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1.  List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 303) 

 

Rzym, 2 stycz.[nia] 1880 [r.] 

 

 Drogi mi w Panu Ojcze Walerianie
1
. 

 Naprzód szczęśliwego Nowego Roku. 

 Następnie zdawało mi się pożytecznym, aby od czasu do czasu 

posyłać Ojcom w różnych stronach świata bawiącym wiadomości  

o tym, co się z nami dzieje, a co obchodzi całe Zgromadzenie. Przy-

łączam tedy do tego listu pierwszy taki „Okólnik” datowany z dnia 

Nowego Roku. Będzie to pierwszy dobry skutek z przybycia sekre-

tarza do Zgromadzenia. 

 Czytałem wszystkie Twoje listy do Ojca Juliana
2
 i do O. Wa-

leriana
3
. Muszę Ci jedną uwagę z konieczności zrobić. Prawda, że 

___________ 

1
  PRZEWŁOCKI WALERIAN CR, ks. (1828-1895). Do Zgromadzenia Zmartwychwstania 

wstąpił 1 grudnia 1864 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 20 kwietnia 1867 r. w Rzy-

mie. W 1868 r. otrzymał stopień doktora teologii, a w 1876 r. licencjat prawa kano-

nicznego. Od 1874 r. do 1883 r. był prokuratorem generalnym, a następnie misjo-

narzem w Bułgarii. W 1887 r. był przełożonym generalnym. Zmarł 7 maja 1895 r.  

w Rzymie. 

 
2
  FELIŃSKI JULIAN CR, ks. (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. 

 
3
  KALINKA WALERIAN CR, ks. (1826-1886). Znany polski historyk. Studiował fi-

lozofię i prawo na uniwersytecie w Krakowie. W 1847 r. studiował bibliotekar-

stwo w Belgii i Holandii. W 1855 r. powrócił do Paryża, pracował dla partii mo-

narchistycznej. W 1861 r. został dyrektorem Biblioteki Polskiej w Paryżu i aktyw-

nym współpracownikiem Hôtelu Lambert. W 1862 r. wyjechał do Rzymu i zbli-

żył 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. 
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będąc w Jarosławiu uczyniłem Ci uwagę, że potrzeba posłać całą nie-

mal sumę do Rzymu, a dla Wołkowiec zostawić około 2.000 fl., jak 

się też stało. Ale w Twojej korespondencji nie ma żadnej wzmianki  

o tym, jakbyś zgoła o tym nie pamiętał. W rozrządzeniu zaś tą sumą 

zdawałeś się szukać innych racji, a nawet, jak piszesz, udawałeś się 

po radę do ks. biskupa krakowskiego. Przypominam tedy, żeś w tym 

przypadku zapomniał gruntu zakonnego, bo według „Reguły” całe 

rozrządzenie ode mnie zależało. Ja mogłem się był radzić kogo in-

nego, ale Ty powinieneś się był do mnie udać. Nie nastaję więcej,  

i w ogóle nie robię wyrzutów, ale robię prostą tylko uwagę Twemu 

sumieniowi. Ty zaś pomódl się za mnie przy tej okazji. 

 Jutro, jeśli da Pan Bóg, napiszę do matki Marceliny
4
, bo to 

rocznica jej ślubów i Mszę świętą będę miał za nią. Bardzo jej 

wdzięczny jestem za jej list ze Lwowa i za opłatek, który tak na 

sam czas przyszedł, że mogłem się był nim podzielić ze wszyst-

kimi Ojcami na rekreacji po Wi[gi]lii. Miałbym jeszcze nie o jed-

nej rzeczy pisać, ale to da Pan Bóg, będzie na drugi raz. 

 Bardzo tam nieraz jestem z Tobą w Jarosławiu, mój naj-

droższy Ojcze Walerianie, i serdeczny biorę udział w Twojej pra-

cy. Myślę razem z Tobą i piszę razem z Tobą, czyli inaczej, mo-

dlę się w tej intencji do Pana i przed Panem.  

 Przyciskam Cię do serca i Jemu oddaję. Pan z nami. 

      Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 

 

___________ 
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. 

 
4
   DAROWSKA MARCELINA (1827-1911) - współzałożycielka Zgromadzenia 

Sióstr Niepokalanek. 
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2.  List do O. Michała Brzezińskiego CR (ACRR 2135) 

 

Rzym, 2 stycz.[nia] 1880 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Michale
5
. 

 Życzę Ci szczęśliwego i dobrego Nowego Roku. A spodzie-

wam się, że święta minione minęły dla Ciebie również szczęśli-

wie i przyniosły Ci nowe łaski.  

 Posyłam Ci „Okólnik” o sprawach Zgromadzenia z datą 1 sty-

cznia. Odtąd co miesiąc takie okólniki postanowiłem posyłać rozpro-

szonym Ojcom naszego Zgromadzenia, to jest nie będącym w Rzy-

mie, aby wiedzieli, co się dzieje w Zgromadzeniu. Ale wzywam Cię 

mój drogi Ojcze Michale, abyś i Ty ze swej strony co miesiąc regu-

larnie przysyłał mi wiadomości o sobie. Posłuży to do wspólnej jed-

ności i miłości. Daj mi też znać, kto jest przełożoną w Jazłowcu  

w nieobecności matki Marceliny, a proszę wszystkim siostrom 

serdecznie ode mnie i od nas wszystkich powinszować Nowego 

Roku.  

 Pan Jezus z nami mój najdroższy Ojcze Michale. 

     Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 

5
  BRZEZIŃSKI MICHAŁ CR - (1846-?). Święcenia kapłańskie przyjął w 1873 r.  

W 1888 r. opuścił  Zgromadzenie. 
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3.  List do O. Leona Zbyszewskiego CR (ACRR 3582) 

 

Rzym, 3 stycznia 1880 [r]. 

 

 Najdroższy w Panu O. Leonie
6
. 

 Posyłam Ci naprzód okólnik, o którego wydawaniu mówi-

liśmy na radzie. Posyłam Ci następnie list tu przybyły do Ciebie. 

Posyłam Ci słówko do pułkownika Ramotowskiego w Lyonie, 

towarzysza mego dzieciństwa, z jego adresem na jego własnej 

karcie, którego znajomość może się Ci na co przydać. Jest najza-

cniejszy człowiek, znany i poważany, a dla mnie jak brat. Życzę 

najlepszego Nowego Roku. Na tym dziś basta, bo czasu nie mam. 

Pan Jezus z nami. 

      Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 

 

4.  List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 3520) 

 

Rzym, 4 stycznia 1880 [r]. 

 

 Requiescat in pace et in gloria Dei - dla duszy kochanego 

naszego, a tak zacnego i prawdziwego przyjaciela, Bronisława 

Zaleskiego
7
. Jutro, da Pan Bóg, zmówię Mszę Świętą za jego du-

szę. 

 Mniejsza już teraz o sprawę ks. Malińskiego, kiedy tak dobrze 

___________ 

6
  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. 

 
7
  ZALESKI BRONISŁAW – Przyjaciel pierwszych oo. zmartwychwstańców. Był histo-

rykiem, literatem, a także rytownikiem i malarzem. Po smierci O. H. Kajsiewicza 

CR w 1873 r. napisał biografię (ze zdjęciem autora), o życiu O. Hieronima, współ-

założyciela Zgromadzenia Zmartwychwstania, która wydana była w 1878 r. 
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załatwiona. W każdym razie list jego do Ciebie retraktujący  

(a podobnyż i do mnie napisał) pokazuje, że jest mimo swego 

gburostwa, poczciwy i zacny człowiek. O co mi jednak nie mniejsza, 

to że się żalisz, iż po raz pierwszy użyłem z Tobą słowa: rozkazuję. 

Ten żal Twój niesłuszny. Ani myślałem o tym, czy to po raz 

pierwszy, czy dziesiąty, jaki tego słowa używam; użyłem go, aby 

przyjść w pomoc Twojej opieszałości, której niekiedy stajesz się 

winnym, a w tym razie zdawałeś się być doprawdy winnym, bo już 

miałeś był czas te rzeczy dawno wysłać. Przeto użyłem tego wyrazu 

bez żadnej złej dla Ciebie myśli, a Ty nie powinieneś tak łatwo o nią 

posądzać, już niestety po raz nie pierwszy, tego który Cię zawsze ko-

chał i kocha, i chce być zawsze dla Ciebie wierną pomocą.  

 Posyłam Ci dzisiaj pierwszy „Okólnik”, który rozsyłam do 

wszystkich Ojców Zgromadzenia, o sprawach tyczących się tako-

wegoż. Mam zamiar teraz regularnie od czasu do czasu takie okólniki 

rozsyłać. Niniejszy zajmuje całą mą podróż i fundację galicyjską 

wraz z obiema audiencjami: u cesarza i u papieża.  

 Co do Twego przyjazdu przyśpiesz go, ile możesz, zwłaszcza 

że i kapituła może już w kwietniu będzie musiała być odbytą. Piszesz 

mi, że zaraz po 2 lutego zapewne będziesz to mógł uczynić. Byle nie 

później, a lepiej, by wcześniej. Bardzo mi idzie o to widzenie się  

z Tobą.  

 Polecam Cię najserdeczniej, najgoręcej Panu Jezusowi.  

 On z nami. 

      Twój w Jego miłości ks. Piotr 
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5.  List do O. Józefa Hubego CR (ACRR 3738) 

 

Rzym, 7 stycznia 1880 [r]. 

 

 Mój najdroższy w Panu księże Józefie
8
. 

 Od mego przyjazdu do Rzymu, to jest przeszło od miesiąca 

zabieram się ciągle pisać do Ciebie i oto zaledwie dzisiaj znaj-

duję chwilkę wolną czasu. 

 Życzę Ci naprzód wszelkich łask Bożych z powodu świąt 

tylko co minionych, i z powodu tego nowo rozpoczętego roku. 

Niech będzie dla nas wszystkich rokiem błogosławieństw i owo-

ców zbawienia! 

 Przyjm też ode mnie małe upomnienie z dobrze życzącego 

serca pochodzące. Oto mój drogi księże Józefie, mogłeś był przez 

ten czas coś do mnie napisać, a czemu tego nie uczyniłeś? Praw-

da, że nie miałeś ode mnie zachęty ku temu na piśmie, ale czyż 

___________ 

8
  HUBE JÓZEF CR (1804-1891) - generał zgromadzenia w latach 1848-1855; studiował 

prawo w Warszawie, Berlinie i Paryżu. Od 1828 ponownie w Warszawie jako 

aplikant i asesor w Prokuratorii Generalnej Królestwa Polskiego. Od sierpniu 1830 r. 

aż do wybuchu powstania listopadowego wykładał na uniwersytecie historię prawa. 

Autor prac z dziedziny prawa. W czasie powstania uczestniczył aktywnie w życiu 

politycznym, należał m.in. do Towarzystwa Patriotycznego, w 1832 r. wraz z ojcem 

Michałem przedarł się przez granicę do Paryża. Członek Towarzystwa Historyczno-

Literackiego. Opublikował pracę Wywód spraw spadkowych słowiańskich (1832).  

W latach 1832-36 przebywał z ojcem w Normandii. Pod wpływem Jańskiego wstąpił 

15 sierpnia 1836 do jego Domku. Wychowawca młodzieży w College Stanislas; pod 

koniec października 1837 r. wyjechał na studia teologiczne do Rzymu. Był obecny 

przy śmierci Jańskiego. Po uzyskaniu doktoratu z teologii, 9 stycznia 1842 r. otrzymał 

święcenia kapłańskie. Przełożony domu rzymskiego. Zwalczał towianizm występując 

przeciwko Adamowi Mickiewiczowi jako towiańczykowi, sprzeciwiał się również 

tworzeniu przez niego Legionu. Opublikował prace o treści teologicznej i religijnej, 

jak Nauka o św. Testamencie, O częstej Komunii, O Pokorze. Od 1855 r. nieformalnie 

pozostawał poza zgromadzeniem we Francji, pod koniec życia jednak powrócił do 

niego (1883 r.). Zmarł w Rzymie 8 sierpnia 1891 r. 
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nie byłeś w duszy swojej przekonany, że mi każde słowo od Cie-

bie wielką radość sprawi? Myślę, że odtąd będziesz się trzymał 

innego trybu, i że od czasu do czasu będziesz mi dawał znać  

o sobie, choć nie wezwany do tego. Bardzo Cię o to pięknie pro-

szę. Mój kochany księże Józefie, Ty jesteś moim prawdziwym 

dzieckiem w Panu, moim przyjacielem w duchu i prawdziwym 

bratem; to niewymownie i najprawdziwiej w Panu czuję, więc 

proszę Cię, abyś w to wierzył, wiedział o tym i postępował po-

dług tego. To na przyszłość całą, na wszystkie razy; na dzisiaj zaś 

domagam się od Ciebie i długiego, i rychłego listu z dokładnym 

sprawozdaniem o wszystkim co się Ciebie tyczy. Trzeba, żebyś 

zapłacił za tak długie niepotrzebne milczenie. Uczyń to z całym 

wylaniem się serca w miłości Tego, Który nas tak niewypowie-

dzianie łączy, Jezusa, Pana Naszego. 

 A teraz czynię Ci cokolwiek podobnego z mojej strony. Po-

syłam Ci okólnik o wszystkim, co w mojej podróży z łaski Bożej 

zrobił, a który w tych dniach rozsyłam do Ojców po różnych 

kątach świata rozproszonych. Takie okólniki postanowiłem odtąd 

rozsyłać od czasu do czasu do Ojców, aby wiedziano w całym 

Zgromadzeniu o głównych sprawach, które nas obchodzą  

i o głównych wypadkach. Ten jest pierwszy. To samo, że Ci ten 

posyłam, jest Ci znakiem, że i następne w swoich czasach zamie-

rzam Ci posyłać. Przyjm to jako dowód tej spólności i jedności,  

w jakiej nas Pan Jezus postawił, i która sprawia, że Cię uważamy 

przed Panem i w Panu jako jednego z nas. Niech we wszystkim 

będzie pochwalony On, nasz jedyny Pan! Tyle na dzisiaj. Dodaję 

raz jeszcze, że oczekuję rychłej odpowiedzi. Gdybyś nie mógł  

w krótkim czasie wszystkiego opisać w jednym liście, to rozłóż 

całą rzecz na parę listów, ale pisz zaraz i pierwszej co prędzej 

przysyłaj. Przyciskam Cię do serca mój najdroższy księże Józefie 

i zlewam na Ciebie wszystkie błogosławieństwa Jezusa i Maryi. 

     W Ich miłości najoddańszy ks. Piotr 

 [P. S.] Bardzo Ci polecam panią G. Żal mi było wyjechaw-
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szy, że nie miałem okazji przed wyjazdem jeszcze dokładniej Ci 

wyłożyć mojego sposobu zapatrywania się na sposób prowadze-

nia jej duszy. Trzeba ją pchać do Pana Jezusa, a z drugiej strony 

zanurzać, że tak powiem w uczuciu swej nędzy i obrzydzenia 

siebie samej. Ale koniecznie pchać do Pana Jezusa, bo On jej 

chce i złożył w jej duszę potrzebę mienia Go i posiadania, a prze-

szkody trzeba zwyciężać prawdą wewnętrzną i na niej opartą nie-

nawiścią siebie samej. Stąd koniecznie częsta Komunia [święta], 

ale w tych warunkach. Stąd też droga miłości, miłość jako jedyna 

racja życia, ale oparta i ściśle połączona z nienawiścią siebie. To 

główne rysy. Duch Święty niech Ci resztę dopowie. Ta dusza 

może (i musi) przyjść do wielkiej świętości, ale potrzeba wielkiej 

pracy, a ona z łaską Bożą jest jej zdolną. Kłaniam [się] jej i bło-

gosławię najserdeczniej, i modlę się za nią. 

 

 

6.  List do O. Leona Zbyszewskiego CR (ACRR 3583) 

 

Rzym, 22 stycz.[nia] 1880 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Leonie. 

 Dowiedziawszy się, że jesteś w Paryżu piszę Ci naprędce te 

parę słów, naprzód dla odesłania Ci tego listu, który przed paro-

ma dniami tu przyszedł. Potem, żeby Cię zapewnić, iż doskonale 

zrobiłeś pisząc do Feliksa Sob., aby przysłał owego księdza unitę 

kandydata. Ja od pewnego czasu prosiłem Pana, aby nam przysłał 

księdza unitę do zakładu wołkowieckiego. Bogdajby to był ten. 

 Z Tuluzy od tamtych matek wiele dobrych i uprzejmych 

wiadomości o Tobie miałem. Ale od Ciebie żadnej od onego cza-

su. Pamiętaj, że kapituła rozpocznie się z kwietniem, więc musisz 

na ten czas być gotowym. Ja tymczasem zaprosiłem tu do Rzymu 
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na luty, a nawet i na prędzej jeśli można O. Władysława
9
, a teraz 

razem z nim i O. Adolfa
10

. 

 Z panią Julią
11

 niech Ci Pan Jezus we wszystkim błogo-

sławi. Mnie się zdaje, że o ile można, trzeba wszystko na Woł-

kowce obracać, nie zapominając i o Rzymie. Wołkowce jest głó-

wny punkt dla nas, zwłaszcza że im więcej przed Panem się za-

stawiam, tym więcej widzę, że Ciebie tam trzeba postawić. Nie 

ma innego wyboru chcąc, aby rzecz poszła porządnie, bez waha-

nia się, a szczególniej w jedności ze mną zupełnej, co będzie rę-

kojmią, że się zaszczepi tam i rozwinie duch Zgromadzenia i na-

stąpi jedność ducha. Mój najdroższy przygotuj się na to. Zresztą 

chciałbym, aby roboty w Wołkowcach, a tego roku szczególnie 

około powiększenia starego domu, który potem będzie mógł słu-

żyć na małe seminarium dla Rusinów, chodzących na nauki do 

naszego kolegium (jako też i zebranie materiałów na większy 

dom); rozpoczęły się stanowczo i szły raźno. Niechże Ci Pan Bóg 

na to dobrodziejów przyśle, a trzeba grubych. Mam jednak wiel-

ką, wielką nadzieję. To mi przypomina księżną Adamową Lubo-

mirską. Gdzie mam do niej pisać i za co dziękować? Odpowiedz 

rychło. To naprędce. Pan Jezus z nami, mój najdroższy Ojcze 

Leonie. Przyciskam Cię do serca. 

   W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr 

___________ 

9
  WITKOWSKI WŁADYSŁAW CR (1837-1893). Święcenia kapłańskie przyjął 31 

marca 1866 r. Zmarł  w Paryżu 1 stycznia 1893 r. 

 
10

  BAKANOWSKI ADOLF CR, ks. (1840-1916). – Do Zgromadzenia Zmartwych-

wstania wstąpił w 1864 r. Święcenia kapłańskie przyjął 12 maja 1863 r. Zmarł 

w Krakowie 22 maja 1916 r. 

 
11

  BARTOSZEWICZ JULIA – wdowa. O. P. Semenenko CR widział ją jako założy-

cielkę żeńskiej gałęzi zmartwychwstańczej zgodnie z planem B. Jańskiego. 

Próba nie powiodła się. 
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 [P. S.] Ojcu Władysławowi i O. Adolfowi, jeśli ten jest,  

serdecznie kłaniam [się]. 

 

7.  Kopia listu do Jadwigi Borzęckiej (ACRR 2097) 

 

Rzym, 30 stycz.[nia] 1880 [r]. 

 

 Najdroższe moje w Panu dziecko. 

 Nareszcie zaczynam pisać do Ciebie, moje dziecko, które 

Pan Jezus tak mi drogim uczynił. Mam przed sobą aż trzy Twoje 

listy, na które co dotąd odpisać nie mogłem, z 26 września, z 2 

października, z 16 grudnia. Chciałbym Ci na wszystko odpisać, 

odpiszę na co będę mógł. Dwa pierwsze listy są pisane z Du-

chowlan. Zaczynam od pierwszego. Już od siedmiu tygodni nie 

byłaś u spowiedzi w tym dniu, którego do mnie pisałaś. Jakże 

współboleję z Tobą! Piszesz mi, że nieraz po Komunii świętej 

czułaś obecność Pana Jezusa w duszy. Błogosławiony Pan Jezus 

w miłości swojej, składał jej zadatki w duszy Twojej. Tych chwil 

nigdy nie zapominaj, to kamień węgielny do wiary w miłości 

Jego. Pamiętaj, że masz żyć zawsze wiarą w miłość Jego. Kiedy 

uczucie przejdzie, ma pozostać wiara, a ona wtedy tym cenniej-

sza, że razem z nią jest wtedy pokora. „Tak się czułam szczę-

śliwą, powiadasz, że chciałam, by ta chwila tak nadzwyczajnie 

przyjemna, trwała wieki”! Myślałaś o przyjemności swojej. 

Dziecko drogie, wybaczam Ci, tak jak Pan Jezus pierwszy Ci 

wybaczył, bo to niestety rzecz, która sama z siebie przychodzi. 

Wybaczam tedy, ale przestrzegam, że miłość nie myśli o swojej 

przyjemności, ale o przyjemności Ukochanego. Właśnie, dlatego 

że jak skoro przyjemność uczujemy mimowolnie, a często i mi-

mowiednie, obracamy ją do siebie i chcielibyśmy wieki w niej 

przetrwać, właśnie dlatego nie trwa ona wieki i nadaremnie jej 

potem szukamy. Więc zapomnij, dlaczego ona tak prędko prze-

szła i przejść musiała, i zrób sobie z tego pożytek. Wszystko 

niech się Tobie obraca na korzyść miłości, to jest na oczyszcze-
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nie tej, którą Ci już Pan dał, i na dojście do prawdziwej czystej, 

doskonałej, którą Ci da na końcu Onże Sam. A ta doskonałość na 

tym zależy, żeby w naszej miłości nigdy nie było w nas naszego 

ja, ale żeby tam był On, a nasze ja, aby było w Nim. Ipse manet 

in me et ego in eo. „Kto mnie pożywa..”, mówi Pan, „..ten miesz-

ka we Mnie, a ja w nim”. 

 Kiedy już znikła obecność Pana w Tobie, powiadasz, że się 

smuciłaś i zniechęcała, i dodajesz; „..ach czemuż w takim razie 

nie mogę upokorzyć się i z pełną ufnością Jemu się oddać, i szu-

kać Go, i czekać na spełnienie woli Jego?” To dobrze mówisz, 

dziecię drogie, tylko jednego, zdaje mi się, dobrze nie rozumiesz. 

Nie rozumiesz, jak i z czego się upokorzyć. Trzeba się upokorzyć 

z tego zwrotu na siebie, o którym dopiero co mówiłem, z tego że 

w samym akcie miłości z Panem znalazł się korzeń miłości 

własnej, upokorzyć się i serdecznie miłośnie przeprosić. A potem 

jak mówisz: szukać i czekać. 

 Przechodzę do drugiego listu. Piszesz: „Może nie umiem łowić 

chwil najmniejszych, żeby je korzystnie dla duszy obrócić. Może 

bym tym sposobem miała trochę zasługi przed Bogiem?” Dziecię 

drogie, co Ty myślisz o korzyści własnej? Co się tak troszczysz  

o zasługę? Czemu nie jesteś cała w jednej, jedynej rzeczy, czemu nie 

jesteś w miłości? Tamte myśli tylko Cię wciąż do siebie samej zwra-

cają, do własnego ja, a tylko miłość od tego trutnia wyzwala. Więc 

już wiesz o co idzie, o resztę się nie troszcz, bo tylko jedna rzecz jest 

konieczna: unum est necessarium. Bądź Marią i obierz tę najlepszą 

cząstkę raz na zawsze! 

 Powiadasz znowu: „...dotychczas widzę tylko głównie całą 

piękną i miłą stronę powołania, i cieszę się tym jak nigdy ni-

czym, cieszę się radością dziecinną”. Ciesz się moje dziecię,  

i owszem, niech Ci Pan w stonasób tej pociechy przymnoży, 

tylko nie ciesz się dla siebie samej, ale naprzód dla Pana, że to 

Jego pociecha, a jeżeli następnie i dla siebie, to dlatego że On 

chce, aby Jego pociecha w Tobie była Twoją pociechą, z Niego  
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i dla Niego. Następnie nie słuchaj głosu pokusy, kiedy Ci mówi: 

„..może by lepiej poświęcić się i żyć wśród świata hucznego, głó-

wnie w myśli, żeby kiedyś nie rzucali kamieniem na mateczkę.” 

Nie słuchaj: to pokusa i bardzo niemądra. A teraz przystępuję do 

ostatniego Twego listu z 16-go grudnia, gdzie znowu znajduję: 

”...żyjąc w tych smutnych dla duszy warunkach; codziennie sobie 

wymawiam, że nie obracam na moją korzyść wielu drobnostek, 

które by posłużyły do wdzięczności, pokory itd.” Na tę swoją ko-

rzyść zwracam raz jeszcze Twoją uwagę. Nie ma w tym tak 

wielkiej złości, jakby się zdawało, bo pewno brzydzisz się ego-

izmem w służbie Bożej; ale jest to niefortunny zwrot intencji, 

raczej z niepostrzeżenia się pochodzący, który jednak faktycznie 

w Tobie przeszkadza miłośnemu zwrotowi duszy do Boga. 

 Bardzo mi jest miłe, to co następuje: „...teraz bardziej niż 

zwykle chciałabym w czynach Boga chwalić”. To, jak powie-

działem bardzo mi jest miłe, tylko niepotrzebnie dodajesz: „..bo 

modlitwą Go chwalić nie mogę”. Modlitwa, jak ją tu rozumiesz, 

od Ciebie nie zależy; więc kiedy jej nie masz, chwały Bogu nie 

odejmujesz, ani Pan Bóg wtedy nie wymaga od Ciebie tej chwa-

ły. A zawsze możesz Pana Boga chwalić modlitwą, bo jest pewna 

modlitwa, która zawsze od nas zależy, bo Pan Bóg zawsze do 

niej łaskę daje; inaczej nie nakazywałby modlić się, prosić, bła-

gać bez ustanku: „Trzeba, prawi, modlić się zawsze i nigdy nie 

ustawać” - Oportet semper orare et nunquam deficere. Tą modli-

twą możesz Go zawsze chwalić. Jednakowoż do modlitwy po-

trzeba czynów koniecznie, i dlatego Twoje powiedzenie tak mi 

się podoba. Owszem cała modlitwa powinna być obróconą do 

czynów, powinna się zamienić w czyn, tak jak czyn powinien 

stać się modlitwą. Dopiero wtenczas będzie harmonia w życiu. 

 Nie martw się Twoim niezdrowiem. Oddaj zupełnie i naj-

zupełniej całą Twoją istotę Panu. Oddaj się, a jak się oddasz, 

wierz, że On Ciebie przyjął, i że stałaś się Jego własnością. Jesteś 

wtedy Jego, nie swoja. Wierz w to najmocniej, a jeśli wiara Two-



 

13 

ja słaba, proś o mocniejszą. A raz będąc Jego, już powinnaś za-

pomnieć o sobie, nie myśleć; On będzie myślał o Tobie. Ile razy 

Ty o sobie pomyślisz, czynisz krzywdę Jemu, nie wierzysz, że 

On o Tobie myśli, o wszystkim i we wszystkim. Więc nie myśl  

o sobie, tylko to jedno myśl i wierz, że jesteś Jego własnością,  

i że On o Tobie myśli. Nie troszcz się o brak serca. W tym du-

chownym znaczeniu Ty na anemię nie chorujesz, z łaski Bożej; 

tylko Twoje serce jeszcze się nie wkorzeniło zupełnie i nie roz-

winęło, nie rozżyło na swoim gruncie, którym jest serce Pana 

Jezusa, a na innym gruncie z łaski Bożej żyć już nie może. Po-

dziękujmy Panu, że tak jest. A miej tylko ufność i wiarę, wkrótce 

pokaże się i miłość. 

 To samo powiem i o braku pokory. Pokaże się i pokora, da 

Bóg dobry! O to, czy czasu nie tracisz i co masz robić, co Ciebie 

czeka, nie troszcz się wcale. On Twój Pan, którego jesteś wła-

snością, myśli o wszystkim. A zresztą, zostaw to także i kochanej 

matce Twojej, która o tym bardzo poczciwie myśli. Mam nadzie-

ję, że Twoje stosunki z mateczką są jak najlepsze. Kochaj ją 

bardzo i pokazuj ufność we wszystkim. Pan Jezus i w tym niech 

Cię prowadzi. A treść wszystkiego: wyrzeknij się swego Ja, i sie-

bie jako takie nicestwo siebie samej, z największą wiarą oddaj 

Panu całkowitą miłość i żyj czynem miłości, to jest dając Jemu  

w sobie i z sobą wszystko robić (całą wolę Jego i działanie)  

i współpracując z Nim we wszystkim, a sama nic z siebie nie 

czyniąc.  

 Błogosławię Cię na to, dziecię najdroższe. 

 Najoddańszy w miłości Jezusa i Maryi - [podpis] ks. Piotr 
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8. List do O. Leona Zbyszewskiego CR (ACRR 3584) 

 

Rzym, 1 lutego 1880 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Leonie. 

 W tej chwili skończyłem pisać list do księżny Adamowej 

Lubomirskiej, który dziś współcześnie z tym wyślę i biorę się do 

pisania do Ciebie. Zaczynam naprzód od pani Chudzyńskiej. 

Miałem na niej jeden z tych dowodów, jak te zasady, które nam 

Pan Bóg dał poznać, działają cudownie na dusze, czego również 

doświadczyła i jej towarzyszka. A trzeba Ci wiedzieć, że nasze 

pewne zbliżenie się nie było wcale w mojej intencji, bo chciałem 

być dla nich wprawdzie dobrym i usłużnym, ale trzymać się ra-

czej z daleka. Z jednego i drugiego słówka przyszło do dalszych 

pytań i odpowiedzi, nareszcie do spowiedzi i jednej dłuższej kon-

ferencji. Na tej konferencji wyłożyłem pokrótce treść naszych 

zasad, a widząc grunt wspólny, na którym stanęliśmy byli, nie 

wahałem się powiedzieć, że O. Honorat nic z tych zasad nie ro-

zumie. 

 Pani Ch. nie zdziwiła się wcale ani protestowała, właśnie 

dlatego że dobrze rzecz zrozumiała, a tym samym widziała do-

kładnie, że O. H.[onorat] niczego podobnego jej nie dawał. To 

samo było i z drugą panią. Wytłumaczyłem im, że wzmiankę o 

O. H.[onoracie] dla ich dobra uczyniłem, aby wiedzieli co od nie-

go mieć mogą, a czego nie mogą. Na tym wszystko się skończyło 

i z tym odjechały. Ja w tym żadnego nie miałem osobnego za-

miaru, prócz prawdy; nie wiem też, czy będzie z tego jaki skutek. 

 Pani Ch. wydała mi się osoba z wielkim funduszem wewnętrz-

nym, z darem pojęcia prawdziwej istoty życia wewnętrznego, a przy 

tym z wielkim praktycznym rozumem. Nie wątpię, że temu dziełu 

Bóg błogosławić będzie, albowiem oprócz powyższych przymiotów 

jest czystość intencji. Może to spotkanie się ze mną było rzeczywi-

ście dla niej opatrzne i potrzebne; być może, że to posłuży do spro-
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stowania jej położenia względem O. Honorata i do uzupełnienia 

przynajmniej wewnętrznie samegoż dzieła, to jest jego ducha. Słowo 

tej pani, jakie mi przytaczasz, że to spotkanie będzie stanowiło epokę 

w jej życiu, zdaje się pozwalać na to wnioskować. Uderzyło mnie, co 

od siebie dodajesz, że my w każdym razie coś takiego stworzyć mu-

simy dla parafii, i że fundament do tego znajdziemy w Tuluzie. 

Właśnie w tych dniach myślałem dużo o Borzęckich (wczoraj mia-

łem list od matki) i myślałem o nich w połączeniu z podobnym dzie-

łem. Czekam na wytłumaczenie tego Twego powiedzenia. Zapewne 

wiesz, że Celka chora leży, i jak wynika z listów pana Józefa do jej 

matki, ma tego przynajmniej na jakie dwa miesiące. Jej samej powie-

dziano, że na parę tygodni. Chodzi zaś o przeleżenie niemal nieru-

chome w łóżku przez cały ten czas. 

 Z tego, co wynikło z Twojej rozmowy z kardynałem i mnie 

się zdaje, że trzeba tak się z kapitułą uprzątnąć, abyś w drugiej 

połowie kwietnia mógł do Paryża wrócić. Inaczej nie warto kar-

dynała tego roku marnować. Tylko że, kto nam ręczy za przyszły 

rok? Trzeba więc tego roku żwawo się uprzątnąć. Przyspieszenie 

kapituły nie tylko jest z powodu O. Funckena, prosi o nią rów-

nież i O. Tomasz
12

, a i mnie także, wybierającemu się do Galicji, 

składniej będzie, kiedy się kapituła wcześniej skończy. Na 1 ma-

ja, zdaje mi się, że z pewnością mógłbyś być z powrotem w Pa-

ryżu i według tego teraz się rozporządzić, skierowując całą Twą 

czynność ku Bordeaux, Tuluzie, a zapewne i Lyonowi. Zdaje mi 

się, że to jasne dosyć rozporządzenia, ponieważ jasnych żądasz. 

 Ojcu Bakanowskiemu dziś właśnie napisałem, aby w Lon-

___________ 

12
  BRZESKA TOMASZ CR, ks. 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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dynie został przez [Wielki] Post i całą Wielkanoc. Później prze-

znaczam go do Galicji do prac apostolskich wychodzących z do-

mu naszego. On tym zachwycony. Zdarzyło się, że matka Mar-

celina o tym samym do niego pisała, radząc mu, aby mnie o to 

prosił. Ten list on mi przysłał, wtedy mu odpisałem, że ja daleko 

dawniej o tym myślałem, i kiedy go z Londynu do Rzymu odwo-

ływałem, to było w tym celu; tylko żem się był chciał wprzódy  

z nim tu w Rzymie rozmówić. Jak w Paryżu urządzić, to jest 

zawsze moim największym kłopotem, zwłaszcza od chwili, kiedy 

się ostatecznie przeważyłem na to, aby Cię użyć w Galicji już 

tego roku. Proszę Pana Jezusa, aby temu On sam zaradził; zresztą 

pomówimy o tym. 

 Pan Jezus przysłał nam tu jeszcze parę nowych kandyda-

tów. O. Moczygemba złożył przedwczoraj przyrzeczenia; wyje-

żdża pojutrze we wtorek przez Wiedeń do Ameryki. O. Walerian 

nie lepiej, ale ja mam zawsze nadzieję. Przyciskam Cię do serca, 

mój najdroższy O. Leonie i sercu Pana Jezusa całego Cię oddaję. 

Twój w miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr 

 

 

9. List do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 304) 

 

Rzym, 4 lutego 1880 [r.] 

 

 Mój drogi Ojcze Walerianie. 

 Bardzo pięknie dziękuję Ci za Twój list z 31 stycznia, a Pa-

nu Jezusowi za to wszystko, o czym mi donosisz. Ze wszystkiego 

widać, jak Pan Jezus sam wszystko prowadzi w sprawie osiedle-

nia się naszego w Galicji. Wszystko bowiem, co piszesz i jest po-

myślne, i wróży pomyślnie. 

