 

złego nie wyniknęło. Ale na tę chwilę jest to kwestia nierozstrzy-

gniona i O. Aleksander pozostaje w Paryżu. Tam trzeba mu to-

warzysza, którym przódy był O. Władysław, a teraz jest O. Karol 

(Grabowski). Ponieważ O. Michał już jest w Paryżu (wyjechał 

tam już dni 4 temu), przeto zachodzi kwestia, czy nie lepiej  

O. Michała zostawić w Paryżu, a O. Karola sciągnąć do was. Za 

Michałem jest to, że będzie powolniejszym w stosunkach  

z O. Władysławem, a gdyby z tym ostatnim sprowadzać O. Karo-

la nie wiadomo kogo by z nich zrobić starszym? Za sprowadze-

niem O. Karola jest to, że jest daleko ukształceńszy od Michała  

i daleko pożyteczniejszy dla misji w Galicji. Gdybyśmy zakładali 

konwikt on do niego byłby. Są jeszcze i inne względy. Czy nie 

lepiej by było sprowadzić O. Karola na zimę do Rzymu (zosta-

wiając O. Michała w Paryżu), a to w celu porozumienia się co do 

sposobu wychowywania. Nie wiem, czy Ci pisałem o tej myśli. 

Jest tu jak wiesz O. Stefan, który mnie zastępuje w Kolegium, 

człowiek obeznany ze wszystkimi warunkami dzisiejszego wy-

chowania, a sam z tytułem pruskiego doktora filozofii. Między 

nowicjuszami mamy Niemca mówiącego po polsku b.[ardzo] do-

brze, już kapłana, który także jest doktorem filozofii z Uniwer-

sytetu w Jena. Jest on jeszcze postulantem (3 tygodniowym). 

Prócz tego jest O. Paweł Smolikowski b.[ardzo] zdatny, już jak 

wiesz doktor teologii przeznaczony także do wychowania. 

Chciałbym z O. Stefanem głównie, ale przypuszczając innych do 

spółki, obrobić cały plan posługując się głównie, jak rzekłem  

O. Stefanem, żeby sobie oszczędzić pracy, a razem zapewnić 
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skutek tej rzeczy. Otóż do tego chciałbym tu sprowadzić O. Ka-

rola, ażeby i on z tego korzystał. Trzeba się tedy nad tym wszyst-

kim zastanowić i kto wie, czy nie wypadnie O. Michała zostawić 

na teraz w Paryżu, O. Karola sprowadzić do Rzymu, a O. Wła-

dysława tymczasem samego przeznaczyć do Jazłowca. Chciałem 

o tym wszystkim pisać do matki, ale ponieważ tutaj rozpisałem 

się już szeroko i nie chciałbym pisać tego samego po raz drugi, 

więc proszę jej to przeczytać i powiedzieć, że proszę aby się po-

modliła i dała mi całe swoje zdanie, nawet co do kwestii rozwią-

zania misji w Paryżu. 

 Dodać muszę, że są racje za pozostawieniem: 1. że jest po-

mocną misjonarzom i misjom, a szczególnie adrianopolskiej, któ-

rej by utrzymanie bardzo trudnym było bez pomocy O. Alek-

s.[andra] w Paryżu (lub kogo innego); przynajmniej dotychczas 

byłoby było niepodobnym. Wszystkie grube sumy dla tej misji 

wyrabiała misja paryska i trzeba było zachodów niemałych; bez 

tych zachodów nie byłoby to przyszło. 2. Jest całe wydawnictwo 

dzieł naszych i b.[ardzo] wielki materiał księgarski (ksiąg wyda-

nych) jest ze 30 dzieł mniejszych i większych wydrukowanych,  

a nie jednego tysiące egzemplarzy stąd stosunki z drukarzami, 

księgarzami, których z Rzymu sprowadzić nie można. Innych 

miejscowych drobniejszych racji nie tykam. Pisałem przed paro-

ma dniami, otrzymawszy telegram, do Jazłowca, do matki. Piszę 

i dzisiaj, ale w tym interesie odsyłam do Ciebie; i tak listu dzisiaj 

nie skończę i myślę, że wyjdzie jutro; nie spieszę się, bo widzę  

z Twego listu, że matka nie tak prędko jak tego sobie życzyłem 

wyjedzie. Tymczasem pozdrawiam najserdeczniej w Panu. 

 Pan Jezus z nami. Pozdrów O. Adolfa, uściskaj go czule; po-

zdrów wszystkie siostry. Kocham Cię zawsze z całej duszy. Przede 

wszystkim ściskam O. Władysława, piszę do niego. 

      Twój w miłości Pana ks. Piotr 
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50. List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 213) 

 

Rzym, 1 grudnia 1873 [r.] 

 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Piszę tedy do Ojca Władysława: 1. że już do Ameryki nie 

pojedzie, i że jest przeznaczony do Galicji. 

 2. Że może wrócić do Paryża do załatwienia swoich intere-

sów (może by, gdyby matka nie była temu przeciwna); odprowa-

dził ją, aż do Wiednia. 

 3. Żeby się porozumiał z Tobą, kiedy ma wrócić do Jazło-

wca, a zdaje mi się, że nie będzie tam tak prędko potrzebnym, 

żeby nie mógł w Paryżu dostatecznie swoich interesów załatwić. 

 4. Że w każdym razie miłym by mi było, aby albo teraz 

przed powrotem do Paryża, albo po swoim powrocie do Jazło-

wca, wprzódy nim tu będziesz się musiał przenieść do Niżniowa, 

przepędził z Tobą pewien czas w Jazłowcu. 

 5. Powtarzam mu na końcu, że chociaż w tej chwili bezpo-

średnio nie przechodzi jeszcze pod Twoje posłuszeństwo, jednakże 

ponieważ niezadługo będzie pod nim, żeby się teraz porozumiał i co 

do wyjazdu, i co do przyjazdu. Do O. Adolfa piszę tylko słów kilka 

odsyłając mu listy z Ameryki. Do matki pisałem wczoraj, wzywając ją 

stanowczo, aby teraz nie odkładając przyjeżdżała do Rzymu. Powo-

dów najważniejszych, jakie tam jej dałem tu nie powtarzam, bo za-

pewne ona sama Ci ich udzieli. Spieszę się z tym listem, bo chcę go 

dziś wyprawić, żeby O. Władysław w danym razie jednego dnia dłużej 

nie czekał, a już godzina poczty. Najserdeczniej Cię pozdrawiam. 

Pan Jezus z nami. 

       Twój w Jego miłości ks. Piotr 
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51.  List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1155) 

 

Rzym, 2 grudnia 1873 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze. 

W tych dniach byłem bardzo zajęty i nie mogłem tak rychło do-

nieść o tym, co się stało z O. Władysławem. Był już w Wiedniu i miał 

wyjeżdżać do Paryża, kiedy przyszła depesza ze Lwowa od matki Mar-

celliny donosząca, że parafia niżniowska nareszcie dostaje się w nasze 

ręce. Ks. Kow., jej proboszcz przez komisję śledczą został uznany - jak 

to powiedzieć - nie winowajca, ale że bez skandalu nie może być dłużej 

proboszczem tam na miejscu; przenoszą go tedy gdzie indziej, a i ar-

cyb.[iskup] oddaje parafię O. Walerianowi. Te szczegóły otrzymałem 

później przez listy i O. Waleriana i m.[atki] Marcelliny, a w telegramie 

było tylko przy wiadomości o oddaniu nam parafii niżniowskiej prośba, 

aby wstrzymać wyjazd O. Władysława. Zrozumiałem, co to znaczy:  

O. Walerian będzie musiał wziąć z sobą do Niżniowa O. Adolfa,  

a w Jazłowcu nie będzie tedy nikogo, więc stąd projekt, aby tam prze-

znaczyć O. Władysława. I tak się potem z listów pokazało. Lecz ja nie 

czekając pośpieszyłem (może za prędko) i zatelegrafowałem do  

O. Władysława do Wiednia, aby nie czekając i nigdzie się nie zatrzymu-

jąc jechał do Jazłowca, dla porozumienia się z matką Marcelliną  

i z O. Walerianem. Albowiem z powodu oddania Niżniowa Marc.[el-

lina] musiała wrócić do Jazłowca, zwłaszcza że klasztor cały niżniow-

ski, który ma być kiedyś naszym, dzisiaj pp. Lanckorońscy oddają na-

szym siostrom, które go trzymać będą, aż póki swego w Jarosławiu nie 

zbudują. Trzeba tedy, żeby m.[atka] M.[arcelina] ułożyła tę sprawę  

z Lanckorońskimi. Myślę, że ta podróż O. Władysława do Jazłowca nie 

była jednak za pośpieszna, i że się na dobre obróci. Napisałem do niego 

tamże, że może wracać do Paryża dla załatwienia interesów, porozu-

miawszy się z O. Walerianem, kiedy ma wrócić. 

Co do O. Michała, już teraz nie ma co jechać do Ameryki. 

Niech tymczasem pozostaje w Paryżu, a potem zobaczymy, co z nim 
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zrobić. Zapewne trzeba go będzie także użyć do Galicji, skoro się 

nam otwiera pole. Myślę także, czy nie można by teraz sprowadzić 

do Rzymu O. Karola na tę zimę, aby się porozumieć w kwestiach 

wychowania, do których zapewne powołany będzie. Oto, jak się roz-

bił ten projekt amerykański, zresztą z pożytkiem zdaje się pewnym. 

Tu miejsce powiedzieć: człowiek radzi, Bóg prowadzi. List do pani 

Larochejacquelin własnoręcznie przepisałem i tu przyłączam. O kwe-

stiach pieniężnych pisze O. Leon. Poprawiłem: dodałem objaśnienia 

w paru miejscach. Zresztą O. Leon niezmordowanie i b.[ardzo] 

przykładnie swoim prokuratorstwem się zajmuje.  

Pan Jezus z nami mój najdroższy Ojcze Aleksandrze. Życzę Ci 

wszystkiego i wszystkiego najlepszego. Pokłoń się Ojcu Karolowi  

i O. Michałowi. Raz jeszcze Pan Jezus z nami. 

Twój w Jego miłości ks. Piotr 

Matka Marcellina mimo powrotu do Jazłowca, ma zawsze jed-

nak do Rzymu przyjechać. Ale, ale nic nam nie pisałeś o przejeździe 

przez Paryż O. Henryka. Czy się dobrze wszystko złożyło? 

 

 

52. List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 214) 

 

Rzym, 8 grudnia 1873 [r.] 

 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Już się zabierałem odpisywać Ci na Twój pierwszy list z 29 

listop.[ada], kiedy nadszedł Twój drugi z l grud.[nia], który tam-

ten pierwszy jakby przekasował. Deo gratias! Chociaż ja i na 

tamten pierwszy nie bardzo się obruszałem, bo w gruncie był po-

czciwy, tylko wyraźnie płynął z jakiegoś kwaśnego usposobienia 

i z najfałszywszego zrozumienia mojego listu do O. Adolfa. Już 

to widać, że jak mój tamten list do O. Adolfa, do rąk brałeś do 

czytania, miałeś w sercu jakieś usposobienie przeciwne, jakieś 
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uczucie, że zapewne w tym liście musi być coś niedobrego. Jest 

w nas niekiedy pewne ogólne usposobienie pod wpływem daw-

nych wrażeń i różnych przyczyn obecnych, które nam w danym 

razie każe z góry sądzić, przeczuwać, brać rzeczy podług tego 

usposobienia; co nam przeszkadza do bezstronnego, spokojnego, 

prawdziwego ich poznania i przyjęcia.  

 Mówię Ci to mój najdroższy O. Walerianie, bo tego potrze-

bujesz i to Ci będzie pożyteczne, jeżeli uwagę wziąwszy do serca 

będziesz się starał z niej korzystać; zwłaszcza że i to masz do 

siebie, iż jesteś pochopnym do doraźnego sądzenia, a sąd raz po-

wzięty wchodzi do głębi Twojej istoty całej. Lecz widzę, że  

i z tego się poprawiasz; w tym razie na przykład, dobry Twój 

anioł kazał Ci drugi raz ten Twój list przeczytać i przy drugim 

czytaniu otworzył Ci oczy. Deo gratias! 

 Odpisuję Ci dzisiaj jak najprędzej na te dwa Twoje listy, bo 

w tych dniach innych od Ciebie oczekuję, więc trzeba zawczasu 

załatwić. Moim ideałem było na początek dać Tobie do Galicji 

OO. Wład.[ysława] i Adolfa i pamiętasz, że Ci o tym mówiłem  

i przy tym wciąż trwałem. Ci dwaj mają prawdziwe powołanie  

i prawdziwą łaskę Bożą wewnątrz w duszy; mimo wszystkich ich 

usterek, a nawet wybryków, jak to zawsze twierdziłem. Ale nie-

stety w obu, to było tak zawalone śmieciami i gnojem paryskim  

i amerykańskim, że jakby już nie było. Póki to się na powrót nie 

odezwało i nie stanęło w całej pierwszej sile, nie można ich było 

posyłać do Galicji, zresztą zapewne byliby nie poszli. Owszem  

i jeden, i drugi stanowczo tu w Rzymie prosili o uwolnienie ze 

Zgromadzenia, i właśnie tej krytycznej chwili Pan Bóg czekał, 

aby okazać cuda łaski Swojej. Zapewne teraz wiesz lepiej i bliżej 

o tej zmianie, jaka w nich zaszła tu w Rzymie przez ten cud i to 

w takiej krytycznej chwili, naprzód w jednym, a potem w dru-

gim. Miałbym Ci bardzo wiele do opowiedzenia o tym, a piszę 

teraz w ogólności, bo na to tylko, żebyś wiedział, iż ta rzeczywi-

stość w Jazłowcu, którą Ty jakby przeciwstawisz tym cudom 
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rzymskim, niczym innym nie jest jedno dalszym ciągiem owych 

cudów rzymskich. To wszystko działał Pan Jezus sam i działa. 

My w tym udziału nie mamy. Cała rzecz z naszej strony w tym 

się zamyka, że ja tu w Rzymie nie przeszkadzałem temu cudowi 

(i to jeszcze!), i że Ty w Jazłowcu nie przeszkodziłeś także dal-

szemu jego ciągowi. Ale positive nic w tym nie uczyniliśmy ani 

ja, ani Ty. Trzeba nam to wybić sobie z głowy. 

 Ale wracam do pierwszego. Moją tedy najpiękniejszą dla 

mnie myślą było, żeby użyć O. Władysława i O. Adolfa w Gali-

cji, kiedy O. Julian wyszedł z projektem, aby O. Władysława po-

słać do Ameryki z O. Michałem. Potrzeby Ameryki są wielkie: 

na O. Wład.[ysława] rachowałem już dosyć, aby się spuścić na 

dalszy ciąg cudu dla niego i w Ameryce, a na zdaniu O. Juliana 

przywykłem był w tych czasach polegać niemal zupełnie. Więc 

się zgodziłem. Widzę, że źle uczyniłem. Kusić Pana Boga nie 

można, a co tu najbardziej nieporządnego we mnie było, to żeby 

zawierzyć w każde zdanie, choćby najlepszego i najczystszego 

doradcy. Wierzaj mi mój drogi O. Walerianie, że to ostatnie nie 

wypływa wcale z mego usposobienia, przeciwnie muszę do tego 

przyznać się niekiedy i robić jakby akt cnoty, to jest abdykacji  

z mego własnego zdania. Zresztą z O. Julianem jestem niemal 

zawsze tego samego zdania, a jego zdanie jest niemal zawsze do-

bre i proszę pod tym względem nie wierzyć zupełnie temu 

wszystkiemu, co Ci mówili O. Wład.[ysław] z O. Adolfem. Jemu 

brak tylko głębszego postępowania z ludźmi, trafniejszego wzię-

cia się w pewnych razach. 

 Wracając znowu do rzeczy, to prawda że w tym przedmio-

cie niepotrzebnie odstąpiłem od mojej pierwszej myśli. Pan Bóg 

łaskaw zaradził wszystkiemu, jakby nowym cudem. Miał wzgląd 

na nasze słabości i na dobrą intencję, jeśli była z łaski Jego. Ale 

co nas teraz po tym szczęśliwym obrocie pocieszać powinno, to 

właśnie to, że rzeczy na daleko lepsze się obróciły. Bardzo wiel-

kie pożytki widzę już zniszczone. Samo to nawet moje popchnię-



 

 131 

cie O.Wład.[ysława] do Jazłowca, które sam przyznałem, że za-

pewne było za pospieszne, uważam teraz za opatrzne. Zresztą, 

jak to już pisałem miałem jakby jasne widzenie, że tak zrobić po-

trzeba; że tak będzie dobrze. Pożytki są, że po odbytej nowej 

walce i po zwycięstwie w duszy O.Władysława, cała rzecz dale-

ko mocniej zarysowała się i stanęła. Działanie na własną rękę, 

które by jako pokusą przychodziło może potem bez tego, co się 

stało, teraz jest więcej przełamane i jakoby poświęcone Panu Bo-

gu na dobre. 

 Zresztą nie myśl, żebym ja był O.Władysławowi coś stawiał 

w perspektywie w Ameryce (po co to przypuściłeś?). Jedno co 

mu poleciłem, to żeby mi dokładnie opisał stan rzeczy i sposób 

życia w Kanadzie, że go do tego zobowiązuje w sumieniu, że się 

w tym na niego spuszczam, bo mi to potrzebnym jest wiedzieć 

jak najdokładniej. 

 9 grudnia wtorek. O. Leon wyjechał dziś w południe do 

Mentorelli. Przed samym odjazdem chciał mi oddać list, który 

był do Ciebie napisał, ale go nie mógł znaleźć. Prosił mnie tedy, 

abym Ci powiedział, że główną treścią jego listu było doniesienie 

o dotrzymaniu przysłanych przez Ciebie pieniędzy, rozumie się 

że zarazem i podziękowanie. 

 Nie wiem, czy list mój ostatni do Was (bo do każdego pisa-

łem) doszedł do Jazłowca podczas pobytu jeszcze tam O. Wła-

dysława, powtórzyłem treść tego, co pisałem do O. Wład.[ysła-

wa] w moim liście do Ciebie i z niej dowiedziałeś się o moich 

dyspozycjach, które są takie jakich się spodziewałeś. Deo gratias 

za wszystko! 

 Na tym dziś kończę, czekając dalszych od Ciebie wiadomo-

ści o wyjeździe matki do Rzymu. Lękam się, aby za wielkie mro-

zy nie wstrzymały na razie, bo my tu w Rzymie mamy dzisiaj, 

chociaż wprawdzie tylko w nocy. Zresztą bardzo piękna pogoda. 

Ja jestem przekonany, że nawet mrozy, byleby tylko nie zanadto 
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silne, nie zaszkodzą matce w podróży, a że jej pobyt w Rzymie 

nawet pod względem zdrowia posłuży, i to niemało. Ty sam się 

przekonasz potem mój najdroższy O. Walerianie, jak ta podróż 

była potrzebną i pożyteczną, jak nawet konieczną. Zresztą Twój 

list ostatni (ten mały przy liście o. Władysława) sprawił mi wiel-

ką pociechę. Pokazywał mi dobrą i bardzo wielką dobrą wolę  

z Twej strony i większą niż dawniej ufność, i jakieś bliższe po-

stawienie się, i daleki już był od przypuszczenia, które stanowiło 

dno poprzedniego listu, jako bym ja Ci w Twoim zadaniu nie 

pomagał, ale przeszkadzał. Niech mnie Bóg broni od tego. Ja Ci 

najszczerzej chcę pomagać i proszę Cię, abyś stanowczo oddalił 

od kwaśnej strony w Twojej duszy podobne przypuszczenie. 

 Teraz doniosę, że Pan Bóg widocznie ma w pamięci Zgro-

madzenie nasze. Od ostatniego mego listu znowu dwóch i praw-

dziwie dobrych przybyło kandydatów. Jeden jest ks. Magdzicki, 

Wice Regens i profesor seminarium lubelskiego, kapłan zacny  

i uczony; drugi jest Louis Paul Seignard, z diecezji Nantes, mło-

dziutki (lat 19) chciałem powiedzieć Francuzik, ale że wysoki, 

więc muszę powiedzieć Francuz. Tylko co skończył w Nantes 

kolegium i z dobrymi świadectwami przybył tu do Rzymu do se-

minarium franc.[uskiego], ale wskutek szczególnych okoliczno-

ści, po odbytych rekolekcjach u nas, oświadczył się z powoła-

niem i wstąpił. Prócz tego ks. Józef Weber
42

 z Kolegium, którego 

___________ 
42

  WEBER JÓZEF CR, ks. arcybiskup – ur. 12.01.1846 r. w Bukowinie Zakarpackiej. Studia 

teologiczne odbył w lwowskim Seminarium Duchownym i na Uniwersytecie Gregoriań-

skim w Rzymie jako alumn Kolegium Polskiego uzyskując doktorat teologii dogmaty-

cznej. Arcybiskup lwowski nie zgodził się na jego wstąpienie do OO. Zmartwych-

wstańców. Święcenia kapłańskie przyjął we Lwowie 7.04.1873 r. W 22 roku kapłaństwa 

otrzymał sakrę jako biskup pomocniczy lwowski. W 1906 r. wstąpił do Zgromadzenia 

OO. Zmartwychwstańców w Rzymie, gdzie odbył nowicjat i złożył śluby zakonne 

2.02.1907 r. Od 1909 r. przebywał na misji Zgromadzenia w Ameryce pełniąc obowiązki 

biskupa kanadyjskiej i amerykańskiej Polonii. Założył nowicjat dla Prowincji Ka-

nadyjskiej OO. Zmartwychwstańców. Zreorganizował chicagoski nowicjat i założył 
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znasz dobrze, oświadczył się także z powołaniem i przyjęliśmy 

go en principe; czekamy teraz sposobności i czasu jak go przyjąć 

de facto. Widzisz tedy, jak Pan Najłaskawszy już radzi o swojej 

czeladzi, i jak ją z daleka i z bliska przygotow[uje] do nowej 

winnicy. Ks. Hainke, o którym przedtem pisałem trzyma się bar-

dzo dobrze i daje dobrą nadzieję, a o Janie Hemplu nie potrze-

buję Ci bliżej pisać, bo znasz go dobrze. Nowicjat tedy może 

jeszcze nigdy nie był tak ludny. 

 Żegnam Cię najserdeczniej, mój dobry i drogi Ojcze Wa-

lerianie. Pozdrów równie serdecznie kochanego o. Adolfa, o któ-

rym mi najmilej teraz myśleć, że jest w tak dobrym miejscu jak-

by u samego Pana Boga i w tak dobrym usposobieniu. Niech mu 

Bóg błogosławi! Wdzięczny mu jestem za ostatnich słów kilka  

i zawsze mi zrobi przyjemność pisząc do mnie. Modlę się za Was 

z całej duszy jak za moich najrodzeńszych. Pan Jezus z nami. 

      W Jego miłości Twój i Wasz ks. Piotr 

 

 

53.  List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1156) 

 

Rzym, 12 grudnia 1873 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze. 

My tu w Rzymie sprawę seminarium bułgarskiego w Adria-

nopolu u Ojca Św.[iętego] wygraliśmy i de jure, i de facto. De iure, 

bo i na egzystencję, i na warunki odpowiednie, i korzystnie egzy-

stencji (to jest, żeby od biskupa bułgarskiego nie zależało) zezwolił; 

de facto, bo kazał polecić obu Radom Głównym de la Propagation de 

la Foi, żeby dały obie razem 18.000 fr., a Dziełu des Ecoles d'Orient, 

____________________ 

Wyższe Seminarium Duchowne św. Jana Kantego w St. Louis (1918 r.). Zmarł w opinii 

świętości  w 1918 r. 
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aby dało 7.000 fr., to jest, żeby razem było 25.000 fr. 

Z Twego listu dzisiejszego widzę, że najpierwszy zgłosił się ks.  

Dauphin, a więc pokazuje się, że Pan Bóg, który dał dobrą wolę Ojcu 

Świętemu, daje ją także i tym, którzy mają się przyczynić do wy-

konania jego myśli. Deo gratias! 

Wiadomości z Ameryki są takie, iż zdaje się, że koniecznym 

będzie wysłać tam Ojca Michała. Teraz już za późno, bo zima na do-

bre zapanowała i już rozpoczyna się pora srogich burz, ale jak tylko 

uspokoją się żywioły, trzeba będzie, aby ruszył w drogę. Nie mówię 

jeszcze tego rozkazując, tylko przewidując. 

W Ameryce wszystko coraz bardziej do porządku przychodzi. 

W Chicago Zwiardowski bardzo porządnie stanął i całe zamieszanie 

tameczne, które groziło wielką burzą, w przeciągu miesiąca ucichło 

niemal zupełnie przed jego rozsądkiem i odpowiednim za łaską Bożą 

działaniem. Mieliśmy spółcześnie listy i od niego, i od O. Eugie-

niusza, który tam przez cały tydzień bawił, o jednymże świadczące. 

O. Eug.[eniusz] oddaje Zwiardowskiemu najlepsze zaświadczenie  

i zatwierdza to, co tamten pisze o stanie rzeczy. Ale pokazuje się, że 

tam koniecznie przynajmniej jeden jeszcze, a nawet dwóch księży 

jest potrzebnych, bo jest przeszło 5.000 ludności i trzy kościoły, to 

jest dwa gotowe i do obsłużenia, trzeci w budowie. O. Zwiard.[ow-

ski] przez krótki czas pobytu tam swego już 2.500 spowiedzi wysłu-

chał. Więc ce la chauffe. Jest tam wprawdzie O. Lanz, ale lepiej, 

żeby wcale do Ameryki był nie jeździł, bo pokazuje się, że jego zdro-

wie nie może pracy podołać. Już teraz nie może niekiedy Mszy 

[świętej] miewać, a tym bardziej kazań. Cierpi na piersi. Napisał list 

żalebny, wołający o ratunek. Wskutek tego, trzeba go będzie na 

powrót ściągnąć z wiosną do Europy; jednego zaś O. Jelina [sic!] nie 

można żadną miarą w Chicago pozostawić. Posyłam do O. Włady-

sława liścik z rozporządzeniami. Niechaj jedzie do Jazłowca i niechaj 

stanowczo należy do domu galicyjskiego. Proszę go, aby interesy 

swoje w Paryżu jak najprędzej pokończył. 
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19 grudnia. Tego samego wieczora, którego ten list pisałem 

mocno się zaziębiłem i musiałem parę dni w łóżku przeleżeć. Od pa-

ru dni już lepiej, a dziś zupełnie dobrze, dzięki Bogu! 

Dziś też otrzymałem list Twój mój najdroższy Ojcze Alek-

sandrze 16 t. m., a przed kilkoma dniami z 11, w którym był list pani 

hrabiny de Larochejaquelin. Pięknie dziękuję. Bardzo mnie zdziwiło, 

że O. Władysław jeszcze do Paryża nie pojechał. Dodałem do jego 

listu już przed tygodniem napisanego, co uważałem za potrzebne  

z powodu tego jego opóźnienia.  

Proszę się nie dziwować, że O. Michał nie jest kompletny.  

I w Paryżu nie zrobią z owsa ryżu. Ale to, co ma dobrego, to ma stąd. 

Ma zaś tyle, ile mieć może, oprócz ogłady z doświadczenia pocho-

dzącej, ale ta przyjdzie. Proszę jemu powiedzieć, że list jego otrzy-

małem i za niego mu dziękuję, niech się tymczasem uczy po angiel-

sku i teologii moralnej, i kazać po polsku. Pyta mnie się, czy to 

dobrze Skargę czytać, bo mu to poleciłeś. Proszę powiedzieć, że nig-

dzie tak dobrej polszczyzny nie nauczy się i niech pilnie czyta,  

a szczególnie niech się stara wejść w ducha tej prawdziwej polszczy-

zny, bo mu potrzeba i po polsku się dobrze i lepiej nauczyć. 

Co do nowicjuszów, dzięki Bogu, że są wszyscy dobrzy. Zaczy-
nam od tego oświadczenia, bo nie chciałem zacząć od sprostowania 
tego, co w swym liście piszesz i od powiedzenia, czemu żeś się wprzó-
dy nie spytał, czy dobrze, czy niedobrze? Mianowicie co do Kowal-
skiego, pisaliśmy przed jego sprowadzeniem do Koźmiana, aby go 
tam na miejscu wybadał, co też uczynił i dobre dał świadectwo. Przy 
tym naukowe jego świadectwa dawały nam znać, że w swojej klasie 
na 36 uczniów był 3-m. Więc i z moralnej, i z naukowej strony miał 
dostateczne, owszem niepospolite polecenie. Chyba nikogo nie przyj-
mować na próbę, jeśli takich, nie. To, że się potem coś niepięknego 
pokazało, to było fatalne i bez żadnego względu mieliśmy go wypra-
wić, tylko nawet O. Leon, który najmocniej był za wyprawieniem, 
sam go w domu zatrzymał, żeby się podleczył, bo byłoby to było nie-
miłosiernym tak chorego do domu odprawiać w zimę, a oddać do szpi-
tala mogło się stać dla nas samych kompromitującym. Podczas choro-
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by pokazało się wiele dobrego za nim; upokorzenie, żal, rezygnacja 
zupełna na oddalenie, dobre postanowienia na przyszłość; także sami 
bracia i Ojcowie zaczęli się wstawiać za nim, wielki czując dla niego 
współudział. Rzecz jeszcze nie jest ostatecznie rozstrzygnięta, ale 
wszystko przemawia za jego zatrzymaniem, jak dotąd. A jest rzeczy-
wiście niepospolicie zdatny. 

Co do O. Leona proszę się nie lękać o to, abyśmy chcieli stawić 

go pod korzce. Zupełnie przeciwnie. Ale w tej chwili trudno jest zara-

dzić temu. Czy wiesz drogi Ojcze Aleksandrze, jaki on sam daje środek 

zaradczy? Bo go o to pytałem, nie myśl, żebyśmy o tym nie radzili. Je-

dyny środek, jaki on widzi jest sprowadzenie O. Grabowskiego z Paryża 

i uczynienie go ekonomem. Czy się ten środek Ci uśmiecha? A powiem 

w prawdzie, że na teraz nie widzę i ja innego. Mam jednak nadzieję, że 

po niewielu miesiącach znajdzie się inny. Z Dauphinem nie wiem, jak 

najlepiej poradzić. Pomówimy o tym jutro lub pojutrze na radzie. 

Przyjechał wczoraj wieczorem Ojciec Zbyszewskiego. Jutro wybiera się 

do Neapolu, żeby potem z powrotem dłużej w Rzymie zabawić. Praw-

da, że mamy prześliczną pogodę, która do wycieczek zachęca. Zresztą 

dzięki Bogu zdrowi jesteśmy. Proszę o modlitwy. Pan Jezus z nami. 

  Twój w Jego miłości ks. Piotr 

[P. S.] Z Jazłowca oczekuję co chwila wiadomości. 

 

 

54. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1157) 
 

Rzym, 26 grudnia 1873 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze. 

Wesołych świąt życzę, tym weselszych im smutniejszy okres 

czasu zakończyć mają. Oby zakończyły! 

Przepraszam, że nie od razu na list odpisałem. Otrzymałem był 

z Krakowa list od O. Władysława donoszący, że go ks. Dunajewski 

na święta w Krakowie zatrzymał (?), i że dopiero po świętach stam-
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tąd wyjedzie przez Wiedeń. Więc ten mój list zawsze na czas do Pa-

ryża przyjdzie, aby go uprzedzić. Odsyłam tedy list Ojca Waleriana 

do Władysława. Odsyłam i mój dawniejszy do niego, bo i dziś bar-

dzo się przyda, tylko dołączam nową do niego kartkę. 

Tu muszę opowiedzieć, że O. Władysław w Jazłowcu stanął 

jak najlepiej z O. Walerianem, a wcale niedobrze z matką Marcel-

liną. Trafił na chwilę trudną, po prostu na stan pokusy, w którym się 

znajdował O. Walerian przeciwko matce Marcellinie, a to z powodu 

jej wyjazdu do Rzymu. Pamiętasz już tu w Rzymie był przeciwny 

temu przyjazdowi, tylko powiadał, że nie będzie mu przeszkadzał. 

Wróciwszy do Galicji stanął zupełnie przeciwnie i wprost przeszka-

dzał, a nawet w przedostatnim liście już się otwarcie przyznał do 

tego. Pisze: „temu przyjazdowi jestem zupełnie przeciwny.” A dla-

czego? Dlatego, że matka Marcellina nie powinna mieć żadnego 

wpływu na nasze Zgromadzenie. Czyli innymi słowy nie chce, aby 

ona porozumiała się z nami wprost, ale żeby wszystko przechodziło 

przez niego. Bo przecież na Kapitule przywożąc całą nową „Konsty-

tucję”, sam najobszerniej używał powagi i wpływu matki Marcel-

liny. Więc nie o usunięcie tego wpływu mu chodzi, ale o swoje  

w nim pośrednictwo, rzekłbym monopol. Poburzył tedy i O. Adolfa, 

i O. Władysława na matkę Marcellinę, niby nie wprost, ale tym sku-

teczniej z ubocza, wmawiając w nich, że ona chce rządzić i panować. 

To nie było trudno wmówić w jednego i drugiego, dość było jednego 

słowa, wystarczał rzucony domysł. 

O. Władysław napisał mi cały list o tym (zabawny, bo na końcu 

dodaje, abym nie myślał, że nań wpłynął O. Waler.[ian], i że on idzie 

za jego zdaniem. (Ipse confessus est) i zapewne Tobie także, mój 

drogi O. Aleksandrze będzie dużo o tym mówił. Właśnie pomoc, ja-

ką znalazł w O. Walerianie była mu bardzo na rękę, dyspensowała go 

od szczerego stanięcia z matką Marcelliną, a tym samym od pewne-

go upokorzenia się i przyjęcia w danym razie nauki. Próżność jego 

wychodziła cało i natura nic nie traciła, i nic tedy dziwnego, że się 

skwapliwie tego chwycił i znowu w danym razie z Tobą np. będzie 
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tym wojował. 

Ta jest, a nie inna sprawa, o której Ci pisze O. Walerian powia-

dając, że w Rzymie wielka bieda, bo zacni i poczciwi Ojcowie przed-

siębiorą rzeczy zbyt ważne bez zapytania o zdanie Członków Rady 

Głównej. Pewno ani się domyśliłeś, że tu idzie o przyjazd do Rzymu 

matki Marcelliny, jednomyślnie (rozumie się bez O. Waleriana) 

uchwalony przez Radę Główną już 6 miesięcy temu, i któremu on 

bez żadnego prawa sam jeden się sprzeciwia. Sprzeciwia się zaś do 

tego stopnia..., lecz dam pokój dalszemu wywodowi, bo przedwczo-

raj otrzymałem od niego kartkę, w której prosi mnie o cierpliwość  

i przebaczenie, że się spostrzegł, iż za daleko poszedł, i że za parę dni 

napisze mi list wszystko mający naprawić. Więc z tą dobrą nadzieją  

i ja tę moją relację kończę. Byłbym jej może wcale nie pisał, albo tyl-

ko w jednym słowie o wszystkim wspomniał już po przejściu burzy, 

gdyby przyjazd O. Władysława do Paryża i Twój z nim tam stosunek 

nie potrzebował całego tego wystawienia rzeczy. 

Te wszystkie historie o tyle moje postanowienia względem  

O. Władysława zmieniają, że już teraz nie mogę polecić, aby wprost 

do Galicji jechał, tylko każę mu jechać tam przez Rzym. Chcę z nim 

jeszcze raz rozmówić się, czyli raczej nie jeszcze raz, bo z nim nigdy 

o tym nie mówiłem, ale chcę się z nim rozmówić na dobre o jego 

stanowisku w Galicji. On wyjeżdżał do Ameryki, więc mu mówiłem, 

co potrzebne było dla Ameryki, teraz kiedy jedzie do Galicji z samej 

natury rzeczy, a tym bardziej jeszcze z dołączonych okoliczności, 

potrzeba, aby się ze mną rozmówił, a ja mu dał odpowiednie przed 

Bogiem polecenia. Piszę mu o tym. Z Twojej strony zrobisz jak 

chcesz, czy sam zaczniesz z nim o tym mówić, czy też raczej zo-

stawisz jemu, aby on pierwszy zaczął. 

O Niżniowie wciąż mi piszą, że rzecz pewna, tylko że konkurs 

mający stanowić o przeniesieniu tamecznego proboszcza na inne 

probostwo, jest rozpisany na połowę stycznia. Więc może to potrwać 

do lutego. Trzeba tedy, żeby O. Władysław uwijał się ze swymi spra-

wami w Paryżu i prędko do Rzymu przyjeżdżał. Nie ma potrzeby 
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bliższego oznaczania Twego z nim stosunku, bo on się sam ułoży  

i nie będzie kwestii. Będzie u Ciebie jako gość, ale Ty masz prawo 

przypilnować, cum omni charitate, o czym nie wątpię, żeby wypełnił 

moje rozporządzenia, to jest załatwił jak najprędzej interesa i do Rzy-

mu przyjechał. Co do O. Michała coraz bardziej zdaje mi się ko-

niecznym, aby jechał do Chicago, jak tylko pora roku pozwoli. Tym-

czasem proszę o cierpliwość dla niego i również o charitas. 

 Tu my w Rzymie dzięki Bogu w pokoju Bożym żyjemy. Z Oj-

cem Janem Wołłowskim pomyślniej się rzeczy układają, niż się mo-

żna było spodziewać. Ma przejść na obrządek wschodni, a wtedy bę-

dzie mógł Mszę [świętą] odprawiać, bo w tym obrządku kilku księży 

razem odprawiać Mszę [świętą] może, więc to rzecz możebną czyni. 

Następnie pojedzie do Adrianopola i będzie tam profesorem w Semi-

narium, a nawet i przy Kolegium... ks. Jan jest najszczęśliwszy na tę 

rzecz samą. Jedno tylko tu nam nie dopisuje, to jest dom. Już zupełnie 

miejsca nie ma. Ale od przybytku głowa nie boli tu, tym bardziej że 

ten przybytek od Pana Boga. Znajdzie się jednak kącik dla Ojca Wła-

dysława. A zresztą, jak potrzeba będzie to Pan Bóg rozszerzy. Zdaje 

się, że to wszystko na dzisiaj. Pan Jezus z nami, mój najdroższy, 

najukochańszy O. Aleksandrze. 

W Jego miłości Twój z duszy ks. Piotr 

O. Grabowskiemu najpiękniej kłaniam [się], list jego otrzyma-

łem, dziękuję i o cierpliwość proszę. Toż i O. Michała serdecznie 

pozdrawiam. 

 

55.  List do redaktora dziennika (ACRR 4627) 

 

[1873 r.] 

 

Szanowny Redaktorze. 

Dzienniki włoskie, niemieckie, polskie i rosyjskie, a nawet an-

gielskie zajmowały się w tych czasach Zgromadzeniem Zmartwych-

wstania Pańskiego i zajmują się nim dotąd w sposób, który rzuca na 
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nie fałszywe światło. W takim stanie rzeczy niepodobieństwem jest, 

aby ten, któremu Zgromadzenie poruczyło czuwanie nad swymi spra-

wami ogólnymi, mógł dłużej zachowywać milczenie. 

Napad rozpoczęły dzienniki włoskie, a mianowicie dziennik Il 

Diritto. W tym to dzienniku jeden kapłan polski, ks. Karol Miko-

szewski, podpisujący się kanonik honorowy i członek ostatniego 

rządu narodowego polskiego, w liście co najmniej nieprzyzwoitym 

napisanym do Ojca Świętego żali się, że został wypędzony z Rzymu 

przez policję papieską i grozi, że Polska stawszy się niepodległą, 

policzy się ze Stolicą Apostolską. W tym tedy liście oskarża jednego 

prałata Polaka z dworu rzymskiego, jako też członków naszego Zgro-

madzenia, którzy po większej części są Polacy, że byli sprawcami 

jego wypędzenia. Po tym pierwszym napadzie nastąpiły wnet drugie, 

coraz więcej sobie pozwalające, w których ogłoszono nas za zdraj-

ców Ojczyzny, a nareszcie ośmielono się zapewniać, żeśmy podczas 

ostatniego przejazdu przez Rzym W.[ielkiego] księcia Włodzimierza 

osobiście mu się przedstawili i nasze usługi ofiarowali Rosji. 

Wtedy to pan Katkow wdał się do sprawy z dziennikiem mo-

skiewskim (Moskiewskija Wiedomosti) i wniósł do niej innego rodza-

ju zamieszanie. Chciałby się on nam okazać życzliwym, zwłaszcza 

zasłyszawszy, żeśmy podnieśli Krucjatę, jak on mówi, przeciwko du-

chowieństwu polskiemu, które brało udział w ostatnim powstaniu,  

i że za naszym wpływem pono oddalono z Rzymu kilku księży czer-

wonych. Ale dodaje: Timeo Danaos et dona ferentes. Jak gdybyśmy 

kiedykolwiek byli Grekami! I kończy takim do nas wyzwaniem: 

„Jeśli ci Zmartwychwstańcy są prawdziwymi sługami tylko Ko-

ścioła, łatwo im będzie tego dowieść: niech się oświadczą za wpro-

wadzeniem języka rosyjskiego do obrządków religijnych w prowin-

cjach dawniej polskich”. 

Napadnięci z obu stron i podwójnie wyzwani, ustępujemy 

przed koniecznością i oświadczamy jednym i drugim, co następuje; 

A naprzód byliśmy rzeczywiście przeciwko powstaniu w Polsce, 
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tym bardziej przeciwko należeniu doń duchowieństwa. Aleśmy nie 

czekali ani jednego, ani drugiego, aby je potępiać po niewczasie; pod-

nieśliśmy głos, kiedy rozumieliśmy, że jeszcze był czas zapobiec temu 

podwójnemu nieszczęściu. Co, jeśli tak było w owym czasie, tedy dzi-

siaj nie jest nic dziwnego, owszem jest tym niewątpliwszym, że jeste-

śmy zawsze przeciwni należeniu duchowieństwa do jakiegokolwiek 

spisku lub powstania. Niechaj dziennik pana Katkowa wierzy temu 

albo nie wierzy, nam mniejsza o to; rząd rosyjski lepiej wie, co myśleć 

i pomimo całej swej chęci, aby nas udać za rewolucjonistów, o co się 

kusi od lat trzydziestu, wie z doświadczenia, że mu się to nigdy nie 

uda. 

Po wtóre, i pomimo tych naszych niewątpliwych zasad, nie 

prześladujemy wcale tych z naszego duchowieństwa, którzy myślą, 

że potrzeba inaczej czynić. Staramy się ich przekonać, jeśli można, 

jeśli nie można walczymy z nimi publicznie i otwarcie. Ale nie prze-

śladujemy. Co do ks. Mikoszewskiego byliśmy przeciwni i jego za-

sadom, i jego publicznemu postępowaniu tak w Paryżu, jak w Rzy-

mie i gdzieśmy się jeno spotkali, ale nie byliśmy sprawcami jego wy-

pędzenia z Rzymu, ani też ks. Wołyńskiego, gospodarza i współpra-

cownika ks. Mikoszewskiego. Policja uczyniła sama z siebie zapew-

ne, co uznała za potrzebne uczynić, a byłaby to niedorzeczne przy-

puszczać, aby jakakolwiek policja stała na usługi prywatnych ranko-

rów. 

Po trzecie i właśnie, dlatego że jesteśmy przeciwko należeniu du-

chowieństwa do spisków i powstań, a w tezie jeszcze bardziej ogólnej, 

właśnie dlatego że jesteśmy przeciwko rewolucji, nie jesteśmy i być 

nie możemy przyjaciółmi rządu rosyjskiego, który jest samą wierutną 

rewolucją, jakże daleko mniej mogliśmy kiedykolwiek o tym myśleć, 

aby się stać jego sługami. 