 U kardynała sekretarza Stanu byłem przedwczoraj wskutek 

wiadomości przed tym od Ciebie otrzymanej, że pronuncjusz nic 
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dotychczas z Rzymu nie otrzymał. Rzecz się natychmiast wy-

jaśniła. Sekretarz Stanu nic nie pisał, pomimo najlepszej chęci  

i polecenia papieża, bo nie wiedział dobrze, to jest w szcze-

gółach, o co idzie, nie miał danych potrzebnych, a ja przez cały 

miesiąc styczeń, chociaż byłem u niego dwukrotnie z wizytą, nie 

mogłem jednak go widzieć, bo raz miał u siebie Kongregację 

Kardynałów, a drugi raz jakieś nadzwyczajne posiedzenie; i dla-

tego nie miał okazji kardynał objaśnić mnie o tej zwłoce i jej 

przyczynach. Wskutek tego objaśnienia przyrzekłem kardyna-

łowi przysłać tegoż wieczora (co też uczyniłem) „Notę”, jaką w 

Wiedniu wręczyłem cesarzowi, a która była dla niego i dosta-

tecznym i najlepszym dokumentem. Przyrzekł zaś zaraz nazajutrz 

(to jest wczoraj) depeszę do Wiednia wysłać. 

 Co do samej depeszy znajduje się w Twoim dzisiejszym li-

ście wskazówka, jaka by była jej najlepsza treść. Na razie zdawa-

ło mi się, że masz rację; i już chciałem wieczorem zaraz udać się 

do kardynała, aby mu poddać Twoje myśli, na przypadek, gdyby 

depesza nie była jeszcze wysłaną. Lecz wkrótce przyszły mi 

przeciwne racje i dość jasne, aby tamte przemóc. Naprzód nie 

mogę prosić, aby depesza zaczynała od podziękowania w imieniu 

papieża cesarzowi za obietnicę przyjęcia nas do państwa, bo tej 

obietnicy cesarz nie uczynił papieżowi, tylko mnie prywatnie,  

a tym sposobem całe podziękowanie polegałoby na moim świa-

dectwie i dawałoby mnie charakter urzędowy między papieżem  

i cesarzem, którego ja nie mam. Następnie druga myśl, którą pod-

suwasz, aby depesza nacisk położyła na stronę wschodnią nasze-

go Zgromadzenia w imieniu papieża, jest wprawdzie dobra, ale  

w danych okolicznościach niekonieczna, bo cała nasza sprawa 

osiedlenia się jest tak postawiona, że ta strona wschodnia Zgro-

madzenia jest główną, jeżeli nie jedyną racją i przez nas podaną,  

i przez cesarza, i władze austriackie przyjętą, na usprawiedliwie-

nie i wyperswadowanie naszego przyjęcia do państwa. Więc tym 

samym, że papież za nami się wstawia, potwierdza zarazem i ra-

cje naszego przyjęcia. A nie ma obawy, aby cesarz lub namie-
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stnik odstąpili od tej racji, że tak ją nazwę, wschodniej, dlatego 

że metropolita będzie nieprzychylny. Oni to przecie przewidzieli, 

cesarz sam mi to jak najwyraźniej powiedział, a pomimo to sta-

nowczo i gorąco zamiar pochwalił i zdawało się, że właśnie dla-

tego tym skwapliwiej przyrzekł mi zająć się naszą sprawą. Ta jest 

odpowiedź na Twój list dzisiejszy, to jest na główną treść jego. 

 Na sprawę zapisu uczynionego przez śp. Bronisława, pro-

siłem, aby Ci odpisał O. Julian i on mówi, że już to uczynił kilka 

dni temu. Powtarzam treść główną. Upoważniam Cię, mój drogi 

Ojcze Walerianie, a nawet polecam Ci przyjąć ten zapis, i to na 

ten cel, na który nieboszczyk go przeznacza, na Twoje prace na-

ukowe; trzeba uszanować jego wolę jako rzecz świętą. Ponieważ 

zaś ten kapitał jest Ci w tej chwili niepotrzebny i trzeba go ulo-

kować, więc postanawiam, żeby go ulokować na domu rzymskim 

i na domu wołkowieckim po połowie, rozumie się bez procen-

tów; tak żeby jeden i drugi dom na przypadek, gdy będziesz  

w sumieniu potrzebował co na cel wskazany, były solidarnie zo-

bowiązane, po zniesieniu się poprzednim Twoim ze mną awan-

sować Ci tyle, ile Ci będzie potrzeba. To jest rozporządzenie. Do 

tego rozporządzenia przyłączam dzisiaj mały dodatek. Od pew-

nego czasu jestem zakłopotany, jak zapłacić 150 florenów, które 

Ojciec Stefan winien jeszcze w Krakowie za wydrukowane tam 

druki swoje. Będę więc Ciebie prosił i proszę, abyś tę ilość zapła-

cił, która także jest długiem, choć nie Twoim, a może i mniej po-

trzebnie zaciągnionym, ale jednak naukowym i na Zgromadzeniu 

ciążącym. W ostatnim razie te 150 flor., gdyby Ci były na ów cel 

potrzebne, wróci Zgromadzenie. Myślę zaś, że Bronisław, gdyby 

żył nie byłby wcale przeciwny rozporządzeniu, jakie czynię. 

 O Bakanowskim byłoby za wiele pisać; zresztą będzie o nim  

w „Okólniku” następnym, który mam nadzieję, że za parę dni wyj-

dzie. Zdrowie moje, dzięki Bogu, wciąż dość dobre. Proszę mnie 

polecić pamięci i sercu matki Marceliny i powiedzieć jej, że przeli-

czne zatrudnienia nie dozwoliły mi jeszcze na jej list odpisać, ale od 
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kilku dni ciągle się noszę z myślą odpisania i mam nadzieję, że ta 

wnet nastąpi. Siostrom wszystkim kłaniam [się] i modlitwom się ich 

polecam. Ciebie mój drogi Ojcze Walerianie przyciskam do serca  

i z całej duszy błogosławię. 

       Twój cały w Panu ks.Piotr 

 

 

10.  List do O. Leona Zbyszewskiego CR (ACRR 3585) 

 

Rzym, 5 lutego 1880 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Leonie. 

 Listy nasze skrzyżowały się. W tym, któryś ostatni otrzymał,  

a to w tym samym zapewne czasie, kiedy ja tu Twój list odbierałem, 

miałeś już po części wytłumaczenie rozporządzeń wydanych wzglę-

dem O. Bakanowskiego. Na wiadomość o zamachu wszyscy Ojco-

wie, nawet nie zapytani, radzili mi, aby go cofnąć z Londynu, potem 

zaś przyszła uwaga, że i w Paryżu mu niebezpiecznie. Tymczasem  

z drugiej strony raporty z Dźwiniaczki, niezależnie od tego, donosiły 

nam, że O. Skrochowskiemu
13

 bardzo trudno idą kościelne nauki, że 

się czuje mniej zdatnym nawet do katechizmów dla ludu, że cały 

ciężar Słowa Bożego spadł na O. Alfonsa, a nareszcie, że tenże  

O. Alfons zapadł na gardło. Potrzeba obsadzenia w Dźwiniaczce 

miejsca kaznodziei pokazała się oczywista. Ponieważ ja zaś i przed-

tem nosiłem się z tą myślą, aby O. Adolfa dla tejże jego łatwości ka-

znodziejskiej, już znanej w Galicji, posłać tam dla dopełnienia kom-

pletu tam naszego pod tym względem, więc nic dziwnego, że wobec 

takich okoliczności przyszła mi myśl podobna, którą zresztą inni 

___________ 

13
  SKROCHOWSKI EUSTACHIUSZ CR, ks. (ur. 18 września 1843 r). Do Zgromadzenia 

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

przyjął 31 marca 1877 r. Opuścił Zgromadzenie w 1880 r. 
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Ojcowie pochwalili. Uczyniłem jednak ostrożnie, bo w pierwszym 

moim liście do O. Adolfa odwoływałem go wprawdzie przez Paryż 

do Rzymu, ale mu nie powiedziałem o co idzie. Chciałem całą rzecz 

tu zbadać ostatecznie i rozstrzygnąć w swym czasie. Tymczasem  

O. Adolf przysyła mi list matki Marceliny, w którym mu w pięknych 

kolorach przedstawia działalność misjonarską w kraju i radzi, aby się 

do mnie udał z prośbą o posłanie go do Galicji, o co też on w tej 

chwili prosił. Wtedy dopiero odpisałem mu, że się matka Marcelina 

spotkała ze mną w jednej myśli, że to była moja myśl przywołując go 

do Rzymu, ale że teraz rzeczy przedstawiają się inaczej i trzeba tę 

myśl odłożyć na później. Lecz dlaczego odłożyć? Naprzód, dlatego 

że badania sądowe, jak się później dopiero dowiedziałem, wymagają 

przynajmniej przez miesiąc jego bytności w Londynie. Następnie, 

dlatego że po upływie tego miesiąca nastąpi już Wielki Post, a tym 

samym czas Wielkanocny, a więc obowiązek dla pasterza pozostania 

na miejscu. Dalej, że kardynał wziąłby to za złe, aby on stanowisko 

swoje teraz opuścił wobec tego obowiązku, nie zważając już rzeczy 

samej w sobie. Nareszcie, że po lepszych objaśnieniach i niebez-

pieczeństwo teraz nie zdaje się tak groźne. Kazałem tedy mu tam 

pozostać przez cały czas Wielkanocny, a potem czekać moich rozpo-

rządzeń co do udania się do Galicji. Oto, jak stoją rzeczy. Prawda, że 

w tym wszystkim nie zważał (tak jak nie zważali i inni Ojcowie) na 

potrzebę obecności O. Adolfa w Paryżu. I w tym masz rację, mój 

drogi Ojcze Leonie, że zwróciłeś na to moją uwagę. Ja miałem co 

innego w myśli: przez sprowadzenie O. Władysława do Rzymu  

i przedstawienie mu całej prawdy, rozumiałem, że można będzie za-

radzić dostatecznie niebezpieczeństwu, które się otwierało z powodu, 

że się zostawiło w Paryżu O. Wł.[adysława] samego. Po Twoich 

uwagach czuję, że niemal konieczną jest rzeczą, a zawsze w pełnym 

porządku, żeby miał towarzysza ze Zgromadzenia. Jak tu teraz tej 

rzeczy zaradzić? Powiem Ci, że w tej chwili nie wiem, ale mam czas 

przed sobą. O. Adolf już musi w Londynie przez czas Wielkanocny 

pozostać. Potem przyjedzie do Paryża i może dobrze przez kwiecień i 

maj tam pozostać, a my tymczasem będziemy mieli czas naradzić się. 
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Tak teraz rzeczy się przedstawiają. 

 Mój drogi Ojcze Leonie, piszesz mi, żebym Ci nie dał powodu 

zrażenia się do mnie i odjęcia mi serca. Ja się tego nie lękam, bo my-

ślę, że co Pan Bóg związał tego człowiek nie rozwiąże, i dlatego my-

ślę, że ja z mej strony nigdy Ci nie dam słusznej do tego przyczyny,  

a Ty z Twojej pod uczuciem woli Bożej nigdy się na to nie odważysz. 

I tak możemy żyć bezpiecznie w tej świętej wierze i ufności, aby tym 

bardziej żyć w tej miłości i jedności, którą Pan Jezus między nami 

zdziałał. Spieszę dziś wysłać ten list, więc resztę potem napiszę. Idzie 

mi o pośpiech w tej dzisiejszej z Tobą sprawie. A więc przyciskam Cię 

gorąco do serca i w miłości Jezusa i Maryi jestem cały Twój. 

           ks. Piotr 

 

11.  List do O. Leona Zbyszewskiego CR (ACRR 3586) 

 

Rzym, 14 lutego 1880 [r]. 

 Mój drogi Ojcze Leonie. 

 Otrzymałem oba Twe listy z 12 lutego, jeden wczoraj, a drugi 

dzisiaj. Tym sposobem pokazuje się, że można tu z Paryża 2-go dnia 

list otrzymać, chcę mówić nazajutrz; kiedy Twój pierwszy z 12-go 

otrzymałem wczoraj 13-go. Czyś się nie omylił? Co mi piszesz w dru-

gim o O. Władysławie bardzo a bardzo mi było przykrym z jego po-

wodu. Ten obiad urzędników z Nuncjatury bez Twego udziału jest 

czymś niepojętym. Zresztą przedwczoraj od niego samego list otrzy-

małem, w którym mnie zawiadamia, że zapewne  przyszły wtorek (17-

go) z Paryża do Rzymu wyjedzie. Więc go tu oczekuję. Rachuję na 

łaskę Pana Jezusa, że mnie nauczy, co i jak mam z nim czynić. Chcę 

go szczerze Panu Jezusowi pozyskać i wszelkiego starania dołożę, aby 

do tego doszło. Zresztą to, co mi o nim piszesz potrzeba mi było  

o nim wiedzieć. 

 Niemało mnie cieszy, że mogę w pewnej mierze zadość uczy-

nić żądaniu Twemu wyrażonemu w ostatnim liście. Chcesz, żebym 
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Ci treściwie wyłożył „nasze zasady’, o których pisałem z powodu 

pani Chudzyńskiej. Zdarzyło się że spółcześnie, chcąc raz dać posta-

wę uwagom, jakie w mych listach przesyłam kochanej matce  

S. Louis w Tuluzie (tylko imienia jej nie wymieniaj), a do której  

w przeciągu pół roku ledwie parę razy króciutko pisałem; postano-

wiłem też raz przecież wystawić jej praktycznie treść mojej teorii, 

czyli raczej nie mojej, ale rzeczywistej i jedynej prawdziwej teorii  

w tym przedmiocie, i z tego powodu, a w tym celu przyczyniwszy się 

do niektórych wyrażeń z jej ostatniego do mnie pisma, napisałem jej 

trzy dni temu aż 22 stronice podobnego wystawienia rzeczy. Brat 

Konstanty kończy kopię, przeto jutro da Bóg lub pojutrze, prześlę Ci 

to faktum. Razem z nim mam nadzieję przesłać także na Twoje ręce 

list do ks. Lewickiego, zapraszający go serdecznie do współpracy  

z nami w Wołkowcach w kierunku, o jakim mi pisałeś. 

 O. Rafał pisał do mnie także o matce z Boussu. Ja myślę, że 

państwo Delcourt, u których mieszka O. Rafał umyślnie ją spro-

wadzili do Lille, aby się z nim rozmówiła, bo mi przez niego nie 

tylko kazała się kłaniać, ale zapewnić, że chce w lecie do Rzymu 

przyjechać, aby się ze mną rozmówić, gdyż o wielu rzeczach nie 

może bezpiecznie w listach pisać. Twój list do niej zupełnie do-

bry. A więc do rychłego listownego spotkania się i niech nas Pan 

Jezus we wszystkim strzeże, prowadzi, błogosławi! Ach, jaki On 

dobry! Siostra Rozyna serdecznie pozdrawia Cię. Księżna Odes-

calchi
14

 idem. Dosyć chora. Pan z nami. 

W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr 

 

 

___________ 

14
  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. 
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12.  List do O. Leona Zbyszewskiego CR (ACRR 3587) 

 

Rzym, 19 lutego 1880 [r]. 

 

 Mój prawdziwie drogi w Panu Ojcze Leonie. 

 Przed paru dniami posłałem Ci ów długi traktacik w kształ-

cie listu „O naszych zasadach”, którym Ci był przyrzekł, nie 

przyłączając do poselstwa żadnego słówka, a to dla braku czasu. 

 Tymczasem z Dźwiniaczki wciąż szturmują o przysłanie im 

pomocy i to jak najprędzej. Już im odpowiedziałem przed paru 

dniami, że natychmiast na Twoje ręce napiszę z zaproszeniem do 

ks. Lewickiego, którego zresztą obydwaj w Dźwiniaczce bardzo 

sobie życzą. To zaproszenie napisałem tedy i tu przyłączam. Cie-

szę się i z tego, że ks. Lewicki z góry tak jest miły i pożądany 

tym ojcom. To rokuje miłą w dobrej zgodzie wspólną pracę. 

 20 lutego. Wczoraj nie wystarczyło mi czasu, aby tego listu 

dokończyć, tymczasem otrzymałem Twój z 17-go razem z po-

dobnymże listem od O. Władysława z opisem obustronnym roz-

mowy jakąście tego dnia mieli. Według jego listu spodziewam 

się go dzisiaj po południu tu w Rzymie, a owa wasza rozmowa 

wydaje się mi najlepszym wstępem do porozumienia się, jakie tu 

w Rzymie mieć z nim zamierzam. Daj Panie Boże! 

 A teraz ważna prośba. Budowla w Wołkowcach natych-

miast z wiosną musi się rozpocząć; ale na to trzeba pieniędzy. 

Trzeba będzie na teraz, według bardzo porządnego opracowania 

tego przedmiotu przez O. Eustachego, 15.000 florenów. Główna 

nadzieja jest fundusz przyrzeczony Tobie dla Zgromadzenia 

przez panią Pusłowską. Bardzo Cię tedy proszę, mój drogi Ojcze 

Leonie, abyś mi doniósł, jak ta sprawa stoi i czy można ten 

fundusz zaraz mieć do rozporządzenia, bo już trzeba zacząć teraz 

zamowy [zamówienia], a następnie pierwsze wydatki. Bardzo 

sobie życzę, aby ten list zastał Cię jeszcze w Paryżu, abyś mógł 
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tam zaraz tę sprawę załatwić; ale gdziekolwiek Cię zastanie 

donieś mi natychmiast, jak interes stoi. Tyle na dzisiaj. Za chwilę 

spodziewam się Ojca Władysława. Pan Jezus z nami. 

Twój w Jego miłości ks. Piotr 

21 lutego 1880 [r]. Ojciec Władysław przyjechał ledwie żem był 

napisał powyższe słowa. Miałem już z nim kilka godzin po-

czciwej rozmowy. Wkrótce, kiedy się dowiem gdzie jesteś, na-

piszę do Ciebie obszerniej, a tymczasem posyłam Ci „Okólnik”, 

który tylko co został odbity. Spóźniłem się tymczasem z wysła-

niem niniejszego listu i ponieważ, jak mi piszesz, w niedzielę  

z Paryża wyjeżdżasz, więc zapewne już Cię to pismo moje w Pa-

ryżu nie zastanie. Zważając na to, nie przyłączam tu mojego listu 

do ks. Lewickiego, boby za długo musiał nań czekać, ale wprost 

na jego ręce odsyłam. 

 

13.  List do O. Michała Brzezińskiego CR (ACRR 2136) 

 

Rzym, 22 lutego 1880 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Michale. 

 Posłam Ci drugi „Okólnik”. Zrobiłeś mi kilka uwag co do 

pierwszego „Okólnika”, który nazwałeś bez przyczyny kurendą [lis-

tem okólnym]. Mój kochany Ojcze Michale, da Pan Bóg, jak się nie-

zadługo zobaczymy, to Ci wytłumaczę dlaczego dla tych listów uży-

łem tej formy i tego nazwiska. W liście byłoby za długo. Mam 

zresztą do pomówienia z Tobą o daleko ważniejszej rzeczy, dla któ-

rej proszę Cię o całą Twoją uwagę i postawienie się wspólne ze mną 

przed Panem Bogiem. Ojcowie nasi w Wołkowcach potrzebują ko-

niecznie rychłej pomocy. Otóż, uważam przed Panem Bogiem, że  

w tej chwili najlepszą pomocą Ty dla nich będziesz. Pytałem o zda-

nie Ojców radnych, i oni tak samo widzą. Nie potrzebuję dodawać, 

że Ojcowie w Wołkowcach będą również radzi z Twego przybycia  
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i już dzisiaj na Ciebie rachują. Nie idzie tu tyle o dawanie lekcji, któ-

re przez tych Ojców już są rozebrane, jak raczej o zajmowanie się 

dziećmi moralne i fizyczne w rekreacjach, grach, przechadzkach itd. 

Lekcja chyba, kiedy niekiedy z potrzeby wypadnie. Idzie także o da-

wanie dla ludzi katechizmów, o spowiadanie i inne posługi dla tej 

garstki ludzi, która stanowi jakby naszą parafijkę. 

 Z siostrami w Jazłowcu trzeba się na teraz pożegnać na czas nie-

ograniczony. A zobaczymy następnie, jak rzeczy pójdą w Wołkow-

cach. Gdyby Ci tam ostatecznie potrzebom duszy i sumieniowi nie od-

powiadało, to pomyślimy o czym innym. Pan Jezus wszystkiemu zara-

dzi. Jemu też całą tę sprawę i Ciebie samego razem z nią oddaję. Oj-

cowie w Wołkowcach są o tym uprzedzeni, więc z nimi się porozu-

miej co do epoki, i co do sposobów Twego tam sprowadzenia się. Im 

rychlej tym lepiej. Bogdajbyś się tam jak najprędzej przekonał: Quam 

bonum et quam jucundum habitare fratres in unum! Rozumie się, że 

trzeba będzie z Jazłowca z sobą zabrać wszystkie nasze książki i inne 

rzeczy, mianowicie portrety. Tyle na dzisiaj mój najdroższy Ojcze Mi-

chale. Mam nadzieję,  że pobyt w Wołkowcach najpomyślniej także 

podziała i na Twoje zdrowie. Twoje uczucie, także i serce znajdą od-

powiedni sobie żywioł w towarzystwie z tak dobrymi Ojcami, jak są 

Ojcowie Eustach i Alfons i z tymi miłymi dziećmi, które Pan Bóg na-

szej opiece powierzył i powierzy. On, Pan nasz najmilszy będzie bło-

gosławił Twoją dobrą wolę, a zarazem wiarę i ufność w Jego Opatrz-

ność kierującą Twym życiem.  

 Przyciskam Cię do serca i jestem w miłości Jezusa i Maryi Two-

im najoddańszym. 

         ks. Piotr 
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14.  List do O. Antoniego Lecherta CR (ACRR 3072) 

 

Rzym, 26 lutego, 1880 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Antoni
15

. 

 Posyłam Ci świeżo odbity „Okólnik”. Baranowskiego pro-

szę tu na wieczór posyłać do Rzymu (albo, jeżeli nie będzie mo-

żna, w niedzielę z rana) już na mieszkanie. Pan Jezus z nami. 

Przyciskam Cię do serca i błogosławię z całej duszy. 

   w miłości Jezusa i Maryi naoddańszy ks. Piotr 

 

 

15.  List do O. Leona Zbyszewskiego CR (ACRR 3588) 

 

Rzym, 13 marca 1880 [r]. 

 

 Mój najdroższy O. Leonie. 

 Piszę bardzo pospiesznie, żeby ten list jeszcze Cię we Francji 

zastał. Ojciec Tomasz nie może na początku kwietnia przyjechać.  

W takim razie kapitułę trzeba odłożyć na maj, co też i czynię, idąc za 

radą Ojców radnych. Z tego wypływa, że Ty we Francji powinieneś 

pozostać, aż wszystkiego nie pokończysz. Spodziewam się, że to się 

nie bardzo przeciągnie poza pierwsze dni maja. Ale rób wszystko na-

leżycie, chociaż jak najprędzej. Nie będziesz potem potrzebował 

wracać. Pani Pusłowskiej nie będę nic pisał i Ty nic jej szczególnego 

nie mów. Nie miałem tej intencji, żeby się z panią Pusłowską ukła-

dać, tylko przyjąć, co i jak się jej podoba. O reszcie Ci napiszę, jak 

będę miał więcej czasu. 

___________ 

15
  LECHERT ANTONI CR, ks. – (1845-?). Do Zgromadzenia Zmartwychwstania  

P. N. J. Chr. wstąpił 5 stycznia 1878 r. Święcenia kapłańskie przyjął 14 sierp-

nia 1870 r. W 1892 r. opuścił Zgromadzenie. 
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 Co do Wołkowiec bądź spokojny. Będziesz miał wszelki czas 

wypowiedzieć swoje zdanie, bo w tym roku nic wielkiego nie będzie 

się budowało. Pan Jezus z nami. Przyciskam Cię do serca. 

      Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 

 

16.  List do O. Leona Zbyszewskiego CR (ACRR 3589) 

 

Rzym, 22 marca 1880 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Leonie. 

 Otrzymałem list od O. Władysława po jego powrocie,  

w którym mi donosi, że zapadłeś dość mocno na gardło, i że Cię 

Twój brat zabrał do siebie dla lepszego pielęgnowania. Bądźże 

łaskaw donieść mi, również wprost od siebie samego, jak stoi 

Twoje zdrowie, a następnie jak stoją inne interesy. 

 Pisałem Ci, że kapituła nie może się rozpocząć w kwietniu, 

chyba w drugiej połowie, z powodu O. Tomasza, i że z tego także 

powodu odłożyć ją musimy do maja, aż póki nie pokończysz 

swoich interesów, za którymiś wysłany, we Francji. Chcielibyś-

my wiedzieć, kiedy spodziewasz się mniej więcej pokończyć 

wszystko, i móc swobodny już powrócić do Rzymu. Ja się wcale 

nie smucę z takiego obrotu rzeczy, i owszem, cieszę się raczej. 

Wszystko będzie się mogło lepiej przygotować i dojrzeć na ka-

pitułę. 

 W Galicji rzeczy postępują. W Wiedniu kardynał pronuncjusz 

otrzymawszy od papieża przez sekretarza Stanu polecenie, aby 

oświadczył cesarzowi i rządowi, że to będzie przyjemnym dla papie-

ża, kiedy nasze Zgromadzenie zostanie przyjętym do Austrii, mógł  

w tej sprawie urzędownie wystąpić i poprzeć skutecznie. Jeszcze 

Strossmayer otrzymawszy od cesarza polecenie, aby naszą sprawę 

załatwił prędko i pomyślnie, posłał papiery do namiestnictwa o zda-
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nie jego, a zarazem arcybiskupów obojga obrządków. Od łacińskiego 

przyszła natychmiast najprzychylniejsza odpowiedź. W kapitule 

unickiej powstała wielka burza; jeden tylko młody Sembratowicz był 

za nami stanowczo, dwóch stanowczo przeciwko; ale wszyscy nie 

wiedzieli, co odpowiedzieć. To było powodem, że sprawa jeszcze nie 

ukończona, bo trzeba było dla przyzwoitości zostawić pewien czas 

dla metropolity na danie odpowiedzi mniej więcej moralnie wy-

starczającej. Jakakolwiek będzie odpowiedź, nic na rozstrzygnienie 

sprawy ona nie wpłynie; a raczej pomoże, jeżeli będzie nieprzychyl-

na. Żeby jednak oni w swym greckim uporze nie zwlekali jej ad ca-

lendas graecas, pronuncjusz miał przed parą dniami pisać do metro-

polity przynaglając go do takowej, w którym to swoim piśmie nie-

zawodnie napomknie o życzeniu Ojca Św.[iętego] abyśmy się osie-

dlili w Galicji. Tak sprawa nasza w tej chwili stoi. Jak ją Pan Bóg 

dziwnie prowadzi! Niech będzie we wszystkim i za wszystko po-

chwalony.  

 Jak już pisałem będziesz miał wielki czas swoje zdanie w spra-

wie budowania przedłożyć w radzie. Nic jednak nie zawadzi, że ja 

przedugodnie powiem Ci rację dlaczego mi tak idzie o stanowcze 

prowadzenie fundacji. Jestem przekonany, że jeżeli my tego roku nie 

zużytkujemy (co naturalnie dzisiaj tylko w Wołkowcach możemy 

uczynić, chybabyśmy zaraz mieli inne miejsce) tedy niezawodnie 

dzieło się zatrzyma w najlepszym rozwoju i albo upadnie (chociaż ja 

i wtedy na ratunek będę rachował), albo jeśli przyjdzie ratunek, to 

jednak lat trzeba będzie, aby naprawić tę pierwszą szkodę. Moim 

zdaniem albo nie trzeba było zaczynać, albo zacząwszy trzeba sta-

nowczo rzecz naprzód posuwać. Półśrodki zawsze gubią. Ale o tym 

będziemy mieli czas rozmówić się obszernie. Tymczasem w każdym 

razie, jeżeli tylko będziesz mógł, staraj się o zasoby i fundusze na tę 

fundację. Jedno drugiemu nie przeszkadza. I tyle, ile będziesz mógł. 

Pod tym względem bardzo mi idzie o to, na co Ty od samego po-

czątku mój drogi Ojcze Leonie uwagę zwróciłeś, a są dwie rzeczy: 

naprzód, ów kapłan unicki kandydat do Zgromadzenia, i czy nie ma 

innych; następnie i przede wszystkim, owe dzieci ruskie z Podlasia 
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do naszej szkoły, czyli pensjonatu ruskiego mającego osobno istnieć 

obok naszego kolegium, a dzieci posyłać tylko do kolegium na klasy. 

Cóżeś w tym zrobił? Na dzieci jeszcze nie byłby czas w tym roku; 

chciałbym, aby już mogły zacząć w przyszłym, ale na 1882 [r.] 

chciałbym już koniecznie. 

 Tyle na dzisiaj. Posyłam Ci przy tym „Okólnik” z przeszłe-

go miesiąca; bardzo przepraszam za opóźnienie. Przyciskam Cię 

z wielką miłością do serca, polecam najserdeczniej Panu i jestem 

w miłości Jezusa i Maryi najoddańszy. 

          ks. Piotr 

 [P. S.] Bractwu najniższe ukłony. 

 

17.  List do O. Michała Brzezińskiego CR (ACRR 2137) 

 

Rzym, 23 marca 1880 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Michale. 

 Zrobiłeś mi wielką przyjemność, a zarazem co daleko ważniej-

sza dla duszy swojej niezawodnie niemałą zasługę przed Bogiem, 

przyjmując moją propozycję udania się do Wołkowic. Nie potrzebo-

wałeś mnie brać za słowo, że jeżeli będziesz miał powody przeciwko 

temu przeznaczeniu, które się wykażą podczas Twego tam pobytu, ja 

Cię wtedy stamtąd odwołam, aby Cię przeznaczyć na miejsce bar-

dziej Tobie odpowiadające. To się samo z siebie rozumiało i u nas 

zawsze się tak rozumieć powinno. 

 Mnie o jedno tylko chodziło, kiedy pisałem do Ciebie  

o Wołkowcach, to żebyś Ty sumiennie się rozpatrzył, czy to 

przeznaczenie, czyli raczej zatrudnienie, do jakiego ja Cię życzę 

przeznaczyć i posyłam w tej chwili, jest takie rzeczywiście, że Ty 

mu możesz podołać, i że możesz na nim korzystnie i święcie 

służyć Panu Bogu. Otóż widzę, że Ty tak tę rzecz bierzesz, a do-

wodem jest to, że tam się chętnie na próbę udajesz. A więc za do-
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brą wolę Panie Boże zapłać i tej samej dobrej woli dopomóż! 

 Mój najdroższy Ojcze Michale, ja mam wielką nadzieję, że ta 

rzecz się uda, dla tej prostej przyczyny, iż ufam, że Pan Bóg da Ci 

wielką łaskę do zajmowania się i chodzenia koło dzieci, a z drugiej 

strony, że to zajmowanie się dziećmi, swobodne, miłośne a Boże, od-

działa pomyślnie na Twój własny umysł i serce, a nawet na zdrowie. 

Dla Ciebie dawanie lekcji, chociaż dla zakładu bardzo pożyteczne, ale 

osobiście jest podrzędne i nie będzie stanowiło moim zdaniem 

głównej Twojej roli w zakładzie. Ja sobie wystawiam, że Ty właściwie 

będziesz miał za głównę rolę: być duszą zabaw, rekreacji, przecha-

dzek, całej tej strony tak trudnej, a tak ważnej w pedagogicznym 

zakładzie, a do której, zdaje mi się, Pan Bóg dał Ci szczególną łaskę. 

Więc w imię Boże weźmy się do rzeczy. Myślę, że z tamtymi Ojcami 

łatwo staniesz i stać będziesz w dobrej harmonii, ze mną także bę-

dziesz w najlepszym porozumieniu, a ja z mej strony będę zawsze  

z Tobą w najlepszej przyjaźni. Zaś Pan Bóg z góry będzie nam 

wszystkim w pracy błogosławił i da doczekać stokrotnych owoców. 

Podajmy sobie rękę, mój drogi Ojcze Michale, i spólnie a wiernie do 

dzieła! 

 A nie mów, że Twoje słowo nie ma nigdy znaczenia. Prze-

łożony jest zawsze w tym nieprzyjemnym położeniu, że raz musi 

się zgodzić z podwładnym, a drugi raz czegoś mu odmówić. Ina-

czej nie byłoby jedności w kierunku Zgromadzenia, więc z obo-

wiązku musi tak nieraz przełożony czynić. Ale podwładny nie 

powinien z tego wnosić, że jego słowo nie ma nigdy żadnego 

znaczenia. Ono tylko wtedy mieć go nie będzie, kiedy nie odpo-

wiada ogólnym potrzebom i kierunkowi Zgromadzenia, a o tym 

pojedyńczy członek nie może mieć zwykle prawdziwego wyo-

brażenia. Wtedy święta rzecz, zaufać Bogu! A jednak, to nie ma 

nigdy przeszkadzać, aby ten sam członek w innym razie nie miał 

znowu swojego słowa powiedzieć, nie pamiętając o tym, że go 

tamtą razą nie usłuchano, a ufając Panu Bogu, że jeżeli tą razą 

przynosi rzecz dobrą i prawdziwą, to go usłuchają i zawsze 
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wszystko polecając i oddając Bogu. Oto co za łaską Bożą będzie 

nas zawsze mój drogi Ojcze Michale, trzymało w porozumieniu, 

a przyczyni się niewymownie do miłości i do coraz większej 

jedności. Więc dziękuję Ci raz jeszcze i błogosławię serdeczni na 

drogę i pracę. 

 Matkę Marcelinę pięknie i serdecznie pozdrów i przeproś, 

że przeszło od miesiąca nie zebrałem się z pisaniem do niej. Na 

Wielkanoc przynajmniej chcę koniecznie do niej napisać. Rozu-

mie się, że gdyby w tej chwili brakowało kapelana na Twoje 

miejsce, to masz tak długo na miejscu zostać, jak długo będzie 

tego potrzeba. Przyciskam Cię do serca mój najdroższy w Panu 

Ojcze Michale. Pan Jezus z Tobą. 

     W Jego miłości najoddańszy ks. Piotr 

 

 

18.  List do O. Leona Zbyszewskiego CR (ACRR 3590) 

 

Rzym, 29 marca 1880 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Leonie. 

 Otrzymałem Twój list z 25 marca i bardzo, bardzo, nie tyl-

ko Tobie dziękuję, ale przede wszystkim Panu Jezusowi. Treść 

Twojego listu do Ojca Juliana, której mi udzieliłeś, jest podstawą 

zbawienia Zgromadzenia naszego, kamieniem węgielnym życia 

jego i dzieła Bożego w nim. Czuję potrzebę zapewnienia Cię jak 

najśpieszniejszego, że to było dla mnie najweselsze Alleluja, ja-

kie mi mogłeś przysłać na Wielkanoc. Panie Boże Ci zapłać tą 

samą monetą i całym jej skarbem, którym w gruncie jest Jego 

najświętsza miłość. Pokazałem z radością Twój list Ojcom Wa-

lerianowi i Karolowi, których uczucia odpowiadały moim jak 

najzupełniej. 

 To naprędce piszę, żeby jeszcze dzisiaj ten list poszedł. Zresztą 
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jutro, da Pan Bóg, zajmę się drugą rzeczą, to jest napisaniem do pani 

Zamojskiej listu, jak mi radzisz. Jeden z dwóch ojców radził, aby na-

pisać wprost do Lescoeura
16

, ale zastanowiwszy się bliżej nad rzeczą 

łatwo się przekonałem, że droga, którą Ty wskazujesz jest nierównie 

lepsza, a nawet jedyna w tym razie właściwa, nawet w szczegółach, 

które napomykasz. Więc zupełnie tak napiszę, jak radzisz. Bądź prze-

konany, mój drogi Ojcze Leonie, że mi nic nie jest milszego, jak 

przekonać się o trafności rady, która mi jest podana i iść za nią w ta-

kim razie z najlepszą chęcią. Dziś więcej nie piszę, bo nie mogę, ale 

wielce mi chodziło o przesłanie Ci tych słów paru. Przyciskam Cię 

do serca. Pan Jezus z nami. 

Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 

19.  List do O. Leona Zbyszewskiego CR (ACRR 3591) 

 

Rzym, 2 kwietnia 1880 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Leonie. 

 Tę parę słów tylko na to piszę, aby Ci donieść, że list do 

pani Zamojskiej wraz z niniejszym wysyłam. Strasznie mi było 

trudno prędzej go wysłać, zwłaszcza że musiałem jeździć w oko-

lice Rzymu, ale spodziewam się, że przyjdzie wczas jeszcze. 

Korzystam z chwileczki, aby Ci donieść, że mam pełno dobrych 

rzeczy na kapitułę, a nadzieję coraz silniejszą, że Pan Jezus  

w szczególny sposób jej pobłogosławi. Tylko módl się dobrze. 

Módlmy się razem. Pan Jezus z nami. 

      Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 [P. S.] Posyłam kopię, ale proszę o jej zwrot, aby złożyć do akt. 

___________ 

16
  LESCOEUR LUDWIK, ks. oratorianin – urodzony w 1825 r. Pisał i wydawał 

książki na temat sytuacji  Kościoła w Polsce, np. „L’Eglise de Pologne”. 
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20.  List do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 3025) 

 

Rzym, 8 kwietnia 1880 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Le mieux est l’ennemi du bien. Chcąc lepszy i dokładniej-

szy list napisać tak długo żadnego nie napisałem, a sprawa nagli. 

Napiszę dziś naprędce słów parę, a jeśli trzeba będzie potem do-

statkami uzupełnię. 

 Naprzód przyłączam „Okólnik”, który cały miesiąc przeleżał 

tego listu wyczekując. Zląkłeś się mojej prośby udania się na krótko 

do Adrianopola. Nic dziwnego, rzecz źle była wystawiona. Będę się 

starał wystawić ją w prawdziwym świetle. Dla lepszego rozpoznania 

się w sprawie, stawiam Ci dwie naczelne i przewodniczące myśli. 

 1. Że Twoje dzieło „O Sejmie [Czteroletnim]” uważam wię-

cej jeszcze za dzieło Zgromadzenia niż za Twoje własne. Pan 

Bóg, rzekłbym, przysłał Cię do naszego Zgromadzenia i darował 

Cię nam, to jest Swojemu dziełu wśród nas i przez nas, aby ta 

Twoja praca moralnie do nas należała i była jednym z progra-

mów naszego działania na nasze społeczeństwo. To jedno Ci do-

syć wytłumaczy, czy ja mogę, choćby myślą tylko odrywać Cię 

od dokończenia Twojej pracy. 

 2. Drugą myślą jest niesłychana waga i wielka przyszłość 

naszej misji w Bułgarii i konieczna potrzeba postawienia jej na 

silnej poważnej i trwałej, a rozumnej stopie. Nie widzę zaś wśród 

nas innego człowieka, jak na teraz, to jest na dość długo, do od-

powiedzenia temu zadaniu jedno [tylko] Ciebie, ale zawsze rozu-

mie się po ukończeniu owej Twojej pracy. 

 Mówisz, żeby posłać tam na teraz Leona. Krom tego, że mam 

inne na niego widoki, uważam jeszcze w ogólności za nieużyteczne, 

a nawet raczej za szkodliwe posyłanie tam na próby i rozpoczynania 

niewczesne niestosownych może reform takich osób, które do tego 
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dzieła nie mają się wziąć na stałe i na dobre. Wolę zostawić rzeczy in 

status quo, a czekać na Ciebie, aż póki nie będziesz wolny, choćbym 

miał czekać, jak powiadasz, trzy lata, a nawet i cztery. Gdyby  

w przeciągu tego czasu Pan Bóg kogo z nas do siebie powołał, to bę-

dzie On sam wtedy radził o następstwach, ale nam dzisiaj trzeba ob-

myślać rzeczy według danych, jakie mamy pod ręką. Jeżeli przyjmie-

my te myśli za prawidła do naszego postępowania, wtedy wyniknie 

to główne następstwo, że trzeba utrzymywać misję bułgarską, o ile 

można i zaradzać, i pomagać, aby przebyła szczęśliwie te 3 lub 4 lata. 

Ale zarazem przygotowywać ją, dawać o ile można ten kierunek, 

który ma przybrać po owych 3 lub 4 latach. Do tego zaś, już samo  

z siebie jest jasne, nie powinien być nikt inny użyty jedno [tylko] Ty. 

Już zacząłeś szczęśliwie to dzieło przed kilkoma laty. Pomimo tego 

co mówisz, wizyta Twoja ówczesna nie przeszła bez śladów, prze-

ciwnie, zostało więcej dobrego, aniżeli go upadło, z tego coś uczy-

niło. Nie przyszło tylko do rdzennej reformy, bo rzecz była na tedy 

niepodobna. Myślę doprawdy, że była niepodobna. Teraz proszę Cię 

tylko o miesiąc czasu. Mam w Panu mocną nadzieję, że to wystarczy 

do podparcia misji na cały ten czas przed nami. Jednakże nie mówię, 

żebyś zaraz już jechał, bo wprzódy trzeba, żebym się rozmówił  

z O. Tomaszem, który tu na kapitułę przybędzie. Mam zamiar i na-

dzieję przyprowadzić go do dobrowolnego uznania potrzeby takiego 

udania się Twego. Takie postawienie rzeczy uważam za konieczne. 

O. Tomasz nic o tych moich projektach nie wie i wiedzieć przed cza-

sem nie powinien, to jest o projekcie Twojej wizyty do Adrianopola. 

Tym mniej powinien wiedzieć o dalszym projekcie objęcia całkowi-

tego tej misji przez Ciebie, co w każdym razie zależy zupełnie od Pa-

na Boga. 

 Mam wiele a wiele racji mniemania, że ten miesiąc, o który 

Cię proszę wystarczy i gorącego pragnienia, aby to się stało, 

choćby to jedna, że się dowiemy o dokładnym stanie misji. Nie 

mogę wszystkiego mówić. Mimo to wszystko jednak dodaję, że 

Cię nie przymuszam i że rozkazu Ci nie daję i nie dam. Odwołuję 

się tylko do sumienia Twego i tam całą tę sprawę w imię Boże 
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składam. Przyciskam Cię do serca najdroższy Ojcze Walerianie. 

Pan Jezus z nami. Jemu Cię oddaję. 

Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 [P. S.] Siostry najserdeczniej pozdrawiam. 

 

21. Kopia listu do Matki Marceliny [Darowskiej, niepokalanki] 

(ACRR 2150) 

 

Rzym, 11 kwietnia 1880 [r]. 

 

Moja najdroższa w Panu Siostro. 

 Na list ostatni z 5 lutego nie odpisałem jeszcze. Szczerze 

zapewniam, że mi to z serca przykro i żal mi tego bardzo, ale 

równie szczerze mogę zapewnić, że nie poczuwam się do wiel-

kiej winy, tak mi z dnia na dzień czasu brakowało, a z drugiej 

strony fałszywy rachunek, że trzeba coś dłuższego napisać nie 

dopuszczał mi korzystać z krótszych chwil czasu, które zdarzały 

się wolne. Na Wielkanoc już chciałem koniecznie pisać, jak to 

nawet zapowiedziałem przez O. Michała, ale i tą razą przyniosły 

zawód te same przyczyny, które nareszcie trzeba przebojem zwy-

ciężyć. 

 Pięknie naprzód dziękuję za Twoje dobre listy z 15 stycznia 

i ów z 5 lutego. Są one nowymi dowodami Twojego serca i praw-

dziwej przyjaźni dla nas; pokazują, jak Cię głęboko obchodzi 

przed Bogiem wszystko, co się nas tyczy. Nie myśl, żebym tego 

nie widział i nie czuł, a widząc to, jak jest przed Bogiem, szcze-

rze się z tego cieszę i jestem z serca za to wdzięczny, i chwalę  

w tym Pana. Niechże On temu z obu stron błogosławi. 

 Pierwsza rzecz, którą poruszasz w tych listach, moja Siostro 

najdroższa, jest projekt sprowadzenia na kapitułę O. Eustachego. 

Zastanowiłem się nad tym uważnie przed Panem i radziłem się 

Ojców radnych. Co do mego widzenia i sądzenia rzeczy, powiem 
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Ci naprzód w ogólności, moja Siostro droga, jak dziś pod tym 

względem stoję, do jakiego wypadku przyszedłem w tych osta-

tnich latach. Ponieważ z łaski Bożej otworzyły się między nami 

na nowo stosunki, i zdaje się, że z łaski Bożej będą coraz lepsze, 

więc jest to z mojej strony niejako obowiązkiem, a myślę, że dla 

Ciebie będzie miłą rzeczą, jeżeli na dobry początek otworzę się 

przed Tobą z moim niejako sumieniem, i wystawię Ci wyraźniej 

moje prawidła sądzenia i postępowania, jak je widzę w całej zda-

je mi się prawdzie i jaśniej, niż kiedy. 

 A naprzód staram się, aby w każdym sądzie o rzeczy, i w każ-

dym postanowieniu czynienia czegoś, nie mieć własnego zdania. 

Strzegę się tedy wszelkich moich chętek, gustów, uprzedzeń, sądów, 

wrażeń, popędów. Lękam się pójść za czymś podobnym i śledzę, czy 

nie ma we mnie czego z tego wszystkiego. Zawsze coś będzie. Niech-

że Bóg broni, aby się to stało powodem mego zdecydowania się. Upo-

korzywszy się tedy, modlę się o światło i łaskę, aby mi Pan Bóg  w su-

mieniu pokazał, dał widzieć lub uczuć prawdziwy powód, dla którego 

mam się zdecydować tak lub inaczej. Następnie staram się również 

pilnie (rozumie się, że to mówię jako o zasadzie i prawidle), ażeby nie 

mieć cudzego zdania. Ten ostatni błąd jest niemal gorszy od pierw-

szego, chociaż w końcu jeden wart tyleż co drugi. Przekonałem się  

w ostatnich latach z najpoważniejszego doświadczenia, że jeżeli nieraz 

ludzie w najuroczystszych sprawach idą za własnym zdaniem, czysto 

własnym, to niezawodnie częściej jeszcze idą za cudzym, a przynaj-

mniej bardzo często. Jakaś sympatia, zaufanie, poleganie na powadze 

drugiego, zresztą interes, chęć podobania się lub uniknięcia nieprzy-

jemności, skompromitowania się, narażenia się, są niestety powodami 

do zdecydowania się na taki sąd lub uczynek. Ta druga zaraza na mo-

ralność sumienia, której się równie lękam i strzegę jak onej pierwszej  

i w taki sam sposób. 

 A nareszcie staram się, aby moje zdanie, nie będąc ani wła-

snym, ani cudzym, to jest ludzkim, było zdaniem według Pana 

Boga, opartym na Jego myśli i prawdzie, na Jego powodach i wo-
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li, i mogło nazywać się, i było, że tak powiem, zdaniem Bożym,  

i żeby ono jedno stanowiło rację i powód mego sądzenia i czynie-

nia. A skoro już raz wdałem się w otworzenie przed Tobą, moja 

droga Siostro, wnętrza mego pod tym względem, tedy dodam do 

tego wszystkiego, jakim sposobem, uniknąwszy zdań ludzkich, 

staram się przyjść do tego zdania według Boga. 

 A naprzód nie przez szukanie tego, co jest najlepsze, najdosko-

nalsze, to jest droga uczucia i wyobraźni, a skutek jest złudzeniem. Nie 

przez szukanie tego co jest rozsądne, rozumne i najrozumniejsze; ta 

jest droga rozumu, a skutek jest racjonalizm w życiu. 

 Nareszcie nie przez szukanie tego co jest pewne, słuszne  

w sobie, a skutek duchowny absolutyzm i zarozumiałość żywota. 

Jednym słowem nie przez szukanie poznania tego, czym jest 

rzecz (jaką mam czynić) sama w sobie, nie przez patrzenie na nią 

obiektywne. Ale staram się dojść do patrzenia na nią jaką jest po-

dług Pana Boga, w Bogu, i do poznania jej w tym świetle, a do 

tego staram się przyjść na drodze sumienia. Nie uczucie, nie 

rozum, nie wola, ale sumienie jest narzędziem, które Pan Bóg dał 

człowiekowi do przewodniczenia i wyrokowania w stosunkach 

między człowiekiem a Bogiem. Jest to stolica Sędziego na której, 

jeżeli tylko człowiek nie przeszkadza, tym bardziej też, jeśli pra-

gnie tego i o to prosi, sam Bóg zasiada i wyrokuje. A w tym 

ostatnim szczególniej razie, jeżeli człowiek z dobrą intencją sam 

tego chce i szuka, wyroki te i jasne, i coraz łatwiejsze do zrozu-

mienia, i zarazem niemylne. To nie ma znaczyć, że uczucie, i ro-

zum, i wola prawa już są niepotrzebne, a tym mniej, że są za wa-

dami, to ma tylko znaczyć, że nie one mają wyrokować. Zresztą 

są one w tej sprawie i pomocne, i potrzebne i konieczne do usłu-

gi, do nauki, do pobudki, do wykonania. 

 Daruj, Siostro moja najdroższa, że ja Ci to tak długo wykła-

dam, że aż zdawałoby się, że Cię chcę nauczać, ale ja doprawdy 

chcę Ci tylko siebie odmalować i pokazać, na jakim stanowisku 

sam stoję. Uważam to za konieczne do naszych dalszych stosun-
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ków, do następnego porozumienia się; tak, że ile razy później  

o jakiej sprawie będziemy mówili, która nas wspólnie obchodzić 

będzie, ja wtedy bez nowych tłumaczeń będę się mógł tylko od-

wołać do tego, co tu obszerniej przedstawiłem. 

 Na zakończenie dodam, że według mego przekonania i za-

sady, sumienie tak jest prawdziwym i jedynym w tej sprawie sę-

dzią i wyrocznią, że nawet objawienia Boże, czy własne, czy cu-

dze nie mogą go zastąpić; i jak za zdaniami własnymi lub cudzy-

mi, tak i za objawieniami iść nie wolno, póki nie będą potwier-

dzone w sumieniu w sposób sumieniowi właściwy. Nie objawie-

nia mają sądzić sumienie, ale sumienie, czy nasze, czy przewo-

dnika ma sądzić objawienia. Do oświecenia zaś ostatecznego 

sumienia, oprócz onego głosu wewnętrznego Bożego, o którym 

mówiłem, a który słyszy nawet ten, który nie chce, ale zawsze 

ten, który z dobrą intencją i wolą chce go słyszeć, przyczynia się 

jeszcze inny głos Boży, głos zewnętrzny, który się objawia przez 

okoliczności i wypadki. Pan Bóg jest w posiadaniu wypadków, 

naprzód teraźniejszości całej, w której się znajdujemy, a następ-

nie wszystkiego, co ją dalej ma prowadzić. Trzeba tylko Jemu 

dać robić i prowadzić, a samemu nic nie stwarzać, wtedy Bóg do-

bry ten głos swój zewnętrzny z wewnętrznym tak pięknie połą-

czy, że wypłynie z tego przedziwna harmonia. 

 Tego ostatniego prawidła, że w wypadkach zewnętrznych 

jest głos Boży, byleby tylko od Boga je przyjmować, i z Bogiem 

w sumieniu sądzić je tym drugim, jaki w nim się słyszy dopełnią-

jącym głosem Bożym; tego prawidła mówię i dziwnej jego sku-

teczności doznałem w szczególny sposób, podczas ostatniego 

mojego pobytu w Galicji. Mogę z wielkim uczuciem wdzięczno-

ści dla Pana powiedzieć, że mnie w tym razie od początku do 

końca, z jednej strony wypadki, a z drugiej sumienie za ręce, że 

tak rzekę, krok za krokiem prowadziły. Nigdy może w życiu mo-

im tak jasnego, a zarazem silnego sumienia nie miałem, które by 

mi z taką pewnością ukazywało wolę Bożą. Przyznam się, że na 
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końcu strasznie mi się nie chciało iść do cesarza i miałem, zdaje 

się, za tym bardzo niezłe racje, tak że rządząc się rozumem był-

bym zapewne nie poszedł, zwłaszcza że i zdrowie, przy takiej 

straszliwej niepogodzie i zimnach, zdawało się być niemało za-

grożonym, a tu trzeba było czekać. Jednakże ze swej strony su-

mienie najjaśniej mówiło, że pomimo wszystko trzeba rzecz zro-

bić, że Pan Jezus skoro tego wymaga, jest i będzie w tym za mną, 

a zdrowie trzeba Jemu zostawić. Powiadam tedy, że ani rozum, 

ani żaden inny wzgląd, ale jedno [tylko] sumienie było przyczyną 

i powodem, że spełniłem, co mi ono powodowało za wolę Bożą. 

Oto masz moją spowiedź, Siostro droga. Bardzo dziękuję Panu 

Bogu, że tak przed Tobą moją duszę otworzyłem; teraz swobod-

niej mi będzie o wszystkim z Tobą mówić. Wezmę się naprzód 

do onej myśli sprowadzenia Ojca Eustachego na kapitułę do Rzy-

mu, o której teraz dosyć będzie dwóch słów, aby Ci wyjaśnić po-

wody moje do przeciwnego zdania. Przede wszystkiem pozycja 

zewnętrzna O. Eustachego jest taka, że nie ma żadnego prawa na-

leżenia do kapituły, nie jest ani członkiem rady, ani przełożonym 

misji pełnej lub domu, do których ustanowienia potrzeba, aby 

przynajmniej już było pięciu ojców. O Eustachy nie ma tedy 

żadnego tytułu, aby należeć mógł do kapituły i inni ojcowie nie 

tylko mogliby, ale powinni by protestować, gdyby był zawoła-

nym. Więc ta jedna pozycja jego już jest onym głosem zew-

nętrznym Bożym (w okolicznościach, w stanie rzeczy złożonym), 

który pokazuje, jaka jest wola Boża. 

 Chcąc go przywołać, trzeba to zmienić i stworzyć inny stan 

rzeczy. Naprzód, czy się to da? Ale choćby się i dało, jakiż powód,  

i czy to nie jest iść przeciw woli Bożej? Powód, jaki miałaś w chwili, 

kiedy pisałaś, moja droga Siostro był ten, że O. Eustachy jest 

wszechstronnie obeznanym ze stanem rzeczy w Galicji może być 

bardzo użytecznym w tej kwestii. Nie przeczę, ale wyraźnie nie zwa-

żałaś, nie mając dobrze w pamięci naszych „Konstytucji”, na ową 

powyższą rzeczywistość przeciwną temu, i w której już się znajduje 

złożona przeciwna wola Boża. Tej woli nie zawiesza przeciwna racja 
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pożytku, bo naprzód ten pożytek mógłby być jeszcze problematycz-

ny (mówię, jak w moim sumieniu rzecz tę widzę), a następnie 

pożytek, choćby pewny, nie zawiesza jeszcze prawa, którym tu są 

przepisy „Konstytucji”. Oto masz w całej prostocie moje zdanie w tej 

mierze. Co do O. Michała, to widząc, że on dla Was raczej jest cię-

żarem niż pomocą, i mając zgodne doniesienia o tej rzeczy i z Ja-

złowca, i z Jarosławia, zdecydowałem się na jego przeniesienie na te-

raz do Wołkowiec, zalecając mu zawsze tak długo pozostać w Ja-

złowcu, póki nie będziecie opatrzone w innego kapelana. W tym 

przejściu bardzo dla mnie było miłym, żeśmy się zeszli zupełnie  

w zdaniu, aby umieścić O. Michała w Wołkowcach, jako w miejscu 

dla niego najstosowniejszym. Spodziewajmy się od Pana i prośmy 

Go nawet o to, aby to miejsce było doprawdy dla niego najstosow-

niejsze. 

 Donosisz zarówno, że co parę miesięcy odbierasz listy i od 

O. Henryka
17

 z zapraszaniem się na swoje dawne miejsce do Ja-

złowca. Do mnie pisze tylko, że chce do Galicji. Przyznam się, że 

mnie niemało zdziwiły Twoje słowa: „..nam i O. Henryk odpo-

wiada”, ale muszę zaraz dodać, że mi to było miłym. Myślę jed-

nak, że nie będziecie tym zagrożone. 

 Dziękuję za szczegóły, którymi się dzieliłaś ze mną w miesiącu 

styczniu i lutym o wszystkich trwogach i biedach przez jakieście wte-

dy przechodziły w Jazłowcu. Brałem to i zawsze będę brał podobne 

Wasze przejścia do serca, i polecał je Panu, a udzielanie ich z Twej 

strony będzie dla mnie dowodem tej spólności, w jakiej tak mocno 

pragnę, aby nas Pan coraz doskonalej z siebie i dla siebie utwierdził. 

 Nareszcie jako odpowiedź na to, co mi piszesz o wypadku  

z O. Adolfem w Londynie, przyłączam Ci nasz „Okólnik” o nim, 

___________ 

17
  CICHOCKI HENRYK CR, ks. (4. 10. 1845 r - ?) – Do Zgromadzenia Zmartwych-

wstania P. N. J. Chr. wstąpił w maju 1867 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 lipca 

1870 r. W 1881 r. wystąpił ze Zgromadzenia. 
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to jest o tym wypadku. Podałem szczegóły, bo jest to wypadek 

historyczny, który obudzać będzie kiedyś ciekawość naszych na-

stępców, więc nie dla podniesienia zgoła O. Adolfa, ale raczej dla 

usprawiedliwienia go od niektórych pozornych, samych z siebie 

przedstawiających się zarzutów, umieściłem cały przebieg rzeczy 

i racje na jego obronę. 

 20 kwietnia 1880. Kiedy ten list pisałem, przyszedł Twój 

list z 11 kwietnia, pisany właśnie w ten sam dzień, w którym ja 

ten zacząłem i większą jego część byłem napisał. Spotkaliśmy się 

tedy razem w myśli i czynie tegoż dnia. Za ostatni ten list Twój nie 

mniej jak i za tamte pięknie dziękuję. Zawsze ta sama z Twej strony 

dobra chęć i wola, i serce. Panie Jezus zapłać! 

 Cieszy mnie, że O. Eustachy uczynił na Tobie ponownie dobre 

wrażenie; a co mówisz o nieufności dla Ciebie z jego strony, to mi 

się wydało jakby coś nowego, bo zawsze mi się wydawało, że miał 

do Ciebie wielkie zaufanie. W każdym razie to musiało być coś wię-

cej powierzchownego tylko. Jakoż sam O. Skrochowski w liście  

z 20 marca pisze mi o tej wizycie swojej u Ciebie: „z matką widzia-

łem się też parę razy, zawsze z wielką pociechą dla serca i korzyścią 

dla duszy.” Ja mam nadzieję w Panu, że będzie kiedyś między nami 

zupełnie ufnie, i że łaska Jego wszystko kiedyś z obu stron wypro-

stuje i wszystko zjednoczy lepiej i ściślej niż kiedy, co daj Boże,  

i daj to jak najprędzej. Amen. 

 Za życzenia na Zmartwychwstanie Pańskie najgoręcej dziękuję. 

Modliłem się serdecznie i modlę zawsze za Wasze Zgromadzenie. 

Wszystkim siostrom zasyłam życzenia najlepsze i błogosławieństwa 

w Panu. Siebie polecam Waszym modlitwom, a Ciebie, najdroższa 

Siostro, największej i nieskończonej łasce Bożej i Jego błogosławień-

stwie. 

   W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy - ks. Piotr 
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22.  List do O. Leona Zbyszewskiego CR (ACRR 3592) 

 

Rzym, 13 kwietnia 1880 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Leonie. 

 U kardynała Pie byłem już z 10 dni temu. W parę dni potem 

był kardynał u mnie i w kolegium u O. Grabowskiego
18

, bo 

byłem u niego z O. Grabowskim. Miałem z nim u siebie dość 

długą rozmowę. Oświadczył tedy, że wyjedzie stąd 26-go wprost 

do Paryża, gdzie będzie na 29-go, a w następną niedzielę, to jest 

2-go maja ma zamiar mieć obiecaną konferencję i prosi, aby 

według tego się urządzić, to jest wszystko przygotować. Wspo-

minał o ojcu Guèpin, i o użyciu jego do pomocy; ale o tym mu-

sisz lepiej sam wiedzieć, w jakich o. Guèpin z tą sprawą znajduje 

się stosunkach. Z drugiej strony O. Karol musiał Cię o tym od 

siebie zawiadomić. 

 Dzisiaj przyszedł tu list z Boussu do Ciebie. Nie wiem, dla-

czego adresowano go tu do Rzymu. Poznawszy na kopercie rękę 

Sylwii, przed odesłaniem Ci tego listu chciałem wiedzieć co  

w sobie zawiera, i dlatego posyłam odpieczętowany. Nie wiem 

co sądzić o tym rodzaju zaproszenia, które się w tym liście znaj-

duje: „Si jamais j’ai l’honneur de Vous voir, ce que je desire rive-

ment, et dont je ne desespere (?) pas”. W gruncie nie jest to za-

proszeniem, ale raczej odsunięciem na nieoznaczoną przyszłość. 

Si jamais! I myślę, że rzeczy tak stoją, że w dzisiejszej chwili 

naprawione być nie mogą, a nam trzeba zgoła nie pokazywać się 

takimi, jak byśmy chcieli rzecz utraconą odzyskać. Myśmy nic 

nie utracili i nic nie mamy do odzyskania. To rzecz nie nasza, ale 

___________ 

18
  GRABOWSKI KAROL CR, ks. (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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Boża, jeśli Boża; a jeśli nie Boża, to tym bardziej nie nasza. 

Zresztą nic Ci nie polecam w tej sprawie ani do robienia, ani do 

nierobienia, bądź w pisaniu, bądź w czymkolwiek innym. Zosta-

wiam całą rzecz Twojemu sumieniu. 

 Donoszę, że wczoraj 12 kwietnia, kaplica w Wołkowcach 

została otworzona, Najśw.[iętszy] Sakrament wstawiony, jedna 

Msza [święta] łacińska, a druga unicka odprawiona i O. Eustachy 

w Wołkowcach zamieszkał z jednym chłopcem i z braciszkiem;  

a za kilka dni ma tam pojechać O. Michał. O. Alfons do końca 

miesiąca zostaje w Dźwiniaczce z drugim chłopcem. 

 Wiadomość o ceremonii wczorajszej mieliśmy telegrafem. 

Trzeba koniecznie pieniędzy dla jakichkolwiek robót, choćby 

najbardziej tymczasowych w Wołkowcach, bo inaczej osiądzie-

my na koszu. Na przyszły rok już się nastręcza do 12 chłopców. 

Bardzo Cię proszę w imieniu Pana Jezusa, abyś tam posłał co 

możesz, lub co Ci się jeszcze może nastręczyć do rąk z pieniędzy 

na naszą fundację w Galicji; bo im potrzeba na najgwałtowniej-

sze potrzeby pierwszej fundacji. Matka Marcelina wciąż ofiaruje 

swoje fundusze O. Eustachemu, a ten do mnie już drugi raz pisze 

i nagli, abym mu pozwolił wziąć od matki Marceliny. Muszę za-

raz odpowiedzieć, a bardzo bym nie chciał brać pieniędzy od ko-

chanej matki, z powodów między którymi są niektóre bardzo 

delikatne. Więc na tę chwilę spodziewam się ratunku przez Two-

je ręce, i dlatego Cię tak proszę o wysłanie tam, co tylko będziesz 

mógł. Wysyłając jednakże bądź łaskaw nie czyń żadnych uwag 

co do użycia tych funduszów Ojcu Eustachemu, bo gdyby przy-

padkiem w czym nie zgadzały się z moimi, to by się mogło stać 

jakie bałamuctwo; a O. Eustachy tak łatwo w nie może popaść. 

Przyjmijże to wszystko do serca, mój najdroższy Ojcze Leonie,  

i całym sercem Twoim dobrym i ufnym racz odpowiedzieć me-

mu zaufaniu. Proszę Cię raz jeszcze w imię Pana Jezusa. To 

główne rzeczy na dzisiaj. 

 Mam nadzieję wkrótce znowu odezwać się do Ciebie,  
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a tymczasem bardzo się za Ciebie modlę i siostra Rozyna bardzo 

się modli, rachuję coraz więcej w Panu i coraz pełniej na Ciebie, 

przyciskam do serca i jestem w miłości Jezusa i Maryi najod-

dańszym Twoim.  

          ks. Piotr 

 

 

23.  List do O. Leona Zbyszewskiego CR (ACRR 3593) 

 

Rzym, 22 kwietnia 1880 [r]. 

 

 Mój kochany w Panu Ojcze Leonie. 

 Od otrzymania Twego listu co dzień chodzę do kardynała, 

dziś dopiero go zastałem i mogłem się z nim rozmówić. Prze-

szłych dni albo był na wizytach, albo go nie było w Rzymie. Sku-

tek mojej z nim rozmowy wcale niepomyślny, ale zdaje się lo-

giczny i wypływający z całego położenia rzeczy. 

 Zawiadomiłem naprzód kardynała, że książe Czartoryski 

nie daje hotelu, i że Cię o tym listownie zawiadomił. Powodem 

jawnym owa żałoba, ale zapewne prawdziwym powodem jest po-

zycja polityczna księcia, której dotknąłem. Kardynał mi mówił, 

że i jemu tu na jego nalegania stanowczo nie odpowiedział ksią-

że, ale ogólnikami: „...tak, tak, trzeba koniecznie pomóc tym na-

szym ojcom, itd.” Następnie prosiłem kardynała, czy nie może 

temu zaradzić. Kardynał oświadczył się z najlepszą dobrą wolą, 

ale zastanowiwszy się, nie widział sposobu. Oświadczył, że jedy-

ną właściwą osobą z tych, które zna, byłaby la duchesse de Chev-

rense, a druga podrzędnie la Vicomtesse des Cars. Ale pierwsza 

tego roku nie otwiera salonu w Paryżu (doznała bowiem wiel-

kiego nieszczęścia familijnego), a drugiej salon nie ma tego ob-

szerniejszego znaczenia, jakiego tu potrzeba. Przyszłoby jakie 40 

lub 50 dam, powiada, nie więcej. 

 Zresztą, zaczął dalej mówić, samo podobne postawienie tej 
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sprawy na polu legitymistycznym nie jest zgoła dla niej po-

myślne, a usunięcie się ks[ię]cia Czartoryskiego zabija ją mora-

lnie. A naprzód co do legitymistów, chociaż między nimi są naj-

szczersi przyjaciele Polski; wszelako nie legitymiści wojują spra-

wę polską, to raczej czynią orleaniści. W publicznym tedy wystą-

pieniu nie wezmą się gorąco do tej sprawy. Przy tym, jeżeli się 

oni wezmą, orleaniści do nich nie przyjdą i rzecz zamknie się  

w małym i nie gorącym kółku. A cóż dopiero, jeżeli książę Czar-

tor.[yski] do tego nie będzie należał, do sprawy której Hotel 

Lambert jest naturalnym środkiem? Ani jedni, ani drudzy tego 

nie zrozumieją, i to obleje zimną wodą jeszcze bardziej może le-

gitymistów niż orleanistów. Hotel Lambert jeden może zjedno-

czyć w sobie i tych, i tamtych: orleaniści pójdą tam własnym 

ciężarem, legitymiści dla przyzwoitości (a ja dodaję i dla kardy-

nała). Jednym słowem usunięcie się ks[ię]cia Czartor.[yskiego] 

zajmuje pomyślne udanie się tej sprawy. W ciągu mowy napo-

mknął o o. Guépin. Czy nie mógłby on czego wynaleźć? Ale to 

było na początku mowy przed wszystkimi tymi uwagami. Zresztą 

na końcu dodał, wyraźnie w tej myśli, że to jego osoba zawadza 

księciu Czartoryskiemu, czyby może lepiej nie było zaprosić 

m[onsi]g[no]ra Perraud
19

? Jego zdaniem rzecz by się wtedy 

udała. Tak, ale ks[iążę] Czar.[toryski] pokazałby jawnie wtedy, 

co chciał dotąd ukryć. Zresztą spróbuj. 

 Przychodzi mi na myśl w tej chwili, że chociaż przyzwoitość 

(bo się już skompromitował) zabrania ks[ię]ciu Czart.[oryskiemu] 

pozwolenie dla m[onsi]g[no]ra Perraud, czego odmówił dla kardy-

nała, jednakże możeby mógł, a nawet tym chętniej chciał (dla napra-

wienia tego, co zepsuł) przyczynić się do zdecydowania m[onsi]g-

[no]ra Perraud do ustąpienia owej sumy del’Oeuvre du Catholicisme. 

Tylko w takim razie wypadałoby zapewne podzielić tę sumę między 

___________ 

19
  PERRAUD ADOLF LUDWIK (1828-1906), ks. biskup Autun we Francji. Był 

głosnym kaznodzieją francuskim. Od 1893 r. kardynał. 
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Kolegium a Zgromadzenie. Oto wszystko co do tej sprawy. Za 

wszystko niech będzie Pan pochwalony! 

 Nb. Kardynał chciał mieć konferencję nie w niedzielę, ale  

w poniedziałek, 3 maja. Wspomniał także o m[onsi]g[no]rze Czac-

kim
20

, dlaczego on się usuwa? Ja go tłumaczyłem. Zobacz, co się da 

zrobić z m[onsi]g[no]rem Perraud. Mnie teraz nie idzie o to, byś 

prędko przyjeżdżał; chciałbym sam mieć wolny czas mniej więcej do 

10 maja (bo tak rozumiałem, że się przeciągnie) dla przygotowania 

wszystkiego na Kapitułę. Ojciec Tomasz już wprawdzie wyjechał od 

siebie, ale jedzie przez Austrię i może też nie prędzej przyjedzie. 

Pięknie Ci dziękuję za ułatwienie pomocy dla Wołkowców. Mówi-

liśmy o tym na radzie. Proszę tedy o 10.000 fr. ale nie od razu, tylko 

po 5.000 fr. Może po użyciu pierwszej połowy przyjdzie jaki inny 

fundusz, choćby ów ks. Perraud? Co do sposobu przesłania, najprost-

szy zdaje mi się jest wprost przez pocztę, gotówką austriacką, zaku-

pioną w Paryżu, nieco zaokrągloną, np. 2.500 flor. Jeżeli masz jakie 

stosunki z bankiem (handlu i przemysłu, zdaje mi się) w Krakowie, 

w którym jest Skarzyński, czy Starzyński Twój znajomy, jak się nie 

mylę, to bezpieczniej przesłać na jego ręce i zawiadomić O. Eusta-

chego, a oni się tam zniosą. 