Przed powstaniem, za czasów margrabi Wielopolskiego nale-

gano na nas, byśmy korzystali z chwili i wracali do Warszawy, gdzie 

nam ofiarowano korzystne miejsca, nie pod względem materialnym 

jednak, jak to gdzieś twierdzono, jedno pod względem religijnym. 
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Odmówiliśmy natychmiast wszystko, bez żadnego wahania się, już 

wtedy niemal pewni tego, co się stać miało. Prawidło, które nam po-

dówczas dawało taką pewność, było właśnie to samo prawidło, któ-

rego użył pan Katkow, ale na opak: Timeo Danaos! Wypadki dowio-

dły słuszność naszym przywidzeniom nie mniej, jak i dokładności 

owego prawidła. 

Po tym wszystkim, czyż można nawet przypuszczać, aby kto-

kolwiek z nas był u księcia Włodzimierza podczas jego pobytu  

w Rzymie? Oświadczamy stanowczo, że to fałsz wierutny. 

A teraz korzystamy ze sposobności, aby wypowiedzieć całą 

myśl naszą naszym przeciwnikom. Do jednych, do naszych braci  

w kapłaństwie obłąkanych przez politykę, i którzy nas obwiniają, że 

nie kochamy ojczyzny, powiemy, to nie jest miłość ojczyzny wtrącać 

ją do nieszczęścia. Bez wątpienia, ma ona wszelkie prawo do życia 

być szczęśliwą, ale jeśli kiedykolwiek chcecie ją widzieć w takich wa-

runkach, coby to jej zapewniały nawet na zewnątrz, tedy pracujcie, aby 

ją uczynić wewnątrz i przed Bogiem godną tego losu. Szukajcie przed 

wszystkim Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a reszta Wam 

będzie przydana. Chrystus Pan Nasz nie powiedział ani my, uczniowie 

jego, nie powiedzieliśmy nigdy, aby trzeba było wyrzec się tej reszty, 

to jest pomyślności swojej ojczyzny; ale trzeba tę resztę postawić na 

swoim miejscu, czego Wy na nieszczęście nie czynicie. Trzeba cze-

kać, aż nam będzie dana z góry, nie zaś rozpoczynać co dzień porywa-

nie się na wysiłki zgubne a jałowe, by jej dostać przez siebie samych. 

Do drugich, do nieprzyjaciół, którzy zaprzysięgli zagładę dusz naszych 

i ciał naszych, powiemy naprzód to pierwsze konieczne słowo: niech 

to Wam Bóg przebaczy, i niech oświeci Was! Lecz Wy nie wiecie, co 

czynicie, kiedy pokładacie kapłanom Boga prawdziwego i żywego, 

żeby się stali narzędziami waszej polityki. Azaliście nie wiedzieli, że 

to my właśnie potępiamy wszystkie spiski i wszystkich księży, co do 

nich należą?  

A nie pomyśleliście, że rzecz którą nam przekładacie byłaby 

najbardziej zbrodniczym ze wszystkich spisków? Chcecie, żebyśmy 
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Wam pomagali do wprowadzenia języka rosyjskiego do obrządków 

religijnych na polskiej ziemi, wśród Polaków? A więc nie wiecie, że 

mamy posłannictwo od Chrystusa Pana przepowiadanie Ewangelii we 

wszystkich językach, ale nie gładzenia żadnego z nich? Że mamy roz-

kaz uświęcenia wszystkich narodów, ale nie broń Boże wytępienia?  

I jeszcze chcielibyście, byśmy to czynili z własnym językiem, z wła-

snym narodem? Zaiste nie wiecie, co mówicie ani, co czynicie.  

Nauczcież się, że to przykazanie Boże kochać ojca i matkę,  

a w tym przykazaniu miłość ojczyzny staje na pierwszym miejscu; 

nauczcie się, że kapłan nie jest rozwiązany od tego przykazania, że 

owszem powinien świecić przykładem; nauczcie się przeto, że ci  

z naszego Zgromadzenia, którzy są Polakami kochają Polskę, Oj-

czyznę swoją. Stawszy się zakonnikami, kochają ją tym więcej, że ją 

kochają w Bogu i dla Boga, a jeśli się nauczyli przebaczać nieprzy-

jaciołom swojej Ojczyzny nie mogli się żadną miarą nauczyć sprzy-

sięgać się razem z nimi na jej zagładę; przeciwnie, nauczyli się jak jej 

lepiej bronić w tym wszystkim, co ma najświętszego i najdroższego, 

jak w niej bronić Boga i Chrystusa Pana przeciwko wszystkim za-

machom nieprzyjaciół sprzysiężonych. Chciej, Szanowny Wydawco, 

umieścić łaskawie to oświadczenie w swoim dzienniku, przyjąć moje 

uprzejme podziękowanie i wyraz prawdziwego szacunku. 

   [Brak podpisu O. Piotra Semenenki CR.] 

 

 

56. List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 215) 

 

Rzym, 1 stycznia 1874 [r.] 

 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Odbieram Twój list, za który w każdym razie serdecznie 

dziękuję, bo w tym liście mówisz wyraźnie, o co Ci idzie; sta-

wiasz pewne punkty ujętne, które możny schwycić, i na które 

można odpowiedzieć, a tym samym można za łaską Bożą przyjść 
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do porozumienia. Bo że przyjdziemy do porozumienia, tego ufnie 

spodziewam się w Panu, spodziewam się po Jego dobroci, po Je-

go miłości dla nas i dla dzieła swego, którym jest Zgromadzenie. 

 Chciałbym Ci na wszystko odpisać, ale w tej chwili nie mo-

gę i przez kilka dni jeszcze nie będę mógł. Piszę więc tylko tych 

słów kilka, aby uprzedzić o tym zawieszeniu odpowiedzi, a ra-

zem donieść o jej przyczynie, która obchodzi także całe Zgroma-

dzenie. 

 Na parę dni przed Nowym Rokiem O.[jciec] Święty przy-

słał mi nominację na konsultora del Santo Offizio, to jest Ś.[iętej] 

Rzymskiej i powszechnej Inkwizycji. Jest to nie tylko najwyższa 

Kongregacja (nazywa się nawet Suprema), której sam Ojciec 

Św.[ięty] jest Prefektem, ale prócz tego konsultorowie wszyscy 

są prałatami, albo jeśli są zakonnikami, miani są jako prałaci. 

Mówię Ci to dlatego, aby uwydatnić znaczenie tej nominacji 

O.[jca] Św.[iętego], jego intencję i atencję [poważanie] dla nas. 

Zapisałem się zaraz do audiencji z podziękowaniem, co jest obo-

wiązkiem przepisanym, ale jeszcze jej nie miałem z powodu No-

wego Roku. Tymczasem muszę oddać wizyty wszystkim kardy-

nałom składającym Inkwizycję, których jest 12, konsultorom 

których jest 13, i wyższym urzędnikom, których jest 4 lub 5. Jed-

nym słowem przeszło 30 wizyt mam w tych dniach odbyć. Dziś 

zacząłem i ledwo 3 kardynałów widziałem, a wróciłem do domu 

dopiero o 2 po południu, bo przecie wiesz, że niekiedy u kardy-

nała jakiego trzeba siedzieć w przedpokoju i z godzinę, i więcej. 

To mi zajmuje i zajmie przez te dni parę i więcej cały czas wol-

ny, jaki mieć mogłem, we dniu, bo tym sposobem wieczór obró-

cić muszę na inne sprawy bieżące. 

 Ta nominacja spadła na mnie jak błyskawica. Przyjąłem ją 

bardzo spokojnie z ręki Pana Jezusa, nie przywiązując do niej 

innej wagi jak tę, którą jej daje P.[an] Jezus przysyłając mi ją. To 

rzecz pewna, że mi daje powagę (auctoritatem) w Kościele, bo 

Inkwizycja jest najwyższym trybunałem Kościoła i Chrześciań-
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stwa. W Kongregacji Indeksu chodzi tylko o książki i o ich cen-

zurę; wprawdzie najwyższą, ale tylko o cenzurę. Tu zaś rozstrzy-

gają się wszystkie najważniejsze sprawy i wiary, i nauk, i osób, 

choćby biskupów i kardynałów, i cywilne też, i kryminalne. Tu 

się stanowią prawidła, podług których ma się postępować w spra-

wach kościelnych, także Kongregacja Propagandy i Sekretariat 

Stanu tutaj odsyła wszystkie kwestie zasad i prawideł, i sprawy 

podobnej natury. Zdaje mi się dziwnym, że mam do tego należeć, 

ale wola Boża jest najwyraźniejsza, więc trzeba się przed Nim 

upokorzyć, a do rzeczy przystąpić następnie śmiało z Nim i z zu-

pełną ufnością, że On we wszystkiem dopomoże. Ale proszę naj-

mocniej o szczególną w tym względzie modlitwę.  

 Owszem dlatego o tym wszystkim napisałem szczegóło-

wiej, ażeby do tej modlitwy pobudzić; i proszę przeczytać to 

m.[atce] Marcellinie, aby wiedziała o co idzie i odpowiednio po-

modliła się. Proszę ją o to w osobnym liściku i do tego, co tu 

piszę odsyłam. Więc to głównie miałem dziś do napisania. Na nic 

innego w tej chwili nie odpowiadam, chyba na to jedno, żeby co 

do Marków w Krakowie do niczego się nie zobowiązywać, a na-

wet zgoła nie, póki Niżniów jest w nadziei i podobieństwie. 

 No, mój najdroższy Ojcze Walerianie, bądźmy dobrej myśli 

i ufajmy w Panu. Choć jeszcze nie przyszliśmy do jednakowego 

widzenia i chociaż w Twym liście sama rzecz i tłumaczenie rze-

czy przykrym mi było, to mimo to miło mnie uderzył i ujął cały 

ton Twych listów pełen dobroci, powolności i szczerej chęci jed-

ności i zgody. Pan Bóg pobłogosławi dobrej woli i da nam Swój 

dar najcenniejszy: pokój i zgodę. 

 Na tym przestaję. Posyłam opłatek, którym się w duchu 

dzielę z Tobą i z O. Adolfem.  

 Powiedz O. Adolfowi, że chętnie bym odpisał na jego dobre 

słowa, wyjąwszy niedobre, jakie tam także były, ale że, jak rze-

kłem, czasu zgoła nie mam. Tymczasem niech odczyta raz je-
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szcze mój list ostatni z wielką miłością i przekonaniem o mojej 

dla siebie miłości. Ściskam go i całuję najserdeczniej.  

 Pan Jezus z nami. 

    W Jego miłości najoddańszy ks. Piotr 

 

 

57.  List do O. Michała Brzezińskiego CR (ACRR 2123) 

 

Roma, 16 stycznia 1874 [r]. 

 

Mój drogi księże Michale. 

Otrzymuję Twój list z 12-go, a pierwej dawniejsze otrzymałem. 

Bardzo mnie boli, żeś taki niespokojny, niecierpliwy, nie oddany Panu 

Bogu. Czyż tak małej rzeczy dla Pana Boga znieść nie możesz? 

Ledwie pierwszy krok postawiłeś w życiu, ledwie za próg szkoły, czy 

nowicjatu przestąpiłeś, a już dalej iść Ci trudno, niekontent jesteś z te-

go, coś pierwsze spotkał na drodze i szukasz jakby się z tego wywinąć, 

jakby od tego uciec. A gdzież Twoja wiara, mój drogi Ojcze Michale? 

Gdzie Twoje życie według wiary? Twoja wiara dana Bogu, to jest 

przyrzeczenie, że Mu będziesz wierny wymaga, abyś wszystko co Ci 

się przytrafia, a szczególniej co przychodzi z rozporządzenia starszych, 

uważał jako wprost z ręki Bożej. Twoje życie według tej wiary 

wymaga, abyś znosił to wszystko spokojnie, wesoło i bez troski, to jest 

bez myślenia o dniu jutrzejszym. Tymczasem cały Twój list pokazuje, 

że Ty myślisz tylko o jutrze co ma być, a to co masz dzisiaj, co jest nie 

przyjmujesz z ręki Bożej. Powtarzam raz jeszcze, bo w  tym cała Two-

ja bieda; Ty myślisz o tym tylko, co ma być i jak ma być, myślisz  

o dniu jutrzejszym, a o tym co jest, o dniu dzisiejszym i jak w nim żyć,  

i spełniać wolę Bożą nie myślisz wcale. Przeciwny obyczaj ma być 

prawem i zakonem Twojego życia. Nolite soliciti esse in crastinum, 

sufficit diei malitia sua. Piszesz mi: „śmiem pewne zrobić uwagi, które 

może posłużą kochanemu Ojcu Generałowi do poznania nareszcie 

woli Bożej.” Co za mowa, co za mowa! Wola Boża już dawno po-
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znana i nie potrzeba jej poznawać nareszcie! Wola Boża dla Ciebie 

jest, żebyś w tej chwili siedział w Paryżu pod posłuszeństwem  

O. Aleksandra i czekał nie troszcząc się, co dalej z Tobą Pan Bóg roz-

porządzi. Taka jest wola Boża na dzisiaj. Jaka będzie na jutro, o tym 

Ci nie trzeba wiedzieć. 

 Mój drogi Ojcze Michale, czyż tego nie rozumiesz? To jest 

abecadło życia duchownego, a tym bardziej zakonnego. Zastanów się 

tedy dobrze nad Twoim nieporządkiem. Jest taki, jakim Ci go poka-

zuję. Upokórz się z niego serdecznie, a pomodliwszy się, z łaską Bożą 

staraj się poprawić, i poprawić, i popraw. Poprawa jest w tym, żebyś 

nie myślał o jutrze. Co nie przeszkadza, że możesz się zajmować na-

uką i powinieneś, bo choć nauka potrzebna Ci jest na potem, ale ona  

i na dzisiaj potrzebna, brakuje Ci jej dzisiaj i jak będziesz się uczył, to 

będziesz się uczył dzisiaj. Widzisz tedy w czym poprawa. A przyjmij 

to moje słowo i pobudkę z wielką miłością, bo Ci ją daję z miło-

ścią. Przyjmuj wszystko z miłością, bez względu na siebie. Nie 

myśl o sobie, tylko o Panu Bogu, Jego woli, a Twoim obowiązku 

na dzisiaj. To będzie lekarstwo. A środek ułatwiający będzie po-

słuszeństwo dla O. Aleksandra w Twoim porządku dziennym. 

Zakonnik żyje posłuszeństwem. Zrozumiałem, że się wyjmujesz 

z tego posłuszeństwa, co do porządku dziennego. Niedobrze ro-

bisz. Ojciec Aleks.[ander] nie jest Twoim Przełożonym zwyk-

łym, ale jest koniecznie, skoro z nim razem mieszkasz, Twoim 

Przełożonym na ten dzień, to jest na każdy dzień, który tam mie-

szkasz i czynności dzienne powinieneś pod jego posłuszeństwo 

poddawać. Skarżysz się, że nie jest miły; bądź Ty z Twej strony  

z cierpliwością i miłością, a nie spostrzeżesz się na tym. Widzisz 

mój najdroższy, jak to niełatwo być dobrym zakonnikiem. Sły-

szałem Cię przed wyjazdem sądzącego O. Władysława, a Ty sam 

oto swojego rodzaju nieporządki popełniasz. Nie sądź innych, 

ażebyś sam nie był sądzonym. Mój drogi Ojcze Michale, niech Ci 

ten list nie będzie nieprzyjemnym, owszem, przyjmij go z wielką ra-

dością. Powinniśmy być radzi nie temu, co schlebia, ale temu co po-

maga, zwłaszcza kiedy od miłości pochodzi. Proś zresztą Pana Boga  
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o pokorę, ta Ci najwięcej potrzebna. Ach, tyleśmy o tym mówili  

o Twojej zarozumiałości i pysze, a ona po tylu latach pracy ducho-

wnej, czyż miałaby dzisiaj być większa niż kiedy? Proś na gwałt 

P.[ana] Boga o pokorę. Pan Jezus z nami. 

        Twój w Nim ks. Piotr 

 

 

58.  List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 3465) 

 

Rzym, 26 stycznia 1874 [r]. 

 

Mój drogi i bardzo drogi Ojcze Władysławie. 

Już kilka dni, jak telegram do Ciebie do Wiednia wyprawi-

łem, abyś jechał do Paryża. Chciałem natychmiast do Paryża do 

Ciebie pisać, ale w tych ostatnich dniach tak byłem Kongrega-

cjami i jedną i drugą zajęty, że ledwie czas miałem do spania, i to 

jeszcze. Pierwszej wolnej chwili używam, aby do Ciebie pisać. 

Mój drogi i kochany Władysławie, rachuj na moje serce, na mo-

ją miłość dla Ciebie, a przy tym na wyrozumiałość i najlepszą chęć  

w dopomożeniu Tobie. Tylko z drugiej strony słuchaj mnie, słuchaj 

koniecznie, to Cię zbawi, a ku temu potrzeba, abyś mi uwierzył i miał 

zupełne zaufanie. Widzę, że Ojciec Walerian nie wiedząc i nie zdając 

sobie sprawy z tego, co czyni wprowadził Cię w nowe pokusy, bo też 

on sam jest w pokusie w tej chwili. Ale o tym niepodobieństwo jest 

porozumieć się przez listy, zaczekam tedy, aż przyjedziesz do Rzymu, 

a tymczasem proszę Cię, mój najdroższy O. Władysławie, zapomnieć 

o wrażeniach, jakie stamtąd wywiozłeś, to jest od O. Waleriana z Ja-

złowca, o ile te wrażenia osłabiają Twoje zaufanie dla mnie. Mój 

drogi, to zaufanie ku mnie, ta pewność w duszy, że ja jako Twój Prze-

łożony zastępuję Ci miejsce Boga powinno być dla Ciebie kamieniem 

węgielnym, podstawą dla Ciebie w tej krytycznej epoce Twego życia  

i wszystko, co Ci to zaufanie osłabia jest pokusą diabelską i powi-

nieneś się tego strzec jak ognia. 
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 Co do Twego przeznaczenia o tym już wiesz, i o tym wiesz, że 

przede wszystkim musisz tu przyjechać do Rzymu. W Paryżu nie 

masz co długo siedzieć. Uprzątnij się jak najprędzej z interesami. Na-

pisz mi dokładnie a sumiennie, ile Ci potrzeba, a ja natychmiast posta-

ram się, abyś tyle miał, w ostatnim razie przyślę Ci wprost od siebie. 

Jak się uprzątniesz opuszczaj Paryż i przyjeżdżaj tu do mnie. Nie miej 

odrazy do Rzymu. Ty się strasznie lękasz upokorzeń. To niedobrze,  

a przy tym strach podobny każe przewidywać okropne rzeczy tam, 

gdzie nic podobnego nie ma. Mimo wszystko tu Cię jednak kochają, 

nie tylko ja, ale i inni, a między swoimi, w rodzinie, wśród braci, upo-

korzenia nie ma. Miłość wszystko pokrywa, goi, łagodzi, na wszystko 

ma radę i lekarstwo, i bólu nie czuje ani go zadaje. Mój drogi tylko 

przybywaj z miłością, a nie będziesz miał żadnej nieprzyjemności. Ja 

się z Tobą muszę koniecznie a rdzennie porozumieć, rozmówić, uło-

żyć. Już Ci pisałem, że co innego było, kiedy Cię wyprawiałem do 

Ameryki, a co innego teraz, kiedy masz jechać do Galicji. Pod wszel-

kim względem potrzebuję przyjść z Tobą do porozumienia i tak Cię 

postawić, abyś Ty był ze mną zawsze w dalszym działaniu, w ciągłej 

jedności i serca, i myśli, i działania. Do Ojca Aleksandra w tej chwili 

już nie mogę napisać, bo poczta odchodzi. Ale da P.[an] Bóg jutro. 

Przeproś go ode mnie, ale absolutnie w tych dniach czasu nie miałem. 

Pan Jezus z Tobą mój najdroższy, Pan Jezus z nami. Twój w Jego 

miłości. 

          ks. Piotr 

[P. S.] Oczekuję więc jak najprędzej Twojego listu. 

 

59.  List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1158)  

 

Rzym, 27 stycznia 1874 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze. 

Niech Cię nie zraża, że niekiedy nie od razu Ci odpisuję. 

Proszę temu wierzyć, że mam najlepszą intencję utrzymywania 
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regularnej korespondencji i zdaje mi się, że Ci już dałem parę te-

go dowodów. Będę się starał jeszcze więcej uczynić. 

Ojcu Władysławowi kazałem był na jego pierwsze zapyta-

nie telegrafem z Wiednia, odpowiadając również telegrafem, aby 

przyjeżdżał do Rzymu. On do mnie wskutek tego napisał list 

objaśniający, a ja wskutek tego listu pozwoliłem mu pojechać do 

Paryża dla zakończenia interesów; wczoraj jednak napisałem do 

niego, aby interesa jak najprędzej kończył i do Rzymu przyjeż-

dżał. 

Mój drogi Ojcze Aleksandrze trzeba nam jeszcze trochę cierpli-

wości, tyle się uczyniło, trzeba wszystko do końca uczynić. Ja mam 

zawsze nadzieję, że O. Władysław wyjdzie z końcem na porządnego 

kapłana i zakonnika, tylko jak powiedziałem trzeba cierpliwości. 

Prawda, że w dzisiejszej chwili trzeba jeszcze czego innego niestety, to 

jest trzeba pieniędzy. Otóż, co do pieniędzy, ja mu przyrzekłem 

spłacić jego długi i chcę tego dotrzymać. Przede wszystkiem pro-

szę Cię mój drogi Ojcze Aleksandrze nie wymawiać mu teraz 

tych długów. Wymówimy mu potem wszystko, jak będzie czas,  

a będzie czas w Rzymie. Teraz trzeba go z błota, z grzęzawiska 

wyciągnąć. Mnie bardzo o to idzie, żeby go tutaj jak najprędzej 

do Rzymu dostać, a więc, żeby jak najprędzej długi zaspokoić. 

Pisał mi z Wiednia, że ich ma około 1.000 fr. Trzeba mu dać te 

1.000 fr. 

Mój drogi Ojcze, najlepiej by było, żeby Tobie polecić 

egzekucję spłacenia tego, a zatem kontrolę. Jednakże w sumieniu 

zdaje mi się, żeby to był za ciężki cios na biednego O. Włady-

sława, żeby go nie zniósł, byłby wystawiony na pokusę zanadto 

wielką. Więc nie czynię tego i nie polecam Ci tej kontroli, tylko 

mu polecę i nakażę, ażeby przede mną wszystko na piśmie wy-

kazał. 

Teraz idzie o to, jak mu te 1.000 fr. doręczyć. Jeżeli możesz to 

tam na miejscu uczynić na jaki rachunek przyszłych Twoich prze-
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syłek dla domu rzymskiego, to by bardzo dobrze było. Jeżeli tego 

uczynić nie możesz, to trzeba będzie tu z Rzymu przez bankiera 

posłać. Zechciej o tym zawiadomić. Tyle na dzisiaj o O. Władysła-

wie. Teraz o czym innym. A naprzód ja z mojej strony nie mogę 

teraz nic mówić z O. Aleksandrem o sprawie Duszy Chrystusa Pana, 

chyba zupełnie poza tą sprawą. Tak np. gdybym był w Paryżu,  

a chciałbyś, żebym wyegzamienował siostrę Amatę lub coś podo-

bnego, co by samo z siebie przyszło i w sobie coś osobnego poza tą 

sprawą stanowiło. Z tegoż powodu proszę nie przesyłać przeze mnie 

dalszego ciągu pisma siostry Amaty, chyba dla mnie. Dalej, weksel  

z pieniędzmi otrzymałem i zaraz oddałem Ojcu prokuratorowi, moja 

wina, że mu wyraźnie nie powiedziałem, żeby Cię natychmiast za-

wiadomił. Spuściłem się na niego, że to uczyni. Przepraszam.  

Co do O. Adolfa, ostatnie listy, jakie tu do nas doszły były 

dobre. To, coś w odcinku przysłał było wybrykiem chwilowego 

wyobrażenia sobie i wrażenia. Niestety, że taki charakter. Naturę 

trudno przerobić, a w każdym razie, kiedy ją przerabiamy trzeba 

cierpliwości. Ojca Michała znamy doskonale. Zgoda na ten wyraz 

niedołęstwo, co znaczy dajmy na to 0 (zero). Ale zero przy cyfrze 

może coś znaczyć. Ja sobie jeszcze nie wyperswadowałem, żeby 

przy Zwiardowskim nie mógł być pożytecznym pracownikiem. 

Przyznam się jednak, że mi przychodzą rozmysły, co do tego. Ks. 

Dauphin'a sprawa w tych dniach dopiero może być rozjaśniona. 

Ta siostra de St. Joseph de l'Apparition nazywająca się Katarzyna 

jest od 6 miesięcy obłożnie chora i mówić nawet nie może, ale 

tam w ich domu powiedziano, że za kilka lub kilkanaście dni 

przyjedzie z Tunisu matka ich generalna, to ta da o wszystkim 

sprawę. Więc proszę i tu o dalszą cierpliwość. List ks. Dunajew-

skiego do O. Władysława, który mi tu przysłałeś rzeczywiście cie-

kawy, to jest wymaga rozjaśnienia, ale i z tym myślę czekać, aż 

do przyjazdu O. Władysława do Rzymu. 

Nb. Do O. Michała pisałem, ażeby się uważał pod Twoim po-

słuszeństwem, rozumie się w rzeczach porządku domowego, jak wy-
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chodzenia itd. List cały był pełen napomnień. Oto, zdaje mi się od-

pisałem Ci na wszystko mój drogi Ojcze Aleksandrze. Teraz z mojej 

strony polecam Ci naprzód, abyś wyrobił u arcybiskupa paryskiego 

świadectwo, czy rekomendację do Stolicy Apostolskiej. List mój pro-

szebny tutaj przyłączam. Następnie donoszę Ci, że wszystko z łaski 

Bożej u nas pomyślne. Jeden tylko braciszek dość mocno chory. Pro-

szę się zań modlić. Nareszcie pozdrawiam w Panu najuprzejmiej  

i z całego serca drogiego Ojca Aleksandra - kłaniam [się] O. Włady-

sławowi, O. Karolowi, i O. Michałowi jak najserdeczniej, dalej 

wszystkim znajomym i jestem w miłości Pana Jezusa najoddańszym 

bratem i sługą. 

ks. Piotr 

[P. S.] Pani Krasickiej chciałym list napisać z podzięko-

waniem dokąd adresować? Za pana Ksawerego Pusłowskiego od-

będziemy nabożeństwo żałobne. Napiszę do niej samej. 

 

 

60.  List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 3466) 

 
Rzym, 27 stycz.[nia] 1874 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Władysławie. 

Do wczorajszego listu to dodaję, że dzisiaj pisałem do  

O. Aleksandra, że wziąłem na siebie spłacić Twoje długi – py-

tam, czy mnie może zastąpić dając Ci 1000 fr., a jeśli nie może, 

to niech mi da znać, a ja Ci zaraz poślę. Jak tylko otrzymasz te 

1.000 fr., natychmiast zaspokuj wszystko, jak najprędzej. Innej 

pokuty Ci nie nakładam jedno tę, żebyś spisał porządnie, dokła-

dnie i sumiennie użycie tej sumy, co, komu i za co wypłaciłeś, 

które to zdanie sprawy, czyli rachunek mnie jednemu oddasz. 

Będzie Ci to może przykro, ale właśnie dlatego będzie to pokutą  

i naprawieniem jakimkolwiek złego. Dla ulżenia Ci jednak ogra-

niczam się do tego, że mnie jednemu te rachunki złożysz, a ja na-
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wet nikomu ich nie pokażę. Takie jednak sumienne spisanie ra-

chunków, nakazuję Ci w imię Pana Jezusa, aby Pan Jezus miał 

przecież satysfakcję. Więc to skończone. Mój najdroższy tylko  

w Imię Pana Jezusa to przyjmij, pomódl się, poproś, a Pan Jezus da Ci 

łaskę. Jak to zrobisz, zabierz się ze wszystkim i znowu w Imię Boże 

przyjeżdżaj do Rzymu. Czekam Cię sercem otwartym. Pan Jezus  

z nami.  

Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 

 

61.  List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 3467) 

 
Rzym, 28 stycznia 1874 [r]. 

 

Mój biedny, kochany a najdroższy mi Ojcze Władysławie. 

Twój list z Wiednia przedwczoraj (26 stycz.[nia]) pisany doszedł 

mnie dzisiaj i obudził w duszy mojej wielkie a bolesne współczucie. 

Mój najdroższy Ojcze Władysławie, Ty nigdy z sobą i z biedą nie skoń-

czysz, aż póki się naprawdę, zupełnie, całkowicie bez żadnego względu 

ludzkiego Panu Jezusowi i mnie, jako zastępującemu Ci Jego miejsce, 

nie oddasz. Trzeba, żebyś się tak oddał i potem, żeby Ci wszystko jedno 

było, co ja z Tobą zrobię, to jest, co Pan Jezus z Tobą zrobi. Wzywam 

Cię w Imię Pana Jezusa, abyś ten akt szlachetny raz uczynił, dał temu 

nurka w przepaść Miłosierdzia łaski i Opatrzności Bożej. Wtenczas 

dopiero odetchniesz i znajdziesz swobodę synów Bożych. 

W żadne rozprawy z Tobą nie mogę wchodzić, bo Ty nie jesteś 

w stanie spokojnego zapatrywania się na rzeczy i swobodnego ich 

zrozumienia. Chcesz, żeby Cię postawić w położeniu O. Eleny? Ale 

Ty nie jesteś Ojcem Eleną, ani Ojca Eleny położenie nie jest Twoim 

położeniem. Są dwa zupełnie odrębne i stanowiska, i osoby, i odrębne 

a różne racje. A potem, co Cię tak przestrasza? Nic innego tylko 

Twoje Ja, które nie chce się przełamać ani poświęcić swojej próżności 

i własnego stanowiska itd. A tu właśnie tego trzeba, żeby przyjść do 
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jakiegoś dobrego końca. Wszystko inne, to tylko zamazywania i złe 

po wierzchu, zagojone wewnątrz nie przestaje się jątrzyć. I cóż Ci  

z tego mój najlepszy, kochany O. Władysławie? I do czego Cię to do-

prowadzi? 

Ja Ci chcę dopomóc miłośnie a stanowczo, chcę Ci podać rękę 

prawdziwie ratującą, która Cię nie uratuje, jeśli będzie tylko głaskać, 

lecz musi silnie podźwignąć. Pan Jezus dał mi dla Ciebie dzisiaj wię-

cej niż kiedy serce prawdziwie ojcowskie, a w nim niewyczerpaną do-

broć, miłość, cierpliwość, ale dlatego właśnie chcę Ci podać ową ra-

tującą rękę w sposób, który by doprawdy swój skutek osiągnął i in-

tencji, a zarazem miłości Pana Jezusa dla Ciebie odpowiedział. Czyż 

Ty nie czujesz, że to, co ja Ci mówię pochodzi doprawdy od Pana 

Jezusa? 

Dlatego też nie zważając na Twój bunt, który z niezastanowienia, 

a nie ze złej woli pochodził, nie zważając na to co mówisz, że do Rzy-

mu nie przyjedziesz, rozkazuję Ci w imieniu Pana Jezusa i z całą mi-

łością Jego, a w nadziei, że Ci da łaskę, abyś do Rzymu przyjeżdżał, tak 

jak Ci w poprzednich listach poleciłem. Drogi mój Ojcze Władysławie 

ani przypuszczam do myśli, żebyś nie posłuchał; owszem mam w sercu 

słodką pewność i nadzieję, że najchętniej posłuchasz, chociaż wyko-

nanie rzeczy trudnym i przykrym Ci się wyda. Mam zarazem i tę na-

dzieję, że Pan Jezus Ci całą tę rzecz osłodzi i ułatwi. 

Z tego też powodu nic nikomu nie powiedziałem, i nie mam 

zamiaru powiedzieć o tym Twoim wybryku niecierpliwości, któ-

ry tylko wymknął Ci się w chwilowym wzburzeniu. Nie myśl 

wcale o tym, do czego Cię tu przeznaczę. Bądź gotów na to, co 

Pan Jezus Ci na każdy dzień przyniesie i nie myśl o jutrze. 

Niech Ci spłata Twoich długów nie zatruwa spokojności. Chcia-

łeś je sam zapłacić? To tylko dowodzi, jak zapomniałeś warunków za-

konnego życia. Dochód, jaki byś miał w Ameryce nie byłby Twoim, 

tylko Zgromadzenia, tak jak każdy inny, a zatem i w tym przypadku 

nie Ty, ale Zgromadzenie za Ciebie spłaciłoby Twoje długi. Więc le-
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piej, że teraz nie czekając lat kilku, to od razu uczyni. Czyż to nie pro-

ste, i czyż to nie powinnoby Ci być milszym? Że musisz przy tym 

podać mi rachunki i tym sposobem przynajmniej moralnie naprawić 

dawny nieporządek, to i ten rodzaj pokuty powinien Ci być miłym,  

a Ty go chętnie przyjąć powinieneś. Wiesz przecież, iż potrzeba, aby 

wszystko przeszło przez czyściec. 

A więc w Imię Boże raz jeszcze: posłuchaj mnie we wszy-

stkim mój najdroższy Ojcze Władysławie, a ja Ci przyrzekam  

w Imię tego samego Boga pokój duszy i łaskę Jego, i zupełne nowe 

życie dla Ciebie w Bogu i z Bogiem. Co daj nam Boże. Amen. Cze-

kam Cię z otwartymi rękoma i sercem. Pan Jezus z nami. 

Twój w Nim ks. Piotr 

 

 
62.  List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 3468) 

 

Rzym, 10 lutego 1874 [r]. 

 

Mój drogi Ojcze Władysławie. 

Otrzymałem wczoraj Twój list z 5 lutego, na który na-

tychmiast odpisuję. Wielka bieda, mój drogi Ojcze Władysławie, 

że Ty w Przełożonym Twoim nie widzisz osoby Pana Jezusa. To 

Ci wszystko utrudnia i stawi na fałszywym stanowisku. Już Ci pi-

sałem w ostatnim liście o przyczynie, dlaczego tak czynisz. 

Oburza Cię zmiana przeznaczenia Twego, że nie Ameryka, a dla-

czego? Dlatego że tamto było miłe naturze Twojej, a co innego 

jest jej przeciwne. A więc sąd na przełożonego, że kiedy Ci kazał 

jechać do Ameryki, to dobrze robił, podług Pana Boga, a kiedy 

gdzie indziej Cię obraca i przeznacza, to już nie podług Pana 

Boga. Otóż w gruncie nie idzie Ci o Pana Boga, ale o naturę swo-

ją, o siebie samego i podług tego sądziesz i przełożonego, i same 

rzeczy Boże. 
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Wielka bieda, mój drogi Ojcze Władysławie, że nie zwa-

żasz czysto i bez siebie na Pana Boga. Wtenczas widziałbyś i to, 

że przełożony jest doprawdy zastępcą Bożym i stoi na Jego miej-

scu, a wtenczas byłbyś i to widział, że to Pan Bóg sam czuwał 

nad tym, abyś do Ameryki nie pojechał. Te wszystkie historie 

zakulisowe Ojcu Walerianowi i Matce Marcellinie nic temu nie 

przeszkadzają i byłbyś je w innym świetle widział, gdybyś był 

rzeczywiście na czystym Bożym stanowisku. 

Jesteś w ciemności, w zamąceniu, w zaburzeniu, a wszystko 

z tego samego powodu, że nie widzisz osoby Bożej w Przełożo-

nym. Ja się tym nie zrażam mój najdroższy i wobec Twojego 

oporu, i nie uznawania we mnie władzy nadprzyrodzonej, przy-

chodzę do Ciebie z tym większym jej zatwierdzeniem. Ja nie 

mam do Ciebie innego prawa, ani obowiązku jak ten, który mi 

Pan Bóg daje, nie mogę przemawiać do Ciebie inaczej, jak tylko 

w imieniu Pana Boga. Mam najgłębsze w Bogu uczucie sumie-

nia, że Ty jesteś moim dzieckiem w Panu, za które muszę przed 

Nim odpowiadać, że jestem Twoim Ojcem, którego Ty powinie-

neś słuchać. Między nami nie ma innych stosunków i być nie po-

winno i ja w tym tylko charakterze przychodzę i mówię do Cie-

bie, i wiem, i Ty wiedzieć powinieneś, że mam z sobą Boga, że 

Pan Jezus jest ze mną. 

Nie zżymaj się mój najdroższy, nie oburzaj, nie opieraj. Po-

wiem Ci, co Pan Jezus do Świętego Pawła: „Trudno Tobie prze-

ciw ościeniowi wierzgać”. Pan Jezus chce, abyś Ty był w Jego 

służbie, powołał Cię, strzegł Cię, wybawił, dał łask tyle i chce 

koniecznie, abyś był naprawdę Jego. Ty się nie poddajesz, ale to 

się niegodzi. Trzeba, żebyś raz poddał się zupełnie. Nie zważaj 

na swoją próżność, potrąć ją zupełnie. Za każdą najmniejszą rze-

czą wołasz, że Cię traktuję jak żaka, jak dziecko itd. Bez tej nie-

dorzecznej próżności, ani byś widzieł tego, więc nie widź, nie 

patrz, nie zważaj. 

Ja Ci zawsze podaję rękę najserdeczniej. Powiedziałeś mi, 
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że Ci 1.000 fr. potrzeba na spłacenie długów. Posłałem Ci tysiąc 

franków. I cóż, że przez ręce Ojca Aleksandra? Bo tak było naj-

prościej, ale on nie wchodzi w Twoje długi, nie pyta, jakie były  

i co płacisz. Jeżeli ich jeszcze nie wziąłeś, to powiedz Ojcu Alek-

sandrowi, że ja napisałem do Ciebie, abyś wziął te 1.000 franków 

od niego. One są gotowe, a to tym sposobem, że O. Aleksander 

otrzymał od księżnej Czetwert.[yńskiej] umierającej w Hyeres, 

na Świętopietrze 1.000 fr., więc się z nim umówiliśmy, że my tu 

Ojcu Świętemu te 1.000 fr. wypłacimy, a on je tam Tobie odda. 

Cóż prostszego? I że tym prostym sposobem ta przesyłka się 

zrobiła i to ona Cię drażni jedynie, dlatego że Twoje nie wiem co 

ucierpiało w zetknięciu się z O. Aleksandrem, który zresztą jak 

powiadasz ze łzą w oku Cię przyjął? Czyż można na to zważać? 

Postąp w całej tej rzeczy z największą prostotą: weź te pieniądze 

od O. Aleksandra i spłać swoje długi.  

Wymagałem od Ciebie i wymagam, abyś każdy pieniądz 

spłacony zapisał z wykazaniem na co. Dałem Ci przyczynę naj-

słuszniejszą, że ta mała rzecz przynajmniej będzie pewną repara-

cją i pokutą. Miej szczerą chęć poprawienia Twego dawnego nie-

porządku, a to wymaganie moje dla Ciebie najmilsze sam bę-

dziesz pragnął pomścić na sobie samym, w ten sposób cały Twój 

dawny nieporządek. Inaczej nie będzie szczerego znaku żalu  

i poprawy. Zresztą przyrzekłem Ci, że tego ratunku nikomu nie 

pokażę. 

Mój drogi Ojcze Władysławie, Ty jeszcze lepiej zrobisz, jeżeli 

mi zaraz przyślesz cały wykaz Twoich długów. Jeżeli szczery jesteś  

w Twej duszy z Panem Bogiem i ze mną, to to uczynisz. I będzie Ci to 

znowu najmilsze. Raz już skończysz ze swoim nieporządkiem. Cze-

kam od Ciebie takiego wykazu Twych długów z góry, a będzie w tym 

i ta korzyść, że może niejedno będzie mogło być odłożone albo i po-

minione, jeżeli nie jest prawdziwym długiem. Bądź szczery mój naj-

droższy Ojcze Władysławie; odkryj się całkowicie i przed Panem Bo-

giem i przede mną, bo Ty i z Panem Bogiem nie jesteś szczery, jeżeli 
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ze mną nim nie jesteś. Trzeba się stać prostym jak dziecko, szczerym  

i niewinnym jak gołąbek. 

Jeszcze raz mój drogi i najdroższy Ojcze Władysławie od-

wołuję się do prawa, jakie mi Pan Bóg daje i do obowiązku, jaki 

na mnie Pan Bóg włożył względem Ciebie, jeszcze raz powta-

rzam, że co czynię z Panem Bogiem i w Jego imieniu czynię,  

a Ty żadną miarą nie powinieneś się opierać. 

To samo czynię, kiedy Cię przywołuję do Rzymu. Ja przed 

Bogiem nie mogę inaczej uczynić. Jakkolwiek Ci to może być 

przykre, musisz szlachetnie zwyciężyć siebie i pójść za głosem 

Bożym. Gdybym co innego uczynił i na co innego pozwolił uczy-

niłbym po ludzku. Ja tego nie mogę, chociaż już O. Aleks.[ander] 

zdaje się na to przychylać. Nie mój najdroższy, dla Ciebie nie ma 

innego wyjścia, tylko stanąć ze mną w zupełnej jedności i poro-

zumieniu i uczynić to, co ja uznam za stosowne, za potrzebne  

i konieczne dla Ciebie i dla duszy Twojej. Czyż ja miałbym serce 

niepotrzebnie Cię męczyć? 

Nie myśl z góry o ekonomstwie lub o czym innym. Zrobi-

my tu na miejscu, co potrzeba będzie zrobić. Rozumie się, że 

dawnych znajomości Twoich tutaj odnawiać nie będziesz, ow-

szem zupełnie się od nich uchylisz. Przez czas Twego tu pobytu 

zajmiesz się Panem Bogiem i Twoją duszą i tym tylko, co z tym 

zgodne. Nie myśl tylko o niczym strasznym, zaufaj mi, a przede 

wszystkiem Panu Bogu. Rachuję na łaskę Bożą, która już tyle 

razy odciągnęła Cię od przepaści, że i tą razą dopomoże Ci i da 

Ci spełnić Twój obowiązek Władysławie, mój najdroższy Włady-

sławie, słuchaj mego głosu, który najistotniej jest dla Ciebie gło-

sem Bożym. Czekam tedy na Ciebie w Rzymie. A tymczasem 

modlę się za Ciebie i polecam Cię tysiąc i tysiąc razy łasce Bożej 

i przyczynie Najświętszej Panny. 

Twój w miłości Pana Jezusa ks. Piotr 
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63.  List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1159)  
 

Rzym, 12 lutego 1874 [r]. 

 

Mój drogi Ojcze Aleksandrze. 

Zaczynam od O. Michała, kiedy powiedziałem, że zostaje 

pod posłuszeństwem co do domowego porządku, to nie znaczy, 

aby posłuszeństwo nie miało być prawdziwym posłuszeństwem, 

tylko znaczy ograniczenie Twej władzy rozkazywania co do 

przedmiotów, w jakich możesz rozkazywać, to jest, że nie mo-

żesz rozkazywać mu rzeczy poza chwilę obecną wychodzących  

i poza Paryż, a więc nie co do jego przeznaczenia, i co do tych 

rzeczy, które mają z jego przeznaczeniem związek, jak np. jego 

nauki itd. On głównie powinien powtarzać teologię moralną. Ale 

jeżeli tego przemieniać lub przeszkadzać temu nie możesz, to  

z drugiej strony możesz i powinien byś pilnować i dopomagać, 

aby to robił. Przy tym nic nie przeszkadza, abyś go chwilowo 

użył do jakiego kazania lub spowiedzi. 

Co do O. Władysława nie mogę odstąpić od postanowienia, 

aby tu do Rzymu przyjechał. On nigdzie sam, ani też z Tobą  

w Paryżu nie przyjdzie do porządku, to tylko w Rzymie stać się 

może. Jedyną przeszkodą jest jego opór, ale jakie jego powody? 

Właśnie ten sam nieporządek, z którego trzeba, żeby wyszedł  

i tak, że samo jego zdecydowanie się przyjechania do Rzymu już 

będzie w wielkiej części, nawet w dobrej połowie porzuceniem  

i wyjściem z dawnego nieporządku. Całe dobro jego duszy na 

przyszłość, a może i na wieczność, zależy od tego jego zdecydo-

wania się i od przyjechania do Rzymu.  