 Sprawa nasza osiedlenia się w Galicji z łaski Bożej postę-

puje, można powiedzieć świetnie, bo papież kazał wysłać przed 

10 dniami depeszę, która cała mówi w jego imieniu i każe nun-

cjuszowi powiedzieć, i cesarzowi, i władzom rządowym w Au-

strii, że nasze osiedlenie się najżywiej go obchodzi i jest jego in-

teresse il piu personale. Nuncjusz dał tę depeszę do czytania Lu-

___________ 

20
  CZACKI WŁODZIMIERZ, kardynał (1834-1888). – W 1868 r. otrzymuje świę-

cenia kapłańskie. W 1879 r. zostaje arcybiskupem i nuncjuszem w Paryżu.  

W 1882 r. mianowany kardynałem. Dyplomata papieski, osobisty sekretarz 

Piusa IX, doradca papieża Leona XIII, autor poezji religijnej. Krewny księ-

żnej Zofii z Branickich Odescalchi, wielki przyjaciel oo. zmartwychwstań-

ców, O. Piotra Semenenki CR i O. Hieronima Kajsiewicza CR. 
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trzykowskiemu
21

, więc wiemy z pierwszej ręki. Czegoś mocniej-

szego nie można było pomyśleć. Deo gratias! Z drugiej strony 

Pan Jezus przysyła wciąż nowicjuszów. Przedwczoraj wszedł na 

próbę p.[an] Ludwik Szczaniecki, obywatel z Poznania, dziś czy 

jutro przyjeżdża ks. Sajda, dawny uczeń z Kolegium, ks. Mały-

niak, Rusin ze Lwowa także się wybiera, itd. A Twój ów ksiądz 

Rusin? Przyciskam Cię do serca, mój drogi Ojcze Leonie, i po-

lecam się Twojemu. Siostra Rozyna serdecznie Ci się kłania. Pan 

Jezus z nami. 

      Twój w Jego miłości Piotr 

 [P. S.] Willi we Frascati już Kolegium nie kupuje, bo ktoś dał 

wyższą cenę. Kard.[ynał] Monaco pochwalał kupno i było rzeczy-

wiście coś nader korzystnego. Ściskam serdecznie O. Władysława. 

 

 

24.  List do O. Michała Brzezińskiego CR (ACRR 2138) 

 

Rzym, 1 maja 1880 [r]. 

 

 Mój kochany Ojcze Michale. 

 W tej chwili otrzymuję Twój list z 26 kwietnia, w którym 

mi przedstawiasz stan rzeczy wołkowiecki odnośnie do siebie sa-

mego. Przyznaję słuszność Twych uwag co do języków, a z dru-

giej strony słuszność Twego żądania, żebyś do Rzymu przyje-

chał, bo o tym, co mówisz, że może byś do Jazłowca wrócił, aby 

Cię tam siostry uczyły, o tym nie ma co myśleć, bo nie możemy 

___________ 

21
  LUTRZYKOWSKI FRANCISZEK (1834-1906) - urodzony w Nowogrodzie w zaborze 

rosyjskim 2 listopada 1834 r. Asystent nuncjusza papieskiego kardynała 

Jacobiniego Ludwika w Wiedniu. Wstąpił do Zgromadzenia 19 listopada 1893 r.  

i złożył pierwsze śluby 13 listopada 1894 r. Otrzymał święcenia kapłańskie w tym 

samym roku. Zmarł 18 czerwca 1906 r. w Wiedniu. 
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czymś podobnym sióstr obciążać. Więc zgadzam się na to chęt-

nie, abyś do Rzymu przyjechał. Jest tylko w tej chwili trudność, 

że podczas Kapituły nie ma dość stancji u św. Klaudiusza do 

mieszkania, pomimo żeśmy nowicjuszów wszystkich na winnicę 

wynieśli, trzeba tedy, żebyś nieco zaczekał i później przyjechał 

do Rzymu. Rozmów się tedy z O. Eustachym i poradź się go, 

gdzie masz ten czas przepędzić, czy w Wołkowcach, czy u brata 

w Tarnowie, bo ja na jedno i na drugie przystaję, chociaż wolał-

bym, żeby to było w Wołkowcach. Błogosławię Cię z całego ser-

ca, mój drogi Ojcze Michale, przyciskam Cię do serca i jestem  

w miłości Chrystusa Pana najoddańszym. 

          ks. Piotr 

 

 

25.  List do O. Leona Zbyszewskiego CR (ACRR 3594) 

 

Rzym, 4 maja 1880 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Leonie.  

 Jeszcze nie wysłałem listu do Boussu, ale jutro spodziewam 

się móc go wysłać i Wam przesłać kopię. Byłem bardzo zajęty  

w tych dniach. Tymczasem, jak gdyby na poczekanie, posyłam 

do przeczytania list, jaki przed dziesięcioma dniami wysłałem do 

matki Marceliny, w którym starałem się dokładnie oznaczyć mo-

je i nasze względem niej stanowisko. Przyłączam także list, który 

w tych dniach przyszedł do Ciebie z Rosji. List do matki Mar-

celiny bądź łaskaw udzielić do przeczytania Ojcu Władysławowi, 

a potem mi go odesłać.  

 Pozdrów O. Wład.[ysława] zarazem najserdeczniej. Ciebie 

mój najdroższy Ojcze Leonie przyciskam do serca i jestem w mi-

łości Jezusa i Maryi. 

      Twój najoddańszy ks. Piotr 

 [P. S.] Pani Pusłowskiej b.[ardzo] serdecznie kłaniam [się]. 
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26.  List do O. Pawła Smolikowskiego CR (ACRR 3414) 

 

Rzym, 1 czerwca 1880 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Pawle
22

. 

 W samej połowie kapituły nie mogę długo odpisywać na 

Twoje listy, ale słów kilka muszę Ci koniecznie przesłać, zwłasz-

cza że dzisiaj O. Tomasz list od Ciebie otrzymał, w którym pro-

sisz go o pozwolenie jechania do Zakopanego. Mój najdroższy 

Ojcze Pawle, wiesz ile mi idzie o Twoje zdrowie i jak bym rad 

widział Cię w tych warunkach, które Ci mogą to zdrowie za-

pewnić, ale ja wiem z Twoich własnych listów, że Ci nie tak  

o zdrowie idzie, jak raczej o dobry porządek w domu adriano-

polskim. Otóż bądź spokojny, a przynajmniej zacznij mieć dobrą 

nadzieję. Ja sam już myślałem pojechać do Was, ale tego roku ja-

koś się nie składa, więc wracam do projektu posłania do Was na 

jaki miesiąc Ojca Kalinki. Już się o tym rozmówiłem z O. Toma-

szem i on się na to chętnie zgodził; tym bardziej, że to będzie 

podczas jego nieobecności, chociaż on mi tej racji nie dodawał. 

Pytanie teraz, czy O. Kalinka równie chętnie przystanie, bo na 

pierwsze moje przedstawienia, kilka tygodni temu uczynione, 

usilnie się wypraszał. Myślę jednak, że przyjmie. Dobrze by by-

ło, żebyś Ty od siebie do niego napisał gorąco zapraszając. To 

mu doda ochoty. A zwróć i na to jego uwagę, że to nic nie wadzi, 

iż nie będzie O. Tomasza, bo to jest jedna z jego racji, dlaczego 

___________ 

22
  SMOLIKOWSKI PAWEŁ CR, ks. - (1849-1926), generał Zgromadzenia. Do 

Zgromadzenia wstąpił w 1867 r. Był pierwszym zmartwychwstańcem wyś-

więconym 15. 04. 1873 r. w obrządku bizantyjskim. Pracował jako misjonarz 

w Bułgarii, w Adrianopolu. Długoletni rektor Kolegium Polskiego w Rzymie. 

W 1895 r. wybrany został przełożonym generalnym Zgromadzenia. Przez 

papieża Leona XIII był mianowany doradcą Świętej Kongregacji Rozkrze-

wiania Wiary. Zmarł w opinii świętości 11 września 1926 r. w Krakowie. 
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myśli, iż podróż jego przy takim warunku byłaby nieużyteczna 

dla misji. Będzie bardzo użyteczna. Myślę, że i Ty tak samo  

o tym przekonany jesteś, więc wystaw mu po swojemu wszystkie 

racje za tym przemawiające. Namawiam Cię do tego w tej myśli, 

żeby tej rzeczy niczego znikąd nie brakowało. Zresztą w tych 

dniach ja w każdym razie piszę do O. Kalinki mając tę nową nań 

rację, to jest chętne przystanie O. Tomasza. 

 Że sam tego roku do Adrianopola nie jadę przyczyna w tym 

leży, że O. Tomasz dopiero we wrześniu zamierza wrócić tamże, 

a to dla mnie za późno; chciałbym koniecznie być u Was wtedy, 

gdy i O. Tomasz tam będzie. Z mojej strony to się rozumie i ina-

czej być nie może. Otóż dla mnie we wrześniu za późno, dla burz 

jesiennych na morzu lub śniegów i może wcześniejszej zimy, 

gdybym wracał lądem w późnym październiku lub listopadzie, 

jak mi się to przeszłego roku zdarzyło. 

 Na tym kończę. Proszę Cię mój drogi Ojcze Pawle miej do-

brą ufność w Panu i nie upadaj na duchu. Mam pewność w Panu, 

że wkrótce przyjdzie nam skutecznie w pomoc do zniesienia 

wszystkich nieporządków w Zgromadzeniu i zaprowadzenia co-

raz lepszego w nim porządku. Nie gryź się, nie martw, czekaj  

i módl się: Vigila et ora! A nadzieja w Panu nie zawiedzie Cie-

bie, a cierpliwość z nim razem sił Ci doda. 

 Wierzaj w moją dla Ciebie miłość, w myśl i gorącą chęć 

dania Ci wszelkiej dobrej w Panu pomocy. Przyciskam Cię naj-

uprzejmiej do serca i usilnie Cię polecam miłości i łasce Pana.  

A na końcu zalecam Ci, a to jako ojciec Twój i przełożony, abyś 

się pracą nie wycieńczał, nigdy nie pracował do znużenia, piersi 

długim mówieniem nie zrywał, nie za długo jednym ciągiem sie-

dział lub pracował, abyś koniecznie odbywał przechadzki i uży-

wał ruchu potrzebnego, i przestrzegał wszystkie inne przepisy do 

utrzymania zdrowia należne. Błogosławię Cię z duszy całej. 

   W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr 
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 [P. S.] Podziękuj O. Szymonowi
23

 i O. Łukaszowi za ich 

dobre listy. Błogosławię wszystkich a wszystkich. 

 

27.  List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 305) 

 

Rzym, 11 czerwca 1880 [r.] 

 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Już zapewne mimo sekretu, który miał obowiązywać człon-

ków kapituły, wiesz, że na nią była wniesiona kwestia „Reguły”, 

i to przeze mnie samego, który jeszcze na początku tego miesiąca 

marca o niczym podobnym ani w podobieństwie nie myślałem. 

Wyraźnie kwestie mają swoje chwile i okoliczności i jak te przyj-

dą zrządzeniem Opatrzności, same z siebie występują na wido-

wnię. Trudno by było opisać zbieg powodów, który się w moim 

forum internum złożył na wydanie tego skutku, ale to mogę i mu-

szę powiedzieć, że mi nikt tego nie poddał, nie poradził, nie 

wpłynął w tym na mnie. Cała rzecz toczyła się między moim su-

mieniem, a jego Panem jedynym. Każdy był zdziwiony z Ojców, 

któremu po raz pierwszy o tym wspomniałem. Bardzo mi chodzi 

o to, żeby to wiedziano, dla usunięcia nieporozumień. Chodzi mi 

wyraźnie o to, aby stanęło jasno na potem, że ten krok uczyniłem 

jedynie z powodów sumienia, bo go osądziłem koniecznym dla 

miłości i w interesie Pana, dla miłości i w interesie Zgromadze-

nie. Zresztą wyłożyłem w głównych rysach cały stan tej sprawy  

i moje powody w pierwszej części mojego sprawozdania przed 

___________ 

23
  KOBRZYŃSKI KAROL SZYMON CR, ks. – (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 ge-

neralnej. Zmarł w Rzymie 5 stycznia 1905 r.     
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kapitułę. Tę część kazałem przepisać i posyłam ją Tobie mój naj-

droższy Ojcze Walerianie, do przeczytania i zastanowienia się. 

Mam słodką nadzieję w Panu, że wejdziesz w te racje i na końcu 

powiesz, że dobrze uczyniłem. 

 Kapituła bez dyskusji wszystko nareszcie przyjęła jednomyśl-

nością. Redakcja „Reguły”, osobnymi rozdziałami przepisana, leżała 

w sali radnej; wszyscy ją jednocześnie czytać mogli, na co obrócono 

trzy, czy cztery dni; każdy mi przedstawiał swoje uwagi osobno,  

z których niejedną przyjąłem, i tak wszystko przyjęto. Jeden tylko  

O. Julian, ale niestety O. Julian, protestował; chociaż prawa i mojego, 

i kapituły (któremu z początku chciał przeczyć) do podobnego kroku 

nie zaprzeczył nareszcie, i kilkakrotnie je uznał. Teraz powinien bym 

Ci mówić o O. Julianie, który i nam sprawia boleść niezmierną, i my 

mu koniecznie zadajemy nie mniejszą, samym tym faktem. Ale dziś 

nie dotknę tego, masz zresztą nad czym się zastanowić, a tymczasem 

może się rzeczy na lepsze zmienią. 

 Pan najlepszy czuwa nad wszystkim, a ja mam w Nim ufność,  

a w sobie to przekonanie, że dopiero teraz Zgromadzenie stanęło tak 

jak przed Panem i w Panu, w Jego Imieniu i łasce stanąć było powinno 

od początku. Zresztą dodaję, że w tej ostatniej, da Bóg, redakcji 

„Reguły”, której za tło służy układ „Reguły” z r. 1857 (wydruk 1864 

[r.]), nic esencjalnego, nic nawet ważniejszego nie zostało opuszczone 

z redakcji r. 1872. Wszystko tylko jest w sposób prostszy wyrażone,  

z opuszczeniem zbyt często niepoprawionych, a niepotrzebnych defi-

nicji, zawiłego rozumowania, niekiedy niewłaściwie naciągniętych fra-

zesów, chociaż w najlepszej intencji powiedzianych, także powtarzań 

itd. itd. Z esencji ani źdźbło nie zostało uronione; owszem, dwa punkty 

ważne i najważniejsze, do samej esencji, do dna jej, że tak powiem na-

leżące, a przez matkę niedobrze zrozumiane i opuszczone, przywróco-

ne zostały. Na tym kończę dzisiaj. Za kilka dni więcej napiszę, skoro 

tylko czas znajdę. Tymczasem proszę o Twoje uwagi co do tej sprawy, 

choć już prawnie ukończonej, a rachuję na łaskę Pana w Tobie, ra-

chuję bardzo, bardzo na tę łaskę. Każdy tu z nas ma najgłębsze przeko-
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nanie, że to wszystko Pan uczynił, i że wszystkiemu będzie błogosła-

wił. Moją relację proszę nikomu nie pokazywać ani udzielać jej,  

a przeczytawszy proszę mi jak najprędzej odesłać.  

 Ściskam Cię drogi Ojcze z całego serca i oddaję tysiąckrotnie 

Panu. 

 W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr 

 

28.  List do O. Antoniego Lecherta CR (ACRR 3073) 

 

Rzym, 12 lipca 1880 [r]. 

 

 Mój drogi i kochany Ojcze Antoni. 

 Wszystkie Twoje listy otrzymałem, a na końcu list opisujący 

scrutinium co do obu postulantów Marszałkiewicza i Gary. Zgadzam 

się na to, aby byli przyjęci do nowicjatu i deleguję Ojca Tomasza 

Brzeskę na odbycie tego aktu ich przyjęcia. Chciałem ja sam przy-

jechać, ale ostatnie gorąca trochę mnie osłabiły i lękam się za wiel-

kiego natężenia z podróży. Przez ostrożność tedy i na radę Ojców nie 

wyjeżdżam, choć z żalem. Pan Jezus całą sprawę z O. Julianem jak 

najpiękniej ułożył, a dziś otrzymałem telegram zaspokajający z Woł-

kowic. O. Tomasz wszystko Ci opowie. Tysiąckrotne Deo Gratias!  

Z Seydą bardzo dobrze postępowałeś i trzymaj się z nim tej samej 

drogi i sposobu. Czorbę
24

 z mojej strony najczulej uspokój i powiedz 

mu ode mnie, żeby już raz na dobre uwierzył Panu Jezusowi i tej 

wielkiej łasce, jaką mu wyświadczył powołując go tutaj. Niechaj nie 

wątpi o łasce, bo krzywdzi miłość Pana Jezusa i niechaj się trzyma  

w wieczności. Przyciskam go do serca. 

___________ 

24
  CZORBA KONSTANTY CR, ks.  – (1842-1927). Do Zgromadzenia Zmartwychwstania 

P. N. J. Chr. wstąpił 12 kwietnia 1872 r. w Rzymie. Święcenia kapłańskie przyjął 22 

września 1883 r. Zmarł w Rzymie 12 kwietnia 1927 r. 
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 Co do Ciebie, mój drogi Ojcze Antoni, muszę Cię w imię 

Pana Jezusa prosić o cierpliwość. Dla rozmaitych i ważnych po-

wodów nie mogłem prosić dla Ciebie o możebność przyśpie-

szenia ślubów; jak da Bóg - zobaczymy się, wytłumaczę Ci zara-

zem, że tak i lepiej, i pożyteczniej dla nas obu i dla Zgromadze-

nia. Zresztą w tych danych okolicznościach było niepodobień-

stwem. Dziękuję Ci najserdeczniej drogi mój Ojcze za Twoją 

uczciwą pracę około nowicjatu. Niech Ci Pan Jezus łaską swoją 

stokrotnie zapłaci. Wszystkich błogosławię. Ciebie w szczegól-

ności przyciskam do serca i błogosławię wszystkimi błogosła-

wieństwami Jezusa i Maryi, w których miłości jestem. 

        Cały Twój ks. Piotr 

 

29.  List do O. Antoniego Lecherta CR (ACRR 3074) 

 

Rzym, 13 lip.[ca] 1880 [r]. 

 

 Mój drogi Ojcze Antoni. 

 Omyliłem się. Twój list ze zdaniem o powołaniu Marszał-

kiewicza i Gary nie jest jeszcze zupełnym pierwszym scrutinium 

jakiego wymaga „Reguła” i „Prawo Kanoniczne”. Ja wskutek te-

go nie mogłem Ojca Tomasza naznaczyć na delegata do przyjęcia 

do nowicjatu. Niechże on zrobi pierwsze scrutinium jako mój de-

legat na Mentorelli, a potem my tu natychmiast zrobimy drugie  

w Rzymie. 

[O. Piotr Semenenko CR] 
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30.  List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 306) 

 

Rzym, 15 lipca 1880 [r.] 

 

 Mój drogi Ojcze Walerianie. 

 List otrzymałem. Pięknie dziękuję. Jeżeli będę jechał, da 

Pan Bóg, przez Aix-les-Bains, to niezawodnie zatrzymam się dla 

widzenia Ciebie. I do mnie pisał O. Władysław, że chce tam 

przyjechać w podwójnym celu: i odwiedzenia Ciebie, i spotkania 

się ze mną, aby mi potem towarzyszyć do Paryża. 

 Wyjechałeś w piątek po pierwszym przesłuchaniu O. Ju-

liana przez kardynała Pecci. Nazajutrz było drugie, dwugodzinne; 

w którym kardynał nieustannie bił na to, że w redakcji „Reguły”  

z 1872 [r.] są spropositi, że: spropositi non vengono da Dio, i że 

trzeba było je poprawić. Na końcu O. Julian poddał się i oświad-

czył, że uczyni co Ojciec Św.[ięty] rozkaże. Kardynał przyrzekł 

audiencję dla nas obu. Ponieważ kardynał tylko co środa widuje 

się z papieżem, więc dopiero wczoraj mógł papieża poprosić o tę 

audiencję dla nas. Papież naznaczył tę audiencję na przyszłą śro-

dę. Tak tedy jeszcze sześć dni czekać potrzeba. Tymczasem zaraz 

po oświadczeniu O. Juliana, że się poddaje na decyzję papieża, 

telegrafowałem do Lwowa, gdzie myślałem, że O. Leon bawił, 

ale zarazem na wszelki przypadek i do Wołkowic w te słowa: Pa-

dre Giuliano si sottomise perfettamente al Santo Padre e resta. 

Tego bowiem wymagał od niego kardynał i tego wymagać będzie 

Ojciec Święty; i jeżeli się poddał to na to jedno się poddał.  

W Wołkowcach O.Walerian nadspodziewanie już był stanął  

w niedzielę i telegram mój tam go zastał. W poniedziałek otrzy-

małem telegraficzną odpowiedź od wszystkich trzech: Dicto Te 

Deum, voluntati Sancti Patris laetissimo corde subjicimur. Eusta-

chius. Alphonsus.Testis Valerianus. Niebo się rozpogodziło. 

 O. Leon został był w Krakowie na żądanie biskupa; bo bi-

skup tak sprawę wziął do serca, że w razie potrzeby chciał sam 
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jechać do Wołkowiec, aby wszystko załatwić. I dlatego wyprawił 

naprzód samego O. Waleriana, aby ten się przekonał, jak rzeczy 

stoją i dał znać; wtedy według potrzeby miał jechać O. Leon sam, 

albo razem z ks. biskupem. 

 O. Leon oczekiwał tedy w Krakowie telegramu od O. Wale-

riana. Niezawodnie przeto, kiedy ja w Rzymie w poniedziałek 

odbierałem telegram z Wołkowiec. Tu w Rzymie wszystko spo-

kojnie. Wczoraj opuścił nas O. Eugieniusz
25

; mam nadzieję wi-

dzieć się z nim w Belgii, jeżeli da Pan Bóg. O. Tomasz z O. Ka-

rolem są na Mentorelli, dla odbycia tam skrutinium z postulan-

tami. Ja tu w Rzymie mam przy sobie jednego O. Wilhelma, któ-

ry niestety przepadł na egzaminie. Za to obaj filozofowie Stefan
26

  

i Fehrenbach
27

 świetnie złożyli swój doktorat. Nie pojechałem na 

___________ 

25
  FUNCKEN EUGENIUSZ CR, ks. (1831-1888). Do Zgromadzenia Zmartwych-

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

6. 06. 1857 r. Zmarł w Kanadzie 19 lipca 1888 r. 

 
26

  PAWLICKI STEFAN ZACHARIASZ CR, ks. (1839-1916). Urodzony w Gdańsku  

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

zofii 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. Mi-

sicki, Najuczeńszy z ludzi, Chicago, 1916 r. 

 
27

  FEHRENBACH JAN CR, ks. (1857-1935). Do Zgromadzenia Zmartwychwstania 

P. N. J. Chr. wstąpił 17 sierpnia 1876 r w Rzymie. Święcenia kapłańskie przy-

jął 24 marca 1883 r. Zmarł 22 kwietnia 1935 r w St. Agatha, Ontario, w Ka-

nadzie. 
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Mentorellę, bo po poddaniu się O. Juliana nie potrzeba tam było 

nic naprawiać, a gorąca byłyby mnie bardzo zmęczyły. Trzymam 

się jednak z łaski Bożej nieźle przy zdrowiu. Deo gratias! I inni 

w domu zdrowi. 

 Kardynał Ledóchowski
28

 wielokrotnie rozmawiał z Ojcem 

Świętym
29

 w swych przechadzkach po ogrodzie watykańskim  

o naszej sprawie, i Ojciec Święty zna ją dokładnie. Za wszystko 

Deo gratias! Pan Jezus z nami! 

      Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 [P. S.] Od O. Jana żadnych wiadomości. O br. Moszyńskim 

pamiętam i on spokojny. Jutro zapewne pojadę do Civitavecchia 

w jego interesie. 

 

31.  List do O. Antoniego Lecherta CR (ACRR 3075) 

 

Rzym, 15 lipca 1880 [r]. 

 

 Mój drogi Ojcze Antoni. 

 Bardzo przepraszam za moje zapomnienie. Już od dwóch 

tygodni leżą u mnie przyłączone tu kartki, a ja ich jeszcze Tobie 

nie odesłałem. Jest jednak pewna w tym przyczyna. Leżały one 

na drugim stole, wraz z listami do mnie pisanymi od poczciwych 

sióstr krakowskich na moje imieniny, które wszystkie razem ode-

brawszy w dzień św. Piotra, położyłem na tym stole, aby na nie 

___________ 

28
  LEDÓCHOWSKI MIECZYSŁAW, ks. kardynał (1822-1902). W latach 1866-1885 

arcybiskup gnieźnieńsko-poznański. W l. 1874-1876 więziony przez rząd 

pruski za przeciwstawianie się metodom „Kulturkampfu”. W 1876 r. miano-

wany kardynałem. Skazany przez Prusaków na wygnanie – wyjechał do Rzy-

mu. Od 1892 r . prefekt Kongregacji Rozkrzewienia Wiary. 

 
29

  LEON XIII, papież  od 1878 r. Doprowadził do zakończenia trwającej w Niem-

czech walki państwa z kościołem („Kulturkampf”). Wydał w 1891 r. m. in. 

encyklikę o kwestii socjalnej Rerum novarum. Zmarł w 1903 r.  
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odpisać. A ponieważ miałem w głowie, aby odpisać na dzień 

Matki Boskiej Karmelitańskiej, więc dopiero dzisiaj wziąłem to 

wszystko do rąk i spostrzegłem, że Ci Twojej własności nie ode-

słałem. Przyjm tedy razem i przesyłkę, i przeprosiny za jej opó-

źnienie. Czekam powrotu Ojca Tomasza i Karola, i wiadomości, 

co oni uczynili na Mentorelli. Tu u nas nic nowego, chyba to jed-

no, że kardynał Pecci był wczoraj we środę u papieża i przed-

stawił mu zdanie sprawy ze swych czynności, a zarazem oświad-

czenie O. Juliana, że chce się poddać Jego wyrokowi. Papież 

naznaczył tedy termin, w którym obaj z O. Julianem mamy się 

przed niego stawić, ale jest nieco odległy, bo aż przyszał środa. 

Pazienza! Trzeba wszystko okupić tą świętą cnotą cierpliwości. 

 O. Julian łudzi się jeszcze i myśli, że papież zechce jakich 

dokładniejszych zasięgnąć wiadomości. Powiedział mi to, jakby od 

niechcenia, dzisiaj kiedy go zawiadomiłem po powrocie od kardyna-

ła Pecci, że mamy termin na przyszłą środę. Nie wie, że papież zna 

bardzo dobrze wszystkie szczegóły naszej sprawy, i że to samo za-

wyrokuje co i kardynał Pecci, to jest, że „Reguła” z 1872 [r.] jest 

błędna, że ma w sobie liczne spropositi [niedorzeczności], żeśmy do-

brze zrobili poprawiając ją, i że trzeba, aby się na to zgodził i w Zgro-

madzeniu został. To jemu zresztą wciąż mówił kardynał Pecci i on 

poddając się wiedział, że się na to poddaje. Ale i O. Julian jest 

człowiek, a jak zwykle ludzie, do ostatniej chwili łudzi się resztkami 

nadziei, że się jeszcze tak stanie, jakby on pragnął. Papież dlatego tak 

dokładnie zna szczegóły tej sprawy, że nie tylko od kardynała Pecci 

wie o wszystkim, ale jeszcze i to może obficiej od kardynała Ledó-

chowskiego, który z papieżem kilkakrotnie i obszernie o tym mówił 

podczas wspólnych przechadzek po ogrodzie watykańskim. Tyle na 

dzisiaj mój najdroższy. Pan Jezus z nami. Przyciskam Cię do serca,  

a wszystkich z serca błogosławię. 

     W Jego miłości najoddańszy ks. Piotr 
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32.  List do O. Pawła Smolikowskiego CR (ACRR 3415) 

 

Rzym, 16 lipca 1880 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Pawle. 

 Bardzo Ci pięknie dziękuję za wszystkie Twoje listy, za-

cząwszy od tego, w którym mi doniosłeś o O. Julianie i przysła-

łeś list jego. Pan Jezus Ci za wszystko stokrotnie nagrodzi. 

 Nie opisuję Ci w szczegółach długiej i bolesnej historii ja-

kąśmy przeszli z O. Julianem. Powiem tylko co najważniejszego, 

że mnie Pan Jezus prawdziwie natchnął, aby całą tę sprawę zdać 

na sąd Ojca Świętego. Było to w jednej chwili podczas audiencji,  

którą mieliśmy temu trzy tygodnie razem z Ojcem Tomaszem  

u Papieża. Papież naznaczył swego brata, kardynała Pecci, na ar-

bitra między nami. Kardynał rozpatrzył się w sprawie i łatwo się 

przekonał, że redakcja „Reguły” z 1872, tam gdzie są zmiany  

i dodatki matki Marceliny, mieści w sobie błędy i niedokładne 

teorie. W dwóch długich posiedzeniach przekonywał O. Juliana, 

żeśmy dobrze zrobili poprawiając „Regułę”, bo w niej były spro-

positi [niedorzeczności], a na odwoływanie się O. Juliana do po-

wagi m.[atki] Marceliny, przekonywał go, że ta rzecz nie może 

pochodzić od Boga, bo Iddio non fa spropositi [Bóg nie czyni 

niedorzeczności]. Skończyło się na tym, że przeszłej soboty 10 

lipca O. Julian oświadczył kardynałowi, że poddaje się we 

wszystkim pod sąd Ojca Świętego. Uwiadomiony o tym Ojciec 

Święty przedwczoraj dopiero, 14 lipca, bardzo był rad z tego  

i naznaczył przyszłą środę (21 lipca) na dzień, w którym mamy 

mieć u niego wspólną audiencję. Decyzja Jego będzie niezawo-

dnie w kierunku tego, co kardynał O. Julianowi mówił; to jest, 

żeby przyjął nasze dzisiejsze poprawki, wyrzekłszy się tamtych 

błędów, i aby pozostał w Zgromadzeniu. Deo gratias. 

 Po poddaniu się O. Juliana dnia 10 lipca telegrafowałem 

zaraz do Wołkowiec o tym wypadku, gdzie już był O. Kalinka, 
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którego sąd z Rzymu tam wysłałem. Nazajutrz otrzymałem od 

nich odpowiedź tej treści: Dicto Te Deum, voluntati Sancti Patris 

laetissimo corde subjicimur. Eustachius Alphonsus. Testis Va-

lerianus. I tu znowu Deo gratias! O. Kalinka był wielką dla mnie 

pomocą. Sprowadziłem go z Wiednia, gdzie go mój telegram za-

stał wracającego z Trenczyna do Krakowa. Jego przekonywania 

O. Juliana miały wielką powagę i siłę, i byłyby go niezawodnie 

nawróciły, gdyby ludzkie rozumowanie lub wpływ mogły były 

działać na O. Juliana. W każdym razie postawienie się O. Kalinki 

było mi wielką pomocą. Przedstawiłem go na miejsce O. Juliana 

jako członka rady i on jest nim teraz, i będzie mieszkał w Rzy-

mie. Niemała to była z jego strony ofiara i Pan Jezus mu nieza-

wodnie za nią zapłaci. 

 Zresztą na kapitule największa była zgoda i jedność. O. Jan do-

skonale pełnił obowiązki sekretarza. O. Leon, przeznaczony na prze-

łożonego do Wołkowiec, wyjechał był razem z Rzymu z O. Kalinką  

i mieli razem tam jechać. Ale na radę ks. Dunajewskiego pozostał  

w Krakowie, i O. K.[alinka] sam jeden pojechał do Wołkowiec, aby 

zdać sprawę o stanie rzeczy. Gdyby tamci Ojcowie się oparli, ks. Du-

najewski chciał wtedy sam osobiście zawieźć tam O. Leona jako 

przełożonego i przyprowadzić rzeczy do porządku. Ale dzięki Bogu, 

mój telegram i poddanie się tamtych Ojców uczyniły to niepodo-

bnym. W tej chwili zapewne O. Leon już jest tam na miejscu i cieszą 

się wszyscy wspólnym weselem po przebytej burzy. 

 A teraz, jeżeli jak mam tego dobrą w Panu nadzieję, Ojciec 

Julian zupełnie się podda i odda na wszystko, po takim załamaniu 

się i akcie prawdziwie heroicznym, Pan Jezus będzie mu więcej 

błogosławił niż kiedy, i teraz prawdziwie. Myślę go posłać do 

Adrianopola i mam nadzieję, że to będzie prawdziwym zbawie-

niem dla Waszego domu. Zamierzam go uczynić rektorem semi-

narium, i w tym już się porozumiałem z O. Tomaszem. Zdaje się, 

że O. Tomasz chętnie w tym do mojej myśli przystaje. O. Julian 

mógłby bardzo wiele dobrego na tym stanowisku uczynić  



 

61 

i w ogólności we wszystkim. Ach Panie Boże, błogosław temu! 

Módlcie się, módlcie na tę intencję! O. Tomasz jeszcze jest w Rzy-

mie, i jeszcze z dobry tydzień zabawi. Wszyscy inni rozjechali się na 

wszystkie strony. Oto co ważniejsze na dzisiaj. Dziękuję Wam wszyst-

kim za modlitwy, za dobre serce, za wierność w powołaniu; dziękuj-

my razem za to Panu Jezusowi. Przyciskam Cię do serca, mój najdroż-

szy O. Pawle i wraz z innymi z całej duszy błogosławię. 

Twój w miłości Pana Jezusa Najoddańszy ks. Piotr 

 [P. S.] O. Szymonowi dziękuję w szczególności za jego 

listy. Toż i O. Łukaszowi. 

 

33.  List do O. Henryka Cichockiego CR (ACRR 2147) 

 

Rzym, 17 lipca 1880 [r]. 

 

 Kochany mój Ojcze Henryku. 

 Wczoraj otrzymałem od Was wszystkich list z powinszo-

waniem moich imienin. Bardzo mnie ucieszyło widzieć Twój 

podpis, mój drogi Ojcze Henryku; to mi dowiodło że się uspokoi-

łeś, i że teraz jasno i wyraźnie widzisz wolę Bożą przed sobą. 

Jest to największe szczęście, jakie człowiek, a tym bardziej za-

konnik, może tu otrzymać na tym świecie. Niebezpieczeństwo  

i prawdziwa pokusa dla Ciebie, kochany Ojcze Henryku, była 

zawsze ta świerzbiączka, odnawiająca się od czasu do czasu, 

wrócić do kraju, albo coś zrobić ze swojej głowy i na swoją rękę. 

Otóż, gdybyś to zrobił, wiesz co byś uczynił? I to z wielką pew-

nością? Wtedy, mój najdroższy, z wszelką pewnością poszedłbyś 

przeciw woli Bożej. I czy Ci nie strach sprzeciwić się w ten spo-

sób woli Bożej i pójść za swoją? Czy Ty jeszcze dotychczas nie 

wiesz, co to za nieszczęście opuścić wolę Bożą i być zostawio-

nym sobie samemu? 

 Najdroższy Ojcze Henryku, korzystam z tej sposobności  
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i dziękuję Ci za Twoje szczere życzenia przysłane mi na imie-

niny. Odpłacam Ci się również szczerymi życzeniami i wspo-

mnieniem prawdziwie ojcowskiego serca, do którego Cię miło-

śnie przyciskam i mówię najserdeczniej: mój najdroższy, strzeż 

się siebie samego, a oddaj się raz na zawsze i poddaj się na dobre 

miłości i woli Pana Jezusa, a wskutek tego miłości i woli tego 

Ojca, którego Ci dał Pan Jezus, i który Ci go reprezentuje w ca-

łym życiu Twoim. Takie są, najdroższy Ojcze, moje podziękowa-

nia i życzenia za życzenia. Niechże Cię Pan Jezus w tym nowym 

życiu błogosławi i do cnoty miłości przyłączy Ci cnotę wierności 

i stałości. Błogosławię Cię z całego serca, z całej duszy na to 

nowe życie. Żebyś to miał jaśniejsze oczy wiary i duchownego 

rozumu i mógł całkowicie zobaczyć, jak to życie jest piękne, do-

bre, pełne prawdy i zbawienia na całą wieczność! Jak to miejsce, 

na którym Cię Bóg postawił jest warunkiem dla Ciebie wszelkiej 

łaski i błogosławieństwa Bożego. Ani byś pomyślał o czym in-

nym i dziękowałbyś Panu Bogu! Stójże na tym mocno, mój naj-

droższy Ojcze Henryku, a ja Cię raz jeszcze do serca przyciskam 

i z całej duszy błogosławię. 

Twój w miłości Jezusa i Maryi najoddańszy  

      ks. Piotr Semenenko 

 

34.  List do O. Wincentego Barzyńskiego CR (ACRR 2095) 

 

Rzym, 18 lipca 1880 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Wincenty
30

. 

 Wielką mi przyjemność sprawił Wasz list wspólny przysła-

___________ 

30
  BARZYŃSKI WINCENTY CR, ks. – (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). 

 
i 
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ny mi z życzeniami na imieniny. W szczególności cieszył mnie 

podpis O. Antoniego; i mam żal do Ciebie, mój drogi Ojcze Win-

centy, żeś mi nic nie doniósł o powrocie jego do Zgromadzenia. 

Piszę do niego osobny list, aby go przywitać i do serca przyci-

snąć. 

 Piszę także osobny list do O. Henryka, aby mu powinszo-

wać, że zwyciężył swą pokusę wracania do Europy i dostał od 

Pana Jezusa łaskę wierności i stałości w powołaniu. Do Ojca Le-

opolda osobno nie piszę, bo nie mam nic osobnego mu do po-

wiedzenia, ale bardzo się cieszę, że tam jest i pracuje z Wami,  

i bardzo mu dziękuję za jego dobrą wolę, a szczególniej też za 

listy pisane do mnie z drogi i tam z miejsca. Te listy były mi do-

wodem, jak o nas pamięta. Dziękuję też pięknie i ks. Józefowi za 

jego podpis i uprzejmie mu kłaniam [się]. 

 Tu u nas na kapitule wielkie rzeczy się stały, w czym się po-

kazała cudowna łaska Boża. Podczas wakacji, da Pan Bóg, napiszę 

osobny i obszerny cyrkularz łaciński, w którym to wszystko dokład-

nie zamierzam opisać; tymczasem w kilku słowach dam wiedzieć  

o treści rzeczy. Dawno uważałem, że w „Regule” naszej, tak jak była 

zredagowaną w 1872 roku na kapitule, a mianowicie w dodatkach 

przez matkę Marcelinę podanych, a przez nas na końcu przyjętych, 

było wiele niedokładności, a nawet błędów; co i inni Ojcowie uwa-

żali. Postanowiłem to wszystko poprawić; i jak się kapituła zebrała 

wniosłem na kapitułę tak poprawioną „Regułę”. Wszyscy Ojcowie 

jednomyślnie i z radością mój wniosek przyjęli, wyjąwszy jednego 

Ojca Juliana, który stanął uporczywie w obronie dodatków matki 

Marceliny; a widząc, że nikt go nie popiera na kapitule, chciał wyjść 

ze Zgromadzenia i pociągnąć za sobą tych, co by za nim poszli. Wte-

dy mnie Pan Jezus natchnął, aby całą sprawę wnieść wprost przed 

Ojca Świętego, czego O. Julian nie mógł nie przyjąć.  

 Ojciec Święty naznaczył swego brata, kardynała Pecci jako ar-

bitra, aby sprawę rozpatrzył i jemu zdał sprawę ze wszystkiego. Kar-

dynał rozpatrzywszy się we wszystkim, dał rację mnie i kapitule, 
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zawyrokował, że to były prawdziwe niedokładności i błędy, które 

matka Marcelina nam przyniosała do „Reguły”, i że my dobrze zro-

biliśmy, a nawet rzecz konieczną, poprawiając to wszystko. W środę 

przyszłą, 21 lipca, mamy mieć z O. Julianem audiencję u Ojca 

Świętego, w której to usłyszymy z ust Jego własnych, ale O. Julian 

już z góry poddał się temu wyrokowi. Tak więc burza okropna, która 

mogła rozbić Zgromadzenie, a przynajmniej zachwiać je na długie 

lata została cudownym sposobem zaraz na samym początku zaże-

gnana przez Pana najmiłosierniejszego. Mam za co Jemu dziękować. 

Zmówcież tedy każdy Mszę świętą dziękując za to, co się stało,  

a prosząc, a prosząc o łaskawe dokończenie całej tej sprawy. 

Druga rzecz, która mnie niezmiernie obchodzi jest sprawa Ojca 

Feliksa
31

. Jakby go można ratować? Mój najdroższy Ojcze Wincen-

ty, czy nie mógłbyś Ty pojechać do Teksas i zrobić wszystko, co byś 

mógł w tym celu? W takim razie mianuję Cię zaraz dzisiaj moim 

wizytatorem i daję Ci pełną władzę do załatwienia tej sprawy. Upo-

ważniam do wystąpienia w tym charakterze i przed władzą biskupią; 

i uczynić wszystko, co uznasz za stosowne i zbawienne.  

Tyle na dzisiaj, mój najdroższy O. Wincenty. Przyciskam Cię 

do serca i błogosławię Was wszystkich z całej duszy.  

Pan Jezus z nami. 

Twój w Jego miłości - ks. Piotr Semenenko 

 

 

 

 

___________ 

31
  ZWIARDOWSKI FELIKS CR, ks. – (1840-1895). Urodził się 29 grudnia 1840 r.  

w Białymstoku. Do Zgromadzenia P. N. J. Chr. wstąpił 5 kwietnia 1865 r.,  

śluby złożył 16 września 1866 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 20 kwietnia  

1867 r. z rąk biskupa Dubuis w Teksasie - był pierwszy, zmartwychwstańcem 

wyświęconym w Ameryce.      
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35.  List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 309) 

 

Rzym, 25 Lipca 1880 [r.] 

 

 Najdroższy w Panu Ojcze Walerianie. 

 Prawdziwie wstyd mi, że już trzeci dzień od audiencji (bo 
była we czwartek), a ja Ci nic jeszcze o niej nie doniosłem. Była 
wspaniała, nigdy jeszcze dotąd Leona XIII nie widziałem tak pa-
pieżem, jak tą razą. Ojciec, kochany Julian przybył na nią w naj-
drażliwszym usposobieniu, ani przypuszczając, że papież prze-
ciwko jego sumieniowi może mu rozkazać, aby się poddał, a kie-
dy mu przypominałem, że przyrzekł poddać się papieżowi: ...tak, 
ale papież nigdy mi nie rozkaże, abym został w Zgromadzeniu”. 
Wyraźnie otrzymał był nowe listy, które go na tym stanowisku 
postawiły, na którym już był nie stał. Długo byłoby o tym pisać. 
Kiedyśmy weszli do papieża, a tego ranka nikogusieńko nie było 
w Watykanie, co przydawało do uroczystości chwili, uklękliśmy, 
a ja zacząłem od podziękowania, że papież raczył sprawę tę po-
wołać przed swój sąd i wyznaczyć swego brata na jej rozpatrze-
nie. Papież kazał nam stać i bardzo spokojnym, poważnym a nie-
mal czułym głosem zaczął mówić do O. Juliana, aby był dziec-
kiem posłuszeństwa. O Julian jął zapewniać papieża, że niczego 
bardziej nie pragnie, a tylko prosił, aby papież raczył wysłuchać 
jego przedstawienia. Papież pozwolił. Wtedy on, jakby nic nie 
było się stało, jakby kardynał Pecci nie był nigdy roztrząsał spra-
wy, przekłada papieża, aby naznaczył sam, jakiego zechce ka-
płana, a on z nim odbędzie rekolekcje i całą mu duszę swoją 
otworzy, i co ten kapłan osądzi, to on uczyni. Sam taki pomysł 
pokazuje stąd był wyszedł. Tu ja wtrąciłem słowo za pozwole-
niem papieża, że jest to przemienić sprawę fori externi do forum 
internum, gdzie jedna strona będzie mogła wszystko po swojemu 
przedstawiać, a druga nic. Papież też natychmiast to przedstawie-
nie odsunął (zresztą było ono impertynencją wyrządzoną kardy-
nałowi Pecci, który najbardziej po ojcowsku obchodził się z ko-
chanym Ojcem) i przybrał bardzo stanowczy wyraz twarzy, i sil-
nie a spokojnie powiedział: „Nie, Feliński, ty powinieneś posłu-
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chać papieża, i poddać się. Wszakże wiesz, jaka to jest cnota słu-
chać papieża”. Wtedy O. Julian w najczulszy, w najwymowniej-
szy sposób zaczął zapewniać papieża, że on niczego bardziej nie 
pragnie. „Dobrze tedy”, mówił dalej papież, „..więc ja ci daję 
rozkaz, zrozumiej dobrze, rozkaz, abyś się poddał twemu przeło-
żonemu i został w Zgromadzeniu. I dodał: „żeby Ci zaś z czasem 
nie przyszła pokusa przeciwna, i byś nie wmawiał w siebie, że to 
nie był prawdziwy rozkaz, więc jeszcze raz dodaję że to wyraźny 
rozkaz: e un commando, e un commando”. Wtedy O. Julian nad-
zwyczaj wzruszony upadł na kolana i ja z nim, a papież nas po-
błogosławił. Ja zaś wobec papieża, poprosiwszy go o pozwolenie, 
uścisnąłem i ucałowałem Ojca Juliana przyrzekając, że będę jego 
najlepszym przyjacielem, najszczerszym zawsze bratem. Płaka-
liśmy obaj. Papieżowi zaś dziękując rzekłem, że on przez ten 
czyn nie talko stał się naszym szczególnym protektorem, ale ja-
koby nowym fundatorem. Tyle na dzisiaj.  

 Bądź łaskaw list ten zaraz posłać do Wołkowiec, bo choć 
telegrafowałem, ale listu nie miałem czasu napisać i nie wiem 
kiedy mieć będę. Przyciskam Cię do serca. Pan Jezus z nami. 

 Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 [P. S.] Do Rzymu musisz przyjechać. Wytłumaczę koniecz-

ność tej rzeczy w następstwie. 

 

36.  List do O. Antoniego Lecherta CR (ACRR 3076) 

 

Rzym, 26 lipca 1880 [r]. 

 

 Mój kochany Ojcze Antoni. 

 Nigdy dosyć nie będziemy mogli podziękować Panu za audien-

cję czwartkową. Szkoda, że nie mogę Ci jej szczegółowo opisać. Ale 

nie mam ani chwili czasu, a kazałem Ci ją opowiedzieć. Ten list pi-

szę do Ciebie w szczególnej intencji polecenia Ci księdza Józefa 

Dutkiewicza, którego nie wiadomo, jak Pan Bóg do nas przysłał. Jest 
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w pokusach, jednak i wyraźnie Szatan stara go się zamieszać i zbała-

mucić. Ma się niby zdecydować między jezuitami i nami, a tymcza-

sem już chciał wszystko porzucić i wracać do kraju pod pozorem, że 

tam księży nie ma, że się niedobrze rozstał z biskupem. Co się stało, 

to się stało, powiedziałem mu, a Pan Bóg teraz tak całą kwestię po-

stawił, że powinieneś rozstrzygnąć kwestię powołania swego, która 

ma decydować o życiu i o wieczności. Tu jedna dla Ciebie kwestia, 

spełnić wolę Bożą, a przedtem poznać ją. Więc moja rada, jedź na 

Mentorellę i tam odbądź rekolekcje z O. Lechertem. On to przyjął. 

Gdyby się okazało, że rzeczywiście ma powołanie do nas, to mógłby 

pozostać na Mentorelli, nie ma po co wracać do Rzymu. W mówie-

niu o różnicy między nami a Jezuitami bądź roztropny. Ja mu opo-

wiedziałem w dodatni sposób rację egzystencji naszego Zgromadze-

nia w całogodzinnym wykładzie, gdzie mu wykładałem historię ko-

lejną tworzenia się Zgromadzeń. Chociaż pojętny, nie zdawał się 

jednak głębiej wchodzić w przedmiot, ale uważałem że był w pewnej 

preokupacji, pod strachem zdaje się, by nie trzeba było na razie zde-

cydować się. Pokusa to, o której mówiłem. Zresztą zostawiam 

wszystko Twojej roztropności, a zarazem miłości. Gdyby go nam 

Pan Jezus zostawił, byłby piękny nabytek. Co do mnie, jestem z nóg 

zbity, bo sypiać nie mogę. Bardzo bym też rad był w piątek lub so-

botę móc już wyjechać z Rzymu. W Aix les Bains mam się zatrzy-

mać u O. Waleriana, który daleko zdrowszy. Tam ma przyjechać na 

moje spotkanie O. Władysław, a była mowa i o ks. Lewickim. Za 

chwilę jadę na jeden dzień do Civita Vecchia, gdzie Ojca Juliana po-

słałem na parę tygodni do kąpieli morskich. Zabrała go z sobą i łoży 

na niego poczciwa panna Siedliska. 

 Wszystkich błogosławię. Br. Konstantego w szczególny 

sposób do serca przyciskam, a w tym, co zaszło niech widzi palec 

Boży, który w taki oczywisty sposób wziął nasze Zgromadzenie 

pod swoją opiekę. Niech mu to doda otuchy. Przyciskam i Ciebie 

do serca. Pan Jezus z nami. 

      Twój w Jego miłości ks. Piotr 
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37.  List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 307) 

 

Rzym, 1 sierpnia 1880 [r.] 

 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Jeżeli mi się uda wyjechać we wtorek, jak sobie zamierzam,  

a Pan Bóg da, tedy pierwszą noc przepędziłbym we Florencji, drugą 

środową w Turynie, a we czwartek o 4 po południu byłbym u Cie-

bie. Już tam zastałbym Ojca Władysława, który (według depeszy  

w tej chwili od niego otrzymanej) dzisiaj z Heindelberga wyjeżdża 

do Aix-les-Bains i zapewne będzie tam u Ciebie już jutro. Ponieważ 

chce w sobotę być z powrotem w Paryżu, więc jak wyjedziemy 

razem w piątek o 3,48 po południu, stanie się, jak on pragnie, a ja 

będę mógł przenocować w Macon. Bardzo by mi było miłym, gdy-

by On przyjechał aż do Turynu na moje spotkanie, gdzie byłbym 

we środę o 7.15. Zajechałbym do Albergo di Milano. Nie byłbym 

tam sam. Ojciec Alfons prosił mnie o pozwolenie przyjechania do 

Rzymu dla lepszego porozumienia się i większej jedności, jak po-

wiada. O. Kalinka poleca go. Dałem mu rendez vous w Paryżu. 

Wczoraj był w Jarosławiu u O. Kalinki. Dziś zapewne wyruszył do 

Paryża. A więc do zobaczenia się, mam nadzieję w Panu, że we 

czwartek. Zresztą będę telegrafował o wyjeździe. Przyciskam Cię 

do serca. Pan Jezus z nami. 

       Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 [P. S.] Ojca Władysława serdecznie ściskam. 

 

38.  List do O. Antoniego Lecherta CR (ACRR 3077) 

 

Rzym, 3 sierp.[nia] 1880 [r]. 

 Kochany Ojcze Antoni! 

 Jedno słówko na samym wyjezdnym. Pan Jezus z Wami  

i błogosławię Was wszystkich. Michałowi powiedz, że mu prze-
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baczam na teraz, ale niech już raz nie będzie studentem ale za-

konnikiem. Jeszcze raz błogosławię. Pan Jezus z nami. 

      Wasz w Jego miłości ks. Piotr 

 

39.  List do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 2038) 

 

Aix les Bains, 6 sierp.[nią] 1880 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Za Twój list, który tu dopiero otrzymałem, a który pisałeś 

tego samego dnia, któregoś do mnie telegrafował w interesie  

O. Alfonsa, niezmiernie Ci jestem wdzięczny, a wszystkie rady  

w nim zawarte uważam za najlepsze. Przyjechałem tu wczoraj 

wieczorem i po południu o czwartej odjeżdżam, mam nadzwy-

czaj mało czasu, a jednak na główne punkty odpowiem, bo im 

prędzej się porozumiemy, tym lepiej rzeczy naszej się usłuży. 

 Na samym wyjezdnym pisałem do Ciebie list, w którym 

zgodziłem się, abyś pozostał w Galicji, opierając się głównie na 

tym, że O. Julian pozostanie w Rzymie. W tym ostatnim pomyli-

łem się: bardzo mi żal tego, a choć to niepięknie wygląda, wolę 

na stokroć cofnąć, aniżeli trwać w pomyłce. Myślałem, że jak 

pozostanie w Rzymie będę go mógł otoczyć miłością i sercem,  

i że on zbity i złamany dzisiaj, tu będzie mógł odżyć; kiedy tym-

czasem zostawiony sobie niemal samemu w Adrianopolu będzie 

się gryzł, coraz więcej w sobie zamykał i trawił się, aż nareszcie 

padnie ofiarą swego poświęcenia. Co mnie bardziej jeszcze łudzi-

ło, że w Rzymie prędzej odżyje, to niezmierna wdzięczność jego 

dla mnie za wszystkie oznaki przyjaźni i miłości, jakie mu dawa-

łem od chwili owej stanowczej audiencji. Ale nie rozważyłem 

wszystkiego, aby podciągnąć wszystko pod rachunek. Bez zaję-

cia stanowczego, obowiązkowego w Rzymie, O. Julian byłby 

niejako zawieszony w powietrzu, i cała moja najlepsza wola roz-
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wiałaby się z tym wiatrem. I tak na samym wyjezdnym przedsta-

wiłem mu myśl, aby był przełożonym domu w Rzymie; ale na-

tychmiast z jego odpowiedzi pokazało się, że to było niepodo-

bieństwem. Wyjechałem z przekonaniem, że nie w Rzymie jego 

miejsce. 

 Tymczasem napisałem do Ciebie, że możesz w Galicji po-

zostać, a ponieważ nasz biskup napisał mi owych dni, że bierze 

na siebie Twoje mieszkanie i utrzymanie, upoważniłem Cię, abyś 

mu oświadczył i swoją gotowość korzystania i moją wdzięcz-

ność. Było to w pośpiechu zrobione, pod ułudą owych dobrych 

stosunków przyszłych z O. Julianem. Dałby Bóg, abyś się z tym 

był nie śpieszył i aby telegram, który przed chwilą do Ciebie wy-

prawiłem, dosyć w porę przyszedł, by Cię od podobnego oświa-

dczenia powstrzymać. Ale jeśli rzecz już zrobiona, nie ma innej 

rady, jedno przyznać się do winy i naprawić, co się stało. 

 Teraz widzę jasno, co trzeba robić. O. Julian powinien jechać 

do Adrianopolu i zupełnie w takim charakterze i warunkach, jakie 

przedstawisz w swym liście. Nie potrzebuję więcej o tym mówić; tyl-

ko jedno dodam, że zamierzam to wszystko i w ten sposób wykonać. 

Zresztą jest to moja pierwsza myśl wyraźnie od Pana mi dana i bar-

dzo żałuję, że od niej na chwilę odstąpiłem. Ale widzę równie jasno  

i najjaśniej, że w Wołkowcach powinieneś stanąć Ty, mój drogi Oj-

cze Walerianie. Nie ma zgoła innej rady. Ta kiedy mi przyszła, do-

piero wtedy rozjaśniło mi się na horyzoncie naszego Zgromadzenia. 

Dom Wołkowiecki, czy jak się on będzie nazywał, powinien być 

rzeczą poważną, silną i prawdziwie zakonną, i odpowiedni powinien 

być tej rzeczy początek i fundament. Kiedy tam posyłałem Ojca Le-

ona, a to, co mówię ma zostać, szczególniej jak na teraz zupełnie 

między nami; czyniłem to z drżeniem serca i nie bez troski. Kochany 

Ojciec nie ma myśli jasnej przewodnej, nie ma trafności i taktu  

w postępowaniu, nie ma namaszczenia w życiu, że o innych rzeczach 

nie wspomnę; Pan Bóg może mu to da jeszcze, ale dotąd tego nie ma. 

Nie dziwię się, że mu już pierwsze kroki nie udały się. A cóż dopiero 



 

71 

nadal będzie, kiedy się znajduje w zetknięciu z takimi dwoma ludźmi 

jak Alfons i Eustachy, którzy tyle mają przeciwnych stron dodatnich, 

i takie piękne już tam na miejscu złożyli tego dowody? O. Leon nie 

może razem iść z nimi, zwłaszcza że tu idzie o rozwijanie dzieła 

przez nich rozpoczętego, i które powinno zachować ten sam charak-

ter porządku, poświęcenia, namaszczenia, jaki oni mu dali. Ja tu 

pięknie Ci dziękuję, mój drogi O. Walerianie, za cały obraz tego 

działania obu Ojców, jaki skreśliłeś w pierwszym swym liście pisa-

nym z Wołkowiec, a odesłanym mi ze Lwowa przez O. Leona. Cie-

szyłem się serdecznie i dziękowałem Panu za tę Jego łaskę, zapo-

minając zgoła w onej chwili, czy Ci Ojcowie dopuścili się jakich 

win, albo choćby też zbłąkań i pomyłek. 

 Z O. Alfonsem mam najmocniejszą nadzieję, że przyjdę w Pa-

ryżu do zupełnego porozumienia, nie trzeba będzie wcale udawać się 

do Papieża, który zresztą trzykroć, czterykroć, to samo mu powie-

działby, co Ojcu Julianowi. Mam tedy nadzieję, że O. Alfons i O. Eu-

stachy zachowani zostaną do tego dzieła, które z łaski Bożej roz-

poczęli. Ale sam wzgląd na tych Ojców, a tym bardziej wzgląd na 

dzieło, nakazuje mi w sumieniu, przed Bogiem, abym mu dał taki 

fundament, na którym dopiero rozwijać się będzie mogło. Twoje 

przełożeństwo będzie tym fundamentem. Rzecz dziwna, dotąd o To-

bie nie myślałem. Były ku temu rozmaite podrzędne przyczyny, któ-

re zdają się to tłumaczyć; mnie się jednak zdaje, że główną przyczy-

ną jest dopuszczenie Boże, czyli raczej Jego sposób gospodarzenia  

w naszych rzeczach, wskutek którego, jak mu się podoba, i co, i kie-

dy mu się podoba, podsuwa nam i wprowadza w życie. Dość, że dziś 

Twoje przełożeństwo w Wołkowcach stoi przed moją myślą, jako 

rzecz najprostsza, najwłaściwsza, najpoważniejsza, najskuteczniejsza 

i ostatecznie mówiąc, jako myśl i wola Boża. A razem z tą myślą  

w głębi duszy jest jakieś Boże przekonanie, że od tej chwili ta rzecz 

stanie jak stanąć powinna, i Bóg jej z wielkim upodobaniem błogo-

sławić będzie. 

 Widzisz tedy, mój drogi Ojcze Walerianie, wobec czego  
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w tej chwili się znajdujesz, i nie wątpię ani na chwilę, że w Two-

jej własnej duszy jest echo Boże mojemu głosowi odpowiednie,  

i że sam uznajesz całą słuszność, odpowiedniość, konieczność,  

a w końcu charakter Boży tego, co mówię. Idzie teraz o pogodze-

nie tego nowego stanowiska Twego z dalszą pracą i dokończe-

niem Twego dzieła. A ja Ci tu śmiem z góry powiedzieć, żebyś 

ani krzty nie wątpił o tym, że się to da pogodzić. Twoje dzieło 

jest także wolą Bożą, i to uprzednią zaprawdę; i do tamtego trze-

ba zastosować to, co następnie przychodzi. Ale jak się to następ-

ne da zastosować i pokaże się, że tamtemu nie przeszkadza, to  

i drugie jest równym obowiązkiem. Ja Ci daję następny sposób. 

 Na pierwszy rok, którego Ci szczególnie potrzeba do napi-

sania drugiego tomu, bo już trzeci, jak mówiłeś wymagać będzie 

lżejszej pracy, osiądziesz w Dźwiniaczce jako kapelan tych pań, 

a O. Skrochowski niechby pozostał rektorem w Wołkowcach  

i z O. Alfonsem dalej prowadził rzecz rozpoczętą. Gdyby nie by-

ło sposobu niechby była jedna tylko klasa. Twoje przełożeństwo 

przez ten rok byłoby raczej nominalne, a właściwie dyrygujące  

i kontrolujące. Przypatrzyłbyś się zresztą i o widokach na przy-

szłość pomyślał. Więc w najgorszym razie, gdyby nie przyszła 

żadna znikąd pomoc, a O. Leon wrócił do Rzymu jako członek 

rady, bylibyście a z Wami zakład, w tym samym stanie, co teraz 

przez rok jeszcze jeden. Jednakże są rozmaite nadzieje pomocy. 

Najpewniejszą w tej chwili i zupełnie z łaski Bożej pewną jest 

brat Wincenty Moszyński, który w przciągu września i najdalej 

października otrzyma wszystkie święcenia. W październiku,  

a najdalej w listopadzie będziemy go mieli u siebie, a w nim 

znajdziecie w sferze, która jest jego, bardzo dodatni żywioł. Jest 

on urodzony na ekonoma i gospodarza, w roli i w dobytku, a przy 

tym będzie nieocenionym w usługach koło dusz, w spowiadaniu 

wieśniaków, przy umierających, itd. 

 Jest także O. Adolf. To do Ciebie będzie zależało, czy go 

weźmiesz do siebie. Najlepszym ułożeniem rzeczy wydawałoby 
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się mi, gdybyś go zachował przy sobie w Dźwiniaczce; nie wiem 

tylko, czy to będzie możebnym, aby tam dwóch było. Niechby 

był rodzajem proboszcza dla ludności łacińskiej w Dźwiniaczce. 

Zresztą, to są szczegóły do ułożenia. Myślę dalej, że ks. Lewicki 

zdecyduje się przyłączyć do nas za mojej bytności w Paryżu, 

szczególniej, jak się dowie, że Ty jesteś przełożonym. Ale o tym 

obszerniej z Paryża. Wtedy może i o drugiej klasie pomyśleć bę-

dzie można. Pamiętaj, że mamy jeszcze w odwodzie Lutrzykow-

skiego. Ci są przynajmniej na pierwszym planie. Masz tedy  

w całkowitości myśl moją. Już powiedziałem, że nie wątpię o od-

powiedzeniu jej z Twej strony. Tylko ten jeden jest sposób wyj-

ścia, ale zarazem będzie to zbawieniem i zapewnieniem na przy-

szłość. 

 Odpowiedz mi czym prędzej do Paryża, bo bez tego nic nie 

mogę pisać do O. Leona. Zresztą on mnie prosił o pozwolenie 

przyjechania do Paryża, i ja mu je dałem. Jest to nieszczęśliwe 

takie jeżdżenie; ale O. Leon napisał mi pierwszy list z Wołkowic 

tak zamieszany, iż widziałem, że trzeba nam się porozumieć. 

Teraz dzięki Bogu niczego podobnego nie będzie potrzeba. Lecz 

tymczasem być może, że on tymi dniami będzie przez Jarosław 

przejeżdżał. W takim razie najlepiej by było, żeby z Paryża wró-

cił do Rzymu. (Odpowiedz mi i co do O. Adolfa). 

 O mój najdroższy O. Walerianie, jaki Pan Jezus dla nas ła-

skawy! Teraz się rysują zbawienne skutki tego rzekłbym śmiertel-

nego kryzysu, przez który przeszliśmy! Zgromadzenie we wnętrzu 

swoim uzdrowione od choroby dualizmu, oczyszczone od błędnych 

naleciałości, postawione na swojej właściwej drodze; a tuż zarazem  

i dwa najważniejsze dzieła Zgromadzenia, Adrianopol i Wołkowce, 

postawione na mocniejszym gruncie, i opatrzone w warunki życia  

i lepszej przyszłości. Teraz nam tylko dziękować i być wiernym Jego 

łasce. 

 Dziękuję Panu Jezusowi, że mi to dał wszystko napisać w tym 

krótkim czasie, przyciskam Cię do serca z wielką miłością i z wielką 
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wdzięcznością za Twoje całe postawienie się tak poczciwe i Boże  

w tej sprawie, i polecam Cię najobfitszej łasce Jego. 

  Twój w miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr 

 

40.  List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 308) 

 

Paryż, 8 sierp.[nia] 1880 [r.] 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Przyjechaliśmy wczoraj wieczorem jak najszczęśliwiej do 

Paryża po przenocowaniu w Macon. Już w tym ostatnim miejscu 

spałem lepiej niż w Aix-les-Bains, a tu w Paryżu już niemal do-

brze. Deo gratias! 

 Dzisiaj nikogo nie widziałem i tak się urządziłem, że wi-

dzieć nie będę. Idzie mi o popisanie naprzód wszystkich listów. 

Ciebie bym prosił, mój najdroższy Ojcze Walerianie, o przysła-

nie mi niezwłocznie listu, który gdzieś u Ciebie musiałem zosta-

wić od Ojca Kalinki, tego co otrzymałem w Aix les Bains i Wam 

go tam czytałem. A prócz tego prosiłbym jeszcze o list od Ojca 

Pawła, którego nie miałem czasu przeczytać. 

 Czuję się dzięki Bogu przy siłach, ale proszę się bardzo za mnie 

modlić. Zresztą zachowajmy w tych szczególnie okolicznościach te 

trzy rzeczy: pokorę, miłość i ufność w Panu nieskończoną. O. Al-

fonsa tu nie zastałem, ale był list od niego do O. Władysława, że je-

dzie do Rzymu spodziewając się jeszcze tam mnie zastać, mimo tele-

gramu mego, że wyjeżdżam; w razie zaś, gdyby już nie zastał, poś-

pieszy za mną do Paryża. 

 Był znowu list od O. Leona, że przybędzie tu do Paryża 

około 10-go, a więc pojutrze. Było to złe nieuchronne. Niczego 

złego się nie obawiam. W tej sprawie Pan Jezus sam prowadzi 

wszystko, a to nawet, co się wydaje mniej pomyślne, już się 

nieraz obróciło i obróci się teraz jeszcze, i do końca na lepsze. 



 

75 

Tak stoją teraz rzeczy. Czekam odpowiedzi, a zarazem wiadomo-

ści, kiedy wracasz do Rzymu. Przyciskam Cię do serca i Panu 

polecam. 

 W miłości Jezusa i Maryi Twój zawsze ks. Piotr 

 

41.  List do O. Pawła Smolikowskiego CR (ACRR 3416) 

 

Paryż, 12 sierpnia 1880 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Pawle. 

 Z Rzymu już nie zdążyłem pisać do Ciebie przed wyjazdem 

dla nawału zatrudnień, wyjechałem stamtąd 3 sierpnia, a tu staną-

łem siódmego, dzięki Bogu szczęśliwie. Po drodze w Aix les 

Bains O. Walerian, u którego się zatrzymałem przez 24 godziny, 

dał mi do czytania Twój list z 25 lipca, a tu w Paryżu przedwczo-

raj otrzymałem wprost Twój list z 26 lipca. Oba listy wielką mi 

sprawiły przyjemność. 

 Bądźcie tedy spokojni co do Waszej misji; Ojciec Julian  

w przyszłym, da P.[an] Bóg miesiącu, uda się do Adrianopola. 

Przyjmuję bardzo chętnie zrzeczenie się z asystenctwa O. Szy-

mona na korzyść O. Juliana i korzystam z tego, wyrażając Wam 

moją intencję, aby O. Julian był i członkiem rady i asystentem,  

a prócz tego, żeby się zajął bezpośrednio urządzeniem i prowa-

dzeniem seminarium bułgarskiego. Nie wiem, gdzie teraz jest  

O. Tomasz, bo bym to jemu pierwszemu zaraz napisał. Trzeba 

bowiem wiedzieć, że ja w Rzymie będąc, byłem się zachwiał  

w pierwszej mojej myśli posłania do Was O. Juliana. Pozostawie-

nie go w Rzymie wydało mi się z pewnych względów korzyst-

niejszym; lecz to się stało pod wpływem uczuciowych wrażeń, 

które mi w onej chwili kazały pójść za pewnym popędem serca. 

Ale bliższe zastanowienie się nad rzeczą i listy odebrane od Was,  

które mi wykazały do jakiego stopnia obecność wśród Was  

O. Juliana jest przez Was samych ułatwioną, a więc, że tym bar-
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dziej może być korzystną i zbawienną, kazały mi zmienić zdanie 

i powrócić tym silniej do pierwszej myśli i postanowienia. Więc 

już napisałem do O. Juliana o tym, prosząc, aby był gotów  

w przyszłym miesiącu udać się do Adrianopola. Z jego strony nie 

będzie żadnej trudności. 

 Widzisz tedy, że ja chcę otoczyć wszelką ufnością z mej strony 

O. Juliana i dać mu jak największy udział w sprawach misji, rozumie 

się zachowując przełożeństwo i wszelkie prawa przełożeństwa  

O. Tomasza. Ty mój Ojcze Pawle idź z nim ręka w rękę, a wiem, że  

i O. Szymon to samo uczyni. Pójdą następnie i inni za Wami. O przy-

szłości nie masz co wspominać przed O. Julianem. Ani pisz, ani mów 

do niego o tym, co nazywasz swoją zdradą, to wcale niepotrzebne. 

Tyś zrobił swój obowiązek, on to dobrze rozumie i nie ma Ci tego za 

złe, a na co zwracać myśl naszą do niemiłej przeszłości? Starajmy się 

uczynić teraźniejszość jak najmilszą i jak najkorzystniejszą. 

 Zdaje się, że O. Kalinka będzie musiał pozostać w Galicji,  

a nawet stanąć na czele naszej fundacji wołkowieckiej, czyli galicyj-

skiej, bo nie wiem, czy się ta fundacja w Wołkowcach utrzyma. Ale 

to nic nie przeszkadza Waszym sprawom i ich dobrej reprezentacji  

w Rzymie. Stanęło to wszystko na dobrej i pewnej stopie, a mieć tam 

będzie u Was mojego zastępcę. A tu w Rzymie nic się nie popsuje. 