Pisałem wczoraj do niego. Powiedziałem, że masz dla niego 

gotowe 1.000 fr. na jego długi, i żeby Cię o nie poprosił. Zapew-

niłem go też, że nie będziesz w jego długi wchodził, i że ta spra-

wa jest między nim a mną. Chciałem wczoraj i do Ciebie pisać, 

aby Ci to donieść, ale już nie zdążyłem, czas poczty był minął.  
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W liście do O. Władysława wyłożyłem obszerniej wszystkie, to 

jest główne racje, dla których muszę stać przy tym, aby przyje-

chał do Rzymu. Zapomniałem mu napisać, że aby być w zupeł-

nym porządku powinien złożyć na Twoje ręce pieniądze, jakie 

mu pozostały z datków wiedeńskich, a które są na podróż do 

Ameryki Ojca Michała. Wracam do tego ostatniego. Niech już 

mu służą owe 190 fr., jakieś mu dał do przesłania siostrze. Ale 

więcej posyłać nie ma potrzeby. Ksiądz Koźmian wyraźnie to 

pisze i sama natura rzeczy wskazuje. Jest tam zresztą brat ks. 

Michała na miejscu. Ks. Michał niech będzie zupełnie spokojny 

w sumieniu i nie myśli o jakimś obowiązku wspomagania fa-

milii. Polecenie siostry przez matkę Ojcu Michałowi na łożu 

śmiertelnym pochodziło z mylnego jej przekonania, u nas zako-

rzenionego, że ksiądz jest na usługi familii, a tu nawet nie zwa-

żała na to, że ten ksiądz jest zakonnikiem. Jednakże, gdyby się 

co, jakby samo z siebie znalazło tam u Was na miejscu nie był-

bym przeciwny posłaniu, powiadam tylko, że nie ma potrzeby.  

Listu do kardynała jeszcze nie przepisałem, wątpię żebym go 

w piękniejszej formie przepisał, a poprawki jakie tam były, były 

tego rodzaju, że na nie nikt nie zważa. Chyba kochany O. Alek-

sander chciał się popisać moją skrypturą. Ale mniejsza o to.  

Z przyszłym listem da Pan Bóg i ten wyprawię. Zresztą zdro-

wiśmy dzięki Bogu. Pan Jezus z nami. 

Twój w Jego miłości brat i sługa ks. Piotr 

 

 

64.  List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 216) 

 

Rzym, 16 lutego 1874 [r.] 

 

 Mój najdroższy O. Walerianie. 

 Wczoraj otrzymałem jeden Twój list z bilecikiem O. Adol-

fa, a dzisiaj drugi z podobnym bilecikiem. Po otrzymaniu pierw-
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szego listu wczoraj wysłałem do O. Adolfa telegram, aby czekał 

na moją odpowiedź. I oto ta odpowiedź. Przesyłam ją na Twoje 

ręce, bo oczywista, że musisz o wszystkim wiedzieć i O. Adolf 

nie może mi wziąć za złe, że taki list do niego przez Twoje po-

średnictwo mu przesyłam. Proszę go tedy zaraz przeczytać. 

 A teraz, kiedy ten list do niego przeczytałeś piszę do Ciebie 

osobno, że dołóż wszelkiego starania, aby on sam u Ciebie pozo-

stał. Jednakże, to zaś Tobie pod sekretem piszę, gdyby nie można 

było tam go zatrzymać, gdybyś widział, że nie ma innego środka 

nie jestem od tego, aby go nie posłać do Paryża i owszem, ale 

zawsze jako członka Zgromadzenia, słabego, chorowitego itd.,  

a przez wzgląd na to, żeby się nie zabił umieszczonego w szpita-

lu. To zupełnie Tobie zostawiam, i daję Ci tę władzę, abyś w tym 

ostatecznie rozstrzygnął. W ogólności daję Ci zupełną władzę  

w tej sprawie O. Adolfa, tylko raz jeszcze nie mów mu tego, aż 

kiedy będzie potrzeba tej władzy użyć, a daję Ci tę władzę, dla-

tego że z takim rapturowym człowiekiem trzeba może będzie coś 

na razie uczynić, może od razu wysłać do Paryża. Ta władza i do 

tego się rozciąga, aby mu powiedzieć w razie, gdyby najkoniecz-

niej chciał wyjść ze Zgromadzenia i nie było innej rady, że Zgro-

madzenie nie ma nic przeciwko temu, bo tylko tyle powiedzieć 

możemy, sami nie możemy uwolnić; trzeba Stolicy Apostolskiej. 

Tylko na miłość Pana Boga w tym ostatnim bądź ostrożny. 

 Bardzo Ci serdecznie za Twój list dzisiejszy dziękuję. Co 

do niespodzianki niżniowskiej będziemy da Pan Bóg gotowi. Ale 

ponieważ sam piszesz, że się jeszcze rozmówisz z m.[atką] Mar-

celliną, i że ona przywiezie ze sobą Wasz plan gotowy, więc cze-

kam owego planu. 

 Parę razy zapowiedziałem Ci mój list to prawda, ale to cho-

dziło szczególnie o ów pierwszy jako komentarz i pendant [do-

pełniający] do listu m.[atki] Marcelliny, czyli raczej zeznania 

onego długiego osobnego. Na taką dłuższą pracę nie miałem do-

tąd czasu, zwłaszcza że musiałem długie listy i wywody do Ame-
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ryki pisać, a potem tutejsze miejscowe zajęcia zupełnie mnie po-

chłonęły. Jednakże nie tracę nadziei i owszem, da Pan Bóg, co 

się przewlekło, to nie uciekło. 

 Dziś tyle tylko piszę, bo już godzina poczty. Pan Jezus z na-

mi. Twój w Nim z całego serca. 

         ks. Piotr 

 

 

65.  List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 3469)  

 

Rzym, 2 marca 1874 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Władysławie. 

Twój list z 19 lutego otrzymałem tydzień temu. Chciałem 

Ci natychmiast odpisać, jak zwykle to czyniłem w ostatnich cza-

sach, bo nie chcę Cię na dłuższe pokusy wystawiać, owszem 

chciałbym je jak najprędzej oddalić, ale w tym tygodniu miałem 

długie rachunki za półrocze całe do skończenia. Jednak pierwszej 

wolnej chwili używam, żeby Ci odpowiedzieć. 

Z całego Twego listu jedno miejsce stało mi się najlepsze, 

to w którym piszesz: „a przede wszystkim (jeśli wolno) proszę 

mnie objaśnić, dlaczego mnie Ojciec do Rzymu chce ściągnąć?” 

Nie tylko Ci pozwalam o to mnie pytać, ale się cieszę i chcę ko-

rzystać z tego Twego zapytania. Ja Cię chcę sprowadzić do Rzy-

mu w najlepszej i najszczerszej chęci dla Ciebie. Moim głównym 

zamiarem, nawet jedynym jest postawić Ciebie w tym stosunku 

do mnie i do Zgromadzenia, w jakim być powinieneś, a w jakim 

nie jesteś. Wszystko inne jest podrzędne, a szczególnie te dwie 

rzeczy: naprzód, jak długo masz tu bawić, a następnie co tu masz 

robić. Te dwie rzeczy, które zdają się Ciebie najbardziej niepoko-

ić są dla mnie, jak powiadam, zupełnie podrzędne. Możesz robić, 

to lub owo, co będzie najstosowniejszym, możesz nawet niedłu-

go, nawet krótko bawić, jeżeli nie będzie potrzeby, to mi wszyst-
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ko jedno. Główna, jedyna rzecz, o którą mi idzie jest ta, abyś sta-

nął w takim stosunku do mnie i do Zgromadzenia, w jakim być 

powinieneś. Ty w nim nie jesteś; i dwa są głównie nieporządki, 

które są tego przyczyną: pierwszy zewnętrzny, drugi Twój oso-

bisty i bardziej wewnętrzny. 

Zewnętrzny nieporządek w tym jest, że masz sprawy, sto-

sunki i całe jakoby życie poza Zgromadzeniem, swoje własne,  

o którym przełożeni, a ja szczególnie nic nie wiem, a przynaj-

mniej nie od nich, nie ode mnie, to życie Twoje zewnętrzne po-

chodzi i zależy. Tak być nie powinno żadną miarą. 

Drugi nieporządek jest w tym, że Twoje życie osobiste, za-

cząwszy od duszy, modlitwa, Twoja praca wewnętrzna itd., aż do ma-

terialnych szczegółów nie jest w warunkach zakonnych, a szczególniej 

znowu nie jest pod przewodnictwem, pod zależnością przełożonych.  

I to także być nie powinno. Powiadasz, że potrzebujesz życia czyn-

nego. Nie przeczę. Ale to życie czynne powinno być w tych warun-

kach, o jakich mówię. Inaczej nie jest życiem, choćby było najczyn-

niejszym. Ty sam siebie łudzisz mówiąc o tym, to co nazywasz ży-

ciem czynnym, jak je rozumiesz niczym innym nie jest, tylko tym nie-

porządkiem, który Ci wykazuję. 

I tu jest trzecia przyczyna, czyli raczej skutek Twego nie-

porządku. Ty się łudzisz, co do Twego stanu, a nawet powodów 

postępowania, zamykasz oczy i nie widzisz jasno, a sam siebie 

łudząc, łudzisz koniecznie innych, to jest mnie samego i nie je-

steś zupełnie szczerym, jakbyś znowu być nim powinien. Mówię 

Ci to pod Bogiem i dlatego mówię całą prawdę. Powiadasz, że 

widzisz i czujesz we mnie ojca, ale nie czujesz przełożonego.  

I w tym się łudzisz. A naprzód, któż jest lepszym przełożonym, 

jeżeli nie ojciec? Więc, dlatego że Ci Pan Bóg dał Ojca za Prze-

łożonego, już znać go nie chcesz? Raczej powinien byś podzię-

kować Bogu. Zresztą chcesz, czy nie chcesz, ja jestem Twoim 

Przełożonym i od Ciebie zależy, od Ciebie powiadam zależy wi-

dzieć i uznać we mnie Przełożonego i słuchać tego, co Ci mówię. 
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Jedna jest przyczyna, dla której we mnie Przełożonego nie 

czujesz: Twój nieporządek. On Ci szepcze do serca tę fałszywą 

rację, która żadną racją nie jest. Poddaj się warunkom życia za-

konnego, odpowiedz zupełną dobrą wolą na głos Boży w Twym 

sumieniu, a zobaczysz i uczujesz we mnie od razu najlepszego 

Przełożonego. Oto mój najdroższy Ojcze Władysławie cała praw-

da. Wejdź w siebie, stań w duchu przed Panem Bogiem, zapytaj 

się czysto w sumieniu Twoim o Jego wolę, a ona stanie Ci jasno 

przed oczami. Zresztą, czyżeś jej jasno nie widział? Czyż Ci Pan 

Bóg nie dał tu w Rzymie nadzwyczajnej łaski odnowienia, że tak 

powiem, Twojego powołania zakonnego? Czyż Ty chciałbyś ła-

skę Bożą marnować? Czyżbyś nie miał dosyć serca, a nawet 

dosyć rozumu, byś nie widział i nie czuł, że to byłoby najwięk-

sze, jakie by Cię mogło spotkać nieszczęście? 

Z drugiej strony ja także, mój najdroższy Ojcze Władysławie, 

nie mogę marnować łaski Bożej w Tobie. Popełniłem błąd narażając tę 

łaskę Bożą na zmarnowanie, wyprawiając Cię stąd za prędko, kiedyś 

jeszcze nie był stanął mocno w łasce, którą Ci tu Pan Bóg wyświad-

czył, ale sam Pan Bóg skutki tego błędu wstrzymał. Powinniśmy obaj 

podziękować Mu za to. Teraz trzeba nam wszystko naprawić i za-

pewnić łasce Bożej cały jej skutek w Tobie. Niechże tedy Bóg broni, 

abym miał kiedykolwiek zezwolić na Twoje wyjście ze Zgromadzenia 

i obalać to, co Sam Pan Bóg w Tobie sprawił dając Ci po dwakroć po-

wołanie, a z drugiej strony niech Bóg broni, abyś pozostając w Zgro-

madzeniu miał pozostać w Twoim nieporządku. 

Ostatnie słowo i uwaga. Główną przeszkodą w Tobie do wró-

cenia porządku, główną przyczyną w Tobie wszystkich niepokojów, 

oburzeń i zakłóceń duszy jest Twoje nie uznanie winy własnej, nie 

upokorzenie się przed Bogiem, nie skruszenie się. Chciałbyś rzecz po 

wierzchu zamazać, a nie zstąpić do gruntu i tam naprawić. Tak z Pa-

nem Bogiem postępować nie można. Trzeba Mu się oddać, trzeba jego 

prawo i wolę całym sercem przyjąć i całą duszą się im poddać. Ja Cię 

na wszystko zaklinam mój drogi O. Władysławie, abyś rzecz Bożą po 
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Bożemu traktował, abyś głos mój uważał za głos Boży, i abyś chwycił 

się ręki, którą Ci podaję, a której w innych warunkach podać Ci nie 

mogę, boby się na nic nie przydało i posłużyło tylko do Twego nie-

szczęścia i zguby. 

Rachujesz zanadto na moją dobroć i chciałbyś ją zamienić 

na słabość. Wiedzże, iż są rzeczy, od których mimo całej dobroci 

odstąpić nie mogę ani posunąć się do słabości. Są to rzeczy 

sumienia, jak ta obecna właśnie, i kiedy raz sumienie wyraźnie 

przemówiło jego głosu nie mogę nie słuchać. Więc na to nie ra-

chuj. Zresztą nie nastaję na to, abyś natychmiast przyjeżdżał po 

odebraniu tego listu. Zostawiam Ci czas potrzebny do ukończenia 

interesów. Ale nastaję na to naprzód, abym ja wiedział o tych in-

teresach i dlatego upominam się o spis owych długów, a na-

stępnie, abyś je kończył jak najprędzej, a na ostatku, abyś był go-

tów na moje zawołanie. Proszę naszego jedynego najmiłośniej-

szego Pana, aby Ci podwoił i potroił Swą łaskę, abyś doskonale 

poczuł Twój obowiązek, w którym zarazem jest Twój pokój, 

szczęście i zbawienie, aby Ci natchnął do duszy potrzebną szla-

chetność i odwagę przeciwko sobie samemu, aby Ci obficie wlał 

do duszy tę miłość Swoją, która wszystko zwycięża.  

Pan Jezus z Tobą, Pan Jezus z nami. 

Twój w Nim ks. Piotr 

 

 

66.  List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1160) 

 

Rzym, 4 marca 1874 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze. 

Posyłam na Twoje ręce list do Ojca Józefa, którego kopię 

zachowaliśmy w archiwum Zgromadzenia. Mój drogi Ojcze 

Aleksandrze, nie broń na miłość Boga nieporządku Ojca Józefa, 

bo będziemy za to odpowiedzialni przed Panem Bogiem, a z dru-
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giej strony podkopujemy i owszem wywracamy wszystkie zasady 

życia zakonnego i naszego Zgromadzenia, i samego zewnętrzne-

go wyraźnego prawa kościelnego. Czynisz to z miłości bratniej  

i ja Twoją intencję szanuję, ale ona Ci nie daje jasno widzieć, bo 

jest źle zrozumiana, a szkodzi i Ojcu Józefowi, i Tobie samemu. 

Współcześnie z tym listem posyłam drugi do Ojca Włady-

sława. Obstaję najmocniej przy moim, to jest, żeby Ojciec Wła-

dysław do Rzymu przyjechał. Daję mu raz jeszcze wszystkie po-

wody i przyczyny, i mocniej niż kiedy, chociaż z wielką miłością 

i prawdziwie po ojcowsku. Nie nastaję jednak na to, aby natych-

miast przyjeżdżał, daję mu czas do pokończenia interesów, aż do 

chwili, póki go nie zawołam, ale nastaję na to, aby był gotów 

przybycia na pierwsze zawołanie. Ojciec Święty jest wciąż bar-

dzo łaskawym dla naszego Zgromadzenia. Seminarium nasze 

przyszłe bułgarskie, które kazał był polecić, jak wiesz, dziełu de 

la Propagation, itd. Co do funduszów, teraz zatwierdził urzędo-

wnie, co do egzystencji z tym przywilejem, że to będzie jako filia 

Propagandy rzymskiej i w bezpośredniej od niej zależności. To 

nam daje wielką powagę na wschodzie i stanowi w zupełnej od 

biskupów niezależności. Już jest godzina poczty. Nie mam pod 

ręką ostatniego Twego listu, bo jest u O. Juliana, czy u O. Leona, 

nie wiem tedy z pewnością, czy jest tam jaki punkt jeszcze 

potrzebujący odpowiedzi. Ale gdyby był nie omieszkam odpisać.  

W tych dniach miałem długie rachunki do kończenia i inne 

nagłe zatrudnienia. Więc dlatego o kilka dni tę missywę [pi-

śmienne poselstwo] zwlekłem.  

Ściskam Cię z serca i z duszy. Pan Jezus z nami. 

     Twój w Jego miłości ks. Piotr 
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67.   List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 3470) 

 

Rzym, 7 marca 1874 [r]. 

 

Mój Ty drogi, najdroższy, najczulej ukochany Władysławie. 

Twój list z 4 marca dzisiaj otrzymałem i natychmiast nań 

odpisuję. Nie umiem Ci dość wypowiedzieć, jak moje serce jest 

otworzone dla Ciebie, jak Ciebie całym sercem do mojej duszy 

przygarniam. Prawdziwie jesteś dzieckiem serca mego. Bo też  

i w Twoim liście jest prawdziwie serce dziecka, jest doprawdy  

i prawdziwe serce. Mój Boże, jaka to szkoda, że dotychczas takie 

bogate serce, jakie Ci dał Pan Bóg nie oczyściło się jeszcze i nie 

wyszło z natury, i nie stało się Bożym! Ale dzięki Bogu, żyje na-

dzieja i mam ją w głębi duszy, że to się stanie, że to co Ci dał Pan 

Bóg wróci z lichwą do Pana Boga.  

Mój najdroższy, najlepszy Władysławie, słuchajże Ty mnie raz 

już z ufnością i zupełnym zawierzeniem, i poddaniem się. Zaufaj Panu 

Bogu we mnie i mnie w Panu Bogu, mnie do którego Cię Pan Bóg 

przysłał, i którego dał Tobie dla Twego zbawienia i życia prawdziwe-

go. Ja od Ciebie niczego nie wymagam, czego by nie było koniecznie 

potrzeba; wymagam z miłości i wskutek miłości, i w celu miłości,  

i wymagam z postanowieniem najzupełniejszym przeprowadzenia 

wszystkiego z największą miłością, przeprowadzenia w Twej duszy za 

łaską i pomocą Bożą z tą samą miłością tego wszystkiego, co przed 

Panem Bogiem jest, powtarzam raz jeszcze, koniecznie dla Ciebie 

potrzebnym. Nie lękaj się, ręka miłości jest ostrożna, delikatna, nie 

rani, ale goi, i jeżeli niekiedy zakrwawi, to dlatego jedynie, aby się po-

tem lepiej zagoiło. Czego się Ty lękasz? Sprawiedliwości, surowości, 

odepchnięcia, potrącenia? Spytaj się głosu, jaki Ci Pan Bóg w Twym 

własnym sercu uczuć daje, czy to podobna? Mój najdroższy Włady-

sławie, daj już raz pokój temu zróżnieniu, jakie czynisz między ojcem 

a przełożonym. Już w ostatnim liście powiedziałem, że to jest fałszywa 

racja, którą Ci pokusa, a nawet Szatan po prostu do ucha szepce. 
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Mówisz o tylokrotnych sprzecznościach. Sprzeczność, jeżeli 

była jaka była tylko zewnętrzna, była tylko w rozporządzeniu posłania 

Cię tam lub ówdzie. Ale to tylko zewnętrzna sprzeczność, wewnętrz-

nej istotnej sprzeczności nigdy nie było. Ja Cię co do rzeczy samej 

zawsze jednakowo prowadziłem, zawsze jednakowo mówiłem i jed-

nego chciałem. Więcej powiem: nawet owa zewnętrzna sprzeczność 

poszła z wewnętrznej jednakowości rozumienia i chcenia względem 

Ciebie. Posyłałem Cię do Ameryki, bo myślałem, że już mogę racho-

wać na Twoje wewnętrzne ustalenie. Ale pamiętaj, że moją pierwszą 

myślą było użycie Cię w Galicji, że kiedy Cię posyłałem do Ameryki 

czyniłem to jednak z pewną obawą, a kiedy otworzyła się nagle spo-

sobność użycia Cię w Galicji, jakoby w danej chwili z ręki Bożej 

przychodząca, wróciłem z radością do pierwszej myśli, jako daleko 

lepiej odpowiadającej mojemu rozumieniu wewnętrznemu i chęciom 

moim przed Bogiem dla Ciebie. Tej zewnętrznej tedy sprzeczności 

przyczyną była wewnętrzna jednakowość mego rozumienia i czucia 

względem Ciebie. To co Cię w błąd wprowadza i każe rozróżniać ojca 

od przełożonego nie inna jest, tylko że ta niewinna i owszem korzystna 

dla Ciebie przemiana w przeznaczeniu nie podoba Ci się i jest 

przeciwna Twojej naturze i Twoim słabościom. Ta przyczyna, ten 

powód jest i niedobry w sobie, i niesłuszny co do rzeczy. Daj mu 

pokój. Osądź wszystko sercem miłośnym i sumieniem czystym przed 

Bogiem, a zobaczysz, że to co Cię na Przełożonego we mnie oburza, 

powinno Cię przeciwnie do uznania i do wdzięczności pobudzić. A te-

raz pytasz mnie o radę, nie jako Przełożonego, ale jako Ojca. Jako 

Ojciec, i najlepszy Ojciec radzę Ci uznać we mnie Przełożonego, i to 

najlepszego dla siebie Przełożonego. Mój najdroższy, z tego ani ja, ani 

Ty wyjść nie możemy i nie powinniśmy. Prawdziwie, ślepy jesteś, mój 

Ty drogi Władysławie. Żebyś Ty wiedział, jakie ja mam dla Ciebie 

jako Przełożony, chęci, zamiary, postawienia! Najlepszy Ojciec nie 

może mieć lepszych. Ty nie widzisz całego dobra, jakie Ci Pan Bóg 

we mnie daje. Czyż być może większe szczęście, jak mieć Ojca za 

Przełożonego? Trzeba być ślepym, żeby tego nie widzieć, żeby to 

mając szukać czego innego! Straszy Cię Twoja przyszłość w Zgro-
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madzeniu. Ona jest najpiękniejsza. Stań tylko w tym porządku, do ja-

kiego chcę Ciebie przyprowadzić i da Bóg najlepszy, że przyprowadzę 

za łaską Jego, tylko tak stań, a będzie coś prawdziwie cudownego.  

Z Twoim sercem, z Twoją znajomością życia, z Twoim uczuciem 

tego, co dobre, co piękne, co Boże, jak to wszystko oczyszczone bę-

dzie, staniesz się prawdziwym narzędziem w ręku Bożym, staniesz się 

silnym współdziałaczem i ozdobą Zgromadzenia; tak Bóg błogosławić 

będzie. Mówię Ci to z najgłębszego przekonania, a ręczę, że mi Bóg 

da łaskę i potrafię Cię użyć dla Jego chwały, i będziesz mi jeszcze 

pociechą i nagrodą.  

Władysławie mój najdroższy, oto co Ci mówi serce Ojca pewne 

w Bogu, że się nie zawiedzie. A więc słuchaj mnie, w imię Boże Ci 

powtarzam, słuchaj mnie z zupełną ufnością i z całkowitym spuszcze-

niem się na to, co Ci Pan Bóg przeze mnie mówi. Zobaczysz, jak Ci 

Pan Bóg za to wynagrodzi. Nie lękaj się niczego. Co zaś do tego, co 

masz w tej chwili czynić, to Ci napisałem w ostatnim liście. Przysłałeś 

mi spis Twoich długów. Dziękuję Ci za to. Spłać te, które koniecznie 

trzeba zaraz spłacić. Co do innych ułóż się, jak można najkorzystniej  

i powoli się spłacą, bo jeżeli można odroczyć, to lepiej nie od razu pie-

niądze wydawać. Zresztą zostawiam Ci i w tym swobodę, i spuszczam 

się na Twoją dyskrecję. A to uczyniwszy donieś mi i trzymaj się w po-

gotowiu na moje zawołanie. Ja tu się policzę, kiedy będzie najlepiej, 

abyś przyjechał.  

Drogi mój, najdroższy Władysławie, przyciskam Cię naj-

czulej do serca, przygarniam raz jeszcze do duszy. O nie, nie lę-

kaj się, nie już mnie, ale samego Pana najlepszego, który tak mi-

łośnie przeze mnie całą miłość Ci Swoją otwiera. Jeżeliśmy trwo-

żyli się i płakali razem przez krótką chwilę, będziemy się potem 

na stałe i na zawsze razem cieszyli. Ściskam Cię raz jeszcze 

najserdeczniej. Pan Jezus z nami. 

     Twój w Jego miłości ks. Piotr 
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68.  List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1161) 

 
Rzym, 29 marca 1874 [r]. 

 

Najdroższy mój Ojcze Aleksandrze. 

Choć kilka słów doraźnej odpowiedzi, żebyś długo nie czekał. 

Pieniądze otrzymaliśmy, to jest oba weksle, jeden na coś 600 fr., drugi 

na 2.000 i coś, więc bądź o nie spokojny. Główna rzecz, to jest Twój 

wyjazd do Krakowa nie przedstawia żadnej trudności. Jedź w imię 

Boże, mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, niech Ci towarzyszą moje 

najlepsze życzenia i błogosławieństwo Boże. Niech Ci wszystko po 

myśli pójdzie. Matka Marcellina twierdzi, że młoda osoba miała i za-

pewne ma prawdziwe powołanie zakonne, i już była postanowiła pójść 

za nim. Przypuszcza, że uległa naciskowi i przemocy moralnej, 

zwłaszcza że jest bojaźliwa. 

Co do matki Marcelliny mamy ją tutaj od dwóch tygodni. Ojciec 

Walerian jest w ciężkiej pokusie co do niej i uznajemy to wszyscy trzej 

jednozgodnie, i widzimy najwyraźniej. Rzecz to nader bolesna ze 

względu na Ojca Waleriana i na jego duszę. Wyraźnie wplątał się Sza-

tan. Ale tej sprawy, zawikłanej niezmiernie i już zastarzałej, niepodobna 

w liście opisać. Trzeba by na to całej książki. Nie ma w tej chwili innej 

na to rady, jedno łaska Boża i czas. Porozumienia się nasze z matką 

M.[arcelliną] idą jak najlepiej. Zaczęliśmy od „Konstytucji” i niemal 

żadnej zmiany dotąd w nich nie uczyniliśmy. Muszę i to dodać, że  

O. Walerian do dzisiaj nie chce dalej do narad należeć, czuje się zapew-

ne w fałszywym względem m.[atki] M.[arcelliny] położeniu i zapewne, 

dlatego żeśmy mu w jego względem niej postępowaniu nie przyznali 

racji. Może się rozmyśli jeszcze. Wierzaj, że z mojej strony postępuję  

z nim z największą miłością, wysłuchałem jak najsumienniej wszyst-

kich jego wywodów i starałem się sam, jasne i czyste sobie w tym 

utworzyć sumienie. Trzeba się nam spuścić na łaskę i pomoc Bożą,  

a bardzo nam ich potrzeba ze względu na tego Ojca. 

Wielki to i niemiły kłopot dla nas zajęcie się sprawą nominacji 
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ks. Dauphin na biskupa. Przepraszam Cię stokrotnie mój najdroższy 

Ojcze Aleksandrze, że tak o tym sądzę, ale się nam wszystkim tak 

wydaje, i po prostu nam się widzi, że w sumieniu samym jest racja 

przeciwko takiemu zajmowaniu się. Zakrawa to trochę na pewien ro-

dzaj symonii [świętokupstwa]. Cóż robić, jeżeli takie mamy sumienie. 

To pewna, że takie nasze zachody nie mogą tu być dobrze widziane  

i nie przyczynią nam poważania. Raz jeszcze przepraszam, ale to jest 

rzecz zasad i sumienia, gdzie każdy musi iść za tym, co widzi przed 

Bogiem. Oto naprędce główniejsze rzeczy. 

 Mój najdroższy Ojcze, mimo tego ostatniego punktu bądź-

my zawsze w jedności i miłości, a mam ufność, że i jesteśmy  

i będziemy za łaską Bożą.  

 Pan Jezus z nami. 

Twój w Jego miłości ks. Piotr 

Z Ojcem Walerianem rzecz się dobrze układa za łaską Bożą 

- miałem z nim po napisaniu już tego listu b.[ardzo] dobrą roz-

mowę i mam wszelką nadzieję, że wszystko dobrze stanie. Deo 

gratias! 

 

69.  List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1162) 

 

Rzym, 4 kwietnia 1874 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze. 

Odpisuję natychmiast na list dzisiaj otrzymany. 

1°/ Że nie ma dotychczas najmniejszej trudności co do „Konsty-

tucji”, które już skończyliśmy, i w których niemal nic nie zmieniliśmy. 

Z Ojcem Walerianem także wszystkie trudności upadły i we wszyst-

kim brał i bierze najlepszy czynny udział. Tym bardziej tedy i co do 

„Reguły” nie można przypuszczać trudności, które daleko więcej niż 

„Konstytucja” zgodne są z tym, co podała matka Marcellina. Przyje-

chałbyś tedy, że tak powiem post festum i nie wiem, w czym byś brał 
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udział, skoro jak powiadam w Konstytucjach niemal nic nie zmieni-

liśmy, a w „Regule” nie można przewidywać żadnej przynajmniej 

ważniejszej zmiany. Nie widzę tedy, żeby był dla Ciebie mój drogi Oj-

cze prawdziwy obowiązek przyjeżdżania. 

2°/ Co do prawa przyjechania, służy Ci najzupełniejsze. Od 

Ciebie tedy zależy użyć go, jeśli tak sądzisz i w takim razie daję 

Ci z całego serca błogosławieństwo na drogę. 

3°/ Jeżeli O. Julian powiedział, że chwila jest ważna dla 

Zgromadzenia, sądzę że miał na myśli stosunek, czyli raczej nie-

porozumienie O. Waleriana (Przewłockiego) z matką Marcelliną. 

Ale to jest rzecz osobista między nimi, w której nie wiem i nie 

przewiduję, abyś mógł w czymkolwiek dopomóc. Zdaje się, że 

się na tym skończy, że O. Walerian usunie się z Jazłowca i osią-

dzie w Rzymie jako członek Rady, czego on sobie zresztą życzy. 

Byłoby to pewnym zerwaniem, przynajmniej zewnętrznym z sio-

strami i dlatego O. Julian uważa to za ważne, ale cóż robić, kiedy 

inaczej nie można. Czyby się kogo na jego miejsce posłało, to 

znowu kwestia osób, nie „Reguły” i „Konstytucji”, a co do kwe-

stii osób, to można porozumieć się bez przyjeżdżania do Rzymu.  

Zresztą O. Julian pisał swój list przed rezultatem, jaki się  

z narad okazał co do „Konstytucji”, więc mógł przewidywać prócz 

tego, co tu mówią o O. Walerianie i inne trudności, co do samej rze-

czy, których jednak nie było i jak zdaje się zgoła nie będzie. Oto 

stan rzeczy. A teraz czyń, jak Ci się będzie przed Bogiem zda-

wało.  

Pan Jezus z nami mój najdroższy Ojcze Aleksandrze. 

Twój w Jego miłości brat i sługa ks. Piotr 
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70.  List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1163) 

 

Rzym, 16 kwietnia 1874 [r]. 

 

Mój drogi Ojcze Aleksandrze. 

Przepraszam, że na list z 11 t. m. o dwa dni odpowiedź spóźni-

łem, ale jednego dnia nie było czasu i łatwości zebrania wszystkich 

członków Rady, a wczoraj byłem zmęczony i musiałem się położyć; 

dziś dopiero mogliśmy się rozmówić. Przepraszam za to, chociaż 

niedługie, ale zawsze nie niemiłe zważając na wagę rzeczy opóźnienie. 

Każdy z członków Rady pisze do Ciebie, więc nie mam po co 

ich zdania powtarzać. Co do mnie trwam przy tym, co napisałem,  

a dziś tym bardziej, bo „Regułę” także już skończyliśmy i ledwie  

w czterech czy pięciu punktach co do redakcji tylko nastąpiły zmiany. 

Rozumie się, że Twego głosu będziemy oczekiwali, aby nową redak-

cję ogłosić za obowiązującą, i to tylko tymczasowo aż do zebrania Ka-

pituły. Kapituły zaś teraz zbierać wcale nie ma potrzeby, dlatego pro-

stego powodu, że po rozmówieniu się z Sekretarzem Kongregacji po-

kazało się, że teraz o potwierdzeniu „Konstytucji” mowy być nie mo-

że, bo to będzie druga dopiero, a nie trzecia aprobacja, a w drugiej tyl-

ko Zgromadzenie samo się potwierdza (w pierwszej było tylko po-

chwalone), dopiero w trzeciej potwierdzone bywają „Konstytucje”.  

Co zaś do Twego głosu, do nadania mocy tymczasowo obowią-

zującej „Regule” i „Konstytucjom” ten moim zdaniem łatwo Ci będzie 

przesłać listownie po przeczytaniu nowej redakcji przeciwko albo bar-

dzo się mylę, albo nie będziesz miał żadnej trudności. W końcu, gdyby 

była, a nie moglibyśmy się porozumieć zawsze będziesz mógł przyje-

chać. Oto stan rzeczy.  

Powtarzam jednak, co w poprzednim liście powiedziałem, że 

jeżeli teraz chcesz przyjechać, zawsze to od Ciebie zależy, a ja Cię naj-

milej będę widział w Rzymie. Ponieważ rzecz samą ukończyliśmy, 

Ojciec Przewłocki wybiera się z powrotem do Galicji. Matka Mar-
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cellina jeszcze tu zostaje. Kłaniam [się] wszystkim Ojcom najserde-

czniej, a do Ojca Władysława dodaję, że dziś przepraszam, że nie od-

pisałem jeszcze na jego serdeczny list. Napiszę da Pan Bóg, a tym-

czasem proszę, aby się trzymał w pogotowiu. Pan Jezus z nami. 

Twój w Jego miłości brat i sługa ks. Piotr 

 

 

71.  List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 217) 

 

Rzym, 20 kwietnia 1874 [r.] 

 

 Mój drogi Ojcze Walerianie. 

 Przy Twoim odjeździe piszę Ci te punkty na pamiątkę. 

 In Nomine Domini. Amen. 

 1. Polecam Ci pod posłuszeństwem, abyś nic nie czynił i nie 

mówił, co by było na niekorzyść m.[atki] Marcelliny i Zgroma-

dzenia Sióstr, nic co by było przeciwko nim. Strzeż się wszyst-

kiego co by rzuciło cień jaki na nich. 

 2. Nie zobowiązuj się do niczego w Galicji i nie szukaj ani 

bierz dla siebie żadnej posady tamże. 

 3. Staraj się, jak możesz najskuteczniej, abyś mógł jak najprędzej 

dostać obywatelstwo w Galicji i wracać jak najprędzej do Rzymu. 

 Resztę powiedziałem Ci ustnie. Co będzie potrzeba, da Pan 

Bóg, udzielę listownie.  

 Pan Jezus z nami. 

         ks. Piotr 
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72.   List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 218) 

 

Rzym, 26 kwietnia 1874 [r.] 

 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Twój list z Bononii i z Padwy wczoraj otrzymałem i serde-

cznie Ci zań dziękuję, a z odpisem czym prędzej pospieszam. 

 Naprzód muszę Ci donieść, że co do kapłaństwa w Jazłow-

cu na tym stanęło, iż uda się tam O. Leon, tymczasem będzie tam 

ks. Adolf. Z tego się pokazuje, jak potrzebny jest Twój spieszny 

powrót do Rzymu, bo bez tego O. Leon nie mógłby stąd ruszyć. 

 Z Twego listu bardzo mnie naprzód pocieszyło to, co pi-

szesz o wrażeniu, jakie przy samym odjeździe sprawił na Tobie 

O. Julian. Wierzaj mój najdroższy, że wiele rzeczy inaczej byś 

widział, gdybyś nie był w tak ciężkiej pokusie i nie przypuścił 

był jej do duszy. Pamiętaj, co Ci mówiłem w ostatnich chwilach 

wieczorem przed Twoim odjazdem, iż niesłusznie przypuszczasz, 

że nie mają serca i miłości. Ale i w tym bieda, że i moim słowom 

nie wierzysz, i że im znaczenie dajesz nie takie, jakie mają, ale 

jakie według przypuszczonej przez Ciebie intencji zdaje Ci się, 

że mieć muszą. To prawdziwe nieszczęście te Twoje przypu-

szczenia i sądzenie podług nich o wszystkim. 

 Wracam do Twego listu i szczerze Ci powiem, że jego po-

czątek lepszy jest od końca. Z początku wyraźnie łaska oddaliła 

była od Ciebie przemoc pokusy, byłeś wolniejszy od tej ostatniej, 

a stąd w lepszym usposobieniu. Ale już drugiego dnia Twego po-

bytu w Padwie rzecz się zaczęła zmieniać, pokusa znowu u wrót 

stanęła i Tyś zaczął na nią patrzeć i z nią rozmawiać. 

 Piszesz mi z Bononii: „Do wszystkich moich win dodać 

muszę... najważniejszą, że postawiwszy się raz na stanowisku 

krytycznym nie widziałem już i nie uszanowałem tego, co w niej 

Bóg rzeczywiście działał itd.” 



 

 176 

 Z Padwy jeszcze piszesz wieczorem: „Niewątpliwie...  

w stosunku do jej Zgromadzenia były (w niej) łaski stanu ... jasne 

i skuteczne... musiała im całkowicie odpowiedzieć... W stosunku 

do naszego Zgromadzenia... do mnie... były łaski nadzwyczajne, 

gratis datae i tu bardzo łatwo... pewna iluzja itd.” I przytaczasz 

Tabera, ale zarazem tu już zaczyna się odwrót, choć jeszcze lek-

ki. A nareszcie nazajutrz piszesz już stanowczo: „To co tu na-

pisałem w stosunku mym do m.[atki] M.[arceliny] jest maksi-

mum... „Byłem raczej względnym niż surowym, radzącym, potę-

piającym”. 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie, Ty ledwie minimum po-

wiedziałeś. Twoje pierwsze powiedzenie był zaledwie początek, 

od którego trzeba było wyjść i pójść dalej, a Ty już i ten na końcu 

odwołujesz. Jak powiedziałem, pokusa na nowo wróciła i Ty jej 

nadstawiłeś ucho i serce. Nieszczęście w tym wszystkim naj-

większe, i które utwierdza cały szereg bied i nieszczęść w tej 

sprawie całej, to że Ty jak m.[atce] M.[arcelinie] nie wierzysz tak 

i mnie nie wierzysz. Ah! To nieszczęśliwe posądzenie i przesą-

dzenie! Ty i mnie posądzasz, że nie mówię z przekonania, że 

inaczej myślę niż mówię. Mój najdroższy, niech Ci to Pan Bóg 

odpuści, bo to ciężka wina, a co najsmutniejsze, to że jej skutek 

spada na Ciebie samego i czyni niepodobnym Twoje przejrzenie  

i zdolność widzenia jasnego. 

 Mimo to ja Ci raz jeszcze powtórzę jak widzę. Maksimum 

do jakiego przyszedłem po wysłuchaniu Ciebie najdokładniej-

szym, było to przypuszczenie, że m.[atka] M.[arcelina] mogła  

z Tobą postawić się niekiedy za ostro, za wymagająco w sposo-

bie, w formie, ale nigdy ani przypuszczenia nie znalazłem powo-

du uczynić co do treści rzeczy niestosownej, nie Bożej; naj-

większe zaś maksimum, do którego raz tylko przyszedłem, a któ-

re pokazało się bezzasadnym, było to że mogła była przyjść  

i przyszła, chociaż w dobrej wierze, do mylnego tłumaczenia lub 

widzenia jakiego faktum, które nie było tym, co się jej zdawało. 
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Powiedziałem, że to się pokazało bezzasadnym, bo rzeczywiście 

miała powody w tym razie, w którym ją o to posądziłem, do wi-

dzenia takiego rzeczy, do jakiego była przyszła. To ostatnie naj-

większe maksimum upada tedy zupełnie, a owo pierwsze maksi-

mum w każdym razie cząstkowe tylko, jeszcze w tej cząstce nie 

jest mi jasno dowiedzionym i pozostaje prostym przypuszcze-

niem. Oto jest moje przekonanie, mój najdroższy Ojcze, które tu 

jedynie stawię dla prawdy samej. 

 A z drugiej strony stawię tu i powtarzam wszystko, co Ci w re-

kolekcjach powiedziałem. 1. Twoją winę, że nie przyjąłeś, co Ci Pan 

Bóg przysyłał. 2. Twoją niesprawiedliwość, która się stała główną 

przyczyną tego nie przyjęcia, że posądziłeś m.[atkę] M.[arcelinę]  

o nieczystą intencję, z czego jak z korzenia puściły się wszystkie inne 

Twoje posądzenia i niesprawiedliwości. 

 Mój drogi Ojcze, Ty jesteś niesprawiedliwy i ciężko niespra-

wiedliwy dla m.[atki] M.[arceliny], a dodam i niewdzięczny, bardzo 

niewdzięczny. Oto moje widzenie rzeczy i zupełne przekonanie. Nie 

przypuszczaj innego. Jeżelibyś to jeszcze uczynił, byłbyś i względem 

mnie niesprawiedliwym, a może i niewdzięcznym. Pamiętaj, że ja 

Cię tłumaczę, wymawiam, przypuszczam, że trudno Ci było za-

stosować się do Twego położenia. Wszystko to, jak mówiłem tak 

powtarzam. Ale to treści rzeczy nie zmienia. Ja Cię prawdziwie 

kocham. Zdaje mi się z Twego listu, że masz to przekonanie; nie 

zmieniaj go dla miłości Pana Boga i wierzaj mojej miłości dla 

Ciebie. Z tą miłością podaję Ci rękę i otwieram serce, ale ko-

niecznie potrzeba, abyś mi ufał, a przede wszystkim wierzył.  

O mój drogi, to rzecz dla Ciebie tak ważna, ah, Ty nie wiesz, jak 

ważna. Zmiłuj się, nie odrzucaj pomocy, jaką Ci Pan Bóg daje! 

Resztę mnie zostaw i wierz, że mam łaskę do tego od Pana Boga, 

i ufaj modląc się, że tej łasce wiernym będę. Tu przede wszyst-

kim o Ciebie idzie. Oto, co jednym ciągiem z serca Ci wylałem, 

nie chcąc zwlekać ani na chwilę odpowiedzi. 

 Ponawiam najskrupulatniej polecenia zawarte w mojej kart-
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ce. Kłaniam [się] ks. Albinowi, wizytkom i znajomym. 

 W Panu nadzieja. On z nami! 

       Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 

73.  List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1164) 

 

Rzym, 30 kwietnia 1874 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze. 

Ojciec Leon otrzymał dzisiaj list od Ciebie, który nam zwiastuje 

Twój przyjazd około 10 t. m. A więc czekamy i to z wielką przyjem-

nością co do mnie, bo mi będzie bardzo miło powitać i rozmówić się  

z Tobą. Powtarzam raz jeszcze, że nie było prawdziwej potrzeby, ale 

użytek zawsze być może i da Pan Bóg będzie. Z tego powodu pośpie-

szam przesłać mój list na nowo przepisany do arcybiskupa paryskiego, 

o którego oddanie i polecenie upraszam.  

O. Władysław niech zawsze trzyma się gotowym do wyjazdu, 

ale zapewne przed Twoim wydaleniem się na powrót z Rzymu nie 

będzie go można wygodnie tu sprowadzić. Pan Jezus z nami. 

Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 

 

74. List do ks. Jana Łukowskiego, profesora w Gnieźnie (ACRR 3728) 

 

Rzym, 6 maja 1874 [r]. 

 

Mój najdroższy księże Janie. 