 Rzeczywiście co za łaska! Pan Jezus z największego zamie-

szania i tego, co groziło upadkiem Zgromadzenia, wyprowadził 

większy porządek i ustalenie na razie, a na przyszłość najlepsze 

nadzieje. Za wszystko niech będzie pochwalony, za wszystko Mu 

chwała, wdzięczność i miłość! Tyle na dzisiaj moi najdrożsi. 

Dodaję tylko, że na przyjazd młodych Bułgarów zgadzam się; 

proszę mi tylko powiedzieć jakim sposobem będą oni mogli 

przyjechać do Rzymu? To wszystko dzieci, rachując trzeciego Ja-

sia; kto ich przywiezie? Trzeba się nam w tej rzeczy porozumieć, 

a może najlepiej odłożyć do przyjazdu O. Juliana do Was, który 

rzecz bliżej zbada. Jednakże proszę mi zaraz swoje zdanie pisać. 

Przyciskam Cię do serca, mój drogi O. Pawle, razem z Tobą bło-
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gosławiąc wszystkich najobfitszymi błogosławieństwami Boży-

mi. 

W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy - ks. Piotr 

 

42. List do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 2039)  

 

Paryż, 20 sierp.[nia] 1880 [r]. 

 

 Mój najdroższy w Panu Ojcze Walerianie. 

 Jutro z rana odjeżdża O. Alfons i zabiera z sobą O. Adolfa. 

Niechże im Pan Jezus błogosławi na drogę! 

 Ojciec Alfons przyszedł do zupełnego, o ile na dzisiaj być 

może, porządku ze Zgromadzeniem. Jest on w innym położeniu 

względem Zgromadzenia aniżeli O. Eustachy. Ten ostatni złożył 

śluby bezwarunkowe, tak jak O. Julian; i dlatego wyrok papieża 

w sprawie O. Juliana i do niego równym prawem się odnosi, trze-

ba żeby się poddał i został w Zgromadzeniu. Zaś O. Alfons, 

chociaż nie zewnętrznie, położył jednak we wnętrzu swoim wa-

runek przy składaniu ślubów; warunek, że jeżeli „Reguła” będzie 

zmieniona, to go śluby nie będą obowiązywały. Ten warunek jak-

kolwiek in foro externo nic by mu nie pomógł, jednakże przed 

spowiednikiem i przed Penitencjarją ma pewne znaczenie, i opie-

rając się na nim mógłby żądać dyspensy; w każdym razie nic 

dziwnego, że on sam uważa swój ślub za nieważny, a nawet mo-

że myślał, że wskutek takowego powinien opuścić Zgromadze-

nie. W tej myśli pisał do mnie, że chce wystąpić, w ten sposób 

wyrażał się w Rzymie przed kardynałem i dopiero tu w Paryżu 

zmienił pod pewnym względem swe zdanie. Ja mu tutaj starałem 

się całą kwestię, na ostatnią kapitułę wniesioną, rozświecić 

wszechstronnie, a szczególniej z tej strony, z której on jej nie 

znał; to jest ze strony historii Zgromadzenia, historii „Reguły”  

i stosunków ze Zgromadzeniem Niepokalanek. W tym celu da-

łem mu do przeczytania całą relację przedstawioną na kapitule 
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przeze mnie, a zarówno uczyniłem przed nim dokładne zdanie 

sprawy z audiencji u Ojca Św.[iętego] dnia 22 lipca i jakie ma 

znaczenie wyrok wydany przez niego. O dwie rzeczy chodziło mi 

na kapitule i przed papieżem: naprzód o nasze prawo i słuszne 

jego użycie w poprawieniu „Reguły”; następnie o zniesienie dua-

lizmu i opozycji w Zgromadzeniu, o przyznanie władzy wszyst-

kich jej praw. Oba punkty, oba wnioski były uroczyście i stanow-

czo zatwierdzone przez Papieża, w sposób jakiegośmy zaledwie 

spodziewać się mogli. O. Alfons mi wyznał, że O. Julian opowie-

dział mu audiencję papieską zupełnie w ten sam sposób, w który 

i ja mu ją opowiedziałem i przyznał, że dopiero teraz poznaje  

i widzi całą doniosłość papieskiego wyroku, i że to bardzo przy-

czynia się do zmiany jego w zdaniu. Lecz ja prócz tego zewnętrz-

nego i prawnego, że tak powiem, wystawienia rzeczy, starałem 

się i z innej strony oświecić sumienie O. Alfonsa. Starałem się 

mu wykazać, że warunek, jaki do ślubów swoich dodał, był już 

dlatego nieważny, że on nie miał prawa go uczynić. Śluby jego 

nie były prywatne, które dowolnie możemy przydatkami lub wa-

runkami rozszerzać lub zwężać: były publiczne i obustronne, 

stanowiące jakoby kontrakt, którego znaczenie dla obu stron 

powinno być jednakowe, wykluczające przeto wszelki warunek 

kryjomy. Więc nie miał prawa, i czyn z natury swojej jest nie-

ważny. Prócz tego stawianie takie warunku, jeżeli się zważy na 

głębszą i mistyczną naturę ślubu, z tą naturą się nie zgadza. Albo-

wiem ślub z natury swojej jest de meliori bono, i to w przypu-

szczeniu (szczególnie w tym razie), że Pan Bóg chce od nas tego 

melius bonum, a więc idzie o wolę Bożą. Warunek tedy jedyny,  

jaki jest zgodny z naturą ślubu jest ten: Panie jeżeli Ty tego 

chcesz, i to co Ty chcesz, i jak Ty chcesz. Otóż, czy mógł Ojciec 

Alfons o swoim warunku powiedzieć: Panie ja wiem, że Ty 

chcesz, abym uczynił ten warunek, a przynajmniej przypusz-

czam, i dlatego że Ty tego chcesz, więc to czynię. Ani pomyślał 

o tym, tylko uczynił z własnego popędu, z czynności własnej.  

A najlepszym tego dowodem jest to, że kiedy teraz z wyroku sa-
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mego papieża dowiedział się, że „Reguła” taka, jaka była nie za-

sługiwała na takie przy niej zawarowanie się, że przeto warunek 

nie mógł być natchniony mu przez Pana Boga, on jednak taką ma 

trudność w odstąpieniu od niego. Skutek i kara za własną czyn-

ność!  

 Te tedy punkty starałem się wytłumaczyć Ojcu Alfonsowi, 

a wielce mi o to chodziło, abym ich Tobie udzielił, drogi Ojcze 

Walerianie, byśmy razem stanęli na jednym i tym samym stano-

wisku względem tego Ojca. O. Alfons bardzo był powolnym  

w słuchaniu tych wszystkich racji, a zaraz niemal od początku 

ożywiony chęcią pojednania się i pozostania z nami, i szczerego 

a najchętniejszego współpracowania. Pierwszą stronę, zewnętrz-

ną i prawną, chętniej przyjmował; drugą, wewnętrzną i mistycz-

ną, która bardziej jego winę wykazywała, przyjmował z większą 

trudnością. 

22 sierpnia 1880 [r]. 

 Od zaczęcia tego listu dwa dni upłynęło. Wczoraj z rana 

wyjechał O. Alfons z Adolfem. Wieczorem telegrafowałem do 

Ciebie. Dzisiaj dalej ten list pisałem i teraz chcę go skończyć, 

żeby przecież uprzedził kochanych naszych pielgrzymów. Sta-

nęło tedy na tym z O. Alfonsem, że ja mu dam czas do lepszego 

zastanowienia się i przez modlitwę przyjścia do jednego rozu-

mienia ze mną; bo mu trudno tak od razu zmienić swoje uczucia, 

trzeba mu czasu i modlitwy na to, jak powiada; ja zaś to dobrze 

rozumiem, i powiedziałem jemu samemu prawdziwą przyczynę 

tego. Jest to zwykły skutek, a zarazem kara za zatwierdzenie się 

w swoim własnym widzimisię i swej własnej czynności (jak on 

to uczynił w postawieniu onego warunku), że potem z trudnością 

tylko i powoli umysł i dusza przychodzą do poznania prawdy  

i przyjęcia, czego ona wymaga. Przekonawszy się wszakże o do-

brej woli O. Alfonsa, dałem mu ten czas potrzebny do przyjścia 

do zupełnego wewnętrznego porządku, ale wziąłem od niego za-

pewnienie, że on tego szczerze pragnie, a zarazem przyrzeczenie, 
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że będzie zarówno szczerze nad tym pracował. Następnie wyma-

gałem od niego zapewnienia, że przez cały ten czas będzie tak 

postępował, jak gdyby nie było żadnej niepewności, że władzę 

będzie całkowicie uznawał i posłuszeństwa w zupełności prze-

strzegał. Na co on bez żadnego zastrzeżenia przystał; i uczynił 

najlepsze oświadczenia. Tak tedy stoją rzeczy z O. Alfonsem, 

który zresztą przyrzekł użyć całego swego wpływu i na O. Eusta-

chego i na panią Koziebrocką, aby i oni stanęli w porządku. 

 Przez O. Alfonsa posłałem (z pieniędzy wziętych przez  

O. Leona od O. Eustachego) dla Ciebie w osobnym pakiecie 600 

flor. na przeszłe i przyszłe bieżące wydatki, a dla pątników dałem 

na drogę 250 flor. Funduszu po pani Haller nie mogę przezna-

czyć na fundację galicyjską, bo jest już cały spożyty przez dom 

rzymski. A teraz co do spraw naszej fundacji. Punkt pierwszy, 

którym jest opuszczenie Wołkowiec, któryś tak stanowczo posta-

wił jako warunek sine quo non niemal, muszę Ci naturalnie przy-

znać. Czynię to bez żalu, czynię z przekonaniem nawet, że 

opuszczenie ma swoje wielkie korzyści. Chciałbym jednak mieć 

szczególny wzgląd na przyrzeczone uroczyście pani Koziebrodz-

kiej zajęcie się wychowaniem jej syna, które zdaje mi się, łatwo 

się da pogodzić z opuszczeniem Wołkowiec. 

 Drugi punkt jest miejsce, dokąd się mamy przenieść. Otrzy-

małem przed parą dniami ponowne wezwanie od Skrochowskie-

go z Ropy, które Ci osobno prześlę. Tam w tej chwili, jak powia-

da,  są dwie, a może nawet trzy stancyjki do zajęcia. Więc nie ma 

o czym w tej chwili mówić. W Ustrobni jest kąt mało co przy-

stępniejszy od Wołkowiec; O. Przewłocki zna go dobrze. Ale po 

co gdzie indziej szukać, kiedy mamy najlepsze miejsce we Lwo-

wie samym? Franciszkanki z ulicy Piekarskiej opuszczają we 

wrześniu stary swój domek na tej ulicy, mający ze 20 stancji. 

Możemy go nająć na jeden rok i zobaczyć, czy to nie najlepsze 

miejsce, alboliteż, czy inne lepsze w samym Lwowie nie odkryje 

się? To ma zaś tę korzyść przed innymi, żebyś mógł się tam zaraz 



 

81 

osadowić z Twoją biblioteką i dokumentami, i bez żadnej przer-

wy ciągnąć dalej swą pracę. Na dwa lub trzy lata ten dom nam 

wystarczy, a Ty tymczasem pracę da Bóg ukończysz. 

 Trzeci punkt, co mamy robić? Ten jest punkt najgłówniejszy  

i trzeba się nam dobrze porozumieć, a mam nadzieję w Panu, że to 

łatwo przyjdzie. Widzę teraz, że powinienem odstąpić od pierwszej 

mojej myśli tworzenia kolegium czy gimnazjum podług programu 

rządowego, dla dzieci obywatelskich. Widzę natomiast, że trzeba się 

nam wziąć do utworzenia szkoły Rusinów, chociaż niekoniecznie  

w tym pierwszym roku. Owszem ten pierwszy rok trzeba nam mieć 

koniecznie wolny, aby ułożyć dokładny program i cały system wy-

chowania, nasz program i nasz system. Jestem pewien, że z Ojcem 

Stefanem, który już mnie zapewnił o całym swym współdziałaniu jak 

najchętniejszym, przy jego zasobach, znajomości rzeczy, ta rzecz 

może pomyślnie stanąć, byleśmy się do niej na serio wzięli. Jestem 

przekonany, że można będzie sprowadzić do lat 6 nauczanie, które 

oni w 8 latach dają, i jeszcze lepiej nauczyć wszystkiego poprawiw-

szy metody. Rząd na wszystko pozwoli, jeżeli będzie szło o szkoły 

ruskie tylko, na metody i rozkład czasu; czyli raczej nie będzie się 

mieszał, bylebyśmy pracowali nad Rusianami, a potem dobre skutki 

pokażą, że nasz sposób wychowania jest lepszym. To jest tak wielką 

korzyścią, że wcale nie żałuję opuszczenia pierwszej mojej myśli, 

owszem cieszę się z tak dobrej sposobności do korzystnego otwarcia 

naszego zawodu. A więc przez ten rok ułożyć nasz program i zebrać 

materiały i kilku uczniów Rusinów do otworzenia na rok przyszły 

szkoły rusińskiej. 

 Punkt czwarty, co przez ten rok we Lwowie robić? W Dźwi-

niaczce na kapelana zostawić Ojca Adolfa. We Lwowie osiądziesz 

Ty i dwaj Ojcowie z Wołkowiec, z dwoma swymi uczniami, dla 

których będą wykładali to, co w drugiej klasie się wykłada. Tym 

sposobem nie zerwie się od razu z panią Koziebrodzką i jej dziec-

kiem, a jeżeli Pan Bóg dopomoże, to może i wcale się nie zerwie. 

Bo i na następny rok, jeżeli da Pan Bóg, że się znajdzie paru profe-
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sorów do otworzenia pierwszej klasy rusińskiej, to tamci będą mo-

gli dalej prowadzić swoich dwóch uczniów przez trzecią klasę,  

i tak następnie, aż póki się nie urwie, a jak się urwie, to wtedy bę-

dzie czas umieścić tych chłopców gdzie indziej, albo lepiej jeszcze 

zamienić ich na konwiktorów u siebie i posyłać na nauki do gim-

nazjum. We Lwowie takie zaradzenie mamy zawsze pod ręką, więc 

się na nic nie narażamy biorąc tych chłopców teraz do siebie. Myślę 

nawet, że i obu synowców Skrochowskiego, którzy w tej samej są 

klasie, możemy na tych warunkach wziąć również do siebie; będzie 

to i dla O. Eustachego i dla jego brata niemała, zdaje mi się, pocie-

cha. Jeżeli nic nie masz przeciw temu, to upoważnij natychmiast  

O. Eust.[achego] dać znać bratu. Wakacje się kończą. Tymczasem 

przez ten rok ci ojcowie będą mieli co robić, a inaczej nie mieliby 

dostatecznego zajęcia. A na przyszły rok pokaże się, co robić, czy 

ich, to jest tych chłopców, posłać do gimnazjum, czy dalej uczyć. 

Zaś do materialnego prowadzenia domu we Lwowie spodziewam 

się, że już w listopadzie będę mógł przysłać do Was dziś brata,  

a wtedy Ojca Moszyńskiego. 

 Te są główne punkty, mój drogi Ojcze Walerianie, mające  

w moim przekonaniu służyć w tej chwili jako warunki naszego sta-

nięcia w Galicji. Rozumie się, że jeżeli masz co przeciwko nim, 

wszystkie Twoje uwagi najsumienniej rozbiorę i nie będę w niczym 

upartym, ale z mojej strony wyznam, że będzie mi bardzo miło, 

jeżeli te moje widoki znajdą u Ciebie uznanie, bo mi się doprawdy 

wydają odpowiednie i najodpowiedniejsze. Zresztą szukamy obaj 

prawdy i dobra naszego wspólnego Zgromadzenia, więc w każdym 

razie łatwo się porozumiemy. Nie miałem czasu rozprowadzać 

przedmiotu i dodawać uwag pobocznych i licznych i ważnych. Ale 

te Ci się same nastręczą. Tak samo po tak długim liście, przy chęci 

wyprawienia go koniecznie dzisiaj, nie mam czasu innych punktów 

poruszać. Jeżeli co ważniejszego mi stanie na myśli, to jutro będę 

się starał drugi liścik za tym wysłać. Dodaję tylko, że O. Alfonsowi 

udzieliłem wszystkich tych myśli i widoków, i że na wszystko się 

zgodził i pomagać przyrzekł. Prócz tego bardzo jest zadowolony  
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z Twego przełożeństwa i twierdzi, że nim również będzie O. Eusta-

chy, i że możesz na nich rachować. 

 Spieszę się skończyć, aby ten list wysłać już i tak spóźniony; 

mam nadzieję, że go jeszcze odbierzesz przed przybyciem O. Alfon-

sa, który się ma w Krakowie zatrzymać. Prócz tego pozwoliłem  

O. Adolfowi jeden dzień zabawić w Tarnowie. Przyciskam Cię do 

serca, mój najdroższy O. Walerianie i bardzo, bardzo Panu Jezusowi 

polecam. A dziękuję Ci za całą Twoją miłość, wierność, zacność, 

delikatność nawet, które umiem w Panu ocenić. 

  W miłości Jezusa i Maryi Twój najoddańszy ks. Piotr 

 

 

43.  List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 310) 

 

Tournay, 2 września 1880 [r.] 

adresse: Boussu (Hainnaut) Belgique 

 a l’Orphelinat 

 

 Mój drogi Ojcze Walerianie. 

 Opuściłem Paryż w poniedziałek 23 sierpnia, ale przyjecha-

łem do Belgii dopiero w sobotę 28-go tm., bo musiałem wstąpić 

po drodze do znajomych. Od paru dni jestem w Tournay, żeby się 

rozmówić z administratorem. Zdrowie moje dzięki Bogu daleko 

lepsze, sen mi zupełnie wrócił. 

 Mam tu wiele do czynienia, bo muszę i na listy odpisywać 

szczególniej z Galicji, gdzie rzeczy zdaje się, że dobrze pójdą za 

łaską Bożą. O. Kalinka zupełnie się ze mną na plan zgodził, przy-

jąwszy wprzódy z zupełnym poddaniem się przełożeństwo.  

O. Leon sam się zrzekł przełożeństwa. Przyjedzie do Rzymu za-

miast Ojca Kalinki. O. Alfons prosił o czas, aby przyjść w sumie-

niu swoim do porządku, ale tymczasem przyrzekł zupełne posłu-

szeństwo, ugodził się na opuszczenie Wołkowiec, itd. itd. i przy-



 

84 

rzekł nie tylko być posłusznym, ale dopomagać we wszystkim  

O. Kalince. Mamy osiąść we Lwowie w domu sióstr na Piekar-

skiej i przenieść z sobą tam chłopców z Wołkowiec. O. Kalinka 

okazuje się we wszystkim jako najlepszy zakonnik, w czym ja 

widzę prawdziwą i wielką łaskę Bożą. Deo gratias. Tyle naprędce 

głównych wiadomości. Ten zaś list, dlatego do Ciebie dziś piszę, 

nie czekając, kiedy będę miał wolniejszą chwilę do obszerniej-

szego wynurzenia się, że jest ważna sprawa tycząca się funduszu 

zapisanego nam przez panią Helclową. Ojciec Kalinka prosi o ten 

fundusz na wydatki pierwszego osiedlenia się we Lwowie w opu-

szczonym domu, a przy tym i na zapewnienie utrzymania na czas 

pewien. Ja mu tego żadną miarą odmówić nie mogę. Więc mój 

najdroższy Ojcze Walerianie, proszę Cię zastosować się do tego, 

i na ten fundusz nie rachować dla domu rzymskiego. Pan Jezus to 

innym sposobem zastąpi. Habete fidem Dei! A nam tak dobrze 

było żyć z tą wiarą w Bogu od lat już przeszło czterdziestu! I jak 

to Panu Bogu miło! Już nam tym samym to pokazuje, że tak  

o nas myśli. Ja nie mogę się dosyć nacieszyć i zarazem nadzięko-

wać Panu za tę taką Jego nad nami Opatrzność!  

 Tyle na dzisiaj mój najdroższy Ojcze Walerianie. Spodzie-

wam się w tych dniach obszerniej się rozpisać. Jakże ze zdro-

wiem? Polecam Cię najserdeczniej Panu. Wszystkich błogosła-

wię. Proszę do mnie pisać. Pan Jezus z nami.  

     W Jego miłości najoddańszy ks. Piotr 

 

44.  List do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 311) 

 

Rumillies pod Tournay, 3 września 1880 [r.] 

 

 Drogi mój kochany Ojcze Walerianie. 

 List Twój z 27 sierpnia dopiero przed dwoma dniami otrzy-

małem w Boussu na samym wyjezdnym, i korzystam z pierwszej 
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chwili wolnej, aby Ci odpisać, i jak życzysz punkt po punkcie. 

 Trudność, czy dom we Lwowie odpowie oczekiwaniom nie 

zdaje mi się być trudnością, bo go nie kupujemy tylko najmujemy 

w tej chwili, więc choćby się pokazały jakie niedogodności można 

je łatwo znieść tymczysem, szukając czegoś lepszego. Ten dom 

mieć będzie zawsze tę dogodność, przewyższającą wszystkie mo-

żebne chwilowe niewygody, że nas osadza we Lwowie i daje nam 

wszelkie wygody do tego pobytu przywiązane, a których nigdzie in-

dziej mieć byśmy nie mogli. 

 Co do przysądzenia na Twój i fundacji tej użytek zapisu 

pani Helclowej nie ma także żadnej trudności. Nim do Ciebie pi-

sać dzisiaj zasiadłem, chciałem ją już widzieć załatwioną i dlate-

go wczoraj mając chwileczkę wolniejszą, chociaż w cudzym 

salonie i nie sam w nim będąc, znalazłem jednak sposób na napi-

sanie listu do O. Przewłockiego, gdzie mu dałem znać, żeby już 

na tę sumę nie rachował, bo ją przeznaczyłem na fundację gali-

cyjską i oddałem do Twego rozporządzenia. Nie wiedziałem rze-

czywiście, żem nią mógł był jeszcze rozporządzić, bo z tłumacze-

nia tej rzeczy danego mi przez Ojca prokuratora, byłem zrozu-

miał, że bank krakowski przysłał mu sumę odpowiednią na ra-

chunek tego zapisu. Wszystko to w porządku. Atoli jedna rzecz 

w tym wszystkim niemile mnie uderzyła, a to następne Twoje 

słowa. „Jeżeli Ojciec najdr.[oższy] nie odmieni w tym swej de-

cyzji, to ja tę jego odmowę będę musiał przyjąć jako uwolnienie 

mnie od posłuszeństwa, i z największą pociechą dla mojej natury, 

pojadę na mieszkanie do ks. biskupa krakowskiego”. W Twoich 

ostatnich listach, jako też w całym Twym postawieniu się obec-

nym, wszystko z łaski Bożej było tak dobre, czyste, zakonne, że 

te słowa przykro od tego odbijają i były zupełnie niepotrzebne. 

 Co do opuszczenia Wołkowiec przez obu ojców, zdaje mi 

się także, że nie będzie żadnej trudności. O. Alfons najcałkowi-

ciej się na to zgodził; nie tylko, ale przyrzekł z całej możności 

swojej dopomóc. Roztropnieś uczynił polecając O. Eustachemu, 
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gdyby się nie czuł w usposobieniu spokojnego udzielenia wszyst-

kiego pani Koziebrodzkiej, aby zostawił to Ojcu Alfonsowi jak 

przyjedzie. W ogólności list Twój do O. Eustachego jest dobry  

i bardzo, bardzo dobry; sprawił mi niewymowną pociechę i dzię-

kowałem Panu Jezusowi za łaskę Jego, która Ci go podyktowała. 

Jestem pewien, że sprawił na tym Ojcu także prawdziwe głębokie 

wrażenie, tak tchnął prawdą i siłą od Boga. Im dalej idziemy tym 

jaśniej widzimy, jakie to zbawienne przesilenie sprawił Pan miło-

sierny w naszym Zgromadzeniu przez te ostatnie w nim zajścia; 

Twój list do Ojca Eust.[achego] dowodzi, jak Ty sam, najdroższy 

mój Ojcze Walerianie, tę walkę przechodząc i woli Bożej odpo-

wiadając, za Jego łaską stanąłeś na najprawdziwszym gruncie za-

konnym, w najdoskonalszych warunkach odpowiedzenia całej 

łasce powołania, a zarazem wzbudza nadzieję, że całe to dzieło 

nowej fundacji za sprawą tejże łaski stanie podobnież i jak naj-

lepiej na tym samym gruncie. Do O. Eustachego, według Twego 

życzenia napiszę, skoro tylko będę mógł. Dzisiaj już nie będę 

miał czasu zapewne; zresztą, kto wie? Najlepszym do niego jed-

nakże listem będzie O. Alfons, jeżeli wiernie odpowie przyrze-

czeniem, jakie mnie uczynił. 

 I mnie się nie podobała ta, o której mi piszesz wycieczka 

jego do Krynicy. Powinien był mi o tym powiedzieć. Przychodzi 

mi na myśl, że można by to i na dobre tłumaczyć. Jeżeli jego za-

miary są szczere, jak mnie o tym upewniał, mógł był tam zbo-

czyć dla widzenia się z matką Marceliną w dobrym zamiarze. 

Wyrozumiawszy grunt moich usposobień względem niej i powo-

dy, które mi działać kazały, przypuściwszy zresztą, jak to musiał 

uczynić po decyzji papieskiej i jak się sam do tego przyznał, że  

w „Regule” były punkty wymagające sprostowania i popra-

wienia; mógł był powziąć zamiar niejakiego usprawiedliwienia 

mnie przed matką Marceliną i utorowania może drogi do poje-

dnania. Być to może; zobaczymy! W każdym razie źle zrobił, że 

samodzielnie tam się udał. Lecz też przychodzi na myśl, że się 

zapewne lękał, bym mu stanowczym zakazem w dobrych zamia-
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rach nie przeszkodził. Niedoskonałe to w tak doskonałym za-

konniku; jednakowoż na pewien wzgląd zasługuje. Raz jeszcze 

zobaczymy! 

 Co do chwili osiadania we Lwowie, co do tymczasowego 

umieszczenia tu lub ówdzie jednego lub drugiego Ojca, czy Al-

fonsa, czy Adolfa itd; słowem, co do szczegółów w wykonaniu, 

te wszystkie Tobie zostawiam i nie potrzebujesz do mnie odnosić 

się po upoważnienie. Dosyć, że mnie będziesz sprawiał o tym, co 

uczyniłeś, co czynisz i co czynić zamierzasz. A porzuć zupełnie 

proszę Cię, płonne obawy, żebym zdania nie zmieniał, co do opu-

szczenia na przykład Wołkowiec, albo nie przyjmował apelacji 

Twoich podwładnych bez Ciebie itd. itd. Bądź pewien, i czynię 

Ci to zapewnienie nie tylko, dlatego że o nie prosisz, ale dla za-

dośćuczynienia mojemu własnemu przekonaniu. 

3 września 1880 [r.] 

 Dla dobra Zgromadzenia i w celu przyjścia do tej pewności  

i siły,  jaką daje prawdziwa jedność, czynię Ci, powtarzam to zapew-

nienie, że bez porozumienia się poprzednego z Tobą nie będę nic 

przedsiębrał i rozporządzał w sprawach, które Tobie powierzyłem. 

Mój najdroższy Ojcze Walerianie, ja zupełnie rachuję na łaskę Bożą 

w Tobie, która zawsze dawać Ci będzie, to samo jasne widzenie 

rzeczy i tę samą dobrą wolę, jakiej dotąd dałeś dowody. Przyjęcie 

wszystkich wniosków mojego ostatniego listu z Twojej strony, jak  

z mojej strony odstąpienie od niektórych moich dawniejszych, wsku-

tek Twoich przedstawień, są zdaje mi się, rękojmią nie bez łaski Bo-

żej nam obóm daną, jak łatwo będzie nam się we wszystkim poro-

zumieć, kiedy doprawdy obaj się postawimy na gruncie Bożym,  

z jednej strony wyrzeczenia się siebie samego, z drugiej zatwierdze-

nia prawdy i woli Bożej. A więc ufajmy Panu miłosiernemu i idźmy 

bezpiecznie naprzód. On z nami coraz bardziej i bardziej będzie, i ca-

łą swą łaskę w nas ziści. 

 Dziękuję pięknie za wiadomości z Wiednia i ze Lwowa  
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o naszej sprawie. Z mojej strony mogę Ci następnych udzielić, 

która d.[nia] 28 sierpnia z Rzymu przesłał O. Przewłocki w liście 

do O. Władysława w Paryżu. „Gdzie jest obecnie O. Generał? 

Ojciec Święty przez kardynała (Ledóch.[owskiego]) kazał mu 

powiedzieć, że cesarz austriacki znowu jakiejś wysoko położonej 

osobistości wyraził wielkie zadowolenie z osiedlenia się Zmar-

twychwstańców w Galicji, i że wiele na nich liczy. Ojciec Święty 

pragnie, aby się szczerze tą misją zająć i dziwił się trochę, że  

O. Generał w tak ważnej chwili wyjechał do Belgii”. 

 Co do ostatniego punktu, można łatwo odpowiedzieć, że 

ważność sprawy jest w Galicji, o której mogę równie dobrze my-

śleć czy w Rzymie, czy w Belgii. Ale to pominąwszy, sama ta 

wiadomość jest bardzo miłą, i pokazuje do jakiego stopnia Pan 

Jezus w dobrych nas łaskach postawił u papieża i cesarza. Gdy-

byśmy po ludzku rzeczy sądzili, byłby powód do strachu, bo mo-

głoby się zdawać, że zanadto dobrze stoją, ale z Panem Jezusem 

nie ma się czego obawiać, bo to nie ludzie, ale On wszystko spra-

wił i urządził w ten sposób, i pewno nie na to, aby to później wy-

wracać. Prośmy tylko o łaskę wieczności. O swoim zdrowiu do-

nosi O. prokurator, że już po 4 godzin bywał ciągiem na nogach. 

Byle tylko nie nadużywał. Ojcu Leonowi nie mogę przesłać 

Twego listu do Ojca Eustachego, bo jest teraz nad morzem u pani 

Zamojskiej, a ja nie mam adresu. A o tym, że mu dałem jakieś 

pieniądze do wysłania ich Tobie, a że on je oddał Kosiłowskie-

mu, o tym nic zgoła nie wiem. Tu w Belgii, zdaje mi się, że 

wkrótce da P.[an] Bóg wszystko zakończę i będę mógł niezadłu-

go stąd wyjechać. Mam nadzieję, że będzie z tego chwała Boża. 

Zdrowie moje znacznie się poprawiło, bo w Rzymie przez cały li-

piec ani jednej nocy spać nie mogłem. Sen wrócił mi prawdziwie 

dopiero tu w Belgii. 

 Módlmyż się, módlmy o spełnienie we wszystkim woli naj-

miłosierniejszego Pana. Tobie raz jeszcze dziękuję, a szczegól-

niej Panu, za całą Twoją dobrą wolę i wierność łasce.  
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 Przyciskam Cię do serca i z duszy błogosławię. Pan Jezus  

z nami. 

      Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 [P. S.] Polecam Ci bardzo zawiązać we Lwowie najlepsze 

stosunki z państwem Kazimierstwem Miączyńskimi. To nasi naj-

oddańsi i sercem, i kieszenią; za każdą razą zbierali dla mnie 

składki. Byłbym zapomniał bardzo ważnej rzeczy. Dla pani Ko-

ziebrodzkiej byłoby nader przykro i byłoby to niepotrzebnym 

zranieniem jej serca, gdybyśmy jej chcieli oddawać własność 

nam ofiarowaną. Trzeba, żebyś się w tym porozumiał z O. Alfon-

sem, a on żeby wyrozumiał naszą dobrodziejkę. Jak ja ją znam 

byłoby z naszej strony okrutną rzeczą czynić jej podobną pro-

pozycję, nie mógłbym przeto na to zezwolić. Jednakże proszę 

wyrozumieć, jak powiedziałem przez O. Alfonsa. Tę własność  

w danym razie, zatrzymując ją, możemy wypuścić w dzierżawę, 

a w przyszłości kto wie, czy się nie przyda. 

 

45.  List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 312) 

 

Rzym, 10 wrześ.[nia]1880 [r.] 

 

 Mój drogi Ojcze Walerianie. 

 Niezmiernie Ci dziękuję za Twój list z 7 września, który 

dziś raniutko otrzymałem. Szczegóły, które mi dałeś o Ojcu Ju-

lianie były dla mnie koniecznie potrzebne, i jak mogłeś był się 

wahać, czy masz o nich do mnie pisać? To było Twoim obowiąz-

kiem, a wiedzieć o nich należy do praw mojego przełożeństwa. 

Proszę Cię tedy mój drogi Ojcze Walerianie, abyś był łaskaw 

drugi raz coś podobnego do mnie nie pisać; „...Drogi Ojciec ta-

kich rzeczy nie lubi. Wolałbym nie pisać, i o ile mogę, pisania się 

strzegę”. Przeciwnie, pisz zawsze i pisz koniecznie. 

 Przed otrzymaniem jeszcze tego listu, telegrafowałem 
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wczoraj do O. Juliana, aby tu do mnie przyjeżdżał, a to wskutek 

jego listu z 2 wrz.[eśnia], w którym mi pisze: „...przyszła mi 

myśl, czyby mię Ojciec drogi do siebie nie wezwał dla rozmowy. 

Ojciec Walerian jest także za tym, abym do Ojca jechał, a stam-

tąd wprost do Adryanopola”. Najprostsza, najkrótsza co do czasu, 

i najtańsza droga jest z Wiednia Dunajem i Morzem Czarnym do 

Konstantynopola. Stąd zaś do Wiednia łatwo się dostać. Przywo-

łując Ojca Juliana tu do mnie na jego własne żądanie, oswaba-

dzam od razu dom rzymski od jego obecności w najstosowniej-

szy sposób. Zyskuję prócz tego sposobność naprzód wybicia mu 

z głowy myśli osiedlenia się z tamtymi ojcami w Galicji, a na-

stępnie dania mu Twoich poleceń co do zajęć i sposobu zacho-

wania się w Bułgarii. Nadejście szczegółów zamieszczonych  

w dzisiejszym Twym liście jest dla mnie niezmierną pomocą  

i ułatwieniem w całej tej przeprawie z O. Julianem. Widzę w tym 

wszystkim rękę Pana Jezusa ułatwiającą wszystko. Z tychże 

szczegółów Twego listu muszę wnosić, a przynajmniej przypusz-

czać wątpliwość o szczerości postępowania O. Alfonsa. W da-

nym razie jakiś krzywy jego postępek może w wielkim kłopocie 

postawić O. Waleriana i nową fundację. Dla wzmocnienia tedy 

stanowiska tam naszego postanowiłem dzisiaj, przede Mszą 

[świętą] i przy Mszy świętej posłać do Lwowa O. Jana
32

, zwłasz-

cza że tym sposobem, zdaje mi się, że się i jego zdrowiu zaradzi. 

Dałem mu już o tym znać w tej chwili listem, wychodzącym 

spółcześnie z niniejszym wprost do Subiaco. Jednakże nie odwo-

łuję dla tego powodu O. Alfonsa stamtąd. Zobaczymy, czy się 

tam nie utrzyma, a wtedy będzie bardzo korzystny dla fundacji, 

kiedy z drugiej strony nie będzie już mógł być dla niej szko-

dliwym przy takim przełożonym jak O. Kalinka i przy pomno-

___________ 

32
  HEMPEL JAN CR, ks.  – Urodził się 8 września 1843 r. Pierwsze śluby złożył 

20 lutego 1875 r. Święcenia kapłańskie przyjął 20 kwietnia 1878 r. Zmarł 25 

kwietnia 1881 r. 
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żonym żywiole porządku, do którego wkrótce przyłączy się  

i przyszły O. Moszyński
33

. Co do tego ostatniego, umówiłem się  

z biskupem Corneto (Civita-Vecchia), że go będzie święcił na 

nasze proste przedstawienie. O. Jan może Ci udać sprawę o tym, 

co zaszło. Pisał mi O. Julian, że wszystkie papiery już są w po-

rządku. Idzie mi o to teraz, aby wziął mniejsze święcenia zanim 

przyjadę; kiedy zaś da Pan Bóg, że będę w Rzymie, przypuszczę 

go do ślubów i następnie w trzech niedzielach otrzyma święcenia 

wyższe. A co do mego przyjazdu będę się starał przyspieszyć go, ile 

tylko będzie można. Czuję ogromnie potrzebę bycia w Rzymie. Jed-

nakże z drugiej strony nie jeden jest powód, abym tu jeszcze został 

przynajmniej parę tygodni. Jeden z głównych (chociażby się nie zda-

wało) jest moje zdrowie. Strasznie mnie rozstroiły nerwowo i osła-

biły upały i całomiesięczna zupełna bezsenność lipcowa w Rzymie; 

trzeba by mi doprawdy, aby przyjść do równowagi w siłach, podo-

bnież z miesiąc spokojnego snu, a tym samym wypoczynku; ja zaś 

dopiero teraz od tygodnia przyszedłem do prawdziwego snu i nie 

jestem go pewny, jedno w podobnych, jak tu się znajduję warunkach. 

Przynajmniej tak rozsądek wskazuje. To pierwsza. A druga rzecz jest 

przyprowadzić tutejsze sprawy do takiego, jakiego wymagają osta-

tniego uporządkowania; wszystko zaś wskazuje, że będzie z tego, za 

łaską Bożą, prawdziwa pociecha, a co dla mnie jest stanowczą, to że 

mi się to zdaje wolą Bożą. Rozumie się, że gdyby moje własne Zgro-

madzenie w tej chwili wymagało bezzwłocznego przybycia, ani 

chwilki bym się nie wahał; lecz zdaje mi się, że za usunięciem  

O. Juliana nie ma doraźnego niebezpieczeństwa, a jakie 19 dni zwło-

___________ 

33
  MOSZYŃSKI WINCENTY CR, ks. (1850-1920) - Śluby zakonne złożył 16 

listopada 1877 r. Święcenia kapłańskie przyjął 2 stycznia 1881 r.. W l. 1881-

1888 pracował w Europie. W l. 1888-1892 w kościele św. Stanisława Kostki 

w Chicago. W 1892 r. wrócił do Krakowa. Od 1894 r. był jednym z pierw-

szych oo. zmartwychwstańców pracujących w domu lwowskim Zgromadze-

nia. W l. 1906-1920 był w Domu Generalnym w Rzymie, gdzie zmarł 21 lu-

tego 1920 r. 
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ki, jeszcze w czasie wakacji, nie narazi zgoła niczego. W każdym 

jednak razie pragnę jak najprędzej tu się uprzątnąć i z październikiem 

być w Rzymie. 

 Kardynałowi naszemu podziękuj najserdeczniej za jego zaj-

mowanie się naszymi sprawami tak łaskawe i przyjacielskie. 

Mam zamiar napisać wprost do niego za pierwszą wolną chwilą  

o niektórych punktach przezeń poruszonych. Tymczasem całuję 

jego ręce.  

 Przyciskam Cię do serca, mój drogi Ojcze Walerianie  

i wszystkich a wszystkich serdecznie błogosławię. 

     W miłości Jezusa i Maryi Twój ks. Piotr 

 

 

46.  List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 313) 

 

Boussu, 18 wrześ.[nia]1880 [r.] 

 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Z dwóch Twoich listów rekomendowanych tylko jeden (ostatni 

z 12 wrześ.[nia]) przedwczoraj w Rumillies otrzymałem; pierwszy, 

ponieważ mnie tam nie znaleziono odesłano do Jarosławia. Ten list 

jednak dosyć mnie o stanie rzeczy objaśnił. Dziś z rana otrzymałem 

Twój telegram, że moje przybycie do Galicji byłoby tres desiderable. 

To mi dodało otuchy, bo samo to Twoje zdanie jest dla mnie dobrą 

wróżbą. Ojciec Julian, który jest tu ze mną, miał pojutrze, to jest  

w poniedziałek odjechać stąd wprost przez Wiedeń, Ruszczuk; 

Warnę do Konstantynopola i Adrianopola. Jesteśmy tu z sobą bardzo 

serdecznie, i nie tylko że jest zdecydowany najzupełniej jechać do 

Bułgarii, ale przyjął wszystkie moje racje o konieczności nieprze-

miennej udania się tamże. Ponieważ pani Koziebrodzka telegrafo-

wała do niego do Rzymu, gdzieby go mogła po drodze widzieć, który 

to telegram natychmiast mi z Rzymu przysłał prosząc o pozwolenie;  
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i ponieważ z jego usposobień wnosić mogę, że mógłby na tę panią 

pomyślnie wpłynąć, więc kiedy mnie teraz zapytał, czy może jej 

gdzie po drodze naznaczyć miejsce do spotkania, bądź Pestta, bądź 

Ruszczuk; rada w radę stanęło na tym, że zaczeka na mnie dni kilka,  

i że pojedziemy razem przez Wrocław aż do Krakowa, gdzie będzie 

mogła przyjechać pani Koziebrodzka. Następnie O. Julian pojedzie 

przez Pest, Orsowę itd. Powiedziałem O. Julianowi, że tę jego podróż 

spólną ze mną przez tę cząstkę Galicji biorę na moją odpowiedzial-

ność i przed papieżem, i przed kard.[ynałem] Ledóchowskim, i przed 

Zgromadzeniem. Przyjął to całkowicie i z wdzięcznością. Chodzi mu 

także rozmówienie się z Tobą.  

 Oto co mam Ci do doniesienia dzisiaj. Ale, pisałem 8 wrze-

śnia, bardzo obszernie a i serdecznie, do Ojca Eustachego w któ-

rym to piśmie powtórzyłem mu niemal cały Twój list uprzedni do 

niego i wiele od siebie dodałem. Da tedy Pan Bóg, do widzenia. 

Dziękuję Ci za wszystko co czynisz. Pan Jezus z nami.  

      Twój w Jego miłości ks.Piotr 

 

47.  List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 3521) 

 

Boussu, 20 wrześ.[nia] 1880 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Władysławie. 

 Prawdziwym cudem Pana Jezusa m[onsi]g[no]r administra-

tor odstąpił od swego pierwszego sposobu widzenia i zgodził się 

nareszcie na wszystko tak, jak było za czasów m[onsi]g[no]ra 

Dumont; powiadam na wszystko, to ma znaczyć, że aż do Twojej 

osoby jako wizytatora. Wymagał tylko, abyś przed przyjecha-

niem tutaj, zgłosił się do niego w Tournay; na co odpowiedzia-

łem, że aniby mogło być inaczej, i że Ci dam list do niego.  

Z wszystkiego tego wynikło, że mi dał upoważnienie do przy-

jęcia ślubów matki i Sylwii, co nastąpi w przyszły piątek 24-go 
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b.m. święto N.[ajświętszej] Panny de Mercede, a te trzy dni, 

które nas przedzielają będą zajęte przez rekolekcje. Chciałbym 

był bardzo, żebyś przyjechał na te śluby i siostry także pra-

gnęłyby bardzo, ale że tu już się znajduje O. Julian, a ja O. Leo-

nowi przyrzekłem jeszcze z Paryża wyjeżdżając, że go na tę ce-

remonię, jeżeli tylko ma nastąpić zawezwę, więc już nie mam 

odwagi, mimo całej mojej dobrej woli, sprowadzać i Ciebie tutaj 

trzeciego albo raczej czwartego zmartwychwstańca, rachując  

i mnie w tę liczbę. Da Pan Bóg przyjedziesz tu spokojnie za parę 

miesięcy, a najlepiej w grudniu koło Suchedni, jako wizytator 

rozpocząć swój urząd. Trzeba, żebyś wiedział, że w listopadzie 

ma tu przyjechać m[onsi]g[no]r administrator dla poświęcenia 

kościoła. 

 O. Julian stanął ze mną jak najlepiej, prawdziwie dobrze. 

Jedziemy razem da Pan Bóg w sobotę przez Kolonię i Wrocław do 

Krakowa, gdzie mnie wzywa O. Kalinka, a z Krakowa O. Julian 

przez Pest i Orsowę, i Warnę pojedzie wprost na miejsce swego 

przeznaczenia. Z O. Julianem prawdziwa łaska Boża. Proszę Cię 

mój najdroższy O. Władysławie przysłać mi przez O. Leona, bieli-

znę moją, która tam została i jeżeli jeszcze jest co innego, sutanna, 

etc. Byłoby dla mnie miłą niespodzianką, gdybyś mi zarazem 

przysłał, jeśli gotowa, ową pieczątkę Sicut in coelo et in terra. 

 Wielce mi przykro, że nie zobaczę tą razą ks. Paillet, ale 

może da Pan Bóg, że to niezadługo nastąpi. Pozdrów go ode 

mnie najserdeczniej i daj mi wiedzieć co robi, i co się z nim dzie-

je. I ks. Lewickiego już nie będę widział tą razą! Polecam go  

z duszy łasce Bożej, a nic więcej nie mówię, bo mu powiedzia-

łem wszystko, co miałem na sercu i w sumieniu dla niego, kiedy 

byłem w Paryżu. Pozdrawiam go tylko serdecznie w Panu. 

 Jeżeli Pan Bóg da życie i zdrowie, i pobłogosławi zamia-

rom, a na świecie będzie spokojno, mam chęć przyjechania w te 

strony w przyszłym miesiącu czerwcu. Polećmy to Panu Jezuso-

wi i najmilszej Matce Niebieskiej. W Wersalu pozdrów mi i po-
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błogosław ode mnie wszystkie matki i siostry jak najserdeczniej. 

Jeżeli mam jaki fundusz dalszy na drogę dla O. Juliana proszę go 

przysłać. Zdrowie dzieki Bogu służy mi dość dobrze. Za wszyst-

ko niech będzie pochwalony. Przyciskam Cię do serca. Pan Jezus 

z nami. 

     Twój w Jego miłości – ks. Piotr 

 

48.  List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 314) 

 

Kraków, 29 września 1880 [r.] 

 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Wczoraj wieczorem przyjechałem tu do Krakowa. Rozmówi-

łem się tylko z O. Walerianem K.[alinką] i z Ojcem Julianem, który 

mnie tu uprzedził o dni kilka, bo przyjechał w sobotę. Jeszcze się nie 

widziałem z panią Koziebrodzką, która tu także przyjechała. O. Ju-

lian zapewne jutro albo pojutrze wyjedzie dalej do Konstantynopola  

i do Bułgarii. O tym wszystkim za parę dni, da Pan Bóg, obszerniej 

napiszę. Tymczasem spotkałem tu O. Henryka. Upokorzył się, prze-

prosił, i chce zostać w Zgromadzeniu. Posyłam go tedy do Rzymu, 

niechaj odbędzie rekolekcje z O. Karolem, a potem jak przyjedzie  

O. Barzyński do Rzymu, wróci na powrót do Chicago. Zresztą, da 

Pan Bóg, i ja wtedy będę w Rzymie. Tymczasem daję mu na drogę 

do Rzymu niniejszy paszport. Co do O. Michała coraz więcej się 

przekonywam, że i jego trzeba tam posłać.  

 Tyle na dzisiaj. Da Pan Bóg wkrótce pisać będę dalej.  

 Pan Jezus z nami. 

W Jego miłości najoddańszy ks. Piotr 
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49.  List do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 315) 

 

Kraków, 8 paźdz.[iernika] 1880 [r.] 

 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Już nie mogłem doleżeć w łóżku bez widzenia biskupa tu-

tejszego i ostatecznego załatwienia sprawy wołkowieckiej. Wsta-

łem tedy i udałem się do niego; bardzo piękna pogoda sprzyjała 

wycieczce. Muszę Ci przede wszystkim powiedzieć, że się jesz-

cze raz przekonałem do jakiego stopnia nasz stosunek z księdzem 

biskupem był zachwiany z powodu pani Koziebrodzkiej; mogę 

powiedzieć, że życie z niego już, już uchodziło. Rozmówiliśmy 

się obszernie, szczerze i coraz serdeczniej. Stanęło na tym, że on 

ustąpił mi na punkcie szkoły ruskiej we Lwowie, bo był prze-

ciwny zakładaniu tam takowej i długo mi perswadował contra; ja 

mu zaś ustąpiłem na punkcie Wołkowiec, zgadzając się na to, 

aby nie odkładać ich ponownego zajęcia na później, ale utrzymać 

się przy ich posiadaniu. Osoby tak rozłożyliśmy w tym porozu-

mieniu, że w Wołkowcach mają pozostać ks. Bakanowski i Skro-

chowski, z którego ręczę Cię nie miałbyś pociechy we Lwowie  

z dodanym sobie braciszkiem, a do Lwowa dodam Ci Ojca Jana  

i Wincentego (umiejącego po rusku) i także jakiego braciszka.  

W Krakowie pozostanie O. Alfons pod opieką ks. biskupa,  

a zawsze rozumie się, że pod Twoim posłuszeństwem, co o oj-

cach w Wołkowcach tym bardziej się rozumie. Oto, mój najdroż-

szy Ojcze Walerianie, są punkty ugodne zawarte z ks. biskupem. 

Dopiero teraz swobodnie odetchnąłem i w sumieniu się uspokoi-

łem. Proszę Cię mój najdroższy Ojcze, nie staw w tym żadnych 

trudności. Nie mam czasu, abym Ci wszystkie racje wystawiał; 

dobrą ich połowę sam możesz sobie wypowiedzieć; a ja Ci naj-

główniejszą dodam, że to jedno ocala nasz stosunek z ks. bisku-

pem. Nie umiem Ci wypowiedzieć, jak on był zadowolony z tego 

porozumienia. Resztę Ci dopowie O. Skrochowski. Co do domu, 

jeszcze raz powtarzam, że mi idzie raczej o najem niż o kupno 
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owego domu, ażeby go wypróbować. Przyłączam list od O. Prze-

włockiego, który Cię objaśni o sprawach rzymskich, a zarazem  

i o jego zapatrywaniu się na Wołkowce. Rzecz dziwna, że mi go 

oddał sam ks. biskup, gdyśmy już byli przyszli do powyższego 

porozumienia, więc biskupowi ono miejsce przeczytałem, z cze-

go on także miał pociechę. Mogę powiedzieć, że nasz stosunek  

z biskupem jest jakoby na nowo odrodzony. W tej chwili, gdy to 

piszę przychodzi do mnie i powiada, że był u pani Koziebrodz-

kiej, i że ona także jest niewymownie nam wdzięczna. Tout est 

hien, qui finit hien; i widzę w tym wyraźną rękę Opatrzności  

i miłosierdzia Bożego. Pan Jezus z nami. 

      Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 

50.  List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 316) 

 

Kraków, 10 paźdz.[iernika]1880 [r.] 

 Drogi mój Ojcze Walerianie. 

 Otrzymałem telegram. Posyłam Ci żądany list do namiestni-

ka. Dzisiaj pierwszy raz miałem Mszę Świętą po dziesięciu 

dniach choroby. Ale Mszę Świętą miałem jeszcze w pokoju. No-

wa bieda ze strony Wiednia. Nie dają paszportu. Posyłam list Lu-

trzykowskiego. Co tu radzić? Zdaje mi się, że O. Julian może  

i tak jechać na mocy dawnego paszportu Antonellego, na przypa-

dek, gdyby kto zapytał. Bo zdaje mi się, że jadąc prosto nikt nie 

zapyta. Zresztą rób tam wszystko jak najlepiej; ja zawsze czekać 

będę Twojego powrotu. Eustachego już pewno widziałeś. Po-

zdrawiam go serdecznie. A i Ciebie przyciskam do serca. Pan Je-

zus z nami. 

 Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 [P. S.] Tysiące błogosławieństw dla matki Maryi od Krzyża 

i sióstr. 
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51.  List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 317) 

 

Kraków, 10 paźdz.[iernika] 1880 [r.] 

 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Dziękuję za list z 4 paźdz.[iernika], który mi ks. biskup oddał, 

jak byłem przedwczoraj u niego. Pierwszy to był dzień, w którym 

wyszedłem był z łóżka i z domu, bom się był bardzo zakatarzył i mu-

siałem leżeć. U biskupa byłem w tym celu, aby się z nim porozumieć 

nareszcie, bo wziął sprawę pani Koziebrodzkiej bardzo do serca  

i stanął po jej stronie stanowczo. Z drugiej strony O. Kalinka poszedł 

był niezawodnie za daleko i przekroczył polecenia, jakie mu dałem, 

zmuszając panią Koziebrodzką do zrzeczenia się dawniej w imieniu  

i z polecenia mego uczynionego kontraktu. Trzeba było w sumieniu 

tę, jakkolwiek duchowną, ale prawdziwą krzywdę naprawić. 

 Przyszliśmy do następnych punktów ugody. 

 1. Ponieważ p.[ani] Koz.[iebrocka] oddała już swego syna pod 

dyrekcję O. Alfonsa, który z nim tu w Krakowie zamieszkał, więc 

już tu w Krakowie zostanie O. Alfons i będzie dalej prowadził edu-

kację Józia, przy którym jest drugi chłopiec, siostrzeniec O. Alfonsa. 

Co do samego O. Alfonsa, ten znowu nie chce już wychodzić ze 

Zgromadzenia. Dałem mu rok czasu do namysłu,  aby ponowił śluby, 

a tymczasem słuchał. Kto wie, może tu w Krakowie rozpocznie się ta 

szkoła obywatelskich dzieci, którąśmy chcieli w Wołkowcach otwo-

rzyć?  

2. W Wołkowcach pozostaną OO.Eustachy (który był tu  

u mnie w Krakowie przez 4 dni i odjechał szczęśliwy, i dobrą na-

dzieję mnie zostawił) i Adolf (to punkt, który ja ustąpiłem bisku-

powi) i będą dalej prowadzili usługę parafialną. A może tam z cza-

sem stanie nowicjat. 

3. Szkoła ruska będzie we Lwowie, i to punkt, który mi biskup 

ustąpił. A we Lwowie będzie O. Kalinka, któremu dam O. Jana  
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i Wincentego. Trzeba będzie także pomyśleć i o braciszkach dla 

Wołkowiec i Lwowa. W ogólności rozmówimy się bliżej o bracisz-

kach, bo to ważny punkt bardzo. Taka ugoda i urządzenie rzeczy 

bardzo mi na sercu i na sumieniu ulżyło. Biskup wielce zadowo-

lony i jesteśmy z nim teraz lepiej niż kiedy, a było już krucho. 

Ale i w ogólności, zdaje mi się, że to najlepsze urządzenie rzeczy 

i tylko widzę, że potrzeba było mego przyjazdu do Krakowa, aby 

się to tak mogło urządzić. O. Julian już miał ruszać tydzień temu 

do Adrianopola, aleśmy się z O. Kalinką spostrzegli, że tam 

trzeba mu będzie paszportu. Dalej tedy do Wiednia, do nuncju-

sza, aby wyrobił od ministra. Dziś pisze Lutrzykowski, że odmó-

wiono. Nowa bieda! Może trzeba będzie mu jechać przez Tryest. 

Piszę do Kalinki do Lwowa co on myśli? Widziałem się tu parę 

razy z panną Siedliską
34

, którą biskup najłaskawiej przyjmuje. 

 Jak tylko da Bóg uprzątnę się, ruszam zaraz do Rzymu i kto 

wie, czy nie przybędę na 20-go, jak sobie życzysz. Bratu Konstan-

temu powiedz, że się za niego modlę i serdecznie pozdrawiam, a spo-

dziewam się go zastać w najlepszym usposobieniu i duszy i ciała. 

Ojca Antoniego przyciskam najczulej do serca, przepraszam, że mu 

nie odpisałem, a dziękuję za to, że pisał do mnie, chociaż obawy jego 

były przesadzone, jak to zwykle bywa z daleka. Pan Jezus najlepiej  

o sprawach naszych myśli i sam je prowadzi. Chociaż w biedach,  

w trudach, nawet przez krzyże, ale zawsze się kończy, że diabeł jest 

zawstydzony i odpędzony, a Pan Jezus i Jego działanie górą. Tak by-

ło w Belgii. Jak przyjechałem, wszystko było już wywrócone przez 

nowego biskupa. Jak wyjeżdżałem, wszystko już stało najpiękniej.  

I tu z początku nie wiedziałem, co począć. Nagle rozpogodziło się, 

urządziło i mam nadzieję, że odjeżdżając odjadę z najlepszą nadzieją 

___________ 

34
  SIEDLISKA FRANCISZKA (1842-1902) – błogosławiona Maria od Jezusa Do-

brego Pasterza. Założycielka Zgromadzenia SS. Nazaretanek w 1875 r. 

Zmarła 21 listopada 1902 w Rzymie w opinii świętości. 23. 04 1989 r.  

w Rzymie papież Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną. 
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na przyszłość. A są niektóre rzeczy jeszcze w zarodku, z których spo-

dziewam się, że niezadługo będzie wielka pociecha dla Zgromadze-

nia, a przede wszystkim chwała dla Pana Boga. O napisaniu do księ-

dza kardynała listu ciągle myślę i mam nadzieję że jutro, pojutrze 

znajdę porę. Tymczasem najuniżeniej i najczulej go pozdrawiam  

i ręce całuję. Pozdrawiam też najpiękniej m[onsi]g[no]ra Meszczyń-

skiego. Co do finansów nie troszcz się, Pan Jezus i o tym myśli. 

Wprawdzie nic nie mam od siebie do doniesienia, ale to nic nie 

znaczy. Może jutro inaczej będzie. Pan Jezus z nami. Przyciskam 

Cię do serca. 

W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks.Piotr 

 [P. S.] I Ojca Jana serdecznie ściskam, w Kolegium Ojców  

i studentów. 

 

52.  List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 318) 

 

Kraków 19 paźdz.[iernika] 1880 [r.] 

 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Jutro raniutko, da Pan Bóg, wyjeżdżam. Dziś O. Julian wyje-

chał przez Tryest do Adryanopola. Będę musiał dzień albo 2 zabawić 

w Wiedniu, aby widzieć nuncjusza i ministra. Wiozę z sobą jednego 

kandydata, a drugi przede mną stanie w Rzymie. Mam nadzieję być  

u Was, jeżeli nie 24-go, to 29-go. Niechaj O. Jan nie wyjeżdża przed 

moim przyjazdem. 

 Zdrowie moje dzięki Bogu wróciło. Sprawy Zgromadzenia,  

jak najlepiej być mogło stanęły. Ale to za widzeniem. Ks. biskup 

krak.[owski] przyjedzie do Rzymu i stać będzie u nas. Proszę mu 

zachować pokój po O. Julianie. Pan Jezus z nami.  

      Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 [P. S.] Wszystkich pozdrawiam i błogosławię. Rekolekcje 

chciałbym sam dawać. 
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53.  Kopia listu do O. Eustachego Skrochowskiego CR (ACRR 1425) 

[Kopia listu przepisana przez O. Waleriana Kalinkę CR.] 

JMJ 

O. Generał do O. Eustachego. 

Kraków, 19 paździer.[nika] 1880 [r]. 

 

 Mój najdroższy O. Eustachy. 

 Jutro, da Pan Bóg, z Krakowa odjeżdżam, ale przed odjazdem 

bardzo mi o to chodzi, aby stan rzeczy naszego Zgromadzenia w Ga-

licji zostawić w zupełnym, ile być może, porządku. W tym celu po-

rozumiałem się naprzód z O. Kalinką; następnie miałem długą roz-

mowę, ze szczęśliwym skutkiem, z tutejszym przezacnym biskupem, 

która była dla mnie prawdziwą pociechą; potem i panią Kozie-

brodzką, której wystawiłem jaśniej niż kiedy cały stan rzeczy, a wy-

niosłem z tej rozmowy bardzo dobrą nadzieję. Nareszcie piszę też list 

do Ciebie, mój drogi O. Eustachy, ale w Twojej osobie i do innych 

Ojców zarówno, aby myśl główna, a zarazem rozporządzenia mające 

kierować tą naszą fundacją galicyjską były Wam jasno znane, i abyś-

cie mogli się do nich tym łatwiej i tym skuteczniej zastosować Waszą 

dobrą wolą i czynem. Będzie to pismo zarazem i odpowiedzią na 

Twój list z 13 tm. 

 1. A naprzód co do urządzenia się naszego. Opierać się ono 

ma na przepisach naszych „Konstytucji”. Fundacja galicyjska ma 

stanowić jeden dom, który z czasem, da Pan Bóg, będzie miał 

wszystkie warunki wymagane przez „Konstytucję”, a tymczasem 

ma dążyć do tego. Środkowa rezydencja Ojców do tego domu na-

leżących będzie we Lwowie, a rezydencja w Wołkowcach będzie 

to, co „Konstytucja” nazywa misją. Ojcowie gdzie indziej poje-

dynczo w Galicji mieszkający, będą również należeli do składu 

tego domu i zostawali pod posłuszeństwem przełożonego tegoż 

domu. Przełożony domu właściwy jest jeden tylko i misji wołno-

wieckiej, jego podwładnym i jakoby wikarym, i tym jest obecnie 

O. Eustachy Skrochowski. Rozumie się, że O. Kalinka ma prawo 
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wzywać w pewnych oznaczonych celach ojców z Wołkowic do 

Lwowa, ale będzie się starał wezwawszy jednego, dać tymcza-

sem, nim ten powróci, do Wołkowic innego na jego miejsce, tak 

żeby w Wołkowcach było zawsze przynajmniej dwóch ojców, 

jak jest dzisiaj. To mieszkanie i praca kolejna ojców i tu, i tam, 

przyczyni się najlepiej do wyrobienia w nich i ustalenia uczucia 

jedności między sobą i jedności domu. Stąd wypływa także obo-

wiązek dla przełożonego misji w Wołkowcach iść we wszystkim, 

ręka w rękę z przełożonym właściwym domu. 

 2. Następnie co do przeznaczenia i celów ku jakim dąży na-

sza fundacja galicyjska mam do powiedzenia to, co następuje. 

Najbliższym celem, najnaglejszym, bo przez Ojca Świętego z na-

leganiem nam wskazanym, jest zajęcie się Rusinami, a za ich po-

mocą misjami wschodnimi. To przeszłego roku, kiedyśmy sami  

o tej fundacji myśleli, było na drugim planie, ale dziś, kiedy nie 

my już sami, ale Ojciec Święty tą sprawą tak czynnie się zajął, 

cel ten stanął na pierwszym miejscu i my ku temu mamy zwrócić 

pierwsze nasze starania. Na to tedy przeznaczony jest Lwów. 

Drugim celem, jako proste nastepstwo naszego osiedlenia się  

w Galicji, jest rozszerzenie naszego własnego Zgromadzenia na 

ziemi naszej rodzinnej. Pod tym względem już zezwalam w tej 

chwili na przyjmowanie postulantów we Lwowie i pierwsze ich 

wypróbowanie, ale dalszym następstwem bardzo pożądanym bę-

dzie założenie tu nowicjatu i na ten cel, mam nadzieję, że nieza-

długo będą mogły być użyte Wołkowce. Jest i ten trzeci cel, któ-

ry przeszłego roku zdawał się nam być pierwszym, a tym jest 

wychowanie młodzieży polskiej. Ten musiał w tej chwili ustąpić 

na drugie miejsce, ale ponieważ ciagnie się dalej wychowanie 

dziecka nam powierzonego, i którego wychowaniem zająć się 

według danego przyrzeczenia w każdym razie nam wypada, mam 

nadzieję, że i z tego zarodku rozwinie się na przyszłość odpowie-

dnie dzieło. 

 Oto mój drogi O. Eustachy, jak mamy pojmować stanowi-
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sko nasze w Galicji i charakter naszej tu fundacji. W tym pro-

stym wystawieniu jest już odpowiedź na wszystkie niemal punk-

ty Twojego listu. Dodam tylko prośbę, abyś dla O. Kalinki był  

z miłością jak największą i prosił o nią Boga. Nie posądzaj go  

o nic, a miej zawsze pragnienie zgody, miłości i jej najcenniej-

szego skutku - jedności. 

 Jakkolwiek zalecałem O. Kalince, aby raczej najął dom niż 

kupił, kiedy jednak raz kupił, uważam to za zrządzenie opatrzne. 

Jakby na potwierdzenie, że to opatrzne, dostałem w trzy dni po-

tem na ten cel, to jest na zapłacenie tego kupna (ale na to, nie na 

co innego) dostałem mówię 9.000 zł reń. To są zrządzenia 

opatrzne, tylko że my jakoś nie zważamy. Ach, mój najdroższy 

O. Eustachy, jak ja Pana Jezusa proszę, abyśmy raz przyszli do 

jedności rozumienia i chcenia. Co do dalszych robót w Wołkow-

cach, to proszę się porozumieć z O. Kalinką. Ja się tu z nim ob-

szernie o tym porozumiałem, i on jest teraz bardzo stanowczo za 

dalszymi robotami w swoim czasie, biorąc się do nich od dzisiaj. 

Co razem z nim ułożysz, chętnie się na to zgodzę. 

 Mam Ci donieść jeszcze jedną nowinę, która Cię może za-

stanowi. Jest to myśl budowania nie kaplicy ale kościoła (na jakie 

2.000 ludzi) we Lwowie. A co więcej jeszcze zastanowi to, że  

i na to fundusz może się znajdzie. Pan Jezus z nami. 

      Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 

 

54.  Kopia listu do O. Eustachego Skrochowskiego CR (ACRR 3744) 

[Treści tego listu nie podaje się, ponieważ jest ona identyczna jak 

listu poprzedniego ACRR 1425, którą powyżej przedstawiono.] 
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55.  List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 3522) 

 

Rzym, 27 paździer.[nika] 1880 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Władysławie. 

 Przychodzę do Ciebie, bardziej niż kiedy, w imię Pana 

Jezusa i proszę Ciebie, abyś Ty także, bardziej niż kiedy, stanął  

z Panem Jezusem w sercu i w Jego imię wysłuchał mnie i usłu-

chał. Wymagam od Ciebie wielkiej ofiary, ale dla Pana Jezusa Ty 

wszystko zrobisz. 

 Wskutek mego ostatniego pobytu w Boussu i warunków  

w jakich tam stanęły i stoją rzeczy, jestem zmuszony odwołać 

Cię z Paryża. Nie przesadzam, i powtarzam raz jeszcze, że jestem 

zmuszony odwołać Cię z Paryża, a to dlatego że przełożony misji 

paryskiej jeden tylko może być i musi być wizytatorem w Bous-

su, a Ty nie możesz być tym wizytatorem. Stałeś się tam niemo-

żebnym. 

 Do ostatniego dnia mego wyjazdu walczyłem o Ciebie, chcąc, 

ażeby Ciebie przyjęli, ale nie mogłem. Już sam biskup nowy wyraźnie 

mi pokazał, że nie chciałby Ciebie; ja tego na razie dobrze nie zrozu-

miałem, ale z tego co potem mi mówili i matka i hrabia, zrozumiałem 

nareszcie. A prócz biskupa, hrabia wyraźnie Ciebie nie chce, i na sa-

mym pożegnaniu stanowczo mnie prosił o Ojca Leona. Matka zaś, mi-

mo całej swojej miłości i wdzięczności dla Ciebie, kilkoma nawrotami 

przekonywała mnie, że Ty jesteś niemożebny i prosiła również  

o O. Leona. O. Leon nic o tym nie wiedział i nie przyczyniał się do 

tego. A ponieważ wyjechałem z Boussu nie dawszy ostatniej decyzji, 

matka napisała do mnie do Krakowa, ostatecznie mnie zapewniając, że 

niepodobna, abyś był wizytatorem i błagając o O. Leona. Wtedy  

i O. Leon, uwiadomiony nareszcie tam na miejscu o wszystkim, 

oświadczył mnie współcześnie, że w razie, gdybym tego żądał od nie-

go, gotów jest Rzym opuścić. Mój najdroższy O. Władysławie, wobec 

takiego stanu rzeczy Ty sam widzisz, że próżno by było i mnie, i Tobie 
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upierać się przy tym, abyś był wizytatorem moim w Boussu. Byłoby 

to narazić na rozbicie cały związek nasz z tym dziełem Bożym, a kto 

wie, czy i nie na zgubę samoż to dzieło, które Ty pierwszy za Boże 

uważasz. 

 Kochany mój i drogi Ojcze Władysławie, nie przeczę, że to 

jest pewne upokorzenie dla Ciebie, ale ono jest zesłane przez Pa-

na Boga. Gdybyśmy mu opór stawiali, bądźmy pewni, że byli-

byśmy jeszcze więcej upokorzeni i Ty, i ja, a co gorsza, nie odpo-

wiedzielibyśmy wyraźnym zrządzeniem, oczywistej woli Bożej. 

 Nie ma tedy innego ratunku, jak tylko, abyśmy się poddali  

i żebym Ciebie odwołał z Paryża. Jest do tego dobra, zdaje mi się 

okazja. Wysyłam do Lwowa O. Hempla, sekretarza Zgromadze-

nia, aby wzmocnić Ojca Kalinkę, sam zostaję bez nikogo do po-

mocy. Powodem tedy Twego odwołania z Paryża będzie to, że 

Cię powołałem na sekretarza Zgromadzenia, a Ty tu w Rzymie 

będziesz miał urząd zaufania i zostawał w bezpośredniej za-

leżności ode mnie. Zresztą po pewnym czasie, gdyby Ci to nie 

szło, pomyślelibyśmy o czym innym. Pan Bóg niezawodnie coś 

by pokazał. Ale na początek bardzo życzę sobie, aby tak rzecz 

stanęła. Chciałbym i chcę koniecznie z Tobą pewien czas razem 

przepędzić. Myślę, że to i dla Twojej duszy bardzo by dobrym 

było i ja byłbym pocieszony w Panu Bogu, że z całą miłością 

względem Ciebie stanąłem i uczyniłem wszystko, co miłość do 

serca dać może. Mój najdroższy Ojcze Władysławie, zdaj się we 

wszystkim i ze wszystkim na Pana Boga i uczyń, co Ci każę. Zo-

baczysz, jak Ci Pan najmilszy pobłogosławi. 

 Co do wypędzenia z Assomption, myślę, że i to opatrzne, że 

w tej chwili to przychodzi. Ale co do najęcia nowego mieszkania, 

to już sam widzisz, że trzeba zaczekać na O. Leona, albo przynaj-

mniej z nim się porozumieć. Jeszcze raz Cię proszę mój najdroż-

szy Ojcze Władysławie, abyś w tym widział najmiłosierniejszą 

rękę Bożą, i abyś się jej najmiłośniej poddał. Odpiszże mi jak 

najprędzej, ale przedtem dobrze się pomódl, abyś to zupełnie po 
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Bożemu uczynił. Dla mnie będzie to największą pociechą mieć 

Cię przy sobie. Tymczasem przyciskam Cię do serca. 