Już przeszło trzy tygodnie, jak list Twój otrzymałem. Prze-

praszam za spóźnienie, a proszę nie obwiniać dobrej woli. 

Kochany Twój Nowacki jest rzeczywiście osobą wzbudzającą 

współczucie i udział. Całym sercem chciałbym mu pomóc. Ale rzecz 
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długo i na wszystkie strony przed Bogiem obmyśliwszy muszę Ci od-

powiedzieć, że na teraz przynajmniej, nie mogę Twoim i jego żądaniom 

zadość uczynić, jakkolwiek mnie to boli. Tej odpowiedzi nie chcę Ci 

dać tak na sucho i wejdę raczej w niektóre powody. Naprzód bardzo on 

pięknie uczynił, że się do wszystkiego szczerze przyznał; ten szczegół 

wielce za nim przemawiał. Ale z drugiej strony stało to naprzód, że się 

wydalił, czy był wydalony z innego Zgromadzenia; po wtóre, stał 

powód i przyczyna dla której się wydalił, następnie ten szczegół, że na 

świecie uspokoił się i przyszedł do równowagi moralnej, co by zdawało 

się wskazywać, że mu łatwiej żyć porządnie na świecie, i że mu Pan 

Bóg to, a nie co innego być może przeznacza; nareszcie, że zbyt krótki 

czas jeszcze żył na świecie albo raczej w tej równowadze, którą tym 

sposobem znalazł i nie można rozsądnie wnioskować, że wszystko 

minęło i już nie ma niebezpieczeństwa. Wszystko to, jak widzisz jest 

więcej niż dostatecznym powodem, aby wnieść, iż na teraz przynaj-

mniej o przyjęciu jego mowy być nie może, zwłaszcza że te przyczyny 

zamknięte są w naszych „Konstytucjach”, jako przeszkody do przyjęcia 

i tylko wtedy pominięte być mogą, kiedy kandydat przedstawia skąd-

inąd rękojmie dające zupełne moralne bezpieczeństwo. Od tych rękojmi 

daleko tu jesteśmy, zwłaszcza że tu brakuje największej a koniecznej, to 

jest wypróbowania się przez dłuższy czas w odzyskanym porządnym 

życiu, a nawet wykazania odzyskanego pomyślnego stanu zdrowia, do 

czego także potrzeba czasu. Wniosek tedy jest ten, że przynajmniej na 

teraz, przyjętym być nie może. 

Rada zaś jest taka: naprzód niech się nie zraża, że ufa Bogu i Je-

go łasce; potem niech próbuje, czy go P.[an] Bóg nie powołuje do 

życia na świecie, modląc się i w tej myśli i przypuszczeniu. Na koniec, 

gdyby przemagało powołanie zakonne i ustaliło się przez pewien do-

stateczny przeciąg czasu, przez parę lat na przykład, wtenczas będzie 

można na nowo tę rzecz wprowadzić i przekonać się o prawdziwości 

powołania. Tyle co do rzeczy. Teraz zaś Cię proszę mój drogi księże 

Janie, abyś kochanego Twego protegowanego serdecznie ode mnie 

pozdrowił i wyraził mu, że mu dziękuję za jego szczerość, że go za to 

cenię, kocham i modlić się za niego będę, co też i czynię. 
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A teraz zwracając do Ciebie osobiście mowę, drogi mój księże 

Janie, dziękuję Ci naprzód za dowód przyjaźni, jaką nam okazałeś 

przygotowując nam kandydata, który niezawodnie skądinąd wiele zda-

je się posiadać przymiotów. Dziękuję Ci za Twoje serdeczne wyrazy, 

a szczególnie też za serdeczną myśl i jakoby ostatni wyraz serca, któ-

rym oświadczasz, że gdybyś zmuszony był opuszczać domowe strony, 

zwróciłbyś ku nam swoje kroki. Takie wybieganie Twojej duszy  

w naszą stronę bardzo nam miłe i uprzejmie Ci za to dziękujemy. 

Myśmy tu wszyscy dzięki Bogu zdrowi i w niczym przeszkody 

nie doznajemy. Oddaj się drogi mój księże Janie łasce i opiece 

Bożej. Pan Jezus z nami. 

   Twój w Jego miłości ks. Piotr Semenenko 

 

 

75.  List do O. Karola Lanza CR (ACRR 3006) 

 

Rzym, 11 maja 1874 [r]. 

 

Mój drogi Ojcze Karolu. 

Ten list Ojca Juliana jest wiernym oddaniem tego, co Ci 

chciałem sam napisać, tylko dla braku czasu prosiłem O. Juliana, 

aby on Ci to napisał. Potwierdzam tedy, to wszystko w zupełno-

ści, zwłaszcza że wszystko, co napisał jest pełne nie tylko praw-

dy, ale miłości. Ja z mojej strony kocham Cię prawdziwie ojcow-

skim sercem, ale Ty ze strony swojej powinieneś się postawić jak 

prawdziwe dziecko, z synowską miłością i pokorą, z wiarą i uf-

nością, a nie tak jak uczyniłeś: sądząc lekkomyślnie i odgrażając 

się niepotrzebnie, a nawet zuchwale. Mam w Bogu nadzieję, że 

wszedłeś w siebie i żałujesz tego, co napisałeś w swoim ostatnim 

liście. Inaczej nie miałbyś doprawdy po co do Rzymu przyjeż-

dżać. Mam nadzieję, że Pan Bóg, który Ci dał tyle dowodów 

swojej opieki i miłosierdzia [...] zrobi Ci i tę łaskę ostatnią, że 
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poznasz i poczujesz jak trzeba pokusę, w którą wpadłeś i napra-

wisz coś uczynił. 

Ja napisałem do O. Eugeniusza już z miesiąc temu stanowczo, aby 

Cię do Rzymu wyprawił i dał pieniądze na drogę. Być może, że Cię 

dzisiejszy ten list już w Ameryce nie zastanie, ale gdyby jeszcze zastał, 

weź od Pana Boga i przyjmij bardzo do serca wszystko, co Ci tu piszę  

i co O. Julian napisał. Tylko prawdziwie dobre, pokorne a miłośne 

usposobienie z Twej strony będzie gwarancją na przyszłość i wszystko 

postawi tak jak potrzeba, aby stanęło. Tylko wtenczas Pan Bóg Ci po-

błogosławi i Twoje życie odpowie Jego miłosiernym zamiarom dla Cie-

bie. Pan Jezus z nami, mój najdroższy Ojcze Karolu, oddaję Cię Jego 

łasce i opiece. 

Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 

 

76.  List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 219) 

 

Rzym, 22 maja 1874 [r.] 

 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Listy Twoje ze Lwowa i z Jazłowca otrzymałem, ale na nie 

w szczegółach nie odpisuję, ponieważ niezadługo da Pan Bóg 

zobaczymy się w Rzymie i będziemy się mogli rozmówić. Ojciec 

Aleksander jest od kilku dni w Rzymie i ma się tu zabawić 

jeszcze z parę tygodni. Z m.[atką] Marcelliną byliśmy u mon-

signora De Luca, m[onsi]g[no]ra Vittelleschi i Kardynała Bizarri 

i jest nadzieja, że w przyszłym tygodniu sprawa będzie pomyśl-

nie zakończona. Wszystko dobrze poszło. Konstytucje już są  

w ręku konsultora i w przyszłym, da Bóg, tygodniu będzie spra-

wozdanie i roztrząśnienie i zatwierdzenie. Tylko że papież nam 

zachorował; od kilku dni zaziębił się (mamy brzydką pogodę),  

a wczoraj wieczorem miał mocny napad febry. Więc nie wiado-

mo, jak długo nie będzie mógł dawać audiencji, a tym samym 
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dać swojego ostatecznego w tej sprawie wyroku. 

Co do sprawy brata Walentego, zaniosłem ją tegoż samego 

dnia, którego Twój list otrzymałem na radę. Jednomyślne było 

zdanie wszystkich, aby go nie przyjmować. Wiesz, że w tych 

razach według „Konstytucji” apostolskich Przełożony (który ma 

prawo nie przyjąć, choćby wszyscy przyjęli) nie ma prawa przy-

jęcia, kiedy większość odrzuci. Więc, choćbym chciał nic uczy-

nić nie mogę. Zresztą mój drogi O. Walerianie, powody dla któ-

rych Walenty był oddalony i całe jego z tej okazji znalezienie się 

przed odjazdem z Rzymu są tego rodzaju, że gdyby był w Rzy-

mie na powrót przyjęty byłoby to pewnym zgorszeniem; on tylko 

gdzie indziej mógł był u nas na powrót do próby być przypusz-

czonym, a ta mu się nie udała, więc nie ma o czym już mówić. 

Wracając do choroby papieża, chociaż mamy nadzieję, że go Pan 

Bóg zachowa, strach jest jednak między wiernymi i pewien po-

płoch. Módlmy się. Ks. Albina najserdeczniej ściskam i najczulej 

pozdrawiam. Wizytkom także serdecznie kłaniam [się]; niech się 

za nas modlą. Od O. Kalinki otrzymałem list dzisiaj. Pozdrów go 

tymczasem i powiedz, że najdalej pojutrze mam nadzieję mu 

odpisać. Kłaniam [się] także wszystkim innym. Pan Jezus z nami. 

       Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 [P. S.] Felicjanki otrzymały już swój dekret laudis, czyli ra-

czej przyznany im jest, ale papier otrzymają dopiero na początku 

czerwca. 

 

77.  List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 220) 

 

Rzym, 27 maja 1874 [r.] 

 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Dziś otrzymałem Twój list z 23 t. m. i dziwi mnie, że przed 

jego wysłaniem nie otrzymałeś mojego telegramu wysłanego stąd 
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22-go wieczorem. Dotychczas zapewne otrzymałeś już i mój te-

legram i list, który spółcześnie do Ciebie wyprawiłem, a tym sa-

mym i odpowiedź na dawniejsze zapytania, które w dzisiejszym 

swoim liście powtarzasz, szczególnie co do Walentego. 

 Co się tyczy Twego przyjazdu, najlepiej zrobisz, jeżeli za-

raz do Rzymu przyjedziesz. Czy tu m.[atkę] Marcellinę zasta-

niesz, czy nie, to wszystko jedno; nie trzeba z tą myślą łączyć 

sprawy Twojego do Rzymu przyjazdu, ale zostawić wszystko Pa-

nu Bogu; nie wiadomo co lepiej i w takich rzeczach nie trzeba 

przewidywać. Zresztą jej spieszno do domu wrócić i czeka tylko 

na audiencję papieską, która zapewne w tych dniach nastąpi, bo 

papież ma się lepiej i można uważać go za zdrowego, tylko 

jeszcze przez parę dni przyjmować nie będzie dla ostrożności. Że 

Twego przyjazdu życzę jak najrychlej, mogłeś nawet wnioskować  

z mojego listu. Dałem Ci w nim za powód, dlaczego na inne Twe 

pytania nie odpowiedziałem, to że w krótce zobaczymy się w Rzymie 

i najlepiej zrobisz, jeżeli nie odkładając przyjedziesz. 

 Cóż Ci odpowiem na Twój list dzisiejszy? To samo chyba, to 

jest, że lepiej wszystko odłożyć do osobistej rozmowy. Powiem Ci tyl-

ko, że jesteś obecnie w krytycznej chwili Twego wewnętrznego życia 

nic dziwnego, że cierpisz. Ale ja mam dobrą w Bogu nadzieję, że to Ci 

posłuży do Twego oczyszczenia i do stanięcia w zupełnym porządku  

z Panem Bogiem. Będę szczęśliwy, jeśli mi Pan Bóg udzieli możeb-

ności, bym Ci w czym dopomógł. Mam najlepszą chęć i wolę, a nie 

przestaję Cię polecać łasce Bożej. A więc do widzenia. Twój przyjazd 

usłuży także O. Leonowi, by się prędzej mógł wybrać, a z drugiej 

strony da czas potrzebny do przyjęcia od niego interesów Zgromadze-

nia. U nas wszystko po staremu; od Twego wyjazdu nie zaszła żadna 

ważna zmiana. Uściskaj serdecznie ks. Albina i kłaniaj się ode mnie 

jak najuprzejmiej zacnym, wiernym gospodarkom. Do O. Waleriana 

pisałem, jak przyrzekłem i o interesie jego pamiętam. Ściskam go 

także najczulej. A więc raz jeszcze do widzenia. Pan Jezus z nami. 

Twój w Nim ks. Piotr 
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78.  List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 221) 

 

Rzym, 4 czerwca 1874 [r.] 

 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Wyraźnie listu mego nie zrozumiałeś, albo się nad nim nie 

zastanowiłeś. Pisałem Ci najwyraźniej, że życzę sobie, abyś jak 

najrychlej przyjeżdżał i dodałem, abyś nie zważał na to czy tu 

jest, czy nie ma matki Marcelliny, a to dla pokazania, że moje ży-

czenie jest niezależnym od okoliczności. Cały mój list był wyra-

żeniem tego życzenia i kończyłem go tym wyrazem, ile sobie 

przypominam: do najprędszego zobaczenia. Byłem pewny, że po 

otrzymaniu tego listu zaraz wyruszysz. Tymczasem Ty mi pi-

szesz: „na uroczystość Serca Jezusowego zaproszony jestem  

z nauką, a że mi tak nie spieszy, przyjąłem”. Słowa mi nawet nie 

odpowiedziałeś na ono moje życzenie Twojego najrychlejszego 

przyjazdu, które było całą treścią listu, więc Ci powiem, że tego 

nie rozumiem i tym bardziej, że za całą odpowiedź znalazłem one 

słowa: „że mi tak nie spieszy”. 

 Powtarzam tedy tamto moje życzenie, a jeśli mój drogi Oj-

cze Walerianie zmuszasz mnie do tego, więc Ci powiem wyraź-

nie moją wolę. Naukę tamtą już miej, skoro się do niej zobowią-

załeś, ale powiedziawszy ją, natychmiast ruszaj i nie zatrzymuj 

się po drodze. Czyż mogłeś przypuścić, że osobny list pisząc dla 

oświadczenia Ci mojego życzenia najrychlejszego przyjazdu nie 

miałem do tego powodów? Zresztą m.[atka] Marcellina w tych 

dniach Rzym opuszcza i pewno jej w Rzymie nie będzie, kiedy 

przyjedziesz. Chociaż jak już pisałem, choćby i była, to co to 

znaczy? 

 O. Aleksandrowi nie miałem dziś czasu powiedzieć o Two-

im życzeniu, aby się zatrzymał. Był wieczorem na audiencji  

u Ojca Św.[iętego], a teraz już śpi, bez widzenia się ze mną po 

powrocie. Powiem mu zaraz jutro, ale wątpię, aby się mógł dłu-
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żej na kilka dni zatrzymać, bo się już wybiera. Co do Walentego 

wytłumaczę Ci wszystko lepiej za widzeniem się. Wybacz mi 

mój drogi O. Walerianie, jeżeli ten list wydaje Ci się suchym, ale 

zdaje mi się, że sam zrozumiesz, iż po Twoim liście nie mogłem 

napisać innego. Ks. Albinowi i wizytkom najserdeczniej kłaniam 

[się]. 

 5 czerwca. Wczoraj już było za późno list wyprawić. Dzi-

siaj udzieliłem O. Aleks.[androwi] co do niego w swym liście pi-

sałeś. Masz tu jego własną odpowiedź. M.[atka] Marcellina miała 

wczoraj audiencję u Ojca Św.[iętego], na którą ją sam poprowa-

dziłem i przedstawiałem Ojcu Św.[iętemu]. Audiencja bardzo do-

brze poszła, jak najlepiej. Zresztą mam w Bogu nadzieję, że On 

łaską Swoją wszystko na dobre i na najlepsze obróci. Jemu Cię  

z całego serca polecam. Pan Jezus z nami. 

      Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 

 

79.  List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1165) 

 

Rzym, 3 sierpnia 1874 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze. 

Wybierają się do Paryża dwaj byli alumni Kolegium Pol-

skiego, jeden dobrze Ci już znany ks. Antoni Lechert, drugi ks. 

Jan Lewicki
43

. Pierwszego nie potrzebuję polecać, bo jestem 

przekonany, że byłbyś sam gotów polecać go innym, więc tylko 

dodam, że się udaje do Paryża po uprzednim zniesieniu się z ks. 

biskupem Janiszewskim przed jego uwięzieniem, kiedy jeszcze 

zarządzał diecezją poznańską. Ks. biskup rad widzi, że ks. Le-

___________ 
43

  LEWICKI JAN, ksiądz – (1865-?). Pierwsze śluby w Zgromadzeniu – 8 sierpnia 

1883 r. Opuścił Zgromadzenie w 1894 r. 

T 
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chert zabawi pewien czas w Paryżu, póki się nie uspokoją sprawy 

kościelne w archidiecezji. Do ks. Lewickiego stosuje się to samo,  

a tu dodam, że był przysłany przez ks. arcybiskupa rok temu do 

Rzymu ze szczególnym poleceniem. Otrzymał on stopień doktora 

filozofii w Niemczech i został przez arcybiskupa mianowany 

profesorem filozofii w seminarium diecezjalnym, że jednak semi-

narium zostało zamknięte arcyb.[iskup] polecił mu przyjechać do 

Rzymu i tu się obeznać ze sposobem tutejszym wykładania filo-

zofii. Dopełnił tego przez ciąg jednego roku. Teraz chce dalej ko-

rzystać ze swoich przymusowych wakacji i przypatrzyć się rze-

czom, naukom i ludziom w Paryżu. Wszystko to może się jemu 

przydać do jego filozofii, więc czas skądinąd stracony straconym 

nie będzie. Teraz najdroższy mój Ojcze Aleksandrze polecam ich 

obu bardzo gorąco Twojej w tym razie ojcowskiej opiece. Pierw-

szym ze skutków tej opieki niech będzie opatrzenie im jakiej 

posady przy jakiejś parafii, gdzie nie tracąc wiele czasu mogliby 

mieć jakieś dostateczne utrzymanie. Non le mancherà il modo. 

Pan Bóg Ci zapłaci, a ja raz jeszcze polecam Ci ich z całego 

serca. Pan Jezus z nami. 

Twój w Jego miłości brat i sługa ks. Piotr 

 

 

80. List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 3471) 

 

Subiaco, 12 sierpnia 1874 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Władysławie. 

Dziękuję Ci naprzód za list, który mi napisałeś na moje 

imieniny. Chciałem Ci natychmiast odpisać i bardzo mi przykro, 

że mój odpis tak się przewlókł. Przewlókł się zaś głównie, dlate-

go że w tym liście miałem uporządkować Twoje obecne położe-

nie, powiedzieć Ci, dlaczego już teraz nie powołuję Cię do Rzy-

mu natychmiast i na jakich warunkach pozostawiam Cię w Pa-
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ryżu. Na to wszystko trzeba było chwili wolniejszego czasu  

i wolniejszej myśli, a na to przez ten cały miesiąc lub półtora tru-

dno mi się było zebrać. Trzeba jednak kiedyś przyjść do zakoń-

czenia i tu w Subiaco (gdzie już bawię od dni kilku) odetchnąw-

szy nieco i pomodliwszy się za Ciebie drogi mój O. Władysła-

wie, zabrałem się do napisania Ci tego listu. 

Nie powołuję Cię w tej chwili dla wielu przyczyn, a szcze-

gólniej, dlatego że w tej chwili pobyt Twój w Rzymie nie byłby 

tym czym bym pragnął, aby był. Moim celem, którego gorąco 

pragnę z Tobą dopiąć jest przyprowadzenie Ciebie do życia za-

konnego, któreśmy razem ślubowali Panu Bogu, dojście do tego, 

abyś Ty sam wszedł całym sercem w to życie, dopomożenie Ci 

do tego. Otóż w tej chwili może bym nie miał wszystkich do tego 

dopowiednich warunków, więc czekam korzystniejszych. Są zaś  

i inne przyczyny, dla których natychmiast nie powołuję, wzgląd 

na Ojca Aleksandra, wzgląd na misję paryską itd. Tym tedy spo-

sobem pozostawiam Cię w Paryżu na teraz. 

Ale mój drogi Ojcze Władysławie nie dlatego tracę z oka i z du-

szy ten cel, o którym wspomniałem, owszem tym bardziej trzeba się 

nam wziąć do niego, i wziąć wspólnie ten cel, żebyśmy coraz bardziej 

stawali [się] prawdziwymi zakonnikami. Jest to nasz obowiązek wspól-

ny pracować nad tym; ja powinienem pracować czuwając nad Tobą, Ty 

zaś pracować biorąc się do rzeczy i do wykonania. Wskutek tego trzeba 

nam wspólnie opatrzeć, co jest do uczynienia. 

Pierwszą i główną rzeczą jest postawienie Cię pod posłu-

szeństwem O. Aleksandra. Wprawdzie jesteś pod nim zawsze, bo 

nie pojechawszy do Ameryki, a pozostawszy w Paryżu, skoro Cię 

nie postawiłem pod moim bezpośrednim posłuszeństwem, z sa-

mej istoty rzeczy wróciłeś pod posłuszeństwo O. Aleksandra. Ale 

Ci to powiadam wyraźnie, abyś miał większą pewność w tym  

i zasługę, i wymagam od Ciebie prawdziwego zakonnego posłu-

szeństwa dla O. Aleksandra jako Twego bezpośredniego prze-

łożonego. Pocieszam się tym, że ono dla Ciebie trudnym nie bę-
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dzie, bo miałeś zawsze dla O. Aleksandra oprócz uszanowania 

jeszcze i wiele serca. 

Ta pierwsza rzecz, to jest posłuszeństwo, jeśli będzie dobrze 

urządzona wszystkiemu zaradzi, jednakże dodaję do tego drugą rzecz  

w szczególności, to jest, ażebyś całą stronę finansową, cały obrót pie-

niędzmi oddał także pod posłuszeństwo. To Ci będzie zapewne przykre, 

ale zrób to dla miłości Pana Boga, któremu to ślubowałeś i dla dobra 

Twojej duszy. W końcu, dlaczego to Ci będzie przykre? Znam dosta-

tecznie te Twoje sprawy, aby Ci odpowiedzieć, że jedynie dla próżności 

niezadowolonej lub obrażonej. Czyż to ma Cię oddalać od tego, abyś się 

stał prawdziwym sługą Bożym? Czyż w końcu nie będziesz mógł za 

łaską Bożą zwyciężyć próżności i zdobyć się na pokorę, na serdeczność, 

na zaufanie, na oddanie się w ręce Przełożonego? O. Aleksander Ciebie 

kocha: będzie wyrozumiały, dobry, szlachetny nawet. Czyż nim już nie 

był? 

Zwycięż niedobrą próżność, przemóż inne przeszkody, 

zaufaj Panu Bogu, a zobaczysz, że się sam przekonasz ze stokrot-

nym procentem, że tak powiem, jak jarzmo jego słodkie i brze-

mię lekkie. Trzeba się tylko odważyć i zaufać Bogu, a ja Cię mój 

najdroższy O. Władysł.[awie] z całego serca i duszy w imię Boże 

do tego wzywam. Oto, co Ci miałem powiedzieć, czego w Imię 

Boże od Ciebie żądać. A teraz mój najdroższy, po ojcowsku, po 

przyjacielsku, po bratersku odzywam się do Twego serca i duszy 

i zaręczam Cię, że to czynię jedynie ze względu na Boga, jedynie 

dla spełnienia tego urzędu miłości, którym mnie Pan Jezus przy-

oblókł względem Ciebie, a nawet podwójnie przyoblókł, raz od 

początku jako Ojca Twojej duszy, a teraz i jako Przełożonego, 

jako Ojca całej Twojej osoby. Słuchaj mnie, mój najdroższy;  

w tym posłuszeństwie jest dla Ciebie najpewniejsza, zupełnie 

pewna rękojmia Twego zbawienia i łaski Bożej dla Ciebie. Nie 

słuchaj żadnej a żadnej pokusy, a najmniej Twojej miłości wła-

snej, słuchaj głosu Bożego, który mówi w Twoim sumieniu i po-

twierdza to, co ja tu do Ciebie mówię. 
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Mój najdroższy Ojcze Władysławie, miej dobrą nadzieję  

i wielkie serce; z mojej strony modlę się i da Pan Bóg będę się 

bardzo modlił za Ciebie. Pan Jezus z nami. 

Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 

 

81.  List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1166) 

 

Rzym, 13 sierp.[nia] 1874 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze. 

Datuję z Rzymu, choć piszę jeszcze z Subiaco, gdzie bawię 

od dni kilku. Kardynał Monaco dał nam swój pałac na villeggia-

turę, niech mu P.[an] Bóg zapłaci. Ale cóż, kiedy i tu nie dają mi 

pokoju? Bardzo ważna sprawa wzywa mnie do Rzymu na pewne 

posiedzenie, na którym ma się rozstrzygać, więc dziś w nocy wy-

jeżdżam, bo dyliżans pocztowy (a innego nie ma) wyjeżdża  

o północy z Subiaco do Rzymu. Dlatego to datuję ten list z Rzy-

mu, bo go jutro w Rzymie każę na pocztę oddać; tu w Subiaco 

nie ma co oddawać, bo sam będę z pocztą jechał, a w Rzymie od-

dać bezpieczniej. 

Przepraszam Cię mój najdroższy Ojcze Aleksandrze, że tak 

długo do Ciebie nie pisałem. Chciałem wprzódy napisać do  

O. Władysława i jasno postawić jego względem Ciebie stanowi-

sko, bez uczynienia tego uprzednio, nie miałem serca pisać do 

Ciebie. Otóż co powiesz? Przez miesiąc przeszło nie mogłem się 

na ten list zebrać. Niekoniecznie była temu przyczyną moja 

opieszałość lub zaniedbanie; owszem pamiętałem dobrze o tym,  

a zresztą O. Julian przypominał wiernie. Ale co chcesz! Nie mia-

łem z jednej strony czasu, a z drugiej strony odpowiedniego 

usposobienia, które aby mieć trzeba się było pomodlić i mieć 

swobodną myśl i duszę tej sprawie wyłącznie w tej chwili od-

daną. Aż nareszcie dał mi to Pan Jezus dzisiaj uczynić, za co Mu 
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dziękuję i przepraszam za to, co było nieodpowiadanie Mu z mej 

strony. Ten list, tak jak tego sobie życzyłeś, przesyłam na Twoje 

ręce. 

Pisała mi pani Mostowska z Paryża, że jej nie przyjąłeś. 

Bardzo mi to było przykro, ale pocieszam się tą niemal pewno-

ścią, że pomyślałeś o tej biednej osobie w inny sposób, i że mia-

nowicie ta pomoc, jaką te panie odbierają od sióstr miłosierdzia 

jest z Twojego natchnienia i udziału. W każdym razie jednak sro-

gą to jest rzeczą dla tej biednej osoby, takie nie chcenie jej znać, 

a przynajmniej widzieć, i bardzo  bym Ci podziękował mój naj-

droższy Ojcze Aleksandrze, gdybyś to, co uczyniłeś w jakiś miły 

sposób naprawił. 

Od paru tygodni przyjechał tu do nas z Adryanopola O. Wro-

nowski. Temu tydzień jadąc do Subiaco zabrałem go tu z sobą razem  

z O. Julianem. Był tu O. Stefan, a z Mentorelli sprowadziłem O. Pawła  

i mieliśmy w pięciu pedagogiczne posiedzenia, przez pełne dni cztery  

z rana i w wieczór, i przyszliśmy do zupełnego porozumienia co do 

sposobu prowadzenia szkoły i seminarium. Bardzo za to dziękuję Panu 

Bogu, bo jest to fundament na przyszłość. Bardzośmy się dobrze po-

rozumieli, a szczególniej co do treści i metody wychowania. Ojciec 

Stefan był wielką pomocą. Pan Bóg dał mu łaskę przejęcia się do gruntu 

potrzebą chrześcijańskiego wychowania i wybornego zrozumienia na 

czym ono zależy; wyraźnie widzę, że go Pan Bóg na ten cel do naszego 

Zgromadzenia przysłał. Jest tedy za co podziękować Panu Bogu. Ojca 

Waleriana trudno było tu do Subiaco sprowadzać. Nie chciałem go po-

minąć jako Członka Rady, ale z jednej strony nikt go w Rzymie jako 

przełożony domu nie mógł zastąpić, z drugiej strony nie był tak po-

trzebny jako człowiek mniej fachowy w tym kierunku. Co do matki 

Marcelliny, to wyjechała z Rzymu w poniedziałek, 2-go t. m. [w] prze-

de dniu mojego z Rzymu wyjazdu do Subiaco. Otrzymała dzięki Bogu 

wszystko, czego żądała i miała raz drugi przy odjeździe audiencję u Oj-

ca Świętego, który był bardzo łaskawy. Dziś otrzymałem od niej list  

z Wiednia z 9 sierp.[nia] donoszący, że chociaż w sukniach jechały nie 
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doświadczyły nigdzie nieprzyjemności, owszem ciągłych usług i pomo-

cy doznawały, których by im inaczej nie oddawano. W Wiedniu spo-

tkała córkę i zięcia. 

Z Rzymu 13 sierp.[nia] wieczorem. Przywiozłem z sobą list 

otwarty na przypadek, jeżeli byłaby potrzeba dodania czego do niego. 

Dowiedziałem się od O. Waleriana, że przyszedł był przedwczoraj list 

od Ciebie do O. Juliana, ale on go odesłał do Mentorelli. A więc nim się 

dowiem za dni kilka co w nim było, tymczasem ten wysyłam.  

Módlmy się nawzajem za siebie mój najdroższy Ojcze Aleksan-

drze, ja się serdecznie Twoim modlitwom polecam. Pan Jezus z nami. 

Twój w Jego miłości brat i sługa ks. Piotr 

 

 

82. List do O. Leona Zbyszewskiego CR (ACRR 3548) 

 

Rzym, 18 sierp.[nia] 1874 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Leonie. 

Piszę dziś przez matkę list do O. Adolfa z rozporządzeniami 

odpowiednimi, i proszę matki, aby go przeczytała i Tobie udzieli-

ła do wiadomości. Do Ciebie jedno tylko słowo mogę dziś napi-

sać, ale najważniejsze. Proszę Cię na miłość Pana Jezusa, abyś  

w wykonywaniu obowiązków Twoich nie dawał uczuć swojej 

osoby i swojej osobistości, ale tylko dawał uczuć Pana Boga  

i rzecz Bożą. Pamiętaj, jak Cię każda osobistość z mej strony raziła,  

a ja Cię przestrzegam, że Twoja osobistość niezmiernie w Twoim spo-

sobie postępowania jako Przełożonego, innym uczuwać się daje. 

Niech Cię Pan Bóg oświeca i prowadzi w tej najdelikatniejszej rzeczy. 

Dziś tylko to jedno słowo przesyłam. Weź je jako dowód szczerej mi-

łości. Witam Cię najserdeczniej w Jazłowcu i wszelkich łask Bożych  

z duszy życzę. Pan Jezus z nami.  

Twój w Jego miłości brat i sługa ks. Piotr 
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83.  List do O. Juliana Felińskiego CR (ACRR 2200) 

 

Rzym, 26 sierp.[nia] 1874 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Julianie. 

Do dzisiaj tedy bawiłem jeszcze w Rzymie. Jutro dopiero wraz  

z kardynałem, wyjeżdżam przez Valmontone, Palestrinę i Genzano do 

Subiaco. Kardynał tam zabawi dni kilka i 2 lub 3 wrześ.[nia] rozpo-

cznie swoją wizytę pasterską. Bardzo byś dobrze zrobił, gdybyś 4-go 

lub 5-go zawitał do nas, pomówilibyśmy o naszych sprawach. A tym-

czasem przesyłam Ci tu różne listy. Przesyłam zaś przez Marocca
44

. 

Wytłumaczyłem sobie, że to i najprędsze, i najlepsze, i najpewniejsze, 

a kosztować będzie tylko 4 liry, po 2 liry tam i na powrót do Tivoli, bo 

z Tivoli i do Tivoli, do Mentorelli i z Mentorelli może łatwo pieszo się 

dostać. Posyłam przez niego żądane pieniądze w ilości 300 lir[ów], 

które tu do listu wkładam. 

Z O. Antonim odbyłem rekolekcje. Wypadło z nich, żeby go do 

Ameryki posłać. Ponieważ ta misja była już na wpół zdecydowana, 

więc ją zdecydowałem do reszty i objawiłem O. Antoniemu to jego 

przeznaczenie, z czego jest zadowolony i bardzo, o ile na niego. Co do 

O. Edwarda, zobaczysz z przyłączonego listu, że go O. Tomasz chętnie 

do Adryanopola przyjmuje. Jest to, co na dzisiaj wydaje się dla O. Ed-

w.[arda] najstosowniejsze i on sam na to przystaje. Życzy on przed 

wyjazdem odbyć rekolekcje i to w Mentorelli, jeśli być może. Pomówi-

my o tym, bo nic nagłego. Można go będzie i w połowie września, a na-

wet w drugiej wyprawić. Paszport dostaniemy w ambasadzie fran-

cuskiej, jak i dla O. Pawła. Do tego potrzeba będzie, abym był w Rzy-

mie, ale ja w połowie września myślę być tutaj znowu. 

___________ 
44

  MARROCCO ANTONI, kleryk (1856-?) – Pierwsze śluby złożył 13 kwietnia 

1876 r. W 1877 r. opuścił Zgromadzenie. 
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Bratu Antoniemu dałem na podróż do Ceprano do jego ro-

dziny. Wybiera się na dni dziesięć, wyjedzie za 2 lub 3 dni.  

O. Walerian pojechał do Subiaco, coraz bardziej chory. Zaczy-

nam się lękać. Zostawiłem tu O. Karola, aby obsługiwał kościół. 

Ułożyłem z nim jego porządek dzienny. Miałem dłuższą i dosta-

teczną rozmowę o stanie jego duszy. Zdaje się, że go przekona-

łem co do powołania i reszty, i idzie o to teraz (tak i jemu wy-

perswadowałem), aby w rekolekcjach utwierdzić tylko te posta-

nowienia, a nie stawić kwestii ab integro.  

Z ks. Machdzickim miałem także konferencje i dwie długie 

spowiedzi i jak na teraz zdaje się wszystko w porządku. Chętnie 

bardzo w bibliotece pracuje, dałem mu za pomocnika brata Wa-

syla, z którego zdaje się kontent. Ks. Weber odbywa rekolekcje. 

Mówił mi O. Franzelin, że swój egzamin świetnie odbył. Siedzi 

na rekolekcjach w Coll.[egio] Germ.[anico] pojutrze ma wyje-

chać, ale mnie już nie będzie. Pożegnaliśmy się b.[ardzo] czule. 

Ma wszystko uczynić we Lwowie, aby do nas wrócił. Nie wiem, 

o ile rekolekcje te jego postanowienia utwierdzą. Kłaniam [się] 

tam wszystkim na Mentorelli i z serca błogosławię. Ciebie mój 

najdroższy Ojcze Julianie żegnam i do serca w Panu przyciskam. 

Pan Jezus z nami. 

Twój w Jego miłości ks. Piotr 

Do Kowalskiego ja sam odpiszę po widzeniu się z Tobą. 

 

 

84.  List do O. Juliana Felińskiego CR (ACRR 2201) 

 

Subiaco, 30 sierp.[nia] 1874 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Julianie. 

Brat Piotr jest nieco chory, zaziębił się był i ma nieco cięż-

kości na piersi, ale ponieważ osioł po niego przyszedł, a stan 

zdrowia jego nie jest znowu grożący, więc go puszczam do Men-
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torelli z zastrzeżeniem, że po przybyciu trzeba mu będzie dać 

jakiś dzień odpoczynku, choćby nawet w łóżku, żeby zupełnie 

przyszedł do siebie. Nic nie mam nowego do doniesienia. Jeste-

śmy dzięki Bogu wszyscy zdrowi, a z kardynałem w najlepszej 

komitywie, to jest wcale sobie nie zawadzamy. O. Antoni został 

w Rzymie i będzie odbywał, a tą razą chętnie, nowennę do Matki 

Boskiej. Na święto, to jest nazajutrz, chce ruszyć na Mentorellę  

i tam ze wszystkimi się pożegnać. Dałem mu nawet na to kilka 

franków. Potem chciałby mnie tu odwiedzić, ale o tym pomówi-

my da Pan Bóg za Twoim tu przybyciem. O. Walerian wciąż nie-

zdrów, choć tu w Subiaco nieco mu lepiej. Wszystkich tam  

w Mentorelli najserdeczniej pozdrawiam i z serca błogosławię. 

Pan Jezus z nami. 

Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 

 

85.  List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1167) 

 

Subiaco, 1 września 1874 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze. 

Twój list z 27 sierpnia otrzymałem wczoraj tu w Subiaco, gdzie 

właśnie bawi w tej chwili i kardynał Monaco. Kolegium całe mieszka 

w jego pałacu, dał on nam część jego (bo jest ogromny) na villeg-

giaturę z gotowymi łóżkami i narzędziami kuchennymi, prawdziwie 

kardynalska uprzejmość. Właśnie wczoraj przyszły razem oba listy 

Twoje pięciokrotnie opieczętowane i do niego, i do mnie, adwokat Jel-

la, marszałek dworu kardynała wydobył je razem w miasteczku na 

poczcie i przechadzając się razem z kardynałem wieczorem na po-

dwórzu, wspólnieśmy je odebrali i wzajemnie sobie komunikowali. 

Nie mógł być lepszy zbieg okoliczności. Polecił mi napisać pokwi-

towanie, abyś na nie długo nie czekał, a co do błogosławieństwa pa-

pieskiego, będzie o nie prosił dopiero za swoim powrotem do Rzymu, 

co dopiero w przyszłym miesiącu nastąpi, bo ten miesiąc cały prze-
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znacza na wizytę pasterską, którą rozpocznie 5 t. m. i przez ten cały 

czas w Rzymie nie będzie. Aby zbieg okoliczności był zupełny znaj-

duje się w tej chwili w Subiaco i O. Walerian także, niedomagający na 

zdrowiu, który w tym samym czasie był również na podwórzu, i któ-

remu współcześnie list Twój wręczyłem. Ze wszech miar tedy była 

doskonała, jak ją Włosi nazywają, combinazione. 

 Ta przesyłka była kardynałowi wielce przyjemną i z tego po-

wodu mówił także uprzejmie o kochanym Ojcu Aleksandrze. Przy-

łączam tu list od O. Waleriana. Dziwi mnie nieco, że mi nic nie piszesz 

o moich dwóch listach do siebie, a szczególniej o tym, w którym był 

list do O. Władysława, i jak on moje dyspozycje przyjął? Proszę bar-

dzo o słówko.  

Zresztą zdrowi jesteśmy dzięki Bogu. Proszę nam też o sobie 

więcej pisać. Pan Jezus z nami. 

Twój w Jego miłości ks. Piotr 

[P. S.] Kłaniam [się] najuprzejmiej kochanemu O. Józefowi, 

do którego spodziewam się w tych wakacjach napisać.  

Pani Borowskiej przesyłam najpiękniejsze ukłony. Jej syn 

chrzestny Bolesław z via della Vite 58 przypomina się jej 

najgoręcej. Biedak jest w biedzie i prosi o sukurs. Dał mi nawet 

list do niej, ale w przejeździe z Rzymu nie wiem, gdzie się mi 

podział, a nie chcę go teraz szukać, bo człowiek na pocztę czeka. 

Jak znajdę poślę, a tymczasem pani Borowska i bez tego może 

odpowiedzieć przysyłając cokolwiek swojemu Bolesławowi, bo 

tak się nazywa. Trzeba było widzieć z jaką miną mówił sono il 

Boleslao! Spytałem się go czy nie: il Grande. Ale dość niski.  

Kłaniam [się] Ojcom kochanym. 
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86.  List do O. Leona Zbyszewskiego CR (ACRR 3549) 

 

Rzym, 18 września 1874 [r]. 

Mój najdroższy Ojcze Leonie. 

Twój list zaczęty w Ropie, a skończony w Jazłowcu w tej chwili 

otrzymuję. Przyznam Ci się, że niczego mniej nie oczekiwałem, jak 

podobnego wystąpienia z Twej strony z powodu mego listu do  

O. Adolfa. Tylko nie myśl zaraz z początku, że to jest już wyrzut co 

powiedziałem, bierz słowa w prostym ich znaczeniu: mówię, że nicze-

go mniej nie oczekiwałem, to jest, że to była dla mnie wielka niespo-

dzianka, a następnie zdziwienie, żeś Ty wziął w ten sposób mój list do 

O. Adolfa. 

Szkoda, że nie mam kopii tego listu i muszę czekać, aż mi go 

przywiezie, jeżeli przywiezie O. Adolf, żebym mógł sam osądzić, jak 

Ty mój drogi O. Leonie, a zdaje się, że nie sam jeden ten list mogłeś  

w ten sposób zrozumieć. Ale, o ile ja ten list pamiętam, i o ile czuję za-

miar, jaki miałem w jego napisaniu, zamiar który pamięcią swoją, czyli 

skutkiem jest we mnie dotychczas obecny (virtualiter perseverat) ten list 

był następnej treści: „wyrażałem Ojcu Adolfowi, że go czekam w Rzy-

mie i bardzo mile go tu przyjmę, jednakże dodawałem na wszelki przy-

padek, że ten przyjazd do Rzymu nie jest nieodwołalny, że może zajdą 

okoliczności, w których wypadnie, ażeby on na miejscu tam pozostał  

(a pod tymi okolicznościami, chociaż mu o tym przez dyskrecję nie pi-

sałem rozumiałem zdanie matki Marcelliny i Twoje doń przystanie). Że 

przeto na taki przypadek niech będzie gotowy, a tymczasem niech się 

modli, i niechaj mi doniesie o swoim usposobieniu. Jeżeli użyłem, cze-

go wcale nie pamiętam, innego wyrażenia, jeżeli np. powiedziałem, że-

by mi doniósł o swoim zdecydowaniu się, to ze wszystkiego było oczy-

wistym, że nie było i być nie mogło mowy o zdecydowaniu się ze-

wnętrznym ze skutkiem w czynie, tylko była mowa o wewnętrznym, to 

jest o gotowości, o dobrej woli. To ze wszystkiego wypływało, a już  

i z tego, że nie odwoływałem rozkazu przyjechania do Rzymu, tylko go 

zawieszałem. 
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A teraz Ci powiem, dlaczego to zawieszenie. Przed samym 

wyjazdem matki z Rzymu było podobieństwo i mowa o parafii 

jazłowieckiej dla nas. Oczywista, że czy Ty, czy O. Kalinka był-

by wyznaczony na proboszcza, każdy z Was potrzebował wika-

riusza i to właśnie takiego jak O. Bakanowski. To jedno cały mój 

list tłumaczy, to przypuszczenie zawierało w sobie owe okoli-

czności, o których wyżej mówiłem, że o nich miała sądzić matka 

Marcellina, a Ty przystać na to (lub też nie przystać, a kładę to  

w nawiasie, żeby uchylić możebne nieporozumienie). Zaś, dlate-

go matka Marcellina miała pierwsza sądzić o tym, że ona musia-

łaby udawać się do arcybiskupa, ona do Błażowskiego itd. Zdaje 

się, że się jako tako wytłumaczyłem. Mówię jako tako, bo inaczej 

trzeba by mieć ów list pod ręką i pisać daleko więcej. 

Drogi mój Ojcze Leonie wyraźnie Szatan wpędził Ci do duszy 

uprzedzenie, że ja mam do Ciebie złe usposobienie. Przyznajesz się do 

tego, że je miałeś w tym przypadku z tym jeszcze dodatkiem, że je 

mam do Ciebie jednego. Potem od tego dodatku odstąpiłeś, ale czy od-

stąpiłeś od całego, od samej treści swego przypuszczenia? Póki je mieć 

będziesz wierzaj mi, że jesteś w wielkim nieporządku. Gdybyś nie 

miał był tego przypuszczenia i uprzedzenia inaczej byś był zrobił. 

Byłbyś sobie dać kazał list mój do Ojca Adolfa, przeczytałbyś go był 

spokojnie i byłbyś bardzo łatwo widział prawdziwe jego znaczenie. 

Co Cię jeszcze zamąciło, to przywiązanie do swoich projektów 

ułożonych z góry. Postanowiłeś z góry nie mieć z sobą O. Adolfa  

w Jazłowcu. Więc to już było dla Ciebie rzeczą absolutną i ani przypu-

szczałeś przypadku, w którym przeciwny wypadek mógłby mieć miej-

sce. Tymczasem coś podobnego przemknęło się przed nami, to jest pa-

rafia w Jazłowcu. Jeżeliby to miało było przyjść do skutku, czybyś 

mógł był wtenczas mówić mi tak, jak czynisz w swym liście, że sobie 

zamawiałeś w Rzymie, aby O. Adolfa nie było z Tobą w Jazłowcu? 

Że ja Ci to przyrzekłem, itd? Przyrzekłem, ale w innych 

okolicznościach. W hipotezie zaś jaka służyła za podstawę do 

mego listu Ty sam pierwszy powinien byś mnie był prosić  
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o O. Adolfa za pomocnika. W tej hipotezie wszystko się zmienia 

i mój list jest zupełnie usprawiedliwionym, i jest nim teraz nieza-

wodnie przez Ciebie samego. Szkoda tylko, że nie przypuściłeś  

z góry na moją korzyść, że ja jednak mogę mieć rację, że może 

być taka hipoteza, w której rzecz inaczej może się obrócić, niż Ty 

ją z góry stawiałeś. Bądź przekonany mój najdroższy Ojcze Le-

onie, że ja chcę z Tobą największej zgody, miłości, jedności, ale 

proszę Cię w imię tejże samej miłości Pana Jezusa, abyś złożył  

z serca wszystkie uprzedzenia, posądzenia i przesądzenia wzglę-

dem mnie także. 

Co mnie bardzo pociesza i daje rękojmię, że przyjdziemy 

do pełnego porozumienia i kiedyś da Pan Bóg do zupełnej je-

dności, to zacne i poczciwe, a zarazem zakonne uczucia, z który-

mi się do mnie odzywasz. Niech Pan Jezus Ci błogosławi i to do-

bre, które w Tobie złożył od przyleciałości złych oczyszcza i do 

pełnego skutku i czynu prowadzi. 

Na tym przestaję na teraz i przechodzę do spraw bieżących.  

A naprzód dobrze poszła sprawa z Mejsebugiem, bardzo dobrze. 

Zdania sprawy wystosujemy, a również i co do Bułgarii. Proszęż 

nam odesłać owe 400 florenów, bo bardzo ich potrzebujemy,  

a prócz tego i owe 500 rubli, które dobrze zrobiłeś, że zatrzyma-

łeś. Trudno pojąć takiego rozporządzenia pieniędzmi poza prze-

łożonym, jak w Krakowie i w Paryżu to uczynili z powodu tych 

500 r.[ubli]. A tu przede wszystkim trzeba jeszcze u papieża wy-

prosić, aby nam pozwolił te pieniądze przyjąć zmieniając intencję 

donatorów, o tym nie pomyśleli. Dziękuję raz jeszcze za Meysen-

buga.  

Smolikowski musiał jechać przez Galicję, bo na niego ro-

dzice czekali we Lwowie, a Wronowski
45

 nie tylko dla towarzy-

___________ 
45

  WRONOWSKI ŁUKASZ CR – ur. 13 sierpnia 1839 r. Święcenia kapłańskie przy-

jął 18 stycznia 1873 r. Zmarł 18 czerwca 1902 r. 
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stwa, lecz miał interesy pieniężne po drodze, w Lajbach itd. Nie 

trzeba nigdy przesadzać. Do Jazłowca nie pozwoliłem im za-

jeżdżać bez zapytania, O. Michała im nie przyrzekałem, nie po-

trzebuję o tym i mówić. Była tylko mowa o możebnym posłaniu 

go tam i to jeszcze głównie przez O. Juliana. Tyle na dzisiaj. Pi-

sywać do Ciebie chcę regularnie i niech Ci będzie dowodem ten 

pośpiech w pierwszym odpisywaniu na pierwszy list Twój, które-

go długo zbyt długo czekałem.  

My tu dzięki Bogu zdrowi jesteśmy i O. Waler.[ian] zdrow-

szy, a był chory. Z Ameryki już jeden przyjechał, dzielny 19-letni 

chłopiec. Zdążają dwaj drudzy. Pan Jezus z nami. 

Twój w Nim brat i sługa ks. Piotr 

 

 

87.  List do O. Juliana Felińskiego CR (ACRR 2202) 

 

Subiaco, 25 wrześ.[nia] 1874 [r]. 

 

Mój drogi Ojcze Julianie. 

Otrzymałem listy. Na telegram Podoskiego posyłam odpowiedź. 

Kochany pan Leon trochę mąci wodę, w najlepszych intencjach.  

A może też z tego co będzie. Posyłam listy Funckenów. O. Ludwika 

bardzo dobry. Pierwszy raz taki. Odpisałem osobno na oba. Br. Kazi-

mierz już był wyszedł przed otrzymaniem dzisiaj z rana telegramu. 

Nic nie szkodzi. Przejdzie się do Siciliano, skąd dziś wieczorem ma 

wrócić. 

Nie piszę osobno do O. Waleriana, ale pozdrowiwszy go 

serdecznie powiedz, że w odpowiedzi na jego uwagi o bracisz-

kach proszę go bardzo, aby się chciał zupełnie zająć braciszkami. 

Będzie to wielka usługa dla Zgromadzenia. Ten punkt wielce 

mnie obchodzi i od trzech dni, kiedy jego list otrzymałem, myślę 
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o tym i coraz bardziej, i cieszę się, że o tym myślał sam z siebie 

O. Walerian i proszę go, aby się tym zajął. Pan Jezus z nami. 

Twój w Jego miłości ks. Piotr 

Czy O. Adolf przyjechał? Witam. Czy O. Kalinka został  

w Krakowie? W razie, jeżeli stamtąd wyjechał proszę nam o tym 

dać znać przez telegraf. 

 

88.  List do O. Juliana Felińskiego CR (ACRR 2203) 

 

Subiaco, 3 paźdz.[iernika] 1874 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Julianie. 

Przyrzekłeś mi, że przez Szyryna przyślesz mi listy i dlate-

go czekałem na przyjazd tegoż i nic Ci nie pisałem. Kiedy on 

przyjechał i nic mi nie przywiózł chciałem już nazajutrz pisać, 

kiedy otrzymałem telegram, że przyjeżdża do Subiaco O. Wale-

rian. Telegram był od kanonika Mastrangeli z Tivoli. Więc zno-

wu czekałem myśląc, że on mi co przywiezie. Nie przywiózł. 

Było to wczoraj. Dzisiaj tedy piszę do Ciebie. 

Ja popisałem listy i do Ameryki, i do Adryanopola szkoda 

tedy, że mi nowych od razu nie przysłałeś. Byłbym już powtórnie 

napisał do Adryanopola, żeby sobie nic nie robił z Galaberta  

i z Nila i nie psuł krwi niepotrzebnie. Twoja rada, czy myśl, mój 

drogi O. Julianie, żeby O. Kalinka zajechał do Adryanopola, bar-

dzo mi się podobała i nie tylko podobała, ale widzę konieczność 

zrobienia tego. Już napisałem do O. Waleriana o tej myśli, i że to 

jest moim życzeniem, proszę go o jego zdanie i o gotowość. Zo-

baczymy, co odpisze. Miałem długi list od O. Jana z Adryano-

pola i z wiadomości, jakie daje cała ta misja zdaje się być w by-

cie swoim zagrożona i lada dzień runąć mogąca. Ale trzeba do-

kładniej to poznać, a O. Kalinka najlepszy do tego. Rzecz jest 

ważna i poważna, i trzeba się nam serio nią zająć. To co mi do-
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nosisz pobieżnie o Chicago również jest ważne, chociaż nie  

w tym stopniu. Pomówimy o tym da Pan Bóg. Tymczasem, jeżeli 

O. Barzyński jest w Chicago, sprawa może się na całą zimę uci-

szyć. I jedna, i druga sprawa nie jest jednak taka, żebym miał na-

tychmiast do Rzymu przyjechać. Koniecznie muszę owo Votum 

do Propagandy przynajmniej znacznie posunąć, żeby móc zacząć 

drukować, ach dałby Bóg, żebym mógł skończyć. Idzie tu nie tyl-

ko o moją sławę, ale o sławę Zgromadzenia; kiedy mówię sławę, 

to tu znaczy spełnienie obowiązku. M[onsi]g[no]r. de Luca przy-

rzekł poprawić ową prośbę (o jednego nie członka rady); trzeba 

czekać. Co do zatwierdzenia przez Propagandę pomówimy, da 

P.[an] Bóg. Myślę tu przeto zabawić do soboty. Proszę jednak nie 

rozpowiadać, że wrócę w sobotę, żebym nie spotkał tłumu przy 

przyjeździe jak przeszłą razą. Przyślij, jeśli łaska listy ważniejsze 

pod jedną kopertę. Pan Jezus z nami. 

Twój w Nim z duszy ks. Piotr 

Za obronę moją przed O. Leonem serdecznie dziękuję. Napisał 

był do mnie list o 14, czy 16 stronicach z żalami, że O. Bakanowskie-

go w Jazłowcu przypuszczał, że można było w danym razie zostawić. 

 

 

89.  List do O. Juliana Felińskiego CR (ACRR 2204) 

 

Subiaco, 5 paźdz.[iernik] 1874 [r]. 

 

Kochany mój O. Julianie. 

Odsyłam telegram. Coraz bardziej widzę, że gdybym nie 

miał tutaj tych dni kilkunastu nigdy bym owej pracy dla Propa-

gandy nie mógł napisać. Da Pan Bóg w sobotę przyjadę. Już nie-

długo, a spodziewam się przez te kilka dni jeszcze więcej zrobić, 

niż w Rzymie przez tygodnie. Pan Jezus z nami. 

Twój w Nim ks. Piotr 
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[P. S.] O. Walerian jeszcze tutaj. Jutro myśli ruszać do 

Mentorelli. Prosiłem go, żeby tam został w przyszłą niedzielę. 

 

90.  List do O. Juliana Felińskiego CR (ACRR 2205) 

 

Subiaco, 6 paźdz.[iernika] 1874 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Julianie. 

Chociaż zbliża się dzień mojego przyjazdu prosiłbym je-

dnak o przysłanie mi owych druków z Kongregacji Indeksu, bo 

bym w wolnych chwilach szczególniej w podróży mógł je po-

prawić. Do tego najlepszy sposób zapieczętowawszy je na nowo 

w takim formacie jak były przysłane od sekretarza, obwinąć je 

potem w jakiś gruby i pospolity papier, który już nie trzeba pie-

czętować tylko sznurkiem lub nitką związać, żeby nie miało po-

staci listu i woźnica nie był do odpowiedzialności pociągnięty,  

i na tym zwierzchnym papierze napisać adres do mnie. O. Antoni 

już 3 razy mi w podobny sposób druki przysłał. Możesz ten 

pakiet przez Franciszka oddać wetturinowi [dorożkarzowi] we 

środę wieczorem do późnej nocy, a ja go tu we czwartek około 4 

otrzymam. Nie odpisuję na nic więcej, bo w sobotę mam nadzieję 

zobaczenia się. Co to znaczy, że od matki Marcelliny tak długo 

nie ma wiadomości? Pan Jezus z nami. 

Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 

91.  List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1168) 

 

Subiaco, 7 paźdz.[iernika] 1874 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze. 

Proszę się nie dziwować, że od razu na list Twój z 22 

września nie odpisałem. Zresztą nic nie mogłem uczynić będąc tu  
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w Subiaco. 11-go t. m. będę już z powrotem w Rzymie i to na do-

bre, wtedy z całego serca zajmę się tymi sprawami. Jedna z przy-

czyn i to główna, dlaczego od razu nie odpisałem jest ta sama, która 

mnie tu do Subiaco sprowadziła.  

Mam bardzo ważną sprawę, to jest pracę powierzoną mi przez 

Propagandę do obrobienia, która mi już z miesiąc czasu zabrała: 

usunąć musiałem niemal wszystko na bok, aby się nią zająć. Naprzód 

jest dlatego ważna, że mi została powierzoną przez wszystkich kardy-

nałów zebranych na posiedzeniu S. Kongregacji Propagandy, chociaż 

nie jestem konsultorem tej Kongregacji, więc rzecz nadzwyczajna  

i tym bardziej muszę temu odpowiedzieć. Jest to powód zewnętrzny. 

Wewnętrzny powód jest waga tejże sprawy samej w sobie. Jest to 

bowiem przejrzenie (revisio) Soboru biskupów rumeńskich (unickich) 

w Transylwanii, odbytego temu dwa lata, a który jest ze dwa razy tak 

obszerny jak Sobór Zamojski. Ten Sobór ma być uważany jako dopeł-

nienie Soboru Zamojskiego i ma stanowić jakoby prawidło dogma-

tyczne i „Kodeks Prawa Kościelnego dla Unitów”. Cała niemal „Teo-

logia” i „Prawo Kanoniczne” wchodzi do niego. Możesz tedy sobie 

wyobrazić, co to za praca, i że się od niej trudno oderwać, jak się raz  

w niej siedzi.  

Dzięki Bogu już największe trudności pokonałem, chociaż ma-

terialnie zbliżam się zaledwie do połowy tej pracy. Ale da Bóg, że ta 

druga część, która mi zostaje już łatwiej popłynie. Stąd mam Ci mało 

wiadomości do doniesienia. Kardynał Monaco jest bardzo dla nas 

łaskawy. Zresztą już parę dni tylko będziemy tutaj siedzieli. 

Przysłałeś mi kiedyś list do ks. Siemieńskiego. Spoczywa 

on u mnie, bo przyszedł po jego odjeździe, a nie wiem, gdzie mu 

go odesłać. Dziś urwałem sobie kilka chwil od mojej pracy, więc 

już napiszę i słów kilka do pani Pusłowskiej. Bardzo się polecam 

mój najdroższy Ojcze Aleksandrze Twojemu sercu i Twoim mo-

dlitwom, a również serdecznie dziękuję za przysłane 1.000 fr. 

Niech Ci Pan Jezus zapłaci tysiączną Swoją łaską. Ojcu Józefo-
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wi, jeśli jeszcze jest w Paryżu, OO. Władysławowi i Karolowi 

serdeczne pozdrowienia. Pan Jezus z nami.  

Twój w jego miłości brat i sługa ks. Piotr 

 

A co się stało z ową Żmudzianką? Czy jest u wizytek? Proszę za 

daną sposobnością i tym ostatnim najszczersze oświadczyć życzenia. 

P. S. List do pani Pusłowskiej napisałem i osobno wysyłam, 

bo mi się zdaje, że tak grzeczniej. Ustęp, o który Ci chodziło mój 

drogi Ojcze Aleksandrze brzmi następnie; „polecam też samej  

i łaskawej Pani, Jej sercu, Jej pamięci i Jej modlitwom całą naszą 

gromadkę, bo pod wszelkimi względami potrzebujemy współ-

czucia i łaski dusz miłosiernych.” 

 

 

92.  List do O. Juliana Felińskiego CR (ACRR 2206) 

 

Rzym, 27 paźdz.[iernika] 1874 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Julianie. 

Oddawca tego listu jest ks. Żmigrodzki, kanonik i profesor Se-

minarium w Żytomierzu. Bardzo wydaje się poczciwy i zacny. Był  

w Jerozolimie, a teraz (dziś z rana) przyjechał do Rzymu, gdzie tylko 

parę (4 jak mi mówi) dni chce zabawić. Przyszło mi na myśl, ale tego 

mu jeszcze nie powiedziałem, żeby z nim pójść na audiencję Ojca 

Świętego. Nic mu o tym jeszcze nie mów. Tymczasem trzeba się nim 

zająć. Mieszka w Minerwie i ma przy sobie pielgrzyma z Warszawy, 

którego spotkał w Jerozolimie, także zdaje się poczciwego człowieka. 

Przyrzekłem mu, że mu dam kogo z naszych do oprowadzenia po 

Rzymie, bo mi się zdaje, że to trzeba uczynić. Najlepszym będzie brat 

Kazimierz, zwłaszcza że mamy przed sobą parę dni wakacji, w któ-

rych jest jeszcze wolny. Trzeba tedy zrobić tę ofiarę i niech br. Kazi-

mierz będzie przez te kilka dni na jego usługi. Proszę pomyśleć o wi-

kariacie, a również żeby mógł mieć Mszę [świętą] na grobie św. Pio-
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tra. Dzisiaj o czwartej proszę nie przychodzić, bo będę spowiadał, to 

dzień spowiedzi. Odłóżmy da Pan Bóg na jutro. Za list matki bardzo 

dziękuję. Pomówimy da Pan Bóg o wszystkim. Pan Jezus z nami. 

Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 

 

93.  List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1169) 

 

Rzym, 13 listop.[ada] 1874 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze. 

Podobało się Panu Bogu nawiedzić mnie chorobą. Zaraz po 

skończeniu rekolekcji w Kolegium, trzecich jakie dawałem tego 

roku, ale wskutek innych przyczyn musiałem położyć się do łóż-

ka i byłem w nim dotychczas. Dziś dzięki Bogu wszystko prze-

szło. Piszę natychmiast do O. Aleksandra, a naprzód dla zapomnienia, 

że nie zapomniałem o dawnych poleceniach w Subiaco otrzymanych. 

Jeszcze z domu nie zacząłem wychodzić, da Pan Bóg, że to nastąpi  

i wezmę się do załatwienia rzeczy. 

Podczas mojej choroby przyszedł Twój list z 3-go listopada. 

Najważniejszą w nim sprawą jest kapelaństwo wojskowe Ojca 

Władysława. Szkoda, że przed podaniem go na ten obowiązek 

nie porozumieliśmy się co do rzeczy samej, bo ona jednak obcho-

dzi samego ducha Zgromadzenia i wchodzi lub nie do jego po-

wołania. Moim zdaniem, które jest zresztą zdaniem reszty rad-

ców, my nie powinniśmy się podejmować podobnego kapelań-

stwa. Racje są widoczne. 

1/ To nas wytrąca jako Zgromadzenie z naszej drogi, która 

ma być ściśle zakonną. 

2/ To wystawia członka na to poświęconego, że przestaje niejako 

należeć do Zgromadzenia i musi, że tak powiem odzakonnić się, 

zwłaszcza że nie może ich być dwóch razem z trzecim braciszkiem  
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i żyć w gronie wspólnym. Przyznaję, że osobiście dla O. Władysława 

takie położenie byłoby odpowiednie, ale osobiście powtarzam, jako 

dla człowieka nie jako dla członka Zgromadzenia. My O. Władysława 

nie chcemy tracić jako członka Zgromadzenia, więc nie możemy po-

zwalać na to, co go odzakonnia i odprowadza coraz dalej i dalej od 

Zgromadzenia. Dla tych powodów nie mogę pozwolić na to kape-

laństwo. I dlatego proszę Cię mój drogi Ojcze Aleksandrze, a nawet  

w razie potrzeby w imię Boże rozkazuję (ponieważ sam żądasz roz-

kazu), abyś cofnął podanie O. Wład.[ysława] na kapelaństwo wojsko-

we i dołożył starań, aby ta rzecz zupełnie została pogrzebana i tak jak 

gdyby nigdy nie była była. Dawno nie miałem wiadomości od  

O. Władysława. W tych dniach da Pan Bóg sam do niego napiszę. 

 A teraz donoszę, że stanęło na tym, aby dla utrzymania mi-

sji w Chicago wysłać tam ks. Machdzickiego i ks. Maleckiego. 

Długo byłoby opisywać jak rzecz do tego przyszła, szczególniej  

z tym ostatnim, który jak dawniej nie chciał, tak teraz chętnie je-

dzie do Ameryki. Jestem jeszcze za słaby do dłuższego pisania, 

zresztą poproszę O. Juliana, aby to opisał. Za kilka dni ruszę da 

Pan Bóg w podróż, może do tego czasu zajdzie jeszcze jaki od-

cień w tej sprawie. Zamawiam tymczasem gościnność dla nich  

w Paryżu. 

Z nowicjuszów przybyłych z Ameryki bardzo jestem zado-

wolony. Daj Boże nam z Polski takich, ale to zdaje się prędzej 

nie nastąpi, aż zaczniemy sami wychowywać młodzież. Wierzaj 

mi mój drogi Ojcze Aleksandrze, że mi bardzo na sercu jak naj-

prędzej wprowadzić się do Galicji. Da Pan Bóg! 

 Kłaniam [się] i serdecznie pozdrawiam O.Władysława i Ka-

rola. A O. Józef co porabia? Gdzie teraz? Polecam się Twemu 

najlepszemu sercu i modlitwom mój najdroższy Ojcze Aleksan-

drze. Pan Jezus z nami! 

Twój w Jego miłości ks. Piotr 
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Bardzo przepraszam za drugą stronicę, ale przepisywać nie 

czuję się na siłach. Chciałem list skopiować i zrobiło mi się 

nieszczęście. Te kopie - machinowe nic niewarte. Dziś czytałem  

w Univers o jakiejś zupełnie nowej (Univers, 11. Nov.). Annonce 

jest taka; 

Ne faites plus imprimer. Nouvelle Presse de Paul Abat 1. 

rue Baillif, en face la banque 8 formats. (do 10.000 egzempla-

rzy). Czy nie mógłby O. Aleksander zrobić wielką łaskę i spraw-

dzić, czy rzecz odpowiada zapowiedzi. Jest wielka gwałtowna 

potrzeba nie tylko kopiowania, ale i na kilka rąk odbijania listów. 

Wtenczas radcy inaczej by wiedzieli o tym, co się dzieje w Zgro-

madzeniu. Jeśli łaska tedy. 

 

 

94.  List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1170) 

 

Rzym, 18 listop.[ada] 1874 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze. 

Polecam Ci oddawcę, Tomasza Korbutowicza, który był w Se-

minarium Wileńskim przez lat pięć, a w Kolegium Polskim przez rok. 

Z powodu pierwszych nauk swoich bardzo słabych, nie mógł być dalej 

w Kolegium, bo z tutejszych kursów nie mógł nie korzystać. Że jed-

nak jest poczciwy, pobożny, a praktycznie z nauką religii i małej teo-

logii obeznany, gdzieś przeto na wsi albo na misji może być pożytecz-

nym księdzem. Umie tylko po polsku, więc najlepiej dla niego w mi-

sjach teksaskich. Dlatego posyłamy go do naszego poczciwego ks. 

Dubuis, który go niezawodnie chętnie przyjmie i na księdza wyświęci. 

Opatrzyliśmy go jak mogli na drogę. 325 lir włoskich dało Kolegium, 

a 300 pożyczyliśmy mu na rachunek albo biskupa, jeżeli się zgodzi, 

albo jego z czasem. Ponieważ liry stoją teraz bardzo nisko, więc te 

pieniądze razem nie wynoszą jak 560 fr., jednakże w Paryżu będzie 

zapewne miał jeszcze 450 fr. złotem, co mu mniej więcej do Galves-
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tonu na 3-cią klasę wystarczy. Jeżeli jednak możesz mu co skąd wydo-

stać jeszcze, będzie to miłosierny uczynek. Zresztą ks. Śnigorski 

będzie mógł dobrze co do kosztów objaśnić. Bardzo, bardzo Ci mój 

drogi O. Aleksandrze tego poczciwca polecam. O. Julian miał Ci 

dziś, jutro napisać, co się stało z ks. Moleckim. Po danych i ode-

branych objaśnieniach zostaje na powrót w Zgromadzeniu. To 

zmienia całą postać rzeczy - nie jedzie już do Ameryki, a więc 

ani ks. Machdzicki. Stało się tedy według Twego życzenia. Pan 

Jezus z nami. 

Twój w Jego miłości ks. Piotr 

Ojcom kłaniam [się]. Toż i ks. Śnigorskiemu. 

 

 

95.  List do O. Leona Zbyszewskiego CR (ACRR 3550) 

 

Rzym, 19 listop.[ada] 1874 [r]. 

 

Mój najdroższy w Panu Ojcze Leonie. 

Pisałem do matki i już mój list kończyłem, kiedy Twój nad-

szedł. Napełnił on mnie taką pociechą i tak jest zresztą ważny, że 

nie chcę wysyłać listu do matki, żeby i do Ciebie, choć słów kil-

ku tuż na razie nie napisać. 

Mój najdroższy, jakaż to łaska Pana Jezusa nad nami! Jaki On 

dobry, jaki cudowny! To co zrobił z Tobą jest prawdziwym cudem Je-

go dobroci i miłości. Ty się o tym coraz bardziej przekonasz im dalej  

i więcej skutki tej łaski rosnąć będą w Twej duszy. Zobaczysz, że to 

nowe życie zaczęło się w Tobie, życie prawdy, łaski, miłości, Boga 

samego w Tobie. 

Drogi mój Ojcze Leonie teraz wszystko okaże się w innym 

świetle przed Tobą samym. Teraz nie będzie żadnej trudności między 

Tobą a mną, bo obaj będziemy chcieli jednego: Boga, Jego prawdy  

i woli, i będziemy wszystko jednakowo widzieli. Teraz będzie zgoda, 
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miłość, jedność. Dzięki Bogu! Już zima minęła, burze przeszły i ode-

szły, teraz słońce i wiosna pogody Bożej między nami. Ja Ci nie 

umiem powiedzieć mój drogi Ojcze Leonie, jak podziękowałem i jak 

dziękuję Bogu za tę Jego łaskę. Oto pierwsze wynurzenie się mego 

serca. Resztę na potem zachowajmy. Będę miał czas z łaski Bożej nie-

zadługo z Tobą obszerniej pomówić. Dziś cały jestem pod wrażeniem 

tej łaski Bożej i nic nie mam spieszniejszego, jak w Jego miłości przy-

cisnąć Cię do serca i przyjąć, co mi Pan Jezus w Tobie daje. Listu 

Twego według Twego życzenia nie pokażę innym dość, że się 

niezadługo spostrzegą na skutkach, które niezawodnie uwido-

cznią w Tobie łaskę otrzymaną. I ten mój list zapieczętowany po-

syłam, ale jeśli chcesz go Matce pokazać, nie tylko nic nie mam 

przeciwko temu, lecz i owszem bardzo mi to miłym będzie. Mój 

drogi i najdroższy, raz jeszcze przyciskam Cię do serca i niech 

żyje nasz jedyny Pan Jezus! 

Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 

 

96.  List do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 2036) 

 

Rzym, 20 listop.[ada] 1874 [r]. 

 

Mój drogi Ojcze Walerianie. 

List Twój z Ruszczuka, z 10 listop.[ada] przedwczoraj 

otrzymałem i pięknie zań dziękuję. Coraz bardziej rad jestem  

z tego, że Cię tam na Wschód posłałem i spodziewam się najlep-

szych stąd za łaską Bożą skutków. Cały miesiąc październik da-

wałem rekolekcje i byłem cały nimi zajęty, a po ich skończeniu 

Pan Bóg nawiedził mnie chorobą, która mnie dni kilka w łóżku 

przetrzymała. To było przyczyną, że nie pisałem. Dziś dzięki 

Bogu jestem znowu zdrów jak pierwej. 

Twoje papiery na misjonarza apostolskiego już są gotowe 

od paru tygodni. Chodził za tym m[onsi]g[no]r Czacki, który za-
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razem powiada, że kardynał Franchi rad jest z Twojej misji, ale 

nie widzi potrzeby dawać Ci osobnych poleceń, a więc ani oso-

bnego listu, dał zaś z wielką chęcią tytuł mis.[jonarza] apost[ol-

skie]go. Między nami mówiąc ma rację, bo rzeczywiście nie było 

racji, aby Ci coś osobnego od Propagandy dawać. 

Gdybyś się mnie był w tym poradził, byłbym Ci rzecz od-

radził, że beze mnie do Cz. się udałeś (czego Ci zresztą nie wy-

rzucam zgoła) zachowałem się biernie, zwłaszcza że byłem cho-

ry. Tym sposobem samo z siebie się pokazało, że rzecz była nie-

potrzebna. Masz wszystko, czego Ci potrzeba w tymże posłan-

nictwie, które na Ciebie włożyłem. Charakter wizytatora naszych 

misji daje Ci charakter urzędowy przed delegatem apostolskim  

i dostateczny, i prócz tego zaszczytny, na który on niezawodnie 

bardzo będzie zważał, i który Cię do wszystkich odpowiednich 

kroków uprawnia i upoważnia. 

Posyłam Ci sam patent na misjonarza. Adnena tłumaczące 

przywileje itd., tu zostawiłem dla nie przeciążenia listu. Możesz 

je dla wiadomości przeczytać tymczasem w egzemplarzu, jaki ma 

O. Tomasz. Najważniejsza rzecz przychodzi teraz. Widziałem się 

przed paroma godzinami z kardynałem Franchi, a że mnie sam 

zaczął się pytać o biskupa Nila, o jakiegoś, czy jakichś studen-

tów, których przysyła ks. Nikita itd. Musiałem wspomnieć o ich 

biernym, czy ujemnym dzisiaj dla nas usposobieniu i napomknąć 

także o ojcu Galabert i jego występowaniu przeciwko nam doda-

jąc, że się nie chcę dzisiaj nad tym rozwodzić, bo właśnie dla 

tych głównie powodów wysłałem Ciebie na Wschód, ażebyś 

wszystko dokładnie zbadał, ile można załatwił i zdał sprawę ze 

wszystkiego, i że wtedy dopiero będziemy o tych rzeczach trak-

tować. Bardzo to się kardynałowi podobało, bezwarunkowo po-

chwalił i wyraźnie był rad Twojej misji, której ostatniego wy-

padku z pożądaniem oczekuje. A był przy tym i Roncetti, który 

to zadowolenie widocznie podzielał. 
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Przy tej sposobności dopomniałem się z naleganiem o de-

korację dla Wahlidowa i tą razą kardynał goręcej tę sprawę przy-

jął i Ronceltemu załatwianie polecił. Pojutrze (bo jutro niedziela) 

pójdzie O. Walerian, któremu to już poleciłem (bo ja będę w Wa-

tykanie), pójdzie mówię do Propagandy, aby czasu nie tracąc  

z Roncettim tę rzecz załatwić jak najprędzej. Oto, co najgłów-

niejsze mam Ci dzisiaj do udzielenia. 

 Do Ojca Tomasza dzisiaj nie piszę, bo nie chcę wyprawie-

nia tego listu odkładać. Kłaniam [się] mu najserdeczniej, cieszę 

się, że do zdrowia powrócił i dziękuję za list, który mi własnorę-

cznie niedawno napisał. Powiedz mu, że go całym sercem po-

zdrawiam i błogosławię, i niechaj ode mnie wszystkich innych 

Ojców i Braci najserdeczniej pozdrowi. O misjonarstwie apostol-

skim dla dwóch naszych Ojców nie zapomniałem i w tych dniach 

mieć je będę da Pan Bóg. 

Ojcu Woł[ł]owskiemu
46

 powiedz w szczególności, że za list jego 

bardzo mu dziękuję, i że mnie w niejednej rzeczy lepiej objaśnił, za co 

mu należne oświadczam uznanie. Między nami mówiąc list jego nie-

mało wpłynął na moją decyzję posłania Cię tam do nich. Nie odpisa-

łem mu dla wyżej wskazanych powodów, ale mam zamiar choć kilka 

słów mu odpisać, niech mu tymczasem te starczą. Z domowych rzeczy 

powiem, żeśmy zadowoleni z dwóch nowych z Ameryki przybyłych 

kandydatów, z których jeden już był adwokatem, ma jednak nie więcej 

jak lat 28. Prócz tego Pan Bóg nas pocieszył innym jeszcze kandy-

datem najlepszych nadziei. Jest nim Władysław Tyszkiewicz z Ko-

legium, który od l listop.[ada] jest u nas i jest gorącym i najmilszym 

nowicjuszem. Kardynał protektor nic nie miał przeciwko temu. Zresz-

tą Kolegium pełne, jest w nim jedenastu. Możesz to udzielić kocha-

nym Ojcom, których raz jeszcze pozdrawiam i błogosławię. 

___________ 
46

  WOŁŁOWSKI JAN CR – Pierwsze śluby zakonne złożył 1 sierpnia 1868 r. 

Opuścił Zgromadzenie w 1875 r. 
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Pan Jezus z nami mój najdroższy O. Walerianie, niech bę-

dzie wciąż z Tobą i we wszystkim błogosławi. I niezawodnie bło-

gosławić będzie. 

Twój w Jego miłości brat i sługa ks. Piotr 

 

97. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1171) 

 

Rzym, 26 listop.[ada] 1874 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze. 

Niemało mnie pocieszył Twój list ostatni z 22 listopada, 

pocieszył i zbudował. Twoja gotowość w spełnieniu rozkazu mi-

mo racji przeciwnych, jakie mieć mogłeś, jest i będzie Ci piękną 

zasługą przed Bogiem, a Pan Bóg z drugiej strony tak rzeczami 

pokierował i pokieruje, że i Twoje racje i sprawa na nich oparta 

nic na tym nie stracą. I w rzeczy samej po listach i Twoim, i Ojca 

Władysława pokazuje się, że mój rozkaz był oparty na niepełnym roz-

patrzeniu się w sprawie. Czyja w tym właściwie wina, w to nie chciał-

bym bliżej wchodzić, to jednak jest pewna, żeście tej sprawy, to jest jej 

racji dokładnie przedtem nie przedstawili, mówiliście o rzeczy samej 

w ogólności, a nie o okolicznościach, szczegółach itd., które O. Wła-

d.[ysław] w swoim liście dokładnie przedstawił, a które cały charakter 

zmieniają. Po tych objaśnieniach już nic nie mam przeciw temu, aby 

O. Wład.[ysław] owo kapelaństwo w Meudon objął na czas nieozna-

czony, aż póki okoliczności się nie zmienią i Pan Bóg nam nie pokaże 

innych racji i nie da innych wskazówek Swojej świętej woli. 

Pozwól mi mój drogi Ojcze Aleksandrze zrobić Ci jedną 

uwagę. Nazywasz mój rozkaz nagłym, niespodziewanym i wcale 

nieproszonym. A jednak sam pisałeś w swoim poprzednim liście, 

że podania O. Władysława na kapelaństwo, jakie uczyniłeś nie 

cofniesz, aż póki ja Ci nie przyślę wyraźnego rozkazu. 
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Po takim oświadczeniu z Twej strony mój rozkaz nie powinien 

był Ci się wydawać ani nagłym, ani niespodziewanym, ani nawet bar-

dzo nieproszonym, bo kto wywołuje ten po swojemu prosi. Nie piszę 

tego dla oskarżenia Ciebie, ale raczej dla własnego usprawiedliwienia, 

to zaś, że ten rozkaz bez zwłoki posłałem miało swoją rację, bo rze-

czywiście było periculum in mora. Ta uwaga nie powinna Ci być nie-

miłą mój drogi Ojcze Aleksandrze, zwłaszcza że na początku wyraził 

Ci tutaj moją pociechę i zbudowanie z Twojej odpowiedzi, co raz 

jeszcze tu powtarzam. Sprawy ks. Dauphin nie zaniedbam. Już mi da-

no dobrą nadzieję. Dziękuję bardzo za staranie koło Korbutowicza. 

O reszcie (Moleckim, Machdzickim itd.) mamy i będziemy mieli czas 

pomówić. Na dzisiaj żegnam Cię mój drogi Ojcze Aleksandrze i dzię-

kuję Ci za wszystko dobre, które czynisz. Oddaję Cię łasce Bożej,  

a siebie polecam Twoim modlitwom. 

Twój w Panu brat i sługa ks. Piotr 

P. S. Muszę koniecznie dodać, że mi bardzo jest miłym 

Twoje mój kochany Ojcze Aleksandrze dobre dla O. Władysława 

serce, Twoja wyrozumiałość dla jego słabości, a zarazem poma-

ganie mu w łatwiejszym spełnianiu jego obowiązków. Bardzo Ci 

za to dziękuję i niech Ci za to Pan Bóg zapłaci. 

 

 

98.  List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 3472) 

 

Rzym, 26 listop.[ada] 1874 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Władysławie. 

Serdecznie Ci za Twój list dziękuję, bo mi sprawił prawdzi-

wą pociechę, a błogosławię Bogu, że Ci daje łaskę utrzymania się 

w dobrych usposobieniach i na tej drodze, po której Cię pro-

wadzi. Ja z mojej strony wszelkich starań za łaską Bożą dołożę, 

abyś z tej drogi nie zboczył, a nawet, aby Ci tę drogę coraz łat-

wiejszą i milszą uczynić. 
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Twoja odpowiedź ostatnia była właśnie taką jaką być była 

powinna, oświeciła mnie o całej rzeczy i dała słuszną podstawę  

i powód do zmienienia zdania. Nie myśl jednak, opierając się na 

tym, że tamto pierwsze zdanie nie miało swoich powodów, dosyć 

Ci jasno takowe wyłożyłem i to Ci nawet pomogło do dania mi 

jasnej odpowiedzi. Że od razu dałem rozkaz było ku temu powo-

dem, że rzeczywiście zachodziło periculum in mora. To zaś, że 

nie miałem dostatecznych objaśnień pochodziło z tego, żeście mi 

ich nie dali, jak o tym piszę do O. Aleksandra. Gdybym był wie-

dział wszystko, co mi teraz napisałeś, nigdy bym nie był dawał 

mojego rozkazu. Główne objaśnienie z Twej strony na tym się 

zasadza, że nie przestajesz mieszkać zwykle wspólnie z O. Alek-

sandrem i to drugie arcyważne, że to kapelaństwo jest rodzaj pro-

bostwa stałego, a nie jest kapelaństwem luźnym i włóczącym się 

za obozem lub regimentem z miejsca na miejsce, a więc wydala-

jącym Cię na stałe ze Zgromadzenia. To zupełnie i rdzennie całą 

rzecz zmienia. W tych tedy okolicznościach nie mam nic prze-

ciwko temu, żebyś objął owo kapelaństwo w Meudon na czas 

nieoznaczony, aż póki inne okoliczności, inne racje, inne wska-

zówki nie pokażą nam innej woli Bożej. Powiem Ci nawet mój 

drogi Ojcze Władysławie, że się cieszę z tego kapelaństwa i tego 

rodzaju zajęcia dla Ciebie. Ono Cię oczyszcza pod pewnym 

względem uszlachetnia, umacnia w duchu, bo pracujesz dla Boga 

i zajmujesz się duszami, a za każdą usługę około dusz Pan Bóg 

sowicie wynagradza. Strzeż się tylko Twej próżności mój drogi  

i najdroższy, Twej niedorzecznej próżności. Bo jakkolwiek po-

ważna ta praca, im będzie poważniejszą tym więcej powinna Cię 

od próżności oddalać, niemniej jednak i na tym miejscu będziesz 

miał liczne okazje być na nią wystawionym. Strzeż się dobrze  

i proś Boga o łaskę. 

Mogłeś z mego listu uważać, jak mi chodzi jedynie o Twoją 

duszę i o to, abyś nie zboczył z drogi, po której Cię Pan Bóg pro-

wadzi. Bądź przekonany, że nigdy mi więcej jak dzisiaj nie cho-

dziło o dopomożenie Ci serdeczne w Twoich trudnościach utrzy-



 

 215 

mania się na niej, tylko Ty mój drogi chciej z Twojej strony równie 

mi dopomagać. Przede wszystkim odpędź raz jeszcze, ale już raz na 

zawsze to nieszczęśliwe przypuszczenie wystąpienia ze Zgroma-

dzenia. Ta jest najfatalniejsza pokusa, która Cię ściga, i którą po-

trzeba, abyś już raz na dobre zwyciężył. Ponów wszystkie Twe do-

bre postanowienia, które z wyraźnej łaski Bożej po długiej walce 

byłeś tu w Rzymie uczynił, ponów w duszy Twoje śluby Panu Bo-

gu i ciągle się w nich przed Bogiem trzymaj, a zobaczysz jak Ci Pan 

Bóg dopomoże. Tyle na dzisiaj. Dziękuję Ci za Twoje zajęcie się 

Korbutowiczem. Mosiewicza zapewne w tych dniach z Rzymu wy-

prawimy. Dobrzeby było, żeby on mógł od Mac Beana wyciągnąć 

owe 500 fr., które u niego zostają, bo inaczej te pieniądze przepa-

dną. W każdym razie dopomożemy jemu w wyprawieniu do Tek-

sas. Pan Jezus z Tobą mój najdroższy Ojcze Władysławie, modlę 

się za Ciebie i modlić będę. 

Twój w Jego miłości ks. Piotr  

 

 

99.  List do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 222) 

 

Rzym, 10 grudnia 1874 [r.] 

 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Twój list z 21 listop.[ada] doszedł mnie dopiero 7 grud.[nia] 

wieczorem. Z Ameryki prędzej przychodzą listy. Ale cóż robić; 

nie nasza wina. 

 Wczoraj 9 listopada byłem w Propagandzie i widziałem się ze 

wszystkimi, głównie w sprawie, o której mi piszesz, aby zawiado-

miono Wikariat Apostolski w Konstantynopolu o naszym przyszłym 

seminarium dla Bułgarów. Prawda być musiała, że gorąco prosiłem 

Pana Boga, aby mi nie dozwolił puścić tej sprawy w odwłokę; toteż 

mam nadzieję, że nie będziesz długo czekał na skutek. Piazza zapisał 

ją sobie i na pierwszym posiedzeniu ją wniesie. Przyrzekł mi także, 
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że jak najprędzej załatwi sprawę orderu Waklidowa. Tymczasem  

z mej strony napiszę do m[onsi]g[no]ra Testa do Konstantynopola  

i objaśnię mu sprawę co do pieniędzy. O. Julian mi mówił, że pisał 

do Ciebie o odpowiedzi odebranej z Lyonu i przesłał kopię listu se-

kretarza de la Propagation de la Foi; mogłeś tedy tym aktem prze-

konać m[onsi]g[no]ra Testa; dla większej jednak pewności prześlę 

mu także kopię tego aktu. Pod wszelkim względem opatrznie się 

stało, że pojechałeś na Wschód. Szczegóły jakie nam dajesz o ich 

biedzie do żywego mnie poruszyły, a również O. Juliana i O. Wale-

riana, który protestował nieco przeciwko swojej surowości w opa-

trzeniu potrzeb odjeżdżających niedawno misjonarzy, ale w duszy 

niezawodnie uczynił postanowienie być na przyszłość szczodrobliw-

szym. A zaczyna od tych, którzy za parę dni do Was wyjeżdżają, to 

jest Bazylego i Paschała, i którym niczego nie będzie brakowało. 

Wyrobiłem dla nich od ambasadora francuskiego wolne miejsce na 

parowcu od Neapolu do K[on]st[antyno]pola, a w tej sprawie amba-

sador okazał się wielce dla nas przychylnym. Prócz tego zatrzymał 

mnie z godzinę i mówił o wszystkich sprawach europejskich dodając 

na końcu: „J’aime a penser tout haut”. Według tego będziemy odtąd 

mogli mieć zawsze wolny przejazd do K[on]st[antyno]pola. O. Wa-

lerian zrobi dokładny rachunek, ile zostaje z owych pieniędzy po 

świętym Jozafacie i da wszystko odjeżdżającym na drogę. Będzie te-

go około 500 fr., czy lir. A ponieważ przejazd mają wolny, więc 

przeszło połowę z tego zawiozą na miejsce i oddadzą O. Tomaszowi. 

Z mojej strony postanawiam, żeby owe 2.000 fr., jakie przysyłają  

O. Pawłowi, szły wszystkie na misję bułgarską i były tam wprost 

odsyłane. Tym samym pochwalam to, co uczyniłeś pod tym wzglę-

dem i na przyszłość zatwierdzam. Daj o tym wiedzieć tamtym oj-

com. Będziemy czynili co mogli, aby wyprowadzić misję z kłopotów 

materialnych; ale w tym trzeba się nam będzie potem bliżej naradzić  

i co do środków porozumieć. 

 Powiedz także, jeśli łaska O. Tomaszowi, że przyszło do mnie 

z Propagandy urzędowe wezwanie, abym dał o Zerarze, który chce 

wstąpić do O. Stef.[ana] Nikity wszystkie, jakie mogę dać objaśnie-
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nia, co też urzędownie uczyniłem. A przedtem pytano mnie o dwóch 

kandydatach Bułgarach do Kolegium tutejszego Propagandy, czyli 

greckiego, których chcą tu stamtąd przysłać, na co odpowiedziałem 

wyciągami z listów O. Tomasza o owych dwóch, których on musiał 

z naszego Zakładu wydalić, a którzy zdają mi się być Ci sami. Do 

Propagandy żadnego zaskarżenia na nas ani ze strony Popowa lub 

Nikity, ani ze strony Galaberta z pewnością nie było dotąd. To by 

dowodziło, że są ostrożni, i że przeczuwają jak tu rzeczy stoją. 

 M.[atka] Marcellina przysłała nam Twój list do niej z Rusz-

czuku, który chociaż szedł przez Jazłowiec, nie dłużej jednak był  

w drodze od ostatniego Twego wprost tu przysłanego. Za Twoje listy 

bardzo pięknie Ci dziękuję mój drogi O. Walerianie, a coraz bardziej 

się przekonywam, że Twoja podróż na Wschód była i jest opatrzną. 

 Co do odwołania m[onsi]g[no]ra Milani z nikim o tej sprawie 

nie mówiłem, nic tedy nie wiem, dla jakich się to stało powodów. Że 

jednak nie jest niełaską dowodzi tego mianowanie go na jedno z bi-

skupstw w Toskanii, jego ojczyźnie, czego być może on sam sobie 

życzył. W Propagandzie są jak zawsze najlepiej dla nas usposobieni, 

a my u nich jak w domu. Mają nam w tych dniach odpowiedzieć na 

prośbę, aby braciszkowie mogli odbywać swój nowicjat w Adria-

nopolu. Namyśliwszy się lepiej zdaje mi się, że nie ma co pisać do 

Testy, owszem zdaje się lepiej, żebyś Ty sam jako wizytator całą tę 

rzecz z nim traktował. Więc tylko posyłam Ci kopię owego listu du 

Conseil de Lyon do m[onsi]g[no]ra Charbonnel na przypadek, gdy-

byś jej nie miał. Ten jeden akt powinien oświecić i przekonać m[on-

si]g[no]ra Testa. Zresztą odezwa Propagandy polecająca nasze Semi-

narium z podpisem kardynała Barnabo, jest wydrukowana w L’Oe-

uvre des Ecoles d'Orient. 

 Co do Twego patentu na misjonarza apostolskiego już go daw-

no mieć musisz, wysłałem go stąd jak raz tego samego dnia, którego  

i Ty swój list do mnie pisałeś, to jest 21 listopada. Chociaż nasi bra-

ciszkowie za dwa dni stąd wyjeżdżają posyłam jednak list ten przez 

pocztę, bo mi się zawsze ta droga lepiej podoba. Chcę mieć nadzieję, 
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że prędzej przyjdzie nawet. O. Tomaszowi oświadcz moje całe uzna-

nie za wszystkie jego prace, podziękowania i zachęty, i błogosła-

wieństwa, toż każdemu z osobna, co komu należy. Tytuły misjo-

narzy apost.[olskich] dla O. Rafała i dla O. Łukasza wiozą bra-

ciszkowie. 

 Błogosławię tysiąc i tysiąc razy całej misji i polecam ją naj-

goręcej łasce Bożej. Tobie mój najdroższy O. Walerianie serde-

czne Panie Boże zapłać i szczególne pozdrowienie w Panu, i bło-

gosławieństwo. 

    Twój w miłości Chrystusa Pana ks. Piotr 

 

 

100. List do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 223) 

 

Rzym, 22 stycznia 1875 [r.] 

 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 List tu przyłączony jest bardziej urzędowym listem. Ten, 

który teraz piszę jest bardziej prywatny. Tamten proszę wszyst-

kim przeczytać, a tego użyć według potrzeby. 

 Bardzo nas trapi stan finansowy misji. Już Ci O. Julian w przy-

łączonej kartce donosi, o obietnicy 3.000 fr. uczynionej w Paryżu. 

Piszesz, żeby się tu w Rzymie udać do ambasadora. Ale mi do tego 

potrzeba historycznego wykazu, co i kiedy, i jak zrobił rząd francuski 

dla misji. To będą wszystko des precedents, z którymi daleko lepiej, 

a nawet potrzeba wystąpić. Co do owej pomocy tu z Rzymu przez 

d’Harcourt wyrobionej, dowiem się od m[onsi]g[no]ra Czackiego. 

Jeżeli jednak sam wiesz coś o tym, udziel. Głównie jednak przy-

pilnuj, aby mi zaraz przysłali z Adrianopola ów wykaz historyczny. 

 U kardynała Franchi bywam dość często. Sprawa zależności 

naszej szkoły od Propagandy zupełnie wygrana przed kardyna-

łem, a teraz tak samo i ta druga, założenia szkoły w Malko Tyr-
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nowie razem ze sposobem przez Ciebie przedstawionym prowa-

dzenia jej. Dla nas jest to kwestia żywotna działanie na lud, zet-

knięcie się z nim bezpośrednie, rozmnażanie naszych środków 

działania i wyciąganie ze wszystkich kątów zdolnej młodzieży, 

kształcenie ich na ludzi, na chrześcian, na wiernych i mocnych 

katolików, na kapłanów. Kardynał to doskonale rozumie i będzie 

dla nas silnym popieraczem. 

 Jeszcze raz byłem u kardynała dziś z rana. Uwiadomił mnie, 

że za parę dni będzie umyślne posiedzenie w sprawie bułgarskiej, 

i że będą radzili, co począć z m[onsi]g[no]rem Popowem? Nie 

wynurzył się, z jaką myślą sam się nosi, ale sprawa coraz bar-

dziej stawia się stanowczo. Zdaje się, że koniecznie przyjdziemy 

do jakiegoś zakończenia. 

 Przyłączam tu list do O. Jana od O. Juliana, do którego i ja 

parę słów dodałem. Przedstawiamy mu wszystkie powody dla ja-

kich powinien całym sercem oddać się pracy około Bułgarów, że 

w tym cała jego przyszłość, a zapewne i wieczność. Co by to on 

mógł uczynić kaznodziejstwem i misjami. 

 Ze spowiedziami zrobił O. Łukasz bałamuctwo. Chodziło 

tylko o nieprzymuszanie; inaczej najlepiej będzie, jeśli jak można 

najczęściej z własnej chęci przystępować będą. 

 Co do posłania do Malko Tyrnowo zdaje się, że rzeczywiście naj-

lepiej O. Łukasza. Do Adrianopola O. Hainke nie odmówimy, a nawet 

już mu się powiedziało słowo. Zaraz prosił, aby mógł brodę zapuszczać; 

pewnie żałuje swej tej dawniejszej tak wspaniałej. Tylko nie myśl, aby 

on był tak zdatny do prowadzenia i rządów. O. Paweł da Pan Bóg 

będzie daleko zdatniejszym. Do dzieci jednak będzie dobrym. 

 Wracając do funduszów pociesza mnie myśl, że O. Aleksander 

będzie mógł coś natychmiast posłać. My nie mamy nic zapasu, cho-

ciaż dzięki Bogu długu nie ma ani szeląga i jest na parę tygodni w ka-

sie naprzód. Jaki jednak Pan hojny! W drugim półroczu przeszłego 

roku wydaliśmy 22.100 fr. Skąd one przyszły? Jużci wiemy, ale przed-
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tem Bóg jeden o tym wiedział i myślał. Jakże nie być Mu wdzięcz-

nym? Ale przede wszystkim nam kochać Go trzeba! Tyle na dzisiaj. 

Będę pamiętał o Twym pragnieniu częstszych listów. Pozdrawiam 

wszystkich, błogosławię z duszy i z serca. Pan Jezus z nami. 

        Twój w Nim ks. Piotr 

 

 

101. List do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 2037) 

 

Rzym, 8 lutego 1875 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Pojmuję, że na listy nasze niecierpliwie oczekujesz. Będę się 

starał koniecznie częściej pisywać, a za to, co dotąd było serdecznie 

przepraszam. Zresztą moja wielka praca dla Propagandy cały mi czas 

dotąd pochłaniała, a jeszczem z nią nie gotów. Nie wiem, czy wiesz co 

za praca? Rewizja Soboru Rumuńskiego w Transylwanii poruczona 

mi jeszcze w lecie przeszłego roku. Sobór ten dwa razy większy albo  

i trzy od Zamojskiego - tym samym, a i dla innych przyczyn ważniej-

szy od tamtego, jak będzie zatwierdzony stanie się kodeksem dla 

kościołów greko, czyli raczej słowiańsko-unickich, a więc i dla bułgar-

skiego. Prawodawstwo kościelne tak, jakby nie istniało na Wschodzie, 

nie ma żadnego prawowitego zatwierdzonego, to będzie pierwszy 

jakoby kodeks; w tym sensie mówię kodeks. Musiałem zrobić osobne 

studia, szczególnie zaś zbadałem wielkie dzieło Kardynała Pitra, dzieło 

uderzające ogromem uczoności i dokładnością wystawienia rzeczy. 

Stworzyć musiałem naokoło siebie i dla siebie, jakoby świat nowy  

i dzięki Bogu już się z tej wstępnej pracy wydobyłem. Teraz już tnę, że 

tak powiem, w samo ciało rzeczy. Tę pracę poruczyli mi kardynałowie 

Propagandy, chociaż nie jestem konsultorem. Możesz tedy sobie 

wystawić, jak mnie ta praca zajmowała, a teraz tym bardziej zajmuje, 

bo naglą żebym podał, chociaż z drugiej strony bardzo są wyrozumiali. 

Polecam to także Waszym modlitwom. Nieraz myślę, jakby mi się 
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przydał O. Paweł. Ta praca nie jest sekretem, proszę jednak nie rozpo-

wiadać, szczególniej tam na Wschodzie. Jak będzie wydrukowana 

przyślę jeden egzemplarz dla domu adrianopolskiego. To dla wiado-

mości.  

 Byłem dziś z rana u kardynała i podałem mu Twój raport 

francuski do mnie o Macedonii. Bardzo go to ucieszyło, ale bar-

dzo. Mówiliśmy obszernie o wszystkim, a rezultatem to było, że 

chce, abyś dojechał do Salonik i wszystko sam obejrzał. Ale nie 

rób tego jeszcze, aż póki Ci powtórnie nie napiszę, bo ma o tym  

z papieżem mówić, a więc zapewne da Ci directe jakie polecenia, 

a może nawet i jaki charakter oficjalny, chociaż to ostatnie nie 

zdaje mi się, bo nie wiem nawet, czyby było korzystne, a z dru-

giej strony stosowne. Prócz tego bardzo go obchodzi Twoja roz-

mowa z Nilem i kazał mi podać w treści Twoje o Nilu spostrze-

żenia i zdanie. Snać na niego rachują. 

 Uczynię to, ale pewno i Ty w swoim zapowiedzianym ra-

porcie to umieścisz. Spodziewam się, że nim ten list otrzymasz 

już ów raport będzie wyprawiony. Mówiłem także i o owych po-

sądzeniach Nila, że my chcemy O. Tomasza uczynić biskupem. 

Zaczął się pytać, co by na to powiedzieli wschodni. Nie podnosi-

łem, to jest nie dawałem wagi temu przypuszczeniu, a treść odpo-

wiedzi ta była, żeby pewno nie byli kontenci Ci, co mają preten-

sję do rządzenia, dlatego że im by się miejsce zabrakło, ale zresz-

tą nie zdawałoby mi się, aby to mieli za rzecz straszną, bo się nie 

znają na delikatności. Co zaś do ludu, to wśród niego byli tacy, 

którzy już podczas nominacji Popowa wołali, a czemu nie Ojca 

Tomasza? Kardynał jednak wyraźnie z myślą o to się pytał. 

 Z Paryża macie wprost doniesienia. Dla większej jednak 

pewności posyłam list O. Grabowskiego z końca stycznia, na któ-

ry przed kilkoma dniami odpisałem, że obu księciom dziękuję,  

a szczególniej ks.[ięciu] Wład.[ysławowi], i że nie tylko zezwa-

lam, ale upraszam. 
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 Pytałeś mnie się dawniej o owe rozmyślania z notatek matki 

Marcelliny. Zanadto widać kładłeś na to nacisku, bo zaniepokoi-

łeś O. Tomasza. Z matką Marcelliną trzeba ostrożnie działać  

i występować przed ojcami i braćmi, bo może im to być powo-

dem do pokusy. Jeżeli sami chętnie przyjmują to tym lepiej, je-

żeli mają wątpliwości i obawy, a nie można im łatwo tego wybić, 

to nie trzeba zgoła narzucać. 

 W tych dniach uważniej Twoje listy przeczytam i na punk-

ty, których nie dotknąłem może, jeśli będzie potrzeba odpiszę. 

Dzisiaj korzystam z chwili wolniejszej nieco przed pójściem na 

odpoczynek, aby Ci te kilka słów napisać, ale jeżeli są nieliczne, 

to przyznasz, że są ważne i dzięki Bogu pomyślne. Jak ten Twój 

pobyt na Wschodzie był konieczny! Tym sposobem Pan Jezus ra-

tuje, co już zdaje się było ginęło. Non nobis, Domine, non nobis. 

My tylko patrzmy, a Ty w szczególności, mój drogi Ojcze Wale-

rianie, abyśmy tego, co Pan Jezus przez nas czyni nie popsuli. 

To, co mówię nie przeszkadza, abym Ci nie miał serdecznie po-

dziękować za to, coś już uczynił i wyrazić nadzieję i zaufanie, że 

i resztę za łaską Bożą, bogdaj lepiej jeszcze spełnisz. 

 My tu zdrowi jesteśmy dzięki Bogu, nawet Bronisław, który 

wrócił przed paroma dniami z Mentorelli. Ale o nas nie mam czasu 

pisać, może to drugą razą da Pan Bóg uczynię. Wszystkich tam bardzo 

i bardzo pozdrawiam i błogosławię.  

 Pan Jezus z nami. 

      Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 Nb. Czytając kardynałowi Twój raport kładłem nacisk na 

to, co i Ty zresztą zauważyłeś w raporcie, że ten ruch jest polity-

czny nie całkiem. 
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102. List do O. Michała Brzezińskiego CR (ACRR 2124) 

 

Rzym, 31 marca, 1875 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Michale. 

 Twój list przyszedł na początku wielkiego tygodnia, nic 

więc dziwnego, że dotąd nie odpisałem, chociaż serdecznie Cię 

przepraszam, o ile w tym mogło być mojej winy. 

 Że mój list do Ciebie, który stąd wysłałem 24 lutego, Ciebie 

nie doszedł muszę w tym widzieć zrządzenie Boże i pocieszać się 

tą myślą, że to zapewne było lepszym i z większą korzyścią Two-

jej duszy. 

 A teraz mój drogi Ojcze Michale, w odpowiedzi na Twój 

list ostatni przychodzę do Ciebie z sercem miłości pełnym i chcę 

Ci przynieść i światło, i pociechę, i pomoc, jaką Ci od Pana Boga 

przynieść mogę i powinienem. Widzę w Twoim liście sprzecz-

ność, której jeśli jedna strona smutna jest i niesłuszna, druga zda-

je się być pocieszająca i dobrej wróżby. 

 Piszesz z jednej strony: „po ludzku mówiąc, nic mnie nie wiąże 

do Zgromadzenia, bo nie znalazłem prawie ani jednego serca w nim 

dla siebie” i z tego wnioskujesz na możebność wystąpienia. Z drugiej 

strony dodajesz: „a pomimo tego wszystkiego, przecież pragnę pozo-

stać do końca”, bo zdaje Ci się nad tym naszym chaosem widzieć Du-

cha Świętego i myśl Bożą. A na końcu zwracasz się do mnie i wołasz: 

„litości więc nad duszą moją! Dopuśćcie niech nieco odetchnie, parę 

lat spokoju koniecznie jej potrzebne.” 

 Chcę Ci tedy, mój drogi Ojcze Michale na to wszystko od-

powiedzieć i o ile mogę zaradzić. Przede wszystkim zdaje mi się, 

że niesłusznie twierdzisz, żeś między nami nie znalazł serca dla 

siebie, jeżeli tylko przez serce mamy rozumieć dobre życzenie  

i dobre czynienie dla nas według myśli i woli Bożej. Ja przynaj-

mniej w tej samej chwili, kiedy to do Ciebie piszę czuję, że ze 
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mną inaczej jest, niż mówisz w moim stosunku do Ciebie. Ale 

bądź co bądź, słuszne w tym, czy niesłuszne, czyż nie widzę, że 

to Twoje twierdzenie jest dla innych daleko wyższych i prawdzi-

wszych powodów zupełnie i daleko więcej niesłuszne. Powia-

dasz, iż dlatego że serca nie znalazłeś już Cię nic nie wiąże do 

Zgromadzenia, czy się nad tym zastanowiłeś? Bo czyż dlatego 

wstępowałeś do Zgromadzenia, aby w nim znaleźć jakieś szcze-

gólne dla siebie serce (bo mówisz, choćby o jednym tylko)? 

Wstępowałeś dlatego, aby spełnić wolę Boga, który Cię powoły-

wał do swojej służby i wyraźnie, opatrznie, przyprowadził do 

nas, czego ja sam jestem najlepszym świadkiem. To Cię wiąże  

i to jedno powinno Cię zawsze wiązać do Zgromadzenia, nie ser-

ce żadne i ludzka z niego pociecha. A że Ci tu chodzi o tę lichą, 

ludzką pociechę, tego dowodzi to mimowolne wyznanie, jakie 

natychmiast czynisz: „rzecz dziwna, powiadasz, poza nim (Zgro-

m[adzenie]m) znajdowałem zawsze (serca) i znajduję!” 

 To jedna strona niesłuszna, powiedziałem, smutna i ludzka, 

i z której trzeba, żebyś się głęboko upokorzył. 

 Za to druga strona, dzięki Bogu jest dobra, bo Boża. Są nią 

powody, dla których nie chcesz Zgromadzenia opuszczać, i które 

właśnie są te same, o których Ci mówiłem; zrozumienie myśli  

i woli Bożej, i pójście za nią. Niech będzie Pan Bóg pochwalony 

za to, że tę iskrę w Twojej duszy złożył, z której może się roznie-

cić cały promień prawdziwego życia. Ja Ci, mój najdroższy Oj-

cze Michale, to jedno tylko tu powiem; strzeż tej iskry, nie daj jej 

zgasnąć, ona świętością ma być dla Ciebie i rękojmią Twego zba-

wienia. 

 Nareszcie przychodzę do Twojego krzyku litości i do Twojej 

prośby. Nie wchodzę w przyczyny, dla których położenie Twoje  

w Jazłowcu doszło do tej ostateczności; naprzód zanadto długa była-

by rekryminacja [oskarżanie wzajemne], a następnie w tej chwili nie 

na wiele, a może i na nic by się nie przydała. Cierpisz, nieszcząśliwy 

Jesteś, a nie widzisz sposobu wyjścia z tego położenia. Ja również  
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z mojej strony muszę przyznać, że w danych okolicznościach, jak 

one się ułożyły w Jazłowcu, nie widzę podobnież łatwego sposobu 

wyjścia, a może nawet, tak jak rzeczy stoją żadnego. A ponieważ nie 

można Cię w Twoim cierpieniu opuszczać, i owszem trzeba Ci po-

móc, więc przychylam się całym sercem do tego, aby Cię z Jazłowca 

wydobyć, bo zostawić Cię samego w Jazłowcu jest rzeczą zupełnie 

niepodobną dla najważniejszych powodów, których wyraźnie, że nie 

widzisz, bo byłbyś mi o tym nie wspominał. 

 Raz opuściwszy Jazłowiec zachodzi pytanie, gdzie się masz 

udać. Ty chciałbyś do Ameryki i zdaje Ci się, że to jedyne dla 

Ciebie miejsce. Tu mój drogi Ojcze Michale, powinieneś wejść  

w bliższe porozumienie ze mną i całą tę rzecz bardziej i zupełniej 

na mnie złożyć. Już to jest nieszczęśliwe, że sam sobie układasz 

w sposób niemal stanowczy, co się ma stać z Tobą, to Ci wpro-

wadza do duszy niepotrzebnie pragnienia, zamiary, jakby posta-

nowienia, które potem są przeszkodą do łatwego i chętnego speł-

nienia tego, co w końcu jest wolą Bożą dla Ciebie. Niedobrze 

tedy zrobiłeś, że się przywiązałeś do tej myśli jechania do Ame-

ryki. 

 Co do samej tej podróży i posłania Cię tam na misję, ja  

w tej chwili zdecydować się nie mogę na to i chętnie Ci udzielę 

powodów, jakie mnie w tym rządzą. Głównym powodem jest ten, 

że po wszystkim co zaszło, po tych kilkunastu miesiącach życia 

Twego poza Rzymem ja sam czuję potrzebę, abyś Ty lepiej ze 

mną się porozumiał i bliżej ze mną stanął, abyś Ty wiele rzeczy 

zrozumiał i głębiej do duszy wprowadził. Sam mi piszesz i nawet 

list swój od tego zacząłeś: „Dobrze będzie, jeśli drogi Ojciec po-

zna obecny stan duszy mojej, za którą czeka go kiedyś odpowie-

dzialność przed Bogiem.” Otóż ta odpowiedzialność stoi w tej 

chwili przed oczyma moimi. Chcę dla Twojej duszy uczynić, co 

będę mógł z łaską Bożą, aby ją postawić, jak trzeba przed Panem 

Bogiem. Otóż, gdybym Cię teraz wprost puścił do Ameryki miał-

bym do wyrzucenia sobie, że nie uczyniłem wszystkiego co mo-
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głem, a z drugiej strony, że sobie zamknąłem drogę do uczynie-

nia tego w przyszłości. Ten jest główny powód. 

 Ja nie jestem przeciwny wyprawieniu Cię do Ameryki. Po-

wiem Ci nawet, że uważam za rzecz bardzo dobrą dla Ciebie, byś 

się zajął służbą czynną Bożą, służbą koło dusz; to dałoby żywioł 

Twojej duszy zdrowy i płodny, odwróciłoby od marzeń i zwró-

ciło do świętej rzeczywistości. A więc życzę nawet tego dla Cie-

bie. Tylko życzę zarazem, abyś się wziął do tego w odpowie-

dnich i korzystnych okolicznościach, abyś był przygotowany,  

i o ile być może daleki od niebezpieczeństwa, by się cały Twój 

zawód nie udał. Ten jest drugi powód, dlaczego nie mogę zgo-

dzić się na Twoje bezzwłoczne udanie się do Ameryki, który 

zresztą zamyka się w pierwszym tak mocno przeze mnie uczu-

tym. Mam nadzieję, mam nawet przekonanie, że Ty sam mój naj-

droższy Ojcze Michale, te powody moje współczujesz ze mną,  

i że chętnie na nie się zgodzisz i przyjedziesz do Rzymu na teraz. 

W każdym razie uczynisz akt cnoty i spełnisz wolę Bożą, i odpo-

wiesz moim ojcowskim dla siebie uczuciom i zamiarom. Zdaje 

mi się, że z całego tego listu mogłeś odgadnąć i spostrzec, jak 

bardzo jestem przejęty tym, co do Ciebie piszę, a zarazem, jak to 

wszystko pochodzi z prawdziwej dla Ciebie miłości i jak mi bar-

dzo idzie o spełnienie tego. 

 Co do chwili Twego przyjazdu, ułóż się z matką i z O. Leo-

nem. Co do mnie, zdawałoby mi się, że jeżeli Cię nic tak bardzo 

nie nagli mogłoby to nastąpić za kilka tygodni, przed wyjazdem 

O. Adolfa z Rzymu do Jazłowca. 

 Niechże Cię Pan Jezus błogosławi mój najdroższy Ojcze 

Michale, ja Ci błogosławię z całej duszy. Pan Jezus z nami. 

      Twój w Jego miłości ks. Piotr 
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103. List do O. Leona Zbyszewskiego CR (ACRR 3551) 

 

Rzym, 5 kwietnia 1875 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Leonie. 

 Bardzo już dawno nie pisałem do Ciebie; proszę mi wierzyć, że 

nie z obojętności, nie z małej chęci znoszenia się z Tobą, bo prze-

ciwnie, najmilej by mi było być w jak najczęstszym i najbliższym po-

rozumiewaniu się z Tobą. Były rozmaite przyczyny, już to nie naj-

mniejsza była ta moja wielka praca dla Propagandy, której jeszcze nie 

skończyłem, a która mi najlepszy żywy czas pochłaniała i jeszcze po-

chłania. Było jeszcze i to, żeśmy się z początku nie dosyć rozumieli  

i ja nie czułem w Tobie całkowitego odpowiedniego usposobienia, 

abyś Ty mnie chciał i mógł zrozumieć. Od pewnego czasu, dzięki 

Bogu, czuję że ta ostatnia przyczyna usunięta. Twoje listy w tych 

czasach pisane tchną innym i dobrym powietrzem, wyraźnie Pan 

Bóg niejedno w Twej duszy rozświecił i na inną nutę nastroił. 

Dzisiaj mam najlepszą nadzieję, że Pan Jezus ziści między nami 

ten swój Boży porządek i jedność, które zawsze powinny by być 

między nami. 

 Pisałem przed kilkoma dniami do Ojca Michała, a ponieważ 

przewidywałem że niecierpliwie czeka mojej odpowiedzi, więc 

tego samego dnia, którego list skończyłem i wyprawiłem, zatele-

fonowałem o tym przyrzekając, że wkrótce wyprawię listy i do 

Ciebie i do matki. Uiszczam się dziś z tego, a naprzód piszę o Oj-

cu Michale. Pisałem do niego, że w tej chwili na wyjazd jego do 

Ameryki zezwolić nie mogę, że nic mu już nie mówię o jego my-

śli pozostania samemu w Jazłowcu, bo powiadam mu, że to rzecz 

niepodobna i przykro mi, że on tego sam nie pojął. Nie mogę zaś 

przystać na wyjazd jego do Ameryki, bo jego kilkunastomie-

sięczny pobyt poza Rzymem dowiódł, ile mu jeszcze brakuje, 

dlatego też pragnę go mieć w Rzymie wprzódy i ułatwić mu, i za-

jąć się jego porozumieniem się i zbliżeniem się większym ze 
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mną, ze Zgromadzeniem i z powołaniem zakonnym, żeby stanął 

o ile być może w najlepszym porządku i był więcej i lepiej gotów 

do służby Bożej. Oświadczyłem mu zresztą, że nie jestem prze-

ciwny temu, aby się zajął misjonarstwem, i owszem, uważam to 

za pracę czynną około dusz, za sposób najlepszy dla niego, aby 

wyszedł z urojeń wyobraźni i wszedł do prawdziwego życia, tyl-

ko chcę, aby się lepiej do tego przygotował. Ta była treść mego 

listu do niego. Napomknąłem na końcu, że co do chwili przyjaz-

du do Rzymu nic mu na teraz nie mówię stanowczego; wprzódy 

chcę się porozumieć z Tobą i z matką, jednakże zdaje mi się, że 

to powinno nastąpić najdalej za kilka tygodni, szczególniej kiedy 

O. Adolf stąd wyjedzie. Dodaję tutaj, że jak O. Adolf wyjedzie, 

wtedy O. Michał i dlatego tu będzie potrzebny, że księży w domu 

mało będzie. Tyle o Ojcu Michale. Spodziewam się, że ten list 

dobrze przyjmie. Pierwszy mój list z miesiąca tego wyraźnie, że 

zaginął, ale mi nie żal i widzę w tym zrządzenie Opatrzności Bo-

żej. 

 To przełożeństwo Twoje i stosunek z O. Michałem mam 

nadzieję, że się przyczyniły mój drogi Ojcze Leonie do dalszego 

Twego wykształcenia w duchu. Już niejedno w Twoich listach 

znalazłem, co świadczyło, że z nauki korzystałeś, a szczególniej 

to, żeś z zachowania się Ojca Michała wnioskował na swoje wła-

sne w przeszłości zachowanie się jako podwładnego. Teraz także 

przekonałeś się, co to jest być przełożonym i czego potrzeba, aby 

nim być według Boga. Trzeba zupełnego wyrzeczenia się siebie  

i nie stawiać nigdy siebie i swojej woli naprzeciw podwładnemu. 

Nie trzeba nigdy czynić mocą własną. Trzeba zawsze stawić Bo-

ga i Jego wolę, i zostawić, polegać na mocy Bożej, aby ona czy-

niła, i że ona uczyni, i tylko jej pomagać. Prawda, że łatwiej to 

powiedzieć niż wykonać i możesz do mnie obracając się powie-

dzieć: medice, cura prius te ipsum. Ale tu między nami nie idzie 

o kwestię osobistą i myślę, że chętnie mi pozwolisz mówić do 

siebie o sobie samym, bez skręcania rzeczy na mnie.  
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 Otóż jak stąd wyjeżdżałeś widziałem dobrze, żeś zgoła nie ro-

zumiał, jak to być przełożonym według Pana Boga, a przy tym, co mi 

najbardziej było przykrym, myślałeś przeciwnie, że to doskonale rozu-

miesz, i że jak sam weźmiesz się do dzieła, to wszystko najdoskonalej 

pójdzie. Nie wypadało żadną miarą i na nic by się nie było przydało, 

gdybym Cię o tym ostrzegał; byłoby to Cię jeszcze bardziej znie-

chęciło do mnie i jeszcze bardziej w swoim zatwierdziło. Trzeba było 

rzecz zostawić czasowi i Panu Bogu. Pamiętaj jeszcze i o tym, żeś sam 

sobie podwładnego obrał i bardzo się rozżaliłeś na mnie na samo po-

dobieństwo, że Ci mogę dać kogo innego na miejscu Twojego wy-

brańca; chociaż teraz po próbie pokazało się, że z kim innym może by 

Ci daleko łatwiej było poszło. To wszystko niech Cię dzisiaj tym bar-

dziej przekona, jak się brałeś do rzeczy po ludzku. Ale to wszystko sta-

ło się z wyraźnego dopuszczenia Bożego dla naszego wspólnego do-

bra i nauki, i jak najlepszej nauki. Tylko teraz z niej korzystajmy. 

 Korzyść ta niech naprzód na tym zależy, aby się przekonać  

o różnicy między rozkazywaniem na świecie i po ludzku, a między 

prowadzeniem ludzi w domu Bożym i po Bożemu. To w ogólności, 

a w szczególności staraj się zobaczyć i dokładnie poznać, w czym 

było to Twoje ludzkie, naturalne, zupełnie własne, a nie Boże prowa-

dzenie. Ja rachuję na Twoją cnotę, na Twoją dobrą wolę, na Twoją 

zacność i poczciwość, którą Ci dał Pan Bóg, a przede wszystkim na 

łaskę Bożą, która Ci da z tych wszystkich darów Bożych korzystać, 

rachuję na to, mój najdroższy Ojcze Leonie, i ośmielę się bliżej 

dotknąć tego, co było i jest ludzkie w Twoim wzięciu się i prowa-

dzeniu się na Twoim przełożeństwie. Weź to wszystko sercem prze-

konanym o moim sercu, o mojej dla Ciebie miłości, bo Pan Bóg mi 

jest świadkiem, jak Ci dobrze życzę, jak chcę Ci we wszystkim do-

brze czynić, i w jakim chcę z Tobą zawsze pozostawać najściślej-

szym stosunku miłości. 

 Rzym, 8 kwietnia, 1875 [r]. 

 Skończyłem powyżej na tym, że się oświadczyłem z zamia-

rem bliższego dotknięcia się tego, co było ludzkim w Twoim bra-
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niu się do rzeczy jako przełożonego. Wracając dziś do tego czuję 

potrzebę poproszenia Cię o jedną łaskę, jako warunek do tego, 

abym mógł dalej pisać. Oto proszę Cię, abyś zapomniał jak się 

nazywam, jak wyglądam, jak robiłem i robię, itd., i żebyś pamię-

tał o jednym tylko, podczas kiedy będziesz to czytał, o tym jed-

nym, że Pan Jezus mi dał i ja mam prawo, a również obowiązek 

mówienia Ci, o czym Ci tu będę mówił. Główna uwaga, przestro-

ga, miłosne upomnienie, jakie Ci czynię w tym leży, że się wzią-

łeś do rzeczy pełen siebie samego, cały zajęty tą myślą, jak się 

masz postawić, i jak czynić, aby Ci się udało. Mówię Ci to w ca-

łej prostocie i najlepszej chęci, mój najdroższy Ojcze, nie zwa-

żając na to czy to uznasz, czy będziesz temu przeczył, bo już zro-

biłem abstrakcję od osobistości, a z drugiej strony odwołuję się 

wprost do Twego sumienia, na które rachuję, tak jak rachuję na 

łaskę Bożą. Przyszedłeś tedy sam i postawiłeś siebie samego, 

chociaż nie przeczę, że myślałeś o tym, aby to było z Bogiem, ale 

to było myślą tylko, a mówię, co mi się zdaje, co ze wszystkich 

oznaków wnioskuję. Ponieważ Ci chodziło o to, aby Ci się udało, 

pilnie starałeś się usunąć wszystkie przeszkody, między innymi  

i Ojca Bakanowskiego, którego obecność pod wieloma względa-

mi była niekorzystą dla Twojej osobistości i nie pozwalała Ci się 

postawić tak jak chciałeś. Nie zrozumiałeś, nie przyszło Ci za-

pewne ani na myśl, że gdybyś się był porozumiał z O. Baka-

nowskim, i gdybyście podali sobie byli ręce, ten Ojciec byłby się 

stał dla Ciebie wielką pomocą, a nawet pociechą i korzyścią. Ale 

do zrozumienia tego trzeba było stanąć bez osobistości i z miło-

ścią, która dopiero daje czysty i jasny rozum. Dla tych tedy po-

wodów starałeś się usunąć wszelkie przeszkody. Przewidywałeś 

następnie i starałeś się otoczyć tym, co uważałeś jako pomoce  

i tu staje O. Michał. Jak skoro wszystko tak było ułożone, wystą-

piłeś do dzieła, z jednej strony na Ojca Michała, a z drugiej  

w kierunku do sióstr i matki. Chciałeś, aby O. Michał przyjął 

Ciebie jako reprezentację, jako uosobienie Zgromadzenia, „Re-

guły”, zasad życia, Pana Boga, a co do sióstr, chociaż w innej  
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i odpowiedniej Twoim wyobrażeniom mierze, ale postawiłeś coś 

podobnego, owszem to samo. Nareszcie z matką ułożyłeś sobie 

także z góry, jaki ma być stosunek Twój z nią, w którym ustępu-

jąc matce należne jej podług Twego sądu miejsce, sobie nazna-

czyłeś drugie, jakie by być powinno, a które w innym rodzaju,  

a raczej odcieniu, było jednak ostatecznie tym samym Twoim, co 

i wprzódy osobistym stanowiskiem.  

 Tak się postawiłeś, mój najdroższy Ojcze Leonie, mimo-

wiednie, chociaż raczej rzekłbym półwiednie, zawsze starając się 

w duchu dać temu dobrą intencję i zwrot do Boga, ale to Ci ćmiło 

owo drugie pół wiedzy, mogące Ci przynieść jeszcze światło do 

rozpoznania się w Twoim stanowisku. Tak się tedy postawiłeś. 

Że takie z pewnością było Twoje postawienie się względem Ojca 

Michała, na to mam dowody, tak w jego, jak w Twoich listach  

i nie potrzebuję obszerniej nad tym się rozwodzić. Co do sióstr  

i matki, i bez dowodów jestem pewien, że tak było, bo to wypada 

z logicznej odpowiedności raz zabranego stanowiska; jestem pe-

wien na przykład, żeś względem sióstr, w spowiedziach czuł się 

popchnięty, niejako w obowiązku, postawienia się jako nauczy-

ciel, jako przewodnik i nałożenia swoich zasad, swojego zdania, 

swojego tłumaczenia rzeczy. Jestem pewien, że to leżało w uspo-

sobieniu, w gruncie Twej duszy, i samo z siebie wyrywało się  

w spowiedzi, niezależnie od tego czy była, czy nie była prawdzi-

wa tego potrzeba w duszy spowiadającego się, i czy ją widziałeś, 

tę potrzebę, obiektywnie że tak powiem, w prawdzie przed Bo-

giem. W takim razie najszczęśliwsza rzecz, jaka Cię była mogła 

spotkać, było upokorzenie i przekonanie się, że Twoje podobne 

wystąpienie nie przynosi dobrych skutków i zamiast światła, siły 

i pokoju, zostawia w duszach zaćmienie, albo co najmniej znuże-

nie i niezadowolenie. Taki jest zawsze skutek własnego, osobi-

stego występowania, a zarazem i znak jego, z którego trzeba ko-

rzystać, znak że własne i osobiste. W takim razie, skorośmy mieli 

nieszczęście popaść w tę biedę własnego stanowiska i działania, 

trzeba mieć odwagę zobaczenia jej w tym świetle, które nam te 
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znaki dają i otrząśnięcia się z tej biedy, a przynajmniej szczerej 

chęci do tego i pracy. 

 Jestem także moralnie pewien, że w Twym stosunku do ma-

tki było coś podobnego także, a nie myśl, żeby mi matka o tym 

coś szczególnego pisała, to co Ci tu piszę jest moim własnym 

czysto logicznym, czyli raczej psychologicznym wnioskiem,  

z którym wprost tylko do Twego sumienia się udaję. Ty i wzglę-

dem matki stanąłeś sam i z sobą, nie zostawiłeś Bogu, co z tego 

stosunku ma wyniknąć i nie wziąłeś się do niego, jakby nie do 

niego, jakby nie był, co właśnie stanowi ową świętą obojętność  

w rzeczach Bożych, która jest znakiem działania Bożego i stano-

wiska Bożego. Nie, Ty miałeś pełno myśli o tym stosunku, tak 

jak myślałeś z drugiej strony o stanowisku, jakie masz zająć; 

miałeś swoje widzenie tej rzeczy, swoje wnioski, zdania, sądy, 

zamiary, jednym słowem myśl, jak to być powinno i zamiar, żeby 

przyprowadzić do tego. I tu Ci powiem, że Ci się pewno nic nie 

udaje, bo to jest właśnie warunek w rzeczach Bożych, aby się nic 

nie udało, jeżeli tak rzeczy postawimy. A tu nie potrzebuję Ci 

powtarzać, mój najdroższy Ojcze Leonie, i raz jeszcze zapew-

niać, że to nie jest oparte na tym, co mogła m.[atka] Marcellina 

napisać, która zresztą jest najdelikatniejsza i najoględniejsza, ile 

razy pisze o Tobie, to jest po prostu moim własnym najjaśniej 

przedstawiającym się mi wnioskiem. Jeżeli się mylę będę naj-

szczęśliwszy, ale wątpię, abym się mylił. Zresztą możesz mnie 

jednym słowem oświecić i przekonać; tym słowem, którym mnie 

zapewniasz, że w stosunku z matką nie ma w Tobie żadnego 

kwasu i niezadowolenia co do przeszłości, ani też gorączki, oba-

wy, pretensji na przyszłość. Wtenczas z weselem powiem, że się 

już pozbyłeś siebie i stoisz nie na własnym stanowisku, ale na 

Bożym. 

 Oto główne rzeczy, mój drogi Ojcze Leonie, czyli raczej 

jedna główna rzecz, którą Ci miałem do powiedzenia, a o którą 

mi tak chodzi, bo na niej się opiera całe nasze wspólne porozu-
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mienie i jedność w życiu i w służbie Panu naszemu, już nic o tym 

nie mówiąc, że na tym samym opiera się Twoje własne dobro  

i uświęcenie się. Przyjmij to, jak już o to prosiłem, z serca do ser-

ca, z duszy do duszy i prośmy wspólnie Pana, aby nas wspólnie 

doprowadził do tej wielkiej łaski, która jest celem i nagrodą całej 

tej pracy, do wyzucia się zupełnego z siebie samych i stanięcia 

czystego bez siebie. Na tym dzisiaj się zatrzymam, wspominając 

pokrótce o niektórych innych rzeczach. 

 O. Aleksander ma w tych dniach przyjechać; oczekujemy go  

z wielką chęcią. Była mowa podniesiona przez O. Juliana, abyś i Ty 

do Rzymu przyjechał, ja zrazu tak stanąłem, jak mi „Reguła” nakazy-

wała, to jest zostawiając to do zdania rady i Twojej woli, chociaż nie 

widziałem nie tylko konieczności, ale nawet bliższej żadnej potrzeby. 

Teraz i O. Julian przyszedł do tego samego przekonania, a nic już nie 

mówię o O. Walerianie, który się w tej rzeczy nie odzywał. Swo-

bodniej tedy dzisiaj Ci piszę, że mi się zdaje daleko korzystniej, abyś 

się z miejsca nie ruszał, dla wielu powodów i wewnętrznych, i zewnę-

trznych, które sam łatwo odgadniesz i powiesz sobie samemu. 

 Ojciec Kalinka zapewne niezadługo przyjedzie do Rzymu. 

Miał natychmiast po świętach ruszyć z Adrianopola, ale będzie 

musiał parę dni zabawić w Stambule. Po przyjeździe napisze 

raport o wszystkim, który postaram się przesłać Ci w kopii. Wie-

le rzeczy zrobił, wiele zostaje do zrobienia, nieskończenie więcej, 

ale w Panu nadzieja. Podróż ta była niezbędną, choćby dla same-

go poznania stanu rzeczy, bo wprzódy byliśmy w zupełnej nie-

wiadomości prawdziwego stanu. 

 Ojciec Wołłowski otrzymał swoje exeat, i chce się udać do 

Galicji, a gdyby mu się tam nie udało, do Ameryki. Wątpię,  abyś 

się z nim spotkał, ale daję znać na wszelki przypadek. Rozsta-

liśmy się w zgodzie i pokoju. Proszę powiedzieć kochanej matce, 

że po wyprawieniu tego listu biorę się natychmiast do dokoń-

czenia drugiego, to jest tego, który już od miesiąca przeszło za-

cząłem do niej pisać. Tymczasem bardzo się jej polecam. Dono-



 

 234 

szę Ci o tym jeszcze, że się nareszcie zdecydowałem przywieźć 

do skutku zniesienie domu amerykańskiego, to jest zostawiając 

Ojcu Eugeniuszowi misję kanadyjską, postawić wszystkie inne 

misje pod bezpośrednią zależnością Rzymu. To na dzisiaj. Bądź 

raz jeszcze przekonany najdroższy Ojcze Leonie o całej miłości  

i przyjaźni, jaką mam dla Ciebie w Panu Jezusie. Jeżeli, co po-

wiedziałem mniej słusznego, przepraszam, a może też nazajutrz 

to samo przeczytawszy inaczej się Ci to wyda. Wszystko nare-

szcie niech miłość zaprawi i naprawi. 

 Ojca Michała serdecznie pozdrawiam. Pozdrowienia też  

i błogosławiństwa siostrom wszystkim. Matce raz jeszcze gorąco 

się polecam. Ciebie najczulej ściskam. Pan Jezus z nami. 

      Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 

 

104. List do O. Michała Brzezińskiego CR (ACRR 2125) 

 

Rzym, 17 kwietnia 1875 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Michale. 

 Nim Ci na Twój list z 9 t. m. zacznę odpisywać muszę spro-

stować niektóre przypuszczenia, które czynisz w swym liście  

i uważasz za fakty. 

 O. Leon, powiadasz, ma zapewniony rok pobytu w Jazło-

wcu. Tak zgoła nie jest. O. Leon pojechał do Jazłowca bez żad-

nego oznaczenia czasu, a zatem na czas nieoznaczony. Ponieważ 

jest spowiednikiem, a według prawa kanonicznego spowiednik 

trwa zwykle trzy lata w swym urzędzie, więc raczej można było 

wnioskować, że tam zabawi trzy lata. Ten wniosek byłby słusz-

niejszy, ale i to byłby tylko wniosek, bo jak powiedziałem, nie 

było żadnego oznaczenia czasu. O. Leon, powiadasz dalej, wy-

jeżdża w tych dniach, czy tygodniach do Rzymu. Tak znowu 
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zgoła nie jest. Była wprawdzie wzmianka o tym i to bardzo nie-

pewna, ale nigdy postanowienia. Dziś i wzmianki nie ma. W każ-

dym razie na niepewnej wzmiance nie można było rozumowania 

opierać. 

 Przecież drogi Ojciec, tak znowu powiadasz, był przeciwny 

wyjazdowi O. Leona z Rzymu. Tak znowu zgoła nie jest. Zgo-

dziłem się na ten wyjazd bez żadnej trudności, chociaż nie bez 

namysłu, a raz zgodziwszy się byłem bardzo rad z tego postano-

wienia i ciągle jestem. 

 Takie są sprostowania. A teraz Ci odpisuję. Ale, żebyś mógł 

moją odpowiedź zrozumieć trzeba koniecznie, żebyś stanął bez 

siebie, bez miłości własnej, bez natury. O ostatnim moim liście 

piszesz, że choć ocukrzony słodyczą wstrząsnął całą Twoją na-

turą. W tym bieda, że się wziąłeś z naturą do jego czytania, i że 

jej po przeczytaniu nie wyrzuciłeś. W takim usposobieniu nigdy 

nic nie zrozumiesz po Bożemu, mój drogi Ojcze Michale, i bę-

dzie Ci tylko, tak jak przeszłą razą wszystko w głowie paliło  

i spać nie dawało. 

 Co Ci przeszkadza stanąć bez siebie samego, to Twoja nie-

słychana miłość własna. Niech Ci to z miłością i przypomnę,  

i przedstawię, bo już jakbyś zapomniał o tym. Pamiętasz niedaw-

no jeszcze pisałeś mi o swoich marzeniach, były to marzenia naj-

szaleńczej miłości własnej, takie że można było lękać się o Two-

ją głowę. Mój najdroższy O. Michale przypominam Ci to dla 

Twojego dobra, a razem, dlatego że nie potrzeba było listów  

O. Leona, jak przypuszczasz, by pokazać jakim tam jesteś; Two-

ich własnych wystarczało.  

 Po takim przygotowaniu, jeśli tylko do serca i po Bożemu 

je przyjąłeś, łatwiej mi będzie dalej Ci pisać. Twoja miłość wła-

sna bije na Ciebie z tą pokusą, że wszędzie Cię za coś mają,  

a w Zgromadzeniu za nic, tak jak w przeszłym liście coś podo-

bnego było, że wszędzie Ci serce pokazują, a w Zgromadzeniu 
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zgoła nie. Ja Ci na to podwójnie odpowiem, naprzód, że Cię łu-

dzą pozory, że ani tamto jest prawdziwe serce i poważanie, które 

znajdujesz poza Zgromadzeniem, ani to, co masz w Zgromadze-

niu nie jest brakiem serca, ani stosownego poważania, jak Ci się 

zdaje. Po wtóre powiem Ci, że poza Zgromadzeniem życie Twoje 

jest tylko ułudą, a w Zgromadzeniu tylko rzeczywistością i praw-

dą, więc nic dziwnego, że tamto Cię łechce, a to ostatnie przy-

krym Ci się zdaje. Pokusa zaś każe Ci za tamtym gonić, bo wie, 

że Cię wtedy oszuka, a od tego każe Ci stronić, bo nie chce, aby 

Cię prawda zbawiła. 

 To moja pierwsza odpowiedź. A druga i bliższa jest na-

stępna. Twoja miłość własna szepce Ci do serca i do ucha, że 

gdybyś był sam w Jazłowcu byłbyś w najlepszych stosunkach  

z matką Marcelliną i z całym klasztorem, a nawet, żebyś mógł 

być ich spowiednikiem. Otóż w tym jest największe Twoje za-

ślepienie, z którego pokusa korzysta. 

 22 kwietnia. Kiedy to pisałem, przyszedł list Ojca Leona,  

w którym mi donosi, że do Rzymu natychmiast wyjeżdża. Miał 

do tego prawo jako członek rady; nawet bez mojego postanowie-

nia, ani nawet pozwolenia. Więc to, co wyżej powiedziałem, że 

nie było w tej mierze postanowienia, zostaje zawsze prawdzi-

wym, bo O. Leon sam z siebie się zdecydował na to, co uczynił, 

według prawa, jakie mu służyło. 

 Jego wyjazd zostawia Cię samego w Jazłowcu na pewien 

czas. Jestem rad temu, że się rzeczy tak ułożyły, bo tym sposo-

bem sam się przekonasz o prawdziwości tego, co Ci dawniej pi-

sałem, i co w tym liście powtarzam. Do tego jednak, żebyś się 

przekonał trzeba jednej rzeczy, trzeba, żeby Cię miłość własna 

nie zaślepiała. Wtedy nie będziesz zwalał winy na innych, ale 

znajdziesz ją w sobie samym i nie będziesz się łudził pozorami 

zewnętrznymi, które Ci mówią, że jesteś czymś, ale się przeko-

nasz o prawdzie wewnętrznej, własnej Twojej i rzeczywistej, żeś 

niczym; i że póki myślisz, że jesteś czymś, nie tylko jesteś 
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niczym, ale jeszcze jesteś do niczego. Niechże Ci Pan Bóg da tę 

łaskę przyjścia do tego jasnego widzenia i do wyrzucenia, i po-

zbycia się wszelkiej pretensji. Tymczasem zostawaj spokojnie  

w Jazłowcu, póki się inaczej rzeczy nie obrócą i nie wyjaśnią. 

Pan Jezus z nami. 

       Twój w Nim ks. Piotr 

 

 

105. List do O. Michała Brzezińskiego CR (ACRR 2126) 

 

Rzym, 23 kwietnia 1875 [r]. 

 

 Kochany mój Ojcze Michale. 

 List tu przyłączony wczoraj dokończyłem. Ale dzisiaj przyszło 

mi na myśl i do serca jedno słowo, które Ci w nim nie powiedziałem, 

a czuję, że potrzeba, abym Ci je powiedział. Jest to słowo zachęty, 

abyś nie upadał na duchu, kiedy jasno zobaczysz żeś do niczego albo, 

abyś w inną nie wpadł ostateczność, ostateczność zatwardzenia się  

w swojej zarozumiałości o sobie. Bo być bardzo może, że będziesz 

się chciał ratować od upadku na duchu nie przez pokorę, ale przez 

zarozumiałość. Otóż, żeby Cię od tego fałszywego i zgubnego ratun-

ku ochronić, trzeba Cię wprzódy uratować od upadku na duchu.  

W tym celu, mój drogi Ojcze Michale, piszę do Ciebie to słowo. Nie 

upadaj na duchu mój najdroższy O. Michale na ten widok, żeś do 

niczego. Jak sam to poznasz i uznasz szczerze, i uczujesz im głębiej, 

tym lepiej, wtedy łaska Boża zacznie działać w Tobie i Ty zaczniesz 

być do czegoś. Ale ten jest konieczny warunek, abyś wprzódy zstąpił 

do głębi Twojej nędzy chętnie widzianej, uznanej i poczutej. 

 Trzeba, żebyś sam sobie w całej prawdzie i głębokim, szcze-

rym przeświadczeniu powiedział: jestem do niczego! Trzeba, abym 

zdał się na P.[ana] Boga, Jego cierpliwość i łaskę, a słuchał tego, kto 

dla mnie na Jego miejscu! Wierzaj mi, jak to sobie powiesz wielki 

pokój zstąpi do Twej duszy, nie będzie Cię nic paliło, ani spać, 
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ani jeść nie dawało, a w Zgromadzeniu dopiero wszystkie serca 

otworzą się dla Ciebie, a szczególniej serca przełożonych, którzy 

dzisiaj bardzo boleją nad Twoim nieporządkiem. 

 Kiedy mówię o przełożonych, mówię głównie o sobie, bo prze-

cież inni, jeśli jacy byli lub są, są tylko mymi zastępcami przy Tobie. 

Wierzaj mi drogi Ojcze Michale, ja Cię prawdziwie noszę w moim 

sercu, tylko z Twej strony wymagam, abyś się postawił i ze mną,  

i z sobą, i ze Zgrom.[adzeniem], i z Panem Bogiem w zupełnym po-

rządku, w tym porządku, o którym Ci tu piszę. 

 Polecam wszystko Najświętszej Pannie, najmilszej Niepo-

kalanej Matce naszej i Jej czułemu, macierzyńskiemu sercu po-

lecam Twoją duszę tak bardzo wystawioną na niebezpieczeństwo 

upadku przez zarozumiałość. Niech Ona, Matka, ratuje i strzeże! 

Pan Jezus z nami. 

      Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 

 

106. List do O. Michała Brzezińskiego CR (ACRR 2127) 

 

Rzym, 24 czerwca 1875 [r]. 

 

 Mój drogi Ojcze Michale. 

 Twoje położenie po odjeździe O. Leona nie było dosyć ob-

jaśnione, prosiłem Cię wtedy, żebyś czekał. Dzisiaj przynoszę Ci 

rezultaty. 

 Ojciec Leon nie wróci do Jazłowca, a prócz tego po zniesieniu 

się z matką stanęło na tym, że żaden z naszych Ojców nie będzie  

w Jazłowcu. A więc i Ty tam być nie możesz. W Jazłowcu będzie 

Ojciec Walerian Kalinka. Z początku myślałem, żebyś stanął z nim  

w Jarosławiu. Ale pokazało się, że to nie jest dogodnym ani dla matki, 

przynajmniej na początek, ani dla O. Kalinki, ani zdaje się nawet dla 

Ciebie samego, więc dałem temu pokój. 
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 Chcę Ci szczerze pomóc w tej dla Ciebie, mój kochany Ojcze 

Michale, krytycznej chwili i dlatego chcę być dla Ciebie, jak będę 

mógł najłatwiejszym. Wiem, że do Adrianopola Ci trudno, ja sam 

zresztą to tłumaczę sobie. Zostawiam Ci tedy do wyboru albo do 

Rzymu, albo do Paryża z Ojcem Aleksandrem, albo wreszcie do 

Ameryki, a szczególnie do Teksas z O. Bakanowskim, który już tam 

pojechał, gdzie jest pierwsza nasza misja amerykańska, najłatwiejsza, 

najobfitsza w owoce, w teraźniejszość, najbogatsza w nadzieje na 

przyszłość. 

 Zastanów się przed Panem Bogiem, zastanów się przede 

wszystkim nad tym, że Twoje miejsce jest w Zgromadzeniu, a z dru-

giej strony zważ i na to, że Ci czynię wszelkie możebne ułatwienia, 

ażeby przyjść w pomoc Twojej słabości, porzuć wszelkie pokusy 

przeciwko Twemu powołaniu i obowiązkom, pójdź za wolą Bożą, 

którą nietrudno Ci poznać i odpisz mi jak najprędzej. 

 Życzyłbym zawsze widzieć się z Tobą, mój drogi Ojcze Mi-

chale, ale to zostawiam Panu Bogu, jeśli potrzeba to On to spro-

wadzi. Polecam Cię z całego serca łasce Bożej, modlę się za Cie-

bie serdecznie, proszę o Twoje modlitwy i w miłości Chrystusa 

Pana zostaję najoddańszym bratem i sługą. 

        ks. Piotr Semenenko 

 [P. S.] Książki, jakie się znajdują w Jazłowcu do nas należące,  

a zapewne są i inne rzeczy, trzeba będzie powoli przewieźć do Ja-

rosławia. Zapomniałem o tym napisać do matki w liście przed kil-

koma dniami do niej wysłanym, ale się łatwo będzie porozumieć. 

Zresztą mogłaby i w Jazłowcu tymczasowo zostać. Do Ameryki wy-

jeżdża O. Bakanowski z Paryża w sierpniu. Trzeba więc w tym razie 

nie opóźniać się, gdybyś to wybrał. 
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107.  List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 3473) 

 

Rzym, 19 lipca 1875 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Władysławie. 

 Pozdrawiam Cię najserdeczniej w Panu i równie serdecznie 

dziękuję za Twoje życzenia przysłane mi na imieniny. Niech Ci 

Pan Jezus miłością za miłość zapłaci. 

 Przykro mi, że tak dawno do Ciebie nie pisałem i przepra-

szam Cię mój drogi. Ale mi z drugiej strony przykro, że i Ty do 

mnie nie pisałeś, i że Twoja miłość nie była dość silna, aby zwy-

ciężyć przeszkodę, jaką zapewne dla Ciebie było moje milczenie. 

Więcej serca, a byłbyś jeszcze większą przeszkodę zwyciężył. 

Popraw się i napisz mi długo, otwarcie a serdecznie. Miłość Cię 

nauczy, a rachuj na moją prawdziwą miłość. 

 Bardzo by miło mi było zobaczyć się z Tobą, ale nie wiem 

jak. Miałbym bardzo wiele rzeczy Ci do powiedzenia, które byś 

zapewne dzisiaj zrozumiał i zapewne przyniosłyby Ci pociechę. 

Zostawmy to Bogu, On da pogodną chwilę. Pan Jezus z nami. 

       Twój w Nim ks. Piotr 

 [P. S.] Co się dzieje z O. Aleksandrem? Wpadł jak w wodę. 

Proszę mi donieść, co wiesz. 

 

 

108. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1172) 

 

Rzym, 2 sierp.[nia] 1875 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze. 

 Odpisuję, choćby pokrótce, aby tam prędzej odpisać. Pie-

niądze (600 fr.) oddałem Ojcu Walerianowi. On też podziękuje  
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z urzędu. Ja za wszystko wdzięczny jestem, a przede wszystkim 

za dobrą wolę. 

 Nie widzę, w czym list w imieniu biskupa lub od matki 

Marcelliny miałby przemienić przeznaczenie Ojca Adolfa, skoro 

ten ostatni teraz rozpogodzony do Ameryki jedzie i przyjmuje 

chętnie to, żeby nie być przełożonym misyjnym. Ja zresztą nigdy 

nie myślałem cofać Ojca Feliksa, bo też i nie mógłbym z jego po-

łożenia wikarego generalnego. Chciałem tylko, żeby O. Adolf był 

przełożonym zakonnym. Teraz zrobię go ojcem duchownym. 

 Otrzymałem listy z Wersalu donoszące, że się tu wybiera 

Eliza Miszewicz. Na wszystko proszę, żeby jej tu nie przysyłać. 

Żadnym sposobem nie możemy się na to zgodzić. Już i tak mamy 

dosyć z Cherubiną, Magdaleną i Małgorzatą. Dla Elizy nie ma tu 

zgoła miejsca, ale zgoła i i trzeba będzie nam chyba ją żywić, tak 

jak mniej więcej tamte żywimy. Za okazją proszę to oznajmić 

wizytkom, zresztą sam muszę do nich pisać. Byłaby to prawdzi-

wa i wielka bieda, gdyby tu przyjechała. 

 Powtarzam Ci tu, co napisałem do O. Adolfa. M.[atka] Mar-

cellina ten list, który do Ojca Adolfa napisała powinna była do 

mnie napisać, gdyby chciała, żeby O. Ad.[olf] był w Jarosławiu. 

A teraz postawiła mnie nawet w niemożności pisania do siebie. 

 Bardzo nas tu zrazu zdziwiła wiadomość podana w Kurie-

rze Poznańskim o Twojej chorobie w Marsylii i po prostu nie 

wierzyliśmy, przecież byłby ktoś o tym napisał i bo w ostatnim 

razie ja bym sam przyjechał do Marsylii. List Twój wszystko wy-

tłumaczył, ale nie usprawiedliwił i wszakże O. Kalinka powinien 

był donieść nam do Rzymu o Twojej chorobie. Stało się, spodzie-

wam się, że się nie powtórzy. Dość na dzisiaj. Pan Jezus z nami. 

Niechże Cię błogosławi!!! 

      Twój w Jego miłości ks. Piotr 
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109. List do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 224) 

 

Rzym, 6 sierpnia 1875 [r.] 

 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 List Twój z 21 lipca już 10 dni temu, jak otrzymałem i bar-

dzo przepraszam, że wcześniej nie odpisałem. 

 Wszystko, co w tym liście zawarte lub mniej, lub więcej, 

ale pocieszające, dzięki Bogu, a i Tobie, o ile Ci to należy serde-

cznie dziękuję. Przebaczam bardzo chętnie, że kupiłeś łóżko  

w Marsylii i życzyłbym mieć częściej sposobność do takich prze-

baczeń. 

 Czy pani Pusłowska bawi w Paryżu? I czy tam jest jeszcze 

pani Rzewuska? 

 Prałatowi udzieliłem niemal całego Twego listu. Bardzo mi 

miłym było, że nuncjuszowie w Monachium i w Wiedniu tak Cię 

dobrze przyjęli, a chociaż tego był pewien, otrzymawszy jednak 

wiadomość będzie miał powód do podziękowania, co dotychczas 

może być, że może już uczynił. Cała Twoja przeprawa z p.[a-

nem] Hoffmanem, jeżeli nie bardzo pocieszająca, to pocieszna; 

mam razem z Tobą nadzieję, że nuncjusz sprawy nie zaśpi. Usłu-

gi zaś, jakie nuncjaturze oddaje nasz przyjaciel w Wiedniu są 

prawdziwie nieocenione; prałat bardzo rad z tego, a Ty będziesz 

miał podwójną zasługę, jeżeli teraz bądziesz pracował nad ustale-

niem pozycji w Wiedniu tego naszego przyjaciela. 

 Donoszę Ci z mojej strony, że się tu w Rzymie coś zrobiło. 

Byłem u papieża dnia 8 lipca i dość długo przedstawiałem mu 

sprawę Unitów, a gruba sztuka była mowa odstępna Popiela, jaką 

miał ongi w Petersburgu, którą też na łacińskie przetłumaczoną 

wręczyłem Ojcu Św.[iętemu]. Ten nazajutrz m[onsi]g[no]rowi 

Marini całą rzecz polecił, nie bez wymówek, że się nią sam nie 
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zajął, i że mu nic nie przedstawił. Marini tegoż dnia był dwa razy 

u mnie i prosił o cały zbiór dokumentów. Szczęściem Jan Hem-

pel skończył swoje lekcje i mogłem go zaprządz do pracy. Ułoży-

ła się tedy niemała kupa dokumentów, którą w tych dniach Ma-

riniemu wręczę. Dostateczna. Jedna tylko strona kuleje, to jest 

owych prześladowań i okrucieństw, i krwi przelewu na pojedyn-

czych osobach lub miejscowościach dokonywanych. Są wpraw-

dzie wymienione miejscowości i pojedyńcze osoby, ale nie ma 

daty, w którym dniu to się stało. Poczciwi korespondenci ani nie 

przypuszczają, jakiej to wagi w dokumentach publicznych! 

 Przy końcu mojej audiencji sam papież mnie się zapytał, co by 

było do zrobienia? Odpowiedziałem zostawiając rzecz mądrości Ojca 

Św.[iętego], że mnie by się zdawało, iż tu koniecznym jest wykląć 

tego Popiela, coś podobnego do tego, co uczynił Grzegorz XVI. I to  

wskutek tego, jak widać Marini otrzymał rozkazy. Proszę Cię mój naj-

droższy O. Walerianie, przyślij mi, co możesz mieć szczegółowego  

i szczególnego w tej sprawie, wyjąwszy aktów, jakie były po dzien-

nikach. Przede wszystkim zaś zrobiłbyś mi prawdziwe cacko – po-

darek, gdybyś mi dał daty owych okrucieństw. 

 Piszesz mi, że m.[atka] Marcellina w Wiedniu, i że czatujesz na 

nią w przejeździe jej do Jarosławia. Co znaczy ta podróż do Wiednia? 

Czy była jaka trudność co do otworzenia domu w Jarosławiu? 

 Otworzyłem Ci się szczerze, a dosyć obszernie co do moich 

z nią stosunków przed Twoim wyjazdem z Rzymu. Uczyniłem to 

w intencji dalszego porozumienia się, gdyby do tego była następ-

nie przyczyna i okazja. M.[atka] Marcellina nie odpisała mi na 

list mój ostatni. Tym sposobem nie wiem nawet, co się dzieje  

z O. Michałem, i czy go potrzebuje dalej jeszcze na czas jakiś, 

czy nie potrzebuje. Pisałem jej bowiem, że tak długo ma w Ja-

złowcu zabawić, jak długo będzie go potrzebowała. Ona mi nic 

nie odpisała, a O. Michał pisze mi w odpowiedzi na mój list,  

w którym mu dałem do wyboru czy do Rzymu, czy do Ameryki, 

czy do Paryża, że on by życzył sobie pozostać w Galicji, i że  
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w tym celu pisał do m.[atki] Marcelliny, aby go zatrzymała. Z te-

go zrozumiałem, że m.[atki] Marcelliny nie było już w Jazłowcu, 

i że przed jej wyjazdem nie ułożyli się, jak długo by go matka  

w Jazłowcu potrzebowała. A to właśnie było treścią mego listu, 

że tylko dopóty ma pozostać, póki matka nie opatrzy sobie dru-

giego kapelana. Na ostatni list O. Michała odpowiedziałem, że 

nie wiedząc, jak rzeczy stoją nie mam nic przeciwko temu, aby 

czekał na odpowiedź matki. 

 Przyznam się, że mi na myśl przychodziło, czyby nie mógł 

stanąć O. Michał w Jarosławiu i o tym nawet w ostatnim moim 

liście do matki napomknąłem, chociaż natychmiast dodałem, że 

myślę, iż to być może przeciwko życzeniu matki, więc się z tym 

cofam. Mnie się zaś to uśmiechało z powodu, że sobie wyobraża-

łem iż Twój wpływ mógłby zbawiennie podziałać na tego Ojca, 

którego koniecznie trzeba ratować. 

 Tak rzeczy stoją z mojej strony w tej sprawie. Czekam obja-

śnień i od Ciebie, i od O. Michała. Co do samej matki Marcelliny 

polecam co dzień i nieraz we dniu tę sprawę miłosierdziu i łasce 

Bożej. Powiedziałem Ci, że zawsze z największą dla niej miło-

ścią, a dzisiaj mam nadzieję, iż większą niż kiedy. Ona mnie dziś 

postawiła w niemożności pisania i odzywania się do siebie. Napi-

sała list do O. Adolfa, w którym mu pisze, iż ten jego wyjazd do 

Ameryki jest dla niej smutnym zawodem, a nigdy mi nie powie-

działa, że go życzy mieć w Jarosławiu. Nie mam najmniejszej pa-

mięci o tym. Zresztą gdyby była do mnie napisała, choć słówko, 

to bym zupełnie inakszy miał powód do decydowania się. A po-

tem mówi: „na ziemi jakby nie było już dla nas Braci Zmar-

twychwstania, ale są oni w myśli Bożej i nie przestajemy za nich 

się modlić!” A potem co do Ciebie: „podobno (?) sam O. Kalinka 

tam (w Jarosławiu) stanie i jemu szczerym sercem rade będziemy 

chociaż najdalej się trzymając. Wola Boża!” 

 Ach, i ja powiadam: Wola Boża! Ja mogę być bardzo grze-

sznym i winnym przed Panem Bogiem, i niezawodnie jestem nad 
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wszelki wyraz, ale mimo to zdaje mi się, że kochana matka mo-

gła się była inaczej postawić. Cóż robić, wola Boża. Widzisz te-

dy, jakie jest stanowisko. Wiesz z drugiej strony, jaka jest inten-

cja. Więc już zostawiam Twojej roztropności i najlepszej woli, 

zostawiam przede wszystkim łasce i miłosierdziu Bożemu dalszy 

przebieg tej sprawy. 

 Pisz do mnie, mój najdroższy O. Walerianie, regularnie i dokła-

dnie, i o wszystkim. Mam nadzieję, że i w odpowiedziach do tych wa-

runków z mej strony się zastosuję coraz bardziej z łaską Bożą. 

 Polecam Cię z całej duszy tej łasce, oddaję Cię Matce Naj-

świętszej i Jej matczynej opiece. Pan Jezus z nami.  

      Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 

 

110. List do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 225) 

 

Rzym, 8 sierpnia 1875 [r.] 

 

 Mój drogi Ojcze Walerianie. 

 Kilka słów do listu wczoraj wyprawionego. 

 Naprzód zapomniałem przyłączyć list od O. Rafała, który tu 

od pewnego czasu czekał na pierwszą do Ciebie ekspedycję. Na-

stępnie zapomniałem zapytać, czyli raczej porozumieć się z To-

bą, o przysłanie Ci listów z Bułgarii, jak tego sobie żądasz. Bar-

dzo mnie cieszy chęć Twoja zajmowania się dalej sprawami,  

a raczej potrzebami misji; tylko widzę niejaką trudność w przesy-

łaniu Ci wszystkich listów raz, dlatego że ich objętość niemała,  

a musiałbyś je odsyłać, aby pozostały w archiwum, a potem dla-

tego że są na razie niekiedy tu potrzebne; i tak w przeszłym jesz-

cze tygodniu m[onsi]g[no]r Aloisi wystąpił z kwestią, na którą 

muszę szukać odpowiedzi po listach O. Tomasza i innych. Może 
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będzie najlepiej, chociaż domyślam się, o co Ci chodzi, jednak 

abyś wymienił główne punkty względem których chciałbyś za-

chować, że tak rzekę, dozór swój i pieczę nadal. 

 Żebym nie zapomniał, proszę bardzo pokłonić się ode mnie 

ks. biskupowi i zapewnić go o najuniżeńszych i najserdeczniej-

szych uczniach. 

 Cieszy mnie i to, że Cię tam tak dobrze w Krakowie przyję-

li. Nadzieja to na przyszłość, chociaż cała nasza nadzieja jedynie 

w Panu, a to, co Cię spotkało jest tylko dowodem, że przyspa-

sabia dla nas umysły i serca. 

 Pisali do mnie z Sambora i list wspólnie podpisali Henryk 

Aloizy Teleżyński i Helena Sokołowska, którzy mają ślub brać  

w Krakowie w tę sobotę 14 t.m. u Panny Maryi. Mieszkać mają 

w hotelu Saskim. Ona jest uczennicą Jazłowiecką i zna mnie, 

chociaż ja jej nie znam. Proszą o błogosławieństwo papieskie. 

Postaram się o nie. Na wszelki przypadek donoszę o tym. 

 Tyle na dzisiaj. Wszystkim znajomym serdecznie kłaniam 

[się]. Ale przed innymi Mannowi
47

, jak go zobaczysz. Pan Jezus  

z nami.  

     Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 

 

111. List do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 226) 

 

Rzym, 12 sierpnia 1875 [r.] 

 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Wczoraj otrzymałem pod adresem brata Eustachego oprócz 

___________ 
47

  MANN MAURYCY – (1814-1876). Członek Akademii Umiejętności w Kra-

kowie, korespondent, a następnie główny redaktor krakowskiego pisma Czas, 

z którym współpracowali pierwsi Ojcowie Zmartwychwstańcy. 
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poszytu Przeglądu Polskiego z sierpnia, dwa egzemplarze poszy-

tu kwietniowego, w którym jest opisana sprawa chełmska. Do-

myśliłem się tedy, że to się stało wskutek wezwania, w pierw-

szym moim liście uczynionego, abyś mi przysłał co możesz o tej 

sprawie, za co serdecznie dziękuję. 

 Praca nasza ma się ku końcowi; dopomaga mi w niej, czyli 

raczej wszystko przygotowuje, kochany brat Jan, który dlatego 

powodu smaży się wraz ze mną tu w Rzymie; ale wewnętrzny 

ogień, który go przy tej pracy rozpalił, gorętszy snać stał się od 

zewnętrznego, bo kochany brat w pracy nie ustaje i coraz żwa-

wiej ją prowadzi. 

 Mam dzisiaj dwie rzeczy do udzielenia.  

 1. Dowiaduję się od O. Aleksandra z Paryża, który to trzy-

ma od ks. Dunajewskiego, że jest mowa w Krakowie o zrobieniu 

O. Stefana profesorem filozofii przy tamtejszym Uniwersytecie. 

Proszę Cię mój drogi O. Walerianie, abyś całym Twoim wpły-

wem i wszelkimi sposobami tej rzeczy przeszkodził. Zgromadze-

nie nasze nie ma nikogo na rektora Kolegium Polskiego, przynaj-

mniej w tej chwili, oprócz O. Stefana. Jeżeli jest jeden lub 

dwóch, co by z biedy mogli być rektorami, toteż byliby tylko 

nimi od biedy. Z drugiej strony rektorstwo jest daleko więcej  

w naszym powołaniu, owszem zupełnie, czym daleko mniej jest 

owe profesorstwo. Rektorstwo nierównie więcej pożytku przy-

nosi dla Kościoła i dla kraju, kształcąc tyle prawdziwych kapła-

nów, i to jak teraz już w niemałej liczbie. Rektorstwo jest nie-

równie korzystniejsze dla duszy samegoż O. Stefana. Te kilka 

powodów biją w oczy przy pierwszym zastanowieniu się i są 

wszystkie stanowcze.  

 Lecz są inne na drugim planie, w swoim rodzaju może jesz-

cze ważniejsze, o których dziś mówić nie chcę dlatego samego, 

że nie są na pierwszym planie, i że tamte najzupełniej wystarcza-

ją. Nie będę tedy mógł żadną miarą się zgodzić, aby O. Stefan 
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opuścił rektorstwo i dlatego, aby niepotrzebnych nieprzyjemności 

uniknąć proszę zawczasu, aby się w niczym nie przyczyniać do 

zamierzonego profesorstwa O. Stefana w Krakowie, a jeżeli bę-

dzie można, to nie dopuścić do tego, aby się tą sprawą zajmo-

wano.  

 2. Drugą rzeczą do udzielenia jest zawiadomienie, że otrzy-

małem wczoraj list od m.[atki] Marcelliny. 

[Na tym list kończy się. Brak podpisu O. Piotra Semenenki CR.] 

 

 

112. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1173) 

 

Rzym, 12 sierpnia 1875 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze. 

 Przed trzema dniami otrzymałem Twój dobry list, ponieważ 

jednak O. Julian miał z Mentorelli do Rzymu na wczoraj wieczór 

przyjechać, nie odpisałem przeto natychmiast, chcąc się doczekać 

i jego rady. 

 Odpisuję tedy dzisiaj przystając najchętniej na pozostanie 

O. Adolfa w Paryżu. Pókiś oń nie prosił wyraźnie, nie miałem 

wyraźnego powodu zostawienia go w Paryżu, a wydawało mi się 

lepszym, żeby jechał do Teksas. List w imieniu biskupa pisany 

nie przeszkadzał temu bynajmniej, owszem był niemal zaprasza-

jącym. Przeczytałem go raz jeszcze i przekonałem się, że jeżeli 

kto z nas dwóch pobieżnie go czytał i nie dosyć zrozumiał, to Ty 

nim byłeś mój drogi Ojcze. Wyraźnie pisze: „La Grandeur Vous 

prie que dans le cas ou le P. A. B. reviendrait comme Superieur, 

de remedier a cela et de laisser le P. Feliks Superieur des Mis-

sions Polonaise”. Więc biskup przystaje na to, aby O. Adolf był 

przełożonym zakonnym i tylko mu o to idzie, aby O. Feliksowi 

zostawić prowadzenie misji polskich, czyli żeby i nadal pozostał 



 

 249 

wikarym generalnym jego co do nich. I dlatego na pierwszy Twój 

list odpisując wyraziłem się, że list biskupa nic w tej rzeczy wy-

jazdu O. Adolfa do Ameryki nie zmienia. 

 Twój drugi list dopiero wszystko zmienia i wskutek tego 

listu, jak już rzekłem, zgadzam się na to, aby O. Adolf w Paryżu 

pozostał. Ponieważ tak się rzecz układa, przeto nie wchodzę dalej 

w rozbiór Twoich racji przeciwko temu, aby O. Adolf był przeło-

żonym, w których zresztą bez wątpliwości jest wiele słusznego. 

 Co do brata O. Adolfa skoro chce wejść do Zgromadzenia  

i już jak widzę pozyskał Twoje serce, trzeba będzie myśleć, jak 

go do Rzymu przysłać. O profesorstwie O. Stefana w Krakowie 

trzeba bardzo być ostrożnym w mowie, to jest nikomu nie mó-

wić, nawet swoim, bo wiele ma zależeć od utrzymania tego w se-

krecie. 

 Matka Marcellina napisała do mnie wcale dobry list, jak na dzi-

siejsze położenie. Nie naprawia to stosunku, ale utrzymuje przyzwo-

itość z obopólnej pozycji. Pisze mi, że O. Michał napisał do niej list 

błagalny, aby mógł pozostać kapelanem w Jazłowcu. O. Michał już 

przed kilkoma tygodniami sam mi o tym pisał, a ja odpisałem mu, że 

jeżeli m.[atka] M.[arcelina] się zgodzi, z mej strony nic przeciwko te-

mu nie mam. Otóż m.[atka] M.[arcelina] zostawia tę rzecz mojej de-

cyzji, a tym samym zgadza się na to. Odpiszę do niej, że przyjmuję. 

Przyznam się, że się z tego cieszę, bo na teraz to położenie jest naj-

stosowniejsze dla O. Michała. A sprawi to także i dobry skutek na lu-

dziach w Galicji, bo dla mnie byłoby bardzo przeciwnym, gdyby się 

rozniosła wieść o jakiś zajściach między nami a siostrami. 

 Schizmatyczek, o którym Ci mówił ks. Dunajewski będzie 

czynił swoją abjurację w święto N.[jświętszej] Panny, kiedy jak 

mam nadzieję ten list czytać będziesz. 

 Proszę mi przebaczyć, że poproszę o zapłacenie przyłączo-

nego tu rachunku Lecoffra, na który od marca czeka. Myślę, że 

nie będzie zanadto uciążliwym, a wielką mi przysługę wyrzą-
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dzisz. Proszę pamiętać, że przesyłając ten rachunek w moich pa-

pierach nie pozostanie już śladu tego długu. 

 Ojciec Walerian wyjeżdża dzisiaj do Subiaco na dni kilka, 

gdzie już bawi Kolegium. Ja tylko jeden piekę się w Rzymie, ale 

nie mogę go spuścić, szczególnie aby już raz skończyć ową pracę 

dla Propagandy, która się już ciągnie od roku. Ale prócz tego 

mam inne ważne roboty. Polecam się bardzo modlitwom kocha-

nego Ojca Aleksandra i najlepszemu sercu. Pan Jezus z nami. 

    W Jego miłości brat i sługa ks. Piotr 

 

 

113. List do O. Michała Brzezińskiego CR (ACRR 2128) 

 

Subiaco, 7 wrześ.[nia] 1875 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Michale. 

 Twój list przedwczoraj otrzymałem. Właśnie wyprawiłem 

był nieco przedtem list do matki Marcelliny, w którym nie tylko 

oświadczam, że zgadzam się, abyś pozostał w Jazłowcu, ale jej 

dziękuję za to, że ona przychyla się do Twojej prośby i powia-

dam jej, że mnie się zdaje, iż Twój pobyt w Jazłowcu jest to, co 

w tej chwili może być dla Ciebie najlepszego. Zdaje mi się tedy, 

że ta rzecz z tej strony jest załatwiona. 

 Pytasz się, co znaczyły owe słowa mego listu: nie mogę ni-

kogo narzucać. Znaczyły to co mówią. Przypuszczałem, co być 

mogło, że matka Marcellina nie życzyła sobie mieć Ciebie za ka-

pelana, a wtedy rzecz prosta, że narzucać Ciebie nie mogłem. Po-

kazało się, że to przypuszczenie było błędnym. Dzięki Panu Bo-

gu za to. Drugie słowa, o których znaczenie dopytujesz się, mat-

ka Marcellina usuwa się, znaczą także to co mówią, to jest, że 

m.[atka] Marcellina nie życzy sobie, aby teraz Zgromadzenie na-

sze miało stosuki z jej Zgromadzeniem i nawzajem. Dlaczego so-
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bie tego nie życzy, trudno byłoby Ci to opisać, a zapewne i nie-

właściwym, bo nie ma istotnej potrzeby, abyś wiedział o przy-

czynach, dość, że tak jest. Moim zdaniem matka Marcellina 

uczyniła niestosownie i niewłaściwie, ale gdybym pisząc chciał 

Ci udzielić mego przekonania, mógłbym coś za wiele powie-

dzieć, czego bym doprawdy nie chciał. Ustnie mogłoby to łatwiej 

się dać zrobić, pisemnie nader trudno, więc wolę nic więcej nie 

powiedzieć. 

 Napisz mi, co znaczą owe 150 fl. skąd pochodzą itd., a ja Ci 

wtedy odpiszę, co z nimi uczynić. 

 Mój drogi Ojcze Michale bardzo mnie cieszy Twoje dzisiejsze 

dobre usposobienie, a szczególnie Twoja gotowość pisania do mnie  

o sobie i swojej duszy. Znajdziesz mnie zawsze gotowego do powie-

dzenia sobie całym sercem i duszą. Jeżeli Twoja ufność była kiedy 

zachwiana, to niedobrze było; nie było po Bożemu. Miej zupełną uf-

ność; naprzód w Panu Bogu i w Jego łasce powołania i postawienia 

Cię gdzie stoisz, to jest w naszym Zgromadzeniu; jest to wielki niepo-

rządek duchowny, że o tym wątpiłeś, albo przynajmniej przypuszczał 

zwątpienie. A potem miej ufność w przełożonych; i daj już temu raz 

pokój, temu aby wszystko krytykować, już raz zacznij przyjmować 

wszystko wiarą. 

 Niechże Ci Najświętsza Panna, której Cię w szczególny 

sposób oddaję, wyprosiła tę łaskę tak przeciwną Twojej naturze! 

Zapewniam Cię mój drogi Ojcze Michale o mojej szczerej miło-

ści i błogosławię Cię z całego serca. Pan Jezus z nami! 

    Twój w Jego miłości brat i sługa ks. Piotr 

 Proszę oświadczyć siostrom moje najserdeczniejsze ukłony. 
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114. List do O. Tomasza Brzeski CR (ACRR 2102) 

 

Rzym, 19 września 1875 [r.] 

 

 Mój najdroższy Ojcze Tomaszu. 

 Bardzo dziękuję za wszystkie Twoje listy, a szczególniej za osta-

tnie donoszące o wizycie u Was monsignora delegata z Konstantyno-

pola. W ogólności mówiąc, podczas tej jego wizyty u Was dobrze się 

znalazłeś mój kochany Ojcze i dziękuję Ci za wszystko. A zaczynam 

od tego oświadczenia Ci pewnego zadowolenia i podziękowania, że-

byś nie myślał, żem niekontent, jak Ci teraz zacznę niektóre szczegó-

łowe uwagi czynić. 

 Główna moja uwaga na tym zależy, że widać z całego Twe-

go listu, iż jeżeli ks. arcybiskup był nieco przeciwko Wam uprze-

dzony, Ty także mój drogi Ojcze byłeś uprzedzony przeciwko 

niemu. Raz będąc uprzedzony, brałeś jego oświadczenie w za-

nadto surowym znaczeniu i wyobrażałeś sobie więcej, niż on 

chciał powiedzieć, i nie rozbroiłeś go od razu Twoim zaufaniem  

i wiarą w jego dobre serce, i dobrą wolę dla nas. Widziałeś w nim 

więcej urzędnika, aniżeli ojca. Trzeba było widzieć w nim ojca  

i pokazywać mu, że go za takiego bierzesz, a on choćby przedtem 

nie był ojcem, byłby się nim stał niezawodnie. 

 20 września. Przedstawiłem w Propagandzie, a szczególniej 

samemu kardynałowi, z którym miałem długą rozmowę, wszy-

stkie punkty, o których pisałeś. 

 1/ Kiedy mu powiedziałem, że arcybiskup chce, aby nasza 

kaplica łacińska z publicznej stała się prywatną, kardynał zawołał 

sam do siebie, że to być nie powinno i nie może, i rozważyliśmy 

powody.  

a) Naprzód, że rzecz sama w sobie jest niekorzystna dla na-

szego Zgromadzenia.  
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b) Potem, że po 12 latach, przez które kaplica miała pu-

bliczny charakter, gdyby ją teraz zrobić prywatną miałoby to po-

zór kary i nagany ze strony przełożonych, tj. Propagandy. Że to 

byłoby ze szkodą wiernych, którzy (mianowicie bliżej mieszka-

jący) byliby pozbawieni tylu Mszy świętych w niedziele i uro-

czystości. 

c) A szczególniej byłoby ze szkodą Niemców, którzy nie 

mogliby u nas spowiadać się itd. Zgodziłem się tedy z kardyna-

łem, a on ze mną, że to być nie powinno. Tymczasem arcybiskup 

ma pewną rację, kiedy powiada, że jeżeli kaplica ma być publi-

czna, nie można w niej odprawiać nabożeństwa podług starego 

kalendarza i przyznałem kardynałowi, że w tym jest racja. Ale 

dodałem, że kiedy prosiliśmy o zaprowadzenie w domu jednego  

i tego samego kalendarza, ażebyśmy nie święcili w jednym i tym 

samym towarzystwie dwóch Bożych Narodzeń, 2 Wielkanocy, 2 

Zielonych Świątek itd. Ale skoro to nie może się obejść bez zam-

knięcia kaplicy, łatwo nam odstąpić od tego życzenia i znosić 

powyższą niedogodność, jak dotąd znosiliśmy, zwłaszcza że to 

podwójne święcenie świąt możemy ograniczyć do kaplicy tylko  

i święcić te święta po kościelnemu tylko (sicuti festa translata),  

a w życiu zewnętrznym i domowym, i w obowiązku wstrzymania 

się od prac roboczych itd. możemy ograniczyć się do jedynych 

świąt starego kalendarza. Podobało się to kardynałowi i stanęło 

na tym, że kalendarza zmieniać nie będziemy. 

 Ale jak teraz w praktyce postąpić i wykonać to, ponieważ 

my już podaliśmy prośbę o tę zmianę? Tu znowu stanęło na tym,  

że my nie będziemy sami od siebie cofać tej prośby, niech sobie 

zostanie. Ale jak przyjdzie od arcybiskupa odpowiedź na zapy-

tanie stąd od Propagandy posłane (jak on uważa tę zmianę, i czy 

na nią można pozwolić?) i skoro Propaganda w tej odpowiedzi 

wyczyta, że można pozwolić, byleby kaplica przestała być pu-

bliczną. Propaganda wtedy sama od siebie odpowie: non expedi-

re. Tym sposobem nie będziemy mieli nieprzyjemności sami co-
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fać naszej prośby.  

 Proszę tedy mój drogi Ojcze Tomaszu zastosować się do tego, 

co tu Ci piszę i już teraz unikaj mówienia tego, co dawniej mówiłeś, że 

przystajesz na to, aby kaplica łacińska przestała być publiczną i stała 

się prywatną, domową. Nic też nie czyń, i nie uprzedzaj arcybiskupa  

o tym, co Ci tu piszę; niech rzeczy idą swoim torem i same się roz-

strzygną. Tym sposobem i Ty nie będziesz miał nieprzyjemności od-

woływać tego, co raz powiedziałem.  

 Druga rzecz jest o szkole w Malko-Tyrnowie. A trzecia  

o naszej nieprzyjaźni z Galabertem. O tych dwóch punktach roz-

mawiałem z kardynałem również obszernie. Ale ponieważ o nich 

piszę do Grassellego, więc ich tu w moim liście nie powtarzam, 

tylko list mój do Grassellego przyłączam, w którym je wyczy-

tasz. Ten list do Grassellego jest bardzo ważnym krokiem z na-

szej strony. Mówiłem o nim z kardynałem i bardzo go pochwalił. 

Stanąłem z Grassellim na stopie zupełnego zaufania i szczerości 

z naszej strony, zaufania i wiary w jego dobre dla nas usposobie-

nie, co do niegoż samego. Tym słuszniej to czynimy (bo Ojcowie 

radni zupełnie byli za tym, że to odpowiada prawdzie i rzeczy-

wistości. Grasselli jest zacny i szlachetny mąż, kardynał nie może 

się dosyć nachwalić i rzecz pewna, że ma najlepsze usposobienie 

i zamiary dla P.[ana] Boga, dla Kościoła, a tym samym i dla nas. 

W tym liście do Grassellego, w którym ani słowa nie ma o wyżej 

wyrażonej sprawie kaplicy i kalendarza, jest natomiast ważny 

punkt, a tym jest, że raporty jakie od czasu do czasu będziesz 

przesyłał Propagandzie, a o które Propaganda znowu upomina 

się, będziesz przesyłał przez ręce arcybiskupa. Przyznaję, że to 

jest nieco ryzykowne, ale mam nadzieję w Panu, że się na złe nie 

obróci. Jest ryzykowne, bo gdybyś sam od siebie coś powiedział, 

co bym ja musiał tutaj albo sprostowywać, albo cofać (jak np. ta 

sprawa zamknięcia kaplicy łacińskiej), dałoby to tutaj widok nie-

miłego między nami nieporozumienia, które by złe robiło wraże-

nie. I dlatego dawniej żądaliśmy, abyś do Propagandy nie przy-
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syłał raportów zapieczętowanych, tylko żeby wszystkie przecho-

dziły otwarte przez nasze ręce. Teraz zdaje się, że Ci to pozwa-

lamy i to z lichwą. Jest jednak w tym różnica. Posyłając bowiem 

przez ręce Grassellego będziesz sam z własnego popędu trzykroć 

i czterykroć ostrożnym. Będziesz naturalnie starał się z góry 

wejść w myśl moją i podług niej pisać, a w razach wątpliwszych, 

a nie nagłych wprzódy się ze mną porozumieć. Zresztą zostanie 

Ci jeszcze wolne neutralne pole, na którym znajdziesz wiele rze-

czy do pisania. Tym polem są fakty, to co się u nas tam dzieje,  

o czym można donosić bez poprzedniego porozumienia. A na 

końcu nie ma obowiązku o wszystkim pisać przez arcybiskupa;  

o rzeczach delikatniejszych albo po prostu wątpliwych a nagłych, 

możesz pisać (i powinieneś) wprost do mnie, a ja tu podam sam 

do Propagandy. Oto mój najdroższy Ojcze, co dzisiaj miałem Ci 

głównego do doniesienia w Twoich sprawach. Są jeszcze niektó-

re punkty, o tych Ci da Pan Bóg niebawem pisać będę.  

 Tu u nas wszystko dzięki Bogu idzie dobrze lub zmierza do 

tego. Mało nas w Rzymie, jedni na Mentorelli, a Kolegium w Su-

biaco u kardynała Monaco protektora, w jego pałacu wakacje 

przepędza. Mamy kilku nowych nowicjuszów i innych oczeku-

jemy. Niech Bóg błogosławi. Zresztą wiadomości o nas albo sam 

Ci udzielę, albo każę komu da Pan Bóg. 

 Pozdrawiam wszystkich Ojców i Braci, i z duszy błogo-

sławię. O. Pawłowi za list dziękuję, niech ciągle pisze. Nieza-

długo przyślę mu dalszy ciąg mego Votum.  

 Pan Jezus z nami. 

     Twój w Jezusie i Maryi ks. Piotr 
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115. List do O. Leona Zbyszewskiego CR (ACRR 3552) 

 

Rzym, 19 wrześ.[nia] 1875 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Leonie. 

 Mam postanowienie dawać sam rekolekcje po polsku. Życzył-

bym, aby byli na nich i Ojcowie, ale dowiedziałem się od O. Juliana, 

że on już sam osobno rekolekcje odbył, więc do drugich nie jest 

obowiązany. Zresztą nigdy bym nie przymuszał, gdyby nie odbywszy 

nawet, wolał sam odprawiać osobno rekolekcje. To samo tedy i do 

Ciebie stosuję. Jeżeli chcesz, możesz sam odprawić albo z O. Julia-

nem. Mimo to jednak otwieram się z moim życzeniem i powiadam, 

żebym bardzo pragnął i bardzo byłoby mi miłym, gdybyś się zdecy-

dował na te rekolekcje wspólne, o których Ci mówię. Doskonale poj-

muję i czuję wszystko, co masz naprzeciwko temu, ale przypuszczam  

i to także, że przy łasce Bożej mógłbyś to przezwyciężyć i uczynić 

jakoby ofiarę przystając i dając za moim życzeniem. Dlaczego zaś 

przedstawiam Ci to i do tego pociągam, możesz się sam domyśleć,  

a w każdym razie łatwo mi Tobie to powiedzieć i szczerze powiem. 

Tak jakoś się rozchodzimy, że już może zaczynamy nie wiedzieć, co 

jeden, a co drugi myśli, przypuszczamy czego nie ma, a szatan z nie-

porozumienia korzysta i w stonasób je powiększa. Otóż zdaje mi się, 

że na gruncie prawdy i woli Bożej, najłatwiej nam się spotkać. Ty mój 

najdroższy Ojcze może przeciwnie myślisz, że to jeszcze powiększy 

nieporozumienie i rozdwojenie, co do mnie ja tego nie przypuszczam, 

i owszem sądzę, że bliżej stoimy siebie, niż się zdaje, i że w każdym 

razie miłość prawdy i miłość Pana naszego i Jego wspólnej służby, 

wspólnie zrozumiana, poczuta, objęta - najlepiej nas zbliży. Co ludzkie 

sprzed oczu zginie, co Boże zostanie i swój skutek sprawi. 

 W całej tej rzeczy odwołuję się do Twego sumienia i jemu roz-

strzygnienie zostawiam. Za nic bym nie chciał, abyś niechętny przy-

bywał i jakoby zmuszony, to byłoby z góry drzwiczki od serca i od du-

szy zamykać i porozumienie, zbliżenie się, jakoby niepodobnym uczy-
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nić. Ale zostawiam sumieniu Twemu, niech Ci przed Bogiem powie, 

czy to moje odwołanie się do Ciebie w Jego imieniu, to pragnienie, 

które myślę, że od Niego pochodzi, ma być dla Ciebie dostatecznym 

powodem, abyś pominął inne powody, które Cię skłaniają do odbycia 

osobnych rekolekcji, i żebyś się zdecydował na odbycie razem ze mną 

tych, które Ci przekładam, czy też nie. Oddając ostatecznie całą tę 

rzecz Panu Bogu i Jego łasce działającej w duszach naszych, zapew-

niam Cię mój najdroższy Ojcze, że Cię zawsze w sercu noszę i Panu 

Jezusowi polecam, i że jestem zawsze w miłości Jezusa i Maryi. 

     Twój szczery brat i sługa ks. Piotr 

 

 

116. List do O. Leona Zbyszewskiego CR (ACRR 3553) 

 

Rzym, 21 wrześ.[nia] 1875 [r]. 

 

 Mój drogi Ojcze Leonie. 

 Bardzo Ci dziękuję za Twój dobry i poczciwy list. Bardzo mi 

także miło, że żądasz rozkazu i sam rzeczy rozstrzygać nie chcesz. Bo to 

jest rzeczywiście po Bożemu i przez to z zaufaniem w łaskę Bożą od-

wołujesz się do mojego sumienia. Ja też na zaufanie odpowiadam za-

ufaniem w łaskę Bożą w Twojej duszy i w imię Pańskie daję Ci rozkaz, 

abyś przybył na rekolekcje do Rzymu. Gdybyś po tych rekolekcjach 

potrzebował jeszcze pomocy dla Twej duszy osobnej, albo chciał odbyć 

dodatkowe rekolekcje z O. Julianem, nie będę temu wcale przeciwny. 

Pisze O. Julian, że brat Kazimierz ma trudności pewne. Niech mu  

O. Julian będzie łaskaw powiedzieć, żeby nie zważając na te trudności 

przybył na rekolekcje, a gdyby i on później chciał do nich co dodać, nie 

będę również temu przeciwny. 

 Kłaniam [się] Wam wszystkim i pozdrawiam Was w sercu 

Pana Jezusa, zawsze w miłości Jezusa i Maryi. 

       Brat i sługa ks. Piotr 
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117. List do O. Juliana Felińskiego CR (ACRR 2208) 

 

Rzym, 26 wrześ.[nia] 1875 [r]. 

 

 Mój drogi Ojcze Julianie. 

 Brat Eustachy szczęśliwie przyjechał i doniósł mi, żeście nie 

otrzymali byli mego listu z 22 września, to jest z wtorku wieczorem, 

a wyprawionego we środę z rana. Według jego rachunków ten list, 

ponieważ wysłany przez Palestrynę, nie może Was dojść jak jutro 

dopiero, w poniedziałek. Gdyby Was jednak (...) nie doszedł powta-

rzam tu, co pisałem w tym liście, że rozkaz jakiego się domagał  

O. Leon chętnie wydaję i będzie miał zasługę posłuszeństwa, jeżeli 

wskutek tego rozkazu, a zatem in virtute obedientiae przyjedzie do 

Rzymu na rekolekcje, co się także tyczy i brata Kazimierza. Co nie 

przeszkodzi, aby i jeden, i drugi, jeśli potem zechcą, odbyli osobne 

rekolekcje. Temu się wcale nie przeciwię. Posyłam Ci długi list od 

Ojca Ludwika Funckena
48

 do Ciebie, który przeczytałem. Pomówi-

my o rzeczach w nim zamkniętych, jak się da Pan Bóg zobaczy-

my.Miałem też i od ks. Augusta Sklorzyka
49

 z Chicago list bardzo 

dobry. Ale i o tym potem, zwłaszcza że nic spiesznego. To tylko do-

dam, że biskup dał mu wszystkie władze i ofiarował mu inną parafię 

z Niemców i Polaków złożoną, ale on odmówił, woląc z nami pra-

cować. Jest razem z ks. Barzyńskim. Tyle na teraz. Pan Jezus z nami. 

     Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 [P. S.] Niech Cię Pan Jezus błogosławi na pracę rekolekcyjną. 

___________ 
48

  FUNCKEN LUDWIK CR – (1833-1890). Po studiach teologicznych w seminarium 

diecezjalnym został wyświęcony na księdza 15 czerwca 1862 r. Roermonde. Do 

Zgromadzenia Zmartwychwstania wstąpił pod koniec 1862 r. W 1864 r. uzyskał tytuł 

doktora teologii na Uniwersytecie  „Sapienza” w Rzymie. 

 
49

  SKLORZYK AUGUST CR – Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 1869 r. 

Opuścił Zgromadzenie w 1872 r. 
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118. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1174) 

(Dopisek do listu O. Waleriana Przewłockiego CR.) 

 

28 września 1875 [r]. 

58, Vicolo del Mortaro, Roma 

 

 Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze. 

 Jestem świadkiem jak ten interes synowca i bratowej ob-

chodzi mocno Ojca Waleriana, a z drugiej strony czytając jego 

list widzę z jaką delikatnością cały ten interes pozostawia, i z ja-

ką, że tak powiem, nieśmiałością uprasza Cię o przyczynienie 

się. Czuję się zobowiązanym poprzeć jego prośby. Wprawdzie 

nie mamy żadnego prawa do pomocy ks[ię]cia Władysława  

w sprawach prywatnych pojedyńczych Ojców, nie obchodzących 

Zgromadzenia, ale z drugiej strony może też i łatwiej udać się do 

niego w takowych przez jakiegoś z pojedyńczych Ojców znają-

cych go jak Ty go znasz i mających z nim bliższe, jak Ty stosun-

ki. Albowiem w takim razie jak ten i jemu jest łatwiej dać od-

mowną odpowiedź, i nam ją przyjąć. Zresztą zdaje mi się, że 

książe nie będzie ryzykował, bo asygnowana do bankiera suma 

tak długo będzie u tegoż leżała, dopóki sprawa nie będzie ko-

rzystnie ukończona. A wtenczas za restytucję sumy ręczy charak-

ter moralny synowca i jego matki. 

 Jednym słowem polecam bardzo tę sprawę Ojca Waleriana 

Twojemu braterskiemu sercu i przyjaźni, i spodziewam się że 

znajdziesz sposób jej załatwienia. Czekamy co chwila na O. Gra-

bowskiego. Jutro albo pojutrze rozpoczynam da P.[an] Bóg reko-

lekcje po polsku dla OO. i BB. tylko jeden O. Feliński nie będzie 

należał, bo już je odbył, a w tej chwili potrzebny na Mentorelli. 

O. Stefan odbędzie je razem z Kolegium Polskim w Subiaco, 

rekolekcje, które się rozpoczną 14 paździer.[nika], a będą dawane 

przez O. Juliana. Pan Jezus z nami. 

    Twój w Jego miłości brat i sługa ks. Piotr 
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 [P. S.] Ojciec Karol w tej chwili przyjechał o 7-ej wieczo-

rem 28 września 1875 roku. 

 

119. List do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 227) 

 

Rzym, 2 paźdz.[iernika] 1875 [r.] 

 
 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Na Twoje ostatnie listy nie odpowiedziałem natychmiast, za 

co serdecznie Cię przepraszam. Widziałem jednak, że z główną 

rzeczą sam się urządziłeś jak potrzeba; żeś do Sieniawy nie poje-

chał i nie przyjął na siebie urządzenia i zorganizowania owego 

biura czy kancelarii układanej przez ks.[ięcia] Czartoryskiego. 

Nam zgoła nie wypadało należeć do tego. Jak ks.[iążę] Cz.[arto-

ryski] ma swoją pozycję, tak my mamy swoją, każde z nas z oso-

bna stojąc ma swoją rację, charakter i znaczenie, jedno drugiemu 

pomagać może i tego drugiego podnosić wartość i znaczenie; kie-

dy się połączymy jedno z nas (to jest my) traci zupełnie na zna-

czeniu, a drugie nic nie zyskuje. Zamiast dwóch sił mogących 

siebie nawzajem podnosić, zostaje jedna tylko i to jeszcze wtedy 

wątpliwa. Ks. Podolski zdaje mi się mógłby wiele dopomóc do 

uskutecznienia owego zamiaru ks.[ięcia] Cz.[artoryskie]go. 

 Druga sprawa ks. bisk.[upa] Gałeckiego i ks[iędz]a Cheł-

meckiego jest istotnie bardzo ważna i trzeba jej tu w Rzymie do-

pilnować. Ale nam wszystkim tu się nie zdaje, aby ks. biskup 

sam do Rzymu przyjeżdżał. Umniejszyłoby to raczej jego powa-

gę, niżby jej co dodało. Daleko odpowiedniejszym się wydaje, 

żeby tu kto w jego imieniu przyjechał, to by miało bardziej god-

ny pozór. Nam się zaś zdaje, że tym kimś najstosowniej byłby 

kochany nasz ks. Albin. Tym sposobem mielibyśmy przy tym 

szczęście widzenia go w Rzymie i ugoszczenia go u siebie. Po-

myślcie o tym, to jest: facite ut efficiatis. 
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 A teraz, mój drogi O. Walerianie, miałbym Ci wiele do pi-

sania o Bułgarii, bo zasłużyłeś na to i jest w tym interes sprawy, 

abyś wiedział, co się tam dzieje. Myślę, że najlepiej temu zadość 

uczynię, kiedy Ci prześlę do przeczytania list długi O. Tomasza 

opisujący wizytę ks. ar[cy]bisk.[upa] Grassellego. Ale, jako Ci 

tylko co powiedziałem, przesyłam Ci to do przeczytania. Jak 

przeczytasz, to mi to odeślesz.  

 My tu w Rzymie dzięki Bogu zdrowi jesteśmy. Dziś wie-

czorem da Pan Bóg rozpoczynam rekolekcje po polsku dla na-

szych u św. Klaudiusza. Przyjechali na to z Mentorelli O. Leon, 

Skrochowski, Hemplowie, a tu w Rzymie byli i są O. Przewłocki 

przed trzema dniami przybyły z Francji O. Grabowski. O. Julian 

już przed miesiącem sam osobno odbył rekolekcje i na Mentorelli 

został dla reszty naszej młodzieży, którzy tam do końca paździer-

nika bawić będą. Nawet i O. Leon z dwoma innymi, a może  

i z O. Grabowskim tam jeszcze wróci. Adresuję do Krakowa, je-

żeli tam już nie jesteś, to Twoja wina, żeś mnie wprzódy o tym 

nie uwiadomił.  

 Oczekuję wiadomości od Ciebie i z całego serca Cię po-

zdrawiam i błogosławię. Jeżeliś w Jarosławiu to kłaniaj [się] 

matce i siostrom.  

 Pan Jezus z nami. 

      Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 
[Listu o numeracji archiwalnej ACRR 1208 nie podaje się, ponieważ jest 

on kopią powyżej przedstawionego listu o numeracji ACRR 227 z dnia  

2. 10. 1875 r.] 
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120. List do O. Juliana Felińskiego CR (ACRR 2209) 

 

Rzym, 4 paźdz.[iernika] 1875 [r]. 

 

 Kochany mój Ojcze Julianie. 

 Ojciec Luigi
50

 przyjechał i przywiózł mi Twój liścik za, który 

dziękuję. [...] niniejszy liścik Ci odda; doktor uważa za niezbędny jego 

wyjazd w góry dla odmiany powietrza i dlatego wyjeżdża. O. Leon za-

raz po rekolekcjach, to jest w piątek lub sobotę, wraz ze Skrochow-

skim i oboma Hemplami do Mentorelli wrócą, więc nie masz czym się 

turbować. Przez nich Ci obszerniej da Pan Bóg napiszę.  

Pan Jezus z nami.  

       Twój w Nim ks. Piotr 

 Nb. Jest tu jeden Szwed, 50 letni, poważny, przezacny mąż, daw-

ny ministr. protestancki, dziś przygotowujący się do przyjęcia święceń 

pod opieką Propagandy; spowiada się u mnie i życzyłby u nas  

w Mentorelli ćwiczenia odbyć. Czy mógłbyś się podjąć? Odpisz. Rozu-

mie się, że byłoby to po Twoim powrocie z Subiaco do Mentorelli. Ja  

z mej strony bardzo bym Cię prosił o to. Rekolekcje potrzeba by mu 

dawać po łacinie, bo oprócz szwedzkiego języka umie tylko po angiel-

sku. Przezacna dusza!  

 Bądź łaskaw zaraz odpowiedzieć. Przyjechałby na Mentorellę 

około 20-go. Odpisz zaraz, bo mógłby zabrać się z O. Leonem. 

 

 

 

 

___________ 
50

  OLDOINI LUIGI (ALOJZY) CR - (1829-1884). Święcenia kapłańskie przyjął 10 

czerwca 1854 r. Do Zgromadzenia Zmartwychwstania P.N.J.Chr. wstąpił 3 

września 1855 r. O. Oldoini od 1856 r. był pierwszym rektorem w San-

ktuarium Matki Bożej na Mentorelli. Zmarł w Spezia 4. 02. 1884 r. 
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121. List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 228) 

 

Lourdes, 16 paźdz.[iernika] 1875 [r.] 

 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Jestem tedy w Lourdes, dzięki Bogu! Świątynia, a szcze-

gólniej Grota najmilsze na mnie zrobiły wrażenie. Zacząłem tu 

tedy moje rekolekcje, sam z Panem Bogiem i chciałbym jak naj-

dłużej pozostać tak na samotności, i sam na sam z Panem. Na-

pisałem do O. Aleksandra, ażeby mi doniósł, czy pani Rzewuska 

jest jeszcze w Paryżu, czy już wyjechała; według tego bowiem 

długość mojego tu pobytu umiarkuję. Ja myślę, że nie wyjechała 

jeszcze. Zobaczymy. 

 Podróż moja odbyła się szczęśliwie, dzięki Bogu, i żadnego 

nie miałem przypadku. W Avinionie bawiłem dzień jeden z po-

wodu pani Mostowskiej, której to byłem winien. W Tuluzie szu-

kałem pani de Juliac i dowiedziałem się, że jej w mieście od pew-

nego czasu nie ma, bo je opuściła, aby mieszkać zupełnie na wsi 

w ich zamku, i to także, że z mężem jak najlepiej żyje, i że on dla 

niej jest jak najlepszym.Chodziło mi o jej znalezienie z powodu 

pani Mostowskiej, przypuszczałem, że się nią zajmie, a może na-

wet weźmie do siebie. Przełożony misjonarzy tutejszych przypomi-

na sobie doskonale O. Aleksandra; zaprosił mnie co dzień na obiad, 

ale ja wolę w hotelu dla samotności. Tam musiałbym rozmawiać  

z księżmi francuskimi, a tu milczę. 

 Proszę ojcom na Mentorelli udzielić o mnie wiadomości  

i dodać, że dzięki Bogu jestem także przy dobrym zdrowiu, i że 

pod tym względem także ta podróż zdaje mi się służyć. Do Su-

biaco piszę osobno. Tyle na dzisiaj. Da Pan Bóg jeszcze stąd na-

piszę, a potem za łaską Bożą z Hyeres. Pozdrów wszystkich naj-

serdeczniej i Ojców i Braci. Ciebie serdecznie ściskam i Bogu 

polecam. Pan Jezus z nami. 

       Twój w Jego miłości ks. Piotr 
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122. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1175) 

 

Lourdes, 20 paźdz.[iernika] 1875 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze. 

 Bardzo ślicznie dziękuję za rychłą odpowiedź, która mi bardzo 

na rękę, bo mogę tu sobie cały tydzień zabawić. Nie ma właściwie 

ścisłego terminu, na który miałbym stanąć w Rzymie; pierwsze po-

siedzenie Ś[wię]tego Oficjum jest dopiero 14 listopada, po św. Mar-

cinie. Jednakże bardzo dobrze będzie i wypada, abym tam był przed 

7-mym, a z tego wypada, abym z Hyeres wyjechał najdalej 2-go lub 

3-go listopada. 

 Tutaj mi w Lourdes bardzo dobrze, a przy tym służy ładna po-

goda. Dzisiaj z rana cały ranek spędziłem w kościele i w grocie. Mo-

dlę się szczególnie za Zgromadzenie, bo już czas, żeby Najśw.[ięt-

sza] Pani postawiła nas na nogi. Mam najlepszą nadzieję. 

 Za Ciebie, drogi mój Ojcze, modlę się i jeszcze będę się 

modlił w szczególności. Pan Jezus z nami. 

    Twój w Jego miłości brat i sługa ks. Piotr 

 

 

123. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1176) 

 

Lourdes, 23 paźdz.[iernika] 1875 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze. 

 Spodziewałem się listu, który by mi doniósł, że pani Rzewuska 

już wyjechała do Hyeres, ale nic dotychczas od Ciebie, mój drogi Oj-

cze Aleksandrze w tej mierze nie otrzymałem. Z drugiej strony ani od 

pani Rzewuskiej nie miałem listu, chociaż był zapowiedziany. Wsku-

tek tego pozostaję tutaj i czekam na bliższe wiadomości; mógłbym się 

bowiem na to narazić, że przyjechawszy do Hyeres nie zastałbym na-
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szej zacnej pani, a jeśli mam czekać, to wolę tutaj. Bo też to Lourdes 

cudownie na serce działa i w duszy skutkuje. Przy tym najświętsza 

Pani była łaskawa przez cały ten tydzień obdarzyć najśliczniejszą po-

godą, co urok pobytu mego tutaj wielce podnosiło. Dziś wprawdzie 

deszcz padał, ale lekki, miły, wiosenny, więc i to nie przeszkadza. 

Właśnie dzisiaj kąpałem się po raz pierwszy w sadzawce. Żałuję, że 

się na to od początku nie odważyłem, ale teraz mam zamiar jeszcze to 

nieraz powtórzyć. 

 Mój drogi Ojcze Aleksandrze, cóż Ci więcej powiem? Stąd, to 

jedno chyba, że się dużo modlę, a w szczególności za Zgromadzenie. 

Modliłem się też i za Ciebie, mój najdroższy Ojcze, w szczególności 

i serdecznie, i da Pan Bóg modlić się będę.  

 Pozdrawiam Cię tymczasem i przyciskam do serca najserdecz-

niej, i sam sercu Twemu i modlitwom się polecam. Ojca Adolfa naj-

czulej pozdrawiam i ściskam. Ojcu Władysławowi osobno odpisuję.  

 Pan Jezus z nami. 

   Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 

 

124. List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 230) 

 

Lourdes, 23 paźdz.[iernika] 1875 [r.] 

 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Myślę, że Ojca Juliana nie ma jeszcze w Rzymie, więc i tą 

razą do Ciebie piszę, gdyby był to mu listu udzielisz. 

 Otrzymałem od O. Aleks.[andra] odpowiedź na mój list stąd pi-

sany i zapytujący, czy pani Rzewuska z Paryża wyjechała? Pokazuje 

się, że o 2-gi tydzień wyjazd swój do Hyeres przewlokła, to jest mniej 

więcej do dziś lub jutra. Odpisałem natychmiast, a dzisiaj po wtóre pi-

szę, że na niepewne do Hyeres nie jadę i jeżeli mam czekać, to wolę  

w Lourdes. Będę tedy czekał, aż mi stanowczo napisze, że wyjechała  
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z Paryża. Wtedy dopiero będzie czas stąd wyruszyć. 

 Tutaj mi bardzo dobrze, a przy tym aż do dziś prześliczna 

była pogoda. Dziś deszcz, ale spokojny, drobny, jakby wiosenny, 

więc i z nim dobrze. Modlę się bardzo za Zgromadzenie; modli-

łem się w szczególności i gorąco za Ciebie, mój drogi O. Wale-

rianie i modlić się będę. Modliłem się to samo za O. Juliana, Le-

ona, Karola i miło mi dać im to wiedzieć. Tu się tak dobrze mo-

dlić, że się czuję w obowiązku modlenia się za swoich. To się też 

starałem za każdego nie tylko z ojców, ale i z braci modlić imien-

nie i szczegółowo. Niezmiernie Panu Bogu i Najśw.[iętszej] Pani 

dziękuję za tę pielgrzymkę. Trudno wypowiedzieć, co się w du-

szy dzieje, to jedno powtórzyć mogę, żem bardzo wdzięczny 

Matce naszej niebieskiej i Bogu. 

 Mój przyjazd do Rzymu może się o parę dni przewlecze, ale 

mam nadzieję, że z panią Rzewuską prędko się uprzątnę, chyba że  

O. Aleks.[ander] będzie nastawał, żeby jeszcze parę dni zaczekać na 

jego przyjazd do Hyeres. W jego liście coś na to zakrawa. Odpisałem 

mu jednak, że zapowiedziałem odjeżdżając, i że ze wszystkich miar 

wypada, abym koło 3 lub 4 list.[opada] był w Rzymie, a przynajmniej 

z Hyeres wyjechał. Zapewne do tego się zastosuje i prędzej do Hyeres 

przyjedzie. Bardzo mi o to chodzi także, abym był w Rzymie, kiedy 

tam będzie Józio Popiel
51

. Gdyby przed moim przyjazdem wyjeżdżał 

rozmów się z nim o sprawie Zaborowskiego, co zrobił na moje proś-

by? I co można zrobić? 

 A teraz najczulej Cię do serca przyciskam. Zdaje mi się, że 

___________ 
51

  POPIEL JÓZEF – (1848-1880). Publicysta, łącznik między krajowym episko-

patem a Watykanem w okresie zaborów. Studiował prawo w Szkole Głównej 

Warszawskiej, potem na uniwersytecie w Petersburgu. Jako dziennikarz de-

biutował w Czasie reportażami i artykułami, potem w Przeglądzie Lwowskim 

oraz w Przeglądzie Polskim. Cieszył się zaufaniem Piusa IX i przyjaźnią 

kardynała A. Franchi. Chory na płuca zmarł w Krakowie 2. 11. 1880 r. (Polski 

Słownik Biograficzny, t. XXVII, str. 558). 
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teraz i serce mam pełniejsze, i wszystkich Was do niego w Bogu 

i w Pani Najśw.[iętszej] naszej najserdeczniej cisnę. Niech Was 

błogosławią tysiącem błogosławieństw. Pan Jezus z nami. 

     Twój w Nim brat i sługa ks. Piotr 

 

 

125. List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 3474) 
 

Lourdes, 23 paźdz.[iernika] 1875 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Władysławie. 

 Bardzo dobrze zrobiłeś, że do mnie pisałeś. Twój list był 

dla mnie najmilszym. Szkoda doprawdy, że nie mogłeś tu do Lo-

urdes przyjechać, byłbym był bardzo szczęśliwy parę dni z Tobą 

przepędzić. Przynajmniej pisuj, pisuj, mój najdroższy, mocno Cię 

do tego nakłaniam i proszę. 

 Ja z mojej strony bardzo się czuję popchniętym do przyjścia  

z Tobą do lepszego, do zupełnego porozumienia. Ach, jak Ty mi na 

sercu leżysz! A potem, z jakim sercem jestem dla Ciebie! Tu w Lo-

urdes szczególniej zdaje mi się, że mi tu serca przybyło, i że wszystko 

podwójnie czuję. Czemu my nie możemy być w tym najbliższym z so-

bą stosunku, którego niezawodnie Pan wymaga? Pomyśl o tym, mój 

najdroższy, pomódl się szczerze i głęboko, i zrób co potrzeba, aby do 

tego przyszło. 

 Jam gotów i całym sercem czekam. Może mi do Hyeres na-

piszesz co o tym? A może i do Lourdes jeszcze? Bo zdaje mi się, 

że w czwartek zaledwie, a może w piątek dopiero stąd wyjadę. 

Zależy to od wyjazdu pani Rzewuskiej z Paryża, bo póki ona 

stamtąd nie wyjedzie ja nie mam po co do Hyeres jechać. Piszę 

do Ojca Aleksandra, aby mi dał zaraz znać, kiedy wyjedzie, to 

jest, jak już wyjedzie, bo już żadnym terminom z góry danym nie 

wierzę. Wizytki kochane serdecznie w Panu pozdrawiam i mocno 
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żałuję, że ich nie mogę odwiedzić. Co się dzieje z Elizą? 

 Drogi, najdroższy Władysławie, pamiętaj że komu wiele 

dano, od tego wiele żądać będą. Tobie tyle łask dał Pan! Mój 

najdroższy pomyślmy razem o tym. Przyciskam Cię najczulej do 

serca. Pan Jezus z nami. 

      Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 [P. S.] Ojcu Adolfowi kłaniam [się] w liście do O. Alek-

sandra,  kłaniam najserdeczniej razem i jemu mówię, żeby pisał. 
 

 

126. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1177) 

 

Lourdes, 29 paźdz.[iernika] 1875 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze. 

 List Twój z 24 paźdz.[iernika] dopiero wczoraj tu do Lour-

des przyszedł, a co dziwniejszego to, że razem z listem Ojca 

Władysława pisanym pod datą 27 października. Zapowiadasz mi 

telegram pani Rzewuskiej, oto już pięć dni od zapowiedzi, a żad-

nego dotąd nie otrzymałem. Jutro kończy się 15 dni, od kiedy 

przyjechałem do Lourdes; postanowiłem jutro już stąd wyjechać. 

Czas tu spędzony był dla mnie czasem pełnym łaski i błogosła-

wieństwa. Wyjeżdżam stąd nie czekając telegramu na miejscu, 

bo zatrzymam się w Tuluzie dzień albo dwa, żeby widzieć się  

z panią de Juliac dawniejszą Cezarową Platerową. Spodziewam 

się, że się zajmie panią Mostowską, będzie to wielkie szczęście. 

Jak pierwszą razą przez Tuluzę przejeżdżałem jadąc do Lourdes, 

nie było jej w Tuluzie była od pewnego czasu na wsi; ale dała mi 

znać, że mnie koniecznie chce widzieć, jak będę wracał. Ponie-

waż z panią Rzewuską niepilno, mam czas na Tuluzę, ale rozu-

mie się, że nie chciałbym i nie mogę długo tam bawić. Będę więc 

tam czekał na telegram przez niedzielę, a nawet przez poniedzia-

łek (Wszystkich Świętych), który to telegram albo stąd mi tam 
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podeślą, gdyby tu przyszedł po moim wyjeździe, albo tam na 

miejscu (w Tuluzie) wpost od Was otrzymam, jeśli po otrzyma-

niu tego listu osądzicie za stosowne tam mi go posłać. Gdybym 

przez poniedziałek telegramu nie odebrał, trzeba będzie jechać 

wprost do Rzymu. Proszę adresować do Tuluzy: rue del’Inqusi-

tion 7, pod moim własnym nazwiskiem. 

 A Ty mój drogi Ojcze Aleksandrze, czy do Hyeres nie przy-

jedziesz? Zawsze wstąpię do pani Iwanowskiej i właśnie to przy-

pomnienie, że do niej mam wstąpić kazało mi wymazać powyż-

szy ustęp, gdzie zapowiadałem, że na wszelki przypadek jeden 

dzień dłużej w Tuluzie zabawię. Ściskam najserdeczniej Ojca 

Adolfa. Podziękuj także tymczasowo Ojcu Władysławowi za je-

go list. Niech mi zawsze tak pisze, a niektóre rzeczy mu objaśnię, 

da Pan Bóg. Ciebie mój drogi Ojcze Aleksandrze cisnę do serca  

i z całą miłością Twojemu sercu się polecam. Pan Jezus z nami. 

      Twój w nim brat i sługa ks. Piotr 

 [P. S.] Byłoby to dla mnie niemałą pociechą, gdybym mógł  

z Tobą się spotkać, mój drogi i najmilszy Ojcze Aleksandrze. Czybyś 

nie mógł przyjechać do Hyeres dajmy na to we czwartek, albo jedne-

go z dwóch dni następnych? Ja mogę tam zabawić do niedzieli, 7-go 

t.m., ale to ostatni termin. Do Tuluzy racz mi zatelegrafować adres 

pani Iwanowskiej w Hyeres, bo o nim nie wiem. 

 

 

127. List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 231) 

 

Lourdes, 29 paźdz.[iernika] 1875 [r.] 

 

 Drogi mój Ojcze Walerianie. 

 Wczoraj dopiero przyszedł list od Ojca Aleksandra, w któ-

rym mi odpowiada na mój przed 6 dniami do niego pisany i do-

nosi, że pani Rzewuska jeszcze z Paryża nie wyruszyła, i że da 



 

 270 

mi znać telegramem, jak skoro to uczyni. Ale ja nie mogę już 

długo zwlekać powrotu, a od daty tego listu (24 t. m.) już był 

czas przysłać mi telegram. Postanowiłem tedy wyjechać stąd 

jutro, jak raz w dni 15 po moim tu przyjeździe, zwłaszcza że 

myślę zabawić w Tuluzie z powodu pani de Juliac dzień lub 

dwa, gdzie mnie telegramem może dopędzić. Pani de Juliac, jak 

się dowiedziała, że przez Tuluzę przejeżdżałem i chciałem się  

z nią widzieć dała mi znać, że mnie chce koniecznie widzieć, 

jak będę wracał i już dałem jej wiedzieć, że jutro wieczorem  

i pojutrze będę w Tuluzie. Obiecała natychmiast przyjechać ze 

wsi do miasta, a nawet zająć się gorąco sprawą pani Mostow-

skiej. Będzie to wielkie szczęście i pociecha dla mnie, jak się 

coś znajdzie dla tej przezacnej osoby; nie mogę się nią nie zaj-

mować przez pamięć na jej męża, który mi od dzieciństwa był 

jak bratem, a podczas mojej długiej choroby przez rok, jak brat 

się mną zajmował. 

 Z Tuluzy, jeśli da Pan Bóg wyruszę według telegramu al-

bo w poniedziałek popołudniu, aby być we wtorek wieczorem 

w Hyères, albo tak samo z wtorku na środę, bo tego samego 

dnia nie można z Tuluzy stanąć w Hyères. Jeżeli pani Rzewu-

ska tam będzie, nie będę mógł zapewne wcześniej wyruszyć, 

jak w poniedz.[iałek], aby we wtorek (9 t.m.) być w Rzymie, je-

żeli nie będzie to dzień lub dwa, a może i trzy będę wcześniej  

w Rzymie. Jak da Pan Bóg. 

 Cała ta zwłoka, jak widzisz, jest zupełnie nie z mojej winy. Pani 

Rzewuska miała być w Hyères naprzód, potem na 15-go, następnie  

w tydzień później, a tu i ten drugi, czyli raczej trzeci tydzień upływa,  

a ona z Paryża nie wyruszyła mimo Ojca Aleksandra, który jej pewno 

pokoju nie daje. Prawda, że ma ważną rację, bo w tym właśnie czasie 

oświadczył się ktoś (p.[an] Mieleniewski) o rękę jej córki Ernestyny  

i Ojciec Aleksander we wczorajszym liście mi donosi, że zaręczyny 

właśnie były się odbyły. Spodziewajmy się, że to ułatwi wyjazd. 

 Jestem zdrów dzięki Bogu, a ten pobyt w Lourdes u stóp Matki 
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Boskiej był dla mnie czasem wielkiego odpoczynku i pokrzepienia, ła-

ski i błogosławieństwa. Spodziewam się, że z nowymi zupełnie siłami 

wrócę do dzieła, które mi Pan najmilszy powierzył. Wszystkich najser-

deczniej pozdrawiam. Pan Jezus z nami. 

       Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 

 

128. List do O. Juliana Felińskiego CR (ACRR 2210) 

 

Hyères, 4 listop.[ada] 1875 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Julianie. 

 Dopiero 31 paździer.[nika] w Tuluzie po południu otrzymałem 

telegram od O. Aleksandra, że pani Rzewuska wyjechała dniem 

przedtem z Paryża. Przeczekawszy tedy tydzień Wszystkich Świę-

tych, ruszyłem przedwczoraj w Dzień Zaduszny w dalszą drogę i sta-

nąłem tu wczoraj wieczorem w Hyères, gdzie zastałem już panią 

Rzewuską, ale jeszcze prawie nie rozpakowaną, a pani Iwanowska, 

ledwie kilkoma godzinami przede mną z Tulonu tu przyciągnęła. 

 6 listop.[ada]. Dzień wczorajszy cały był zajęty rozmową  

z panią Rzewuską i przeglądaniem z nią razem jej pracy, i nie 

mogłem rozpoczętego listu dokończyć. Dzisiaj korzystam z wol-

niejszego czasu. 

 Otóż dzisiaj właśnie pani Rzewuska otrzymała list od O. Alek-

sandra, że z powodu mojej tu bytności przyśpiesza swój wyjazd  

z Paryża i będzie tu w Hyères w poniedziałek wieczorem. Ja zamie-

rzałem, jeżeli nie w poniedziałek, to przynajmniej we wtorek stąd 

wyjechać, ale teraz nie będę mógł, jak we środę i to najprędzej, a za-

pewne dopiero we czwartek i przed sobotą wątpię, abym mógł stanąć 

w Rzymie. Ta podróż cała tak dziwnie poszła, że jeżeli spóźniłem się 

z powrotem, to mogę jednak sumiennie powiedzieć, że nie ode mnie 

zależało przyśpieszenie, choćby o jeden dzień tego powrotu. 
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 Z drugiej strony rad jestem, że się będę widział z O. Alek-

sandrem, czego nie mógłbym był mieć bez tego opóźnienia. Już 

to wyjeżdżając na tę podróż poleciłem ją całą i wszystkie szcze-

gólne wypadki Matce Najświętszej i z każdym dniem coraz wy-

raźniej się przekonuję, że Ona ją całą prowadziła. 

 Listy Twoje z 25 i z 29 października tu na mnie czekające za 

przyjazdem tu moim odebrałem. Będę się starał jutro lub pojutrze 

przed przyjazdem O. Aleks.[andra] napisać co potrzeba do O. Euge-

niusza, według ostatniej myśli, jaką podajesz. Co do scrutinium nie 

ma co posyłać pełnomocnictwa, bo wkrótce da Pan Bóg sam w Rzy-

mie będę. O reszcie rzeczy za widzeniem się naszym, da Pan Bóg 

wspólnie rozmówimy, co będzie do czynienia. 

 Cieszę się z horoskopu jaki wystawiłeś dla ks. Lah i przyłą-

czam się do dobrych nadziei. Do Ojca Waleriana osobno nie piszę, 

ale bądź łaskaw zakomunikować mu list niniejszy, a zarazem serde-

cznie go pozdrawiam. Proszę także pozdrowić Ojca Leona, jeśli jest, 

Ojca Karola i wszystkich a wszystkich w domu, a za widzeniem się 

O. Stefana. Proszę nie zapomnieć ks. Bona. To mu sprawi przyjem-

ność. A teraz polecam najserdeczniej łasce Bożej. Pan Jezus z nami. 

    W Jego miłości najoddańszy ks. Piotr 

 [P. S.] Jeszcze słowo do O. Waleriana, że pani Jordanowej 

dobrze odpisał, a o dalszym ciągu tego interesu rozmówimy się, 

da Bóg w Rzymie. 

 

129. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1178) 

 

Rzym, 21 list.[opada] 1875 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Aleksandrze. 

 Uradziliśmy wszyscy, żeby ks. Wojciechowskiego posłać 

tymczasowo do Hyères; rada była z kardynałem. 
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 Później obszerniej napiszę i do Ciebie, i do drogich naszych 

pań, a teraz tylko to słówko wstępne dać mogę odjeżdżającemu. 

Przyjmij go łaskawym sercem, jakie Ci Pan Bóg dał. Kłaniam 

[się] serdecznie wszystkim. Pan Jezus z nami. 

        Twój w nim ks. Piotr 

 

 

130. List do O. Aleksandra Jełowickiego CR (ACRR 1179) 

 

Rzym, 8 grud.[nia] 1875 [r]. 

 

 Kochany i najdroższy Ojcze Aleksandrze. 

 Dopiero wczoraj otrzymałem list Twój z 3-go t. m. Ślicznie zań 

dziękuję. Zdrowie moje z łaski Bożej i przez przyczynę Najśw.[iętszej] 

Pani wróciło czerstwiejsze niż kiedy i list Twój, drogi Ojcze Aleksan-

drze, już mnie zastał zdrowym, jakeś tego sobie życzył. Podziękujmy 

razem Panu Bogu i Pani Najświętszej. O. Walerian bardzo się ucieszył 

na zapowiedź owych pieniędzy i prosi o pośpiech; bis dat, qui cito dat. 

Na ks. Krajewskiego z przyjemnością oczekuję. Nie wiem tylko, dla-

czego szukał pośredników do mnie, bo go przecież znam dobrze i zaw-

sze kochałem. 

 Od ks. Łobosa otrzymałem kurendę. Nie wiem, co za użytek  

z niej zrobić, bo ona nic nie zmienia w uwagach, jakieśmy w Hyères 

między sobą zamienili. Zresztą jestem zawsze tego zdania, że trzeba 

zupełnie uśmierzyć oną polemikę z Jezuitami w Galicji i nie wypusz-

czać na świat ani słowa więcej. Jezuici w Galicji już mają na nas 

wiele haczyków; nie znasz drogi Ojcze Aleksandrze całego stanu 

rzeczy w owych stronach, tam więcej jeszcze, niżeli Jezuici sami 

mają na nas haczyki, a nawet ostrzą zęby osoby religijne i pobożna 

publiczność za to, że nie jesteśmy dosyć z Jezuitami. Lękają się 

naszego przybycia z tego powodu i nawet pracują przeciwko nam po 

cichu, w obawie abyśmy nie przynieśli rozdwojenia w obozie kato-

lickim; i o ile nas szanują tu w Rzymie lub w Paryżu z daleka, o tyle 
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są przeciwni naszemu wprowadzeniu się do Galicji. W takim stanie 

rzeczy już to, co się stało jest za wiele, i wiele za wiele; trzeba teraz 

zupełnie zamilknąć i nie drażnić się niepotrzebnie o rzecz, którą inni 

za nas b.[ardzo] dobrze mogą rozstrzygnąć. Dobrze, że tam we 

Francji ks. Chevalier ustępuje, tam inne położenie. Ale i tam, zdaje 

mi się, już tego sufficit atque bastat, jak orzekała kiedyś inskrypcja 

łacińska węglem na murach refektarza w Mentorelli. 

 Tyle na dzisiaj mój najdroższy Ojcze Aleksandrze. Spodzie-

wam się za kilka dni pisać Ci o innych rzeczach. Pan Jezus z na-

mi. 

   Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 [P. S.] Panu Meleniewskiemu proszę ode mnie bardzo pięk-

nie i serdecznie podziękować. 