Twój w miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr 

 

56.  List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 3523) 

 

Rzym, 31 paźdz.[iernika] 1880 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Władysławie. 

 Otrzymuję telegram od pana Kołupajły, którego dobrze nie 

rozumiem. Prosi, abym nie posyłał zastępcy natychmiast, to jest 

O. Leona; ależ ja go w żadnym razie nie myślałem posyłać przed 

porozumieniem się z Tobą; i dlatego pisałem do Ciebie naprzód  

i prosiłem o odpowiedź. Przed daniem mi odpowiedzi niepotrze-

bnie mówiłeś o tym innym ludziom, i niepotrzebnie p.[an] Kołu-

pajło telegrafował. W tymże telegramie powiada, że książę bę-

dzie do mnie pisał. I tego nie mogę pochwalić. Trzeba było, abyś 

Ty do mnie napisał, jeżeli była jaka wątpliwość lub trudność, lub 

przeszkoda, a ja bym to przed Panem Bogiem rozważył. Po co tu 

mieszać księcia Czartoryskiego, jakby jego przedstawienia miały 

być prawdziwsze lub ważniejsze dla mnie, niż Twoje własne. 

Jednym słowem, mój drogi Ojcze Władysławie ta rzecz jest na-

sza i między sobą tylko my powinniśmy ją rozstrzygnąć w su-

mieniu przed Panem Bogiem. Inni ludzie mogą tylko całą rzecz 

zamieszać. A więc od Ciebie oczekuję listu, a w nim wszelkich  

z Twojej strony objaśnień. List ks[ię]cia Czartoryskiego nie może 

i nie powinien decydować mnie w tej rzeczy; tylko sprawa sama, 

sama rzecz ta jak jest w sobie, a Ty mi najlepiej możesz sam  

o tym donieść. Czekam więc Twego listu. Najdroższy mój Ojcze 

Władysławie, zdaj się w tej rzeczy na Pana Boga, i chciej widzieć 

rękę Bożą we wszystkim. Miej wiarę i ufność - miej miłość. 

W miłości Jezusa i Maryi Twój najoddańszy ks. Piotr 
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57.  List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 3524) 

 

Rzym, 2 listop.[ada] 1880 [r]. 

 

 Mój najdroższy w Panu Ojcze Władysławie. 

 Jakiż to ja list od Ciebie otrzymuję? Prawdziwie, że aniel-

ski. Nie umiem zań dosyć podziękować Panu Jezusowi, ale dzię-

kuję Mu zawsze i nieskończenie za niego. Chciałbym i Tobie zań 

podziękować, i dziękuję, ale łaska jaką Ci Pan Jezus wyświad-

czył jest tak wielka, że Ty mi natychmiast znikasz z oczu i ja 

znowu jestem przed Panem Jezusem i Jemu za wszystko dzię-

kuję. Mój Ty prawdziwie drogi Ojcze Władysławie, korzystajmy tedy 

razem z tej łaski Pana, i niech wierność nasza dla niej nie będzie dana 

w połowie. Ja na Ciebie rachuję, ja Ciebie potrzebuję, czyli raczej Pan 

Jezus chce, abyś Ty był przy mnie i mnie nie odstępował. Nie rób 

swoich zamiarów dalszych i daj się kierować. Jeżeli Ciebie sprowa-

dzam do Rzymu na teraz, to w tym jest myśl i wola Boża. Twój pobyt 

w Rzymie będzie tylko czasowy, a tymczasem będziemy mieli porę 

zbliżenia się i lepszego porozumienia do dalszej pracy. Przez ten czas 

także Ty mi będziesz bardzo użyteczny, bo ja nie mam nikogo niemal 

przy sobie u ś[w]. Klaudiusza. O. Antoni jest z nowicjuszami na win-

nicy, a u ś[w]. Klaudiusza jest tylko O. Przewłocki i przejeżdżający  

O. Cichocki. Już O. Hempel wyjechał do Lwowa, O. Leon wyjedzie 

do Paryża, więc oprócz O. Przewłockiego i przypadkowo tu bawią-

cego Cichockiego nikogo nie mam. A więc nie tylko, że będziesz tu 

dla mnie bardzo użyteczny, lecz jesteś niezbędnie konieczny. 

 A potem już Ci powiedziałem, że jest w tym myśl i wola Boża. 

Tylko zaufaj Panu Bogu, zaufaj Jego prowadzeniu wszystkiego. Zgro-

madzenie jest w najważniejszej chwili swojego istnienia, Pan Jezus 

jest z nami i przeprowadzi swoją rzecz. Ja potrzebuję mieć w tej chwili 

pod ręką wszystkich, którzy kochają Zgromadzenie, rozumieją myśl 

jego i są przejęci jego duchem. Potrzeba też, żeby i oni mieli zaufanie, 

że Pan Jezus jest ze mną i chce od nich, aby mi pomagali. Co do 
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Ciebie w szczególności, mój drogi, ja mam osobną myśl i rachuję  

w szczególny sposób na Ciebie. Ja myślę, że Ty jesteś przeznaczony 

do tego, abyś pierwszy wśród nas urządził parafię według wzoru, 

zasad i zamiarów Zgromadzenia naszego, żeby potem była wzorem 

dla innych. Teraz czas dla nas wystąpienia publicznego: występujemy 

już ze szkołą, wystąpimy i z parafią, lecz co do tej ostatniej rachuję na 

Ciebie. Już niemal mamy, a niezadługo niezawodnie będziemy for-

malnie mieli parafię w Galicji. Jak tylko będziemy ją mieli ofiarowaną 

i przyjmiemy, trzeba ją będzie urządzić, wtedy będę potrzebował 

Ciebie. A powtarzam, że niezadługo. Więc, najdroższy mój, trzeba że-

byśmy teraz byli razem z sobą, i żebyśmy na zawsze dobrze się poro-

zumieli i o wszystkim, i o tym. Ty nie uwierzysz, kochany i drogi 

mój Ojcze Władysławie, ile ja mam dla Ciebie serca i miłości,  

a od ostatniego Twego listu czulszej niż kiedy, najczulszej. Ty je-

steś moim dzieckiem, moim bratem, najbliższym bratem, naj-

prawdziwszym dzieckiem. Nie odpychajże wezwania mojego  

i nie zasmucaj odmową. Przeciwnie, stań razem ze mną jak naj-

chętniej, najchętniej i najstanowczej. Wtedy będzie dobrze, jak 

będziemy zupełnie i silnie razem. I Pan Jezus będzie rad. Żebyś 

Ty wiedział, mój najdroższy, jak ja usilnie pragnę i wiele rachuję 

na Twoje tu stanięcie ze mną. Będzie to nie tylko dobrem dla 

Zgromadzenia, ale dla mnie pociechą i jest mi jakoby potrzebą 

serca i duszy. We wszystkim Ci pomogę dla ułatwienia przenosin 

Twoich do Rzymu. Chciałbym tylko i potrzeba nawet, aby się 

uskuteczniły nie odwlekając, bo nie można odwlekać zajęcia się 

urzędowego siostrami w Boussu. Nie miej do nich żalu, owszem 

kochaj je, jak to już w liście czynisz. Pan Jezus z czasem wszyst-

ko rozświeci, skojarzy, rozpromieni, ubłogosławi. 

 Napisz mi, ile Ci potrzeba czasu i w czym Ci mogę dopo-

móc. Proszę Cię, abyś sam wszystko ułatwił do tych przenosin  

i dopomógł. Zresztą chcę Cię we wszystkim, Ciebie i Twój honor 

zasłonić. Urzędowym powodem jest to, że powołuję Cię na se-

kretarza Zgromadzenia. I tak jest w istocie na teraz.  
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 Drogi i najdroższy Władysławie mój, przyciskam Cię w Pa-

nu, jak nigdy jeszcze tak czule do serca i rachuję na Ciebie.  

 Pan Jezus z nami. 

    W miłości Jezusa i Maryi Twój z duszy ks. Piotr 

 [P. S.] Dodaj i to dobre jeszcze, abyś Ojcu Leonowi ułatwił 

we wszystkim wejście w posiadanie. Będziesz we wszystkim do 

końca, najprawdziwszym dzieckiem Pana Jezusa i moim, a ja Ci 

będę wdzięcznym w wieczności. 

 

58.  List do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 319) 

 

Rzym, 3 listop.[ada] 1880 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Bardzo pięknie dziękuję za list z 31 paździer.[nika] jako też 

i za poprzedni, który o parę dni pierwej był przyszedł, i za 

wszystkie dobre nowiny, które się w nich znajdują. 

 Ojciec Jan wyraźnie się omylił w zdaniu sprawy z mego po-

lecenia, albo Ty go niedobrze zrozumiałeś. Poleciłem mu to jed-

no Tobie dać wiedzieć, mój drogi Ojcze Walerianie, że zamie-

rzam O. Cichockiego posłać do Galicji, i że w takim razie, 

gdybyś chciał i było Ci potrzebnym, mógłbyś O. Adolfa zatrzy-

mać u siebie, a na jego miejsce posłać O. Cichockiego do Woł-

kowiec. Nie był to żaden rozkaz, ani nawet życzenie moje; było 

proste pozwolenie albo przypuszczenie. Wszystkie racje, jakie 

naprzeciw tej zmianie przytaczasz i ja bym je wytoczył. Więc 

zgoda. Muszę tylko dodać, że rozpatrzywszy się w stanie domu 

rzymskiego widzę, że z trudnością mógłbym się pozbyć w tej 

chwili tego Ojca, więc nie ma co o tym teraz mówić. Z Ojcem 

(dziś jeszcze bratem) Moszyńskim i z jego święceniem będę się 

starał jak najprędzej przyjść do ładu. 
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 W tych dniach urządziliśmy dom rzymski. Nowicjat jest na 

winnicy, bo u ś[w]. Klaudiusza nie ma miejsca, a z nowicjatem  

O. Antoni. Ma on ich tam jedenastu, a prócz tego trzech postulantów 

musiało pozostać w Rzymie, bo już na winnicy nie ma miejsca. 

Prócz tych postulantów jest w Rzymie jedenastu alumnów uczę-

szczających do Kolegium. Wszystko zważywszy i zaufawszy łasce 

Bożej, postanowiłem sam być rektorem alumnatu i już ten urząd przy 

nich objąłem, zrobiwszy prorektorem najstarszego z alumnów, dia-

kona, który na Boże Narodzenie już będzie kapłanem. Polecam się 

bardzo z tego powodu modlitwom naszym. Resztę domu poleciłem 

O. Przewłockiemu bo jest kwestia, czyby nie posłać O. Leona do Pa-

ryża, a przywołać O. Władysława. Widzisz z tego, że mam tu u ś[w]. 

Klaudiusza jednego O. Przewłockiego przy sobie i przechodnio 

bawiącego O. Cichockiego. O. Leon jest w tej chwili na Mentorelli, 

dokąd go posłałem do dania tam rekolekcji. 

 Audiencję u Ojca Ś.[więtego] już miałem; mówiłem mu o na-

szych sprawach w Galicji i był rad z tego, jako też i z mojego wi-

dzenia się z ministrem w Wiedniu. O subwencji z Propagacji Wiary 

na rzecz fundacji naszej w Galicji wspomniałem mu także, ale przy-

znam się, że niechętnie, bo o takich rzeczach nie mówi się na audien-

cjach, tylko się traktuje przez odpowiednich sekretarzy. Przyznam się 

i do tego, że to uczyniłem przez słabość do Ciebie, mój drogi Ojcze, 

bo mi aż dwa razy o tym pisałeś. Ojciec Św.[ięty] odpowiedział parę 

słów dobrotliwych, ale do niczego nie prowadzących. Rzecz ta za-

łatwi się bez żadnej trudności przez m[onsi]g[no]ra Rampollę
35

. 

Przez niego załatwi się i sprawa szkoły naszej ruskiej i stosunków  

z metropolitą. Kiedyś mi w poprzednim liście pisał, że nie trzeba tego 

poruszać, zdziwiło mnie to niepomału; teraz widzę, że zmieniłeś 

___________ 

35
  RAMPOLLA DEL TINDARO MARIAN (1843-1913), arcybiskup, od 1887 r. kar-

dynał. Był sekretarzem Kongregacji Rozkrzewienia Wiary. Pracował na róż-

nych placówkach dyplomatycznych. W 1903 r. na konklawe był kandydatem 

na papieża, jednak veto kardynała Puzyny nie pozwoliło na jego wybór. 
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zdanie. To rozumiem. Trzeba działać w tym jawno, głośno, śmiało; 

chociaż z roztropnością, a nade wszystko z miłością. Ja sam pójdę do 

metropolity porozumiawszy się wprzódy z m[onsi]g[no]rem Ram-

polla i przedstawię mu wszystko z jak najszczerszym i najlepszym 

sercem dla Rusinów; reszty dokona Propaganda, a ostatecznie pa-

pież. Ani wątpię, że tak poczynać potrzeba, i że nam pobłogosławi 

Pan Jezus. Przed chwilą otrzymałem list od O. Juliana z Wiednia, że 

na moją radę odbył rekolekcje (u redemptorystów), i że ma we 

czwartek otrzymać ów, o który chodziło list rekomendacyjny z mi-

nisterstwa, a w piątek (tj. pojutrze) odjechać przez Tryest do Kon-

stantynopola. Tu między nami, dzięki Bogu, prawdziwy pokój, dobry 

duch, wielka nadzieja. Deo gratias! List O. Adolfa do Ciebie także 

mnie pocieszył. Dziękuję za jego udzielenie. A teraz mój najdroższy 

O.Walerianie, iterum ac tertio tibi commendo Spiritum Caritatis 

Paternae. Pan Jezus z nami.  

   W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr 

 

59.  List do O. Antoniego Lecherta CR (ACRR 3078) 

 

Rzym, 5 listop.[ada] 1880 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Antoni. 

 Zapomniałem zupełnie oddać Ci list od matki Teresy od Pa-

na Jezusa, podprzeoryszy karmelitek łobzowskich, który przy-

wiozłem z sobą dla Ciebie. Posyłam Ci go tutaj. Pisze tam ona  

o trzech naukach, które do nich miałem roku przeszłego, a które 

one spisały, teraz zaś przesyłają Tobie z prośbą, abyś je prze-

czytał i zobaczył, czy one spisując treść ich, nie wcisnęły gdzie 

czegoś heretyckiego. Powiedziałem im odjeżdżając, że ja sam je 

na drodze przeczytam, więc nie potrzeba będzie dawać Ci ich do 

czytania. Uczyniłem to tedy co do pierwszych dwóch nauk, a te-

raz myślę trzecią przeczytać i potem im je wszystkie trzy odesłać. 

Tym sposobem uwolniłem Cię od tej niepotrzebnej pracy.  
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 Przez cały tydzień nie mogłem przyjechać na winnicę. Będę 

się starał to uczynić w tym tygodniu. Pan Jezus z nami, mój naj-

droższy Ojcze Antoni, ja tam jestem z Tobą zawsze w duchu. 

Przyciskam Cię do serca. 

Twój w miłości Jezusa i Maryi ks. Piotr 

 

 

60.  List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 3525) 

 

Rzym, 7 listop.[ada] 1880 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Władysławie. 

 Otrzymuję w tej chwili Twój list z 5 listop.[ada] w odpo-

wiedzi na mój z 2-go. Na drugi Twój list miałeś odpowiedź na-

zajutrz tj. 3-go. Na trzeci nie odpowiedziałem, bo nie zmieniał  

w niczym położenia i wolałem czekać na Twoje odpowiedzi po 

otrzymaniu moich listów z 2-go i 3-go. Otóż teraz mam już jedną 

Twoją odpowiedź; czekam jutro drugiej. Mimo to jednak, że cze-

kam, odpisuję natychmiast, bo widzę, że położenie jest zmienio-

ne pod pewnym względem. 

 Otóż mój najdroższy Ojcze Władysławie, z Twych dwóch 

ostatnich listów widzę to szczególniej, że odwołanie Cię z Paryża 

obudziło między Polakami w Paryżu niemałe oburzenie, a przy-

najmniej żal niemały; i że wielka, a zapewne większa część ich 

pragnie, żebyś tam pozostał, a O. Leon nie przyjeżdżał na Twoje 

miejsce. To bardzo dobrze i wierzę temu. Ale żałuję, że prócz 

Ciebie nikt mi o tym nie napisał. Doniosłeś mi, że miał pisać 

Kosiłowski; czemuż tego nie uczynił? 

 Telegram pana Kołupajły nie ma wielkiego znaczenia; bo 

wiadomo wszystkim, że p.[an] K.[ołupajło] jest przeciwnikiem 

Ojca Leona, i że gada przeciw niemu. Otóż świadectwo przeciw-

nika niewiele waży. Prócz tego w tymże telegrammie zapowia-

dano, że napisze księżę Czartoryski. Czemuż nie napisał? Bez 
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tych świadectw skądinąd, to jest od innych osób, a nie od Ciebie 

tylko, ja tu jestem słaby chcąc dowodzić, że jest konieczność 

abyś pozostał w Paryżu. Nawet przed sobą samym, w sumieniu 

moim nie jestem dosyć upoważnionym do zmienienia tak waż-

nego postanowienia, jakim koniecznie się przedstawia odwołanie 

Twoje z Paryża. Do tego potrzeba, abym ja koniecznie słyszał te 

żale innych od nich samych, a razem zrozumiał, że im nie można 

tych żalów i tych uprzedzeń O. Leona wyperswadować. Wszakże 

Cię prosiłem, abyś wziął to na siebie, abyś sam się starał ukoić 

innych i wyperswadować im tę zmianę, o którą mi tyle chodzi,  

a wiesz dla jakich powodów, o których jednak proszę bardzo 

innym nie mówić. Gdybym nie miał tych powodów, pewno nigdy 

bym o tej zmianie w tych warunkach nie myślał. Więc prosiłem 

Ciebie, abyś sam dopomógł, bo wtedy tylko by się pokazało, czy 

można umysły przemienić, czy nie? Czyś to uczynił? O tym nic 

mi nie napisałeś. Czy przynajmniej starałeś się uczynić. 

 Mój najdroższy Ojcze Władysławie, ja muszę stanowczo, 

dokładnie wiedzieć, w sposób na faktach i na dowodach oparty, 

że ta zamiana między Tobą a O. Leonem jest niepodobna, abym 

od tej myśli mógł odstąpić. Starajże się mi tego dowieść, nie pro-

stymi słowami, ale przez fakty, dowody, świadectwa innych. Pro-

szę Cię bardzo, abyś mnie zrozumiał. Bo mnie dotąd niedobrze 

zrozumiałeś. Ja powziąłem myśl odwołania Cię z Paryża i zastą-

pienia Ojcem Leonem, nie z osobistych lub szczegółowych ja-

kich powodów, ale z najważniejszych dla nas, bo idzie tu o dobro 

ogólne Zgromadzenia, a nawet o dobro Kościoła. Póki Ty w Pa-

ryżu jesteś, Zgromadzenie nasze nie może się zajmować Zgroma-

dzeniem w Boussu; otóż w tym jest wielka szkoda i dla naszego, 

i dla tamtego Zgromadzenia, a następnie i dla Kościoła. Cóż 

dziwnego, że chciałem temu zaradzić? To było obowiązkiem mo-

im. Myślałem, że to się da uczynić bez wielkiej rewolucji, a na-

wet spokojnie, szczególnie jeżeli Ty sam chętnie na to się zgo-

dzisz i przyłożysz rękę do tego. Otóż teraz, abym odstąpił od rze-

czy tak ważnej i tak koniecznej, trzeba również koniecznie, abym 
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się przekonał oczywiście, dowodnie, że jest niepodobna; nawet 

wtedy niepodobna, kiedy Ty całą Twoją dobrą wolą do niej się 

przyłożysz. 

 Czy mnie teraz rozumiesz? I czy rozumiesz, dlaczego od-

wołuję się do Twojej dobrej woli, abyś sam dopomógł; i za każdą 

razą mówiłem, że w tym rachuję na Ciebie. 

 Otóż, raz jeszcze proszę Cię mój najdroższy, przyślij mi te 

dowody, że to rzecz niepodobna. Lecz to co do przeszłości. Atoli. 

Jest w Twoim ostatnim liście nowa okoliczność, na którą muszę 

tu zwrócić uwagę. Rząd wypędzając inne Zgromadzenia, chciał  

i nas rozpędzić, i zostawił Ciebie przy Assomption dla szczegól-

nych względów i to przywiązanych do Twojej osoby; raz, że się 

zasłużyłeś w czasach oblężenia; po wtóre, że jesteś naturalizowa-

nym Francuzem. Otóż kochany mój Ojcze Władysławie, ta nowa 

okoliczność może całą rzecz roztrzygnąć na korzyść Twojego 

postanowienia w Paryżu. Tylko trzeba, żebyś inaczej o tym napi-

sał, niż w ostatnim Twoim liście, gdzie tylko pobieżną o tym czy-

nisz wzmiankę. Napisz dokładnie, jak się wszystko stało, co 

chcieli zrobić, kto się wstawił i jak, co uczynił nuncjusz, od kogo 

się o tym dowiedziałeś, czy Ci on sam o tym mówił. Co znaczą 

te, o których wspominasz Twoje relacje z policją, itd. Jednym 

słowem napisz dokładne sprawozdanie. Jeżeli się pokaże z niego, 

że O. Leon jest niemożebny w Paryżu, przynajmniej w tej chwili, 

wtedy rzecz skończona. Ale napiszże to, i to natychmiast, a nie 

wdając się w uczucia, tylko przytaczając fakty. 

 Co ja wtedy uczynię z Boussu, nie wiem. Ty tam jesteś  

w tej chwili zupełnie niepodobny. Szczgólniej nowy biskup jest 

przeciwko Tobie zupełnie uprzedzony. Otrzymałem przed dwo-

ma dniami list stamtąd, w którym mnie o tej ostatniej okoliczno-

ści ponownie i stanowczo donoszą. Jest to dopust Boży, ale nie 

można go przerobić. Ty jakoś na to nie zwracasz uwagi, a to nie-

dobrze. Myślisz może, że to intryga O. Leona, i że to z czasem 

ustanie. Intrygom daj pokój, mój najdroższy, bo to nie tylko, że 
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niesprawiedliwe, ale niczego nie tłumaczy. Gdybyś był sobie tam 

zrobił inną pozycję, żadne intrygi z niej by Ciebie nie wyrugo-

wały. A co do tego, czy ustnie: mam nadzieję, że z czasem przyj-

dzie do tego, i że będziemy kiedyś cieszyli się najpiękniejszą 

harmonią i jednością, ale do tego trzeba niemało czasu. Tak prę-

dko to się nie stanie i trzeba pewnego szeregu faktów.  

 Pan Jezus wszystko naprawi, ale tymczasem trzeba przyjąć 

to, co on zesłał i zastosować się do tego, jak to On będzie po 

swojemu naprawiał. Żegnam Cię, błogosławię, przyciskam do 

serca. 

w miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr 

 

 

61.  List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 3526) 

 

Rzym, 9 listop.[ada] 1880 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Władysławie. 

 Otrzymałem Twój list z 6 t.m. W tej chwili nie mam czasu 

obszerniej odpowiedzić; ale napiszę dwa słowa, które mam bar-

dzo na sercu powiedzieć Tobie. 

 Nie cieszy mnie wcale Twój stosunek z inspektorem policji, 

a prawdziwie mnie zasmucił Twój frazes, że masz policję na 

swoje rozkazy. Wolałbym, aby nas wypędzili ze wszystkimi in-

nymi, aniżeli mieć na sumieniu jakikolwiek akt mniej godny ka-

płana w podobnych okolicznościach. Mój drogi Ojcze Włady-

sławie, nie chcę o nic niedobrego posądzać, ale lękam się Twojej 

zanadto wielkiej łatwości i słabości w postępowaniu z ludźmi. 

Uspokój mnie pod tym względem, albo spostrzeż się w czas  

i wycofaj się, jeżeli jest coś podobnego. 

 Ja bym wolał, żebyś Ty tak policjantom odpowiadał jak 

wszyscy inni i nie dbał tak o to, aby Cię nie wypędzili. Jeżeli 
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wypędzą, to znak, że Pan Jezus nas nie chce w Paryżu. Usuniemy 

się ze spokojnym sumieniem i z chwałą przed Panem. Rozumie 

się, że po ostatnich listach, (bom otrzymał wczoraj jeszcze jeden 

i od m[onsi]g[no]ra Ferrata w imieniu nuncjusza) nie ma mowy  

o tym, aby wysyłać O. Leona do Paryża. Ale z tego nie wypada, 

abyś Ty koniecznie w Paryżu pozostał. Proszę Cię i polecam  

w imieniu Pana Jezusa, abyś był zupełnie obojętny w tej rzeczy  

i jak wypędzą, abyś to przyjął spokojnie i nie czynił króków ze 

swojej strony do pozostania. Jeżeli Pan Jezus będzie chciał tego, 

to niech On sam wszystko uczyni. Nam przyjąć to, co On przy-

syła. A co my możemy wiedzieć, czy pozostanie w Paryżu, czy 

oddalenie z niego jest lepsze i milsze Panu Bogu, i wolą Jego? 

Takie przywiązanie i chęć gorąca pozostania w Paryżu nie jest 

według Pana Boga. Te kilka słów chciałem Ci naprędce napisać, 

reszta da Bóg na potem. Przyciskam Cię do serca. 

    Twój w miłości Jezusa i Maryi ks. Piotr 

 

 

62.  List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 3527) 

 

Rzym, 17 list.[opada] 1880 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Władysławie. 

 Na Twoją prośbę odsyłam Ci list, który mi przysłałeś  

w ostatnim swoim liście. To Ci zarazem dowodzi, że ten list 

Twój otrzymałem. Otrzymałem tekże list od księcia Czartory-

skiego i list zbiorowy, czyli adres, na którym byli podpisani Koł-

łupajło, Kosiłowski, Siemaszko, itd. Prócz tego otrzymałem 

jeszcze list, który mnie bardzo zdziwił - od Jasieńskiego. Na list 

zbiorowy będę zapewne musiał coś odpisać i zabieram się do te-

go. To samo i księciu. 

 Już Ci napisałem, że w tej chwili zostawiam Cię w Paryżu. 

Więc z tej strony sprawa skończona na teraz. Co potem będzie, to 
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Pan Bóg pokaże. Ale nie mogę, mój drogi Ojcze Władysławie, 

jeszcze raz Ci nie powiedzieć, jak mnie smuci i boli to upieranie 

się Twoje, aby nie tylko na teraz, ale na zawsze w Paryżu 

pozostać, którego jeszcze w tym ostatnim liście dajesz takie biją-

ce dowody. Cały ten list Twój niczym innym nie jest, jedno [tyl-

ko] nagromadzeniem dowodów na dowodach, do jakiego stopnia 

pobyt Twój w Paryżu jest potrzebnym, koniecznym, niezbędnym. 

To wszystko niedobre, nie po zakonnemu, nie po Bożemu. Czyś 

Ty już zapomniał o swoim pierwszym liście? Otóż ja Ci go chcę 

przypomnieć, mój najdroższy Ojcze Władysławie, i powiadam 

Ci, że podług niego będę Ciebie sądził i z Tobą postępował. On 

dla mnie jest miarą i prawidłem łaski Bożej względem Ciebie  

i do czego ja mam się zastosować. Powinienem pilnować, abyś 

Ty tej łasce Bożej był wierny, i abyś ją wykonał. Odczytaj jesz-

cze raz listy moje w odpowiedzi na Twoje pierwsze. Tam zoba-

czysz, jak ja tę łaskę Bożą i całą tę Twoją sprawę pojmuję. Zmi-

łuj się, posłuchaj tego co Ci tam polecam, abyś Ty sam mi uła-

twił, sam mi do tego dopomógł, co uważam jako łaskę i wolę Bo-

żą na Tobą. 

 Ja Ci dzisiaj więcej nie piszę; ale Ty sam wejdź w siebie, 

módl się, proś, aby Ci Bóg dał łaskę pozbycia się tego nieszczę-

śliwego przywiązania do pobytu w Paryżu, które w Tobie jest 

prawdziwem nieporządkiem, a wtedy jasno przejrzysz i inaczej 

widzieć będziesz, i sam mi w tej rzeczy dopomożesz. Drogi mój, 

i bardzo drogi Ojcze Władysławie, to do Ciebie mówi Ojciec 

Twój, brat, przyjaciel, najprawdziwszy przyjaciel. Ty powinieneś 

mnie słuchać i to co Ci mówię za głos Boży uważać. Raz jeszcze: 

módl się!  

 Przyciskam Cię do serca.  

Twój w miłości Jezusa i Maryi ks. Piotr 
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63.  List do O. Karola Grabowskiego CR (ACRR 3026) 

 

Rzym, 19 list.[opada] 1880 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Karolu. 

 Posłałem Ci dziś z rana pozwolenie ze Świętego Officjum. 

Niniejszym oświadczam, że Cię czynię moim subdelegatem.  

Z Twej strony upraszam o łaskę. Proszę mi wystarać się o faraj-

uolo, czyli płaszczyk na sutannę dla ks. Sulpice. Może masz jaki 

niepotrzebny w tej chwili w garderobie. Inaczej może Ci go za-

funduje pan Benni. W każdym razie bardzo oń proszę i proszę mi 

go nie odmawiać. Daj mi w tym dowód swej dobrej woli i słów-

ko odpowiedzi. 

Twój najoddańszy w Jezusie i Maryi ks. Piotr Sem.[enenko] 

 

64.  List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 320) 

 

Rzym, 25 listop.[ada] 1880 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Przepraszam, że nie odpisałem natychmiast na Twój list  

z (..) listopada (nie było dnia). Wczoraj otrzymałem drugi list  

z listopada, ale tą razą był i dzień wymieniony (21-y). Między dwo-

ma listami upłynęło od 10 do 15 dni. Chociaż tedy moje opóźnienie 

się nie było zbyt długie, przepraszam jednak i za takowe i przyrze-

kam, że będę zawsze się starał odpisywać jak najprędzej. Dziś na oba 

listy odpisuję i według porządku w Twych listach podanego. 

 1. Z Metropolitą lwowskim jeszcze się nie widziałem. Papież 

przez jakie dni dziesięć audiencji nie dawał; wskutek tego w prze-

szłym tygodniu wyjechał do Tivoli zaraz po swoim przybyciu do 

Rzymu nasz kochany metropolita. Nie wiem, czy już wrócił. Przed 

trzema, czy czterema dniami, kiedy widziałem się z m[onsi]g[no]rem 
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Rampolla, jeszcze nie był wrócił. Już wiesz z dzienników, że ten 

ostatni (Rampolla) nie jest teraz sekretarzem w Propagandzie. Za 

przybyciem do Rzymu kardynała Jacobini
36

 nastąpiły przemiany  

w urzędnikach. Rampolla został teraz sekretarzem Kongregacji degli 

Affari Ecclesiastici, czym dawniej był Czacki, a na jego miejsce dany 

jest m[onsi]g[no]r Cretoni
37

, sostituto della Segretaria di Stato, jeden  

z delegatów Kolegium Polskiego, dawny nasz dobry znajomy i przy-

jaciel. Osobiste tedy stosunki będą równie dobre jak dotąd, ale mimo 

to wiele tracimy na zamianie, bo Rampolla miał jasny pogląd i szczę-

śliwą inicjatywę, a na tym zdaje mi się będzie zbywało Cretoniemu. 

Kiedy byłem trzy lub cztery dni temu z wizytą u Rampolli, przyszedł 

dobrym trafem i Cretoni do niego. Tym sposobem mieliśmy we 

trzech może całogodzinną konferencję i Rampolla w najkorzystniej-

szy sposób przekazał w ręce Cretoniego wszystkie sprawy naszej mi-

sji w mojej obecności. 

 2. Co do zasiłku uzyskać się mającego i jednorazowie, i na 

stałe, o tym trzeba będzie traktować osobno z Cretonim, jak się  

w Propagandzie rozgości. 

 3. Ojca Henryka miałem Ci dopiero na święta przysłać we-

dług Twego własnego żądania. Proszę tedy nie być zanadto nie-

cierpliwym, i jeżeli wolno nieco zażartować, proszę jeszcze nie 

oddawać domu Ojcu Janowi i samemu nie uciekać. Ale żart na 

stronę odłożywszy mam nadzieję, że O. Henryk będzie mógł 

przyjechać na Święta. Moszyńskiego święcenia zaczynają się, da 

Pan Bóg, w przyszłą sobotę i skończą się, mam nadzieję, przed 

świętami. Po wyjeździe O. Henryka on tu czas jakiś zostanie. 

___________ 

36
  JACOBINI LUDWIK, kardynał (1832-1887). Sekretarz Kongregacji Propagandy 

dla spraw wschodnich. Pełnił także urząd nuncjusza w Austrii. 

 
37

  CRETONI SYLWESTER, kardynał– urodzony w 1833 r. W 1893 r został arcy-

biskupem, od 1896 r. kardynałem. Pracował w różnych kongregacjach rzym-

skich, m. in. był sekretarzem Kongregacji Kościołów Wschodnich. 
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 4. Ów krzyż po Korzeniowskim, o którym już cztery razy 

do mnie pisaliście, dwa razy jeden, a dwa razy drugi, przywiezie 

O. Henryk. 

 5. Braciszka Ueberal wcale nie chciałbym ustąpić, bo go 

uważam za Opatrzność dla siebie samego, chyba byłaby koniecz-

na potrzeba. 

 6. Co do nowicjatu braciszków, później odpiszę, porozu-

miawszy się z radą; na dzisiaj dosyć postulatu. 

 7. Z Ojcem Michałem niełatwa sprawa. List jaki do niego 

napisałeś w zupełności pochwalam. Jednej rzeczy tylko nie do-

dałeś, a tą jest, że jeżeli dostanie exeat, tym samym staje się ir-

regularis, i Mszy świętej odprawiać nie może, aż póki go nie 

przyjmie jaki biskup do swojej diecezji i Stolica Apostolska tego 

nie zatwierdzi. To niełatwa przeto sprawa. Trzeba mu to wytłu-

maczyć, bo on nie zna prawa kanonicznego w rzeczach ślubów  

i zakonnej egzystencji, szczególniej jeżeli kto był tak jak on 

święcony titulo Congregationis. Tymczasem od jego brata przy-

chodzi do mnie gorąca prośba, aby mieć z nim cierpliwość, a daje 

za przyczynę chorobę nerwową swego brata. Ja natychmiast na-

piszę do ks. Brzezińskiego w Tarnowie, żeby się zniósł z Tobą;  

z tym dodatkiem, że jeżeli swego brata chce tymczasem trzymać 

u siebie i wpływać na niego, pozwolę na to, ale zawsze wolą 

moją jest, aby pojechał do Ameryki. Inaczej będzie musiał opu-

ścić Zgromadzenie. Spółcześnie napiszę podobnież i do O. Mi-

chała, którego tu przyłączam list ciekawy. Wytłumaczę mu jego 

położenie kanoniczne, a potem albo Tarnów na czas jakiś, a po-

tem Ameryka, albo też exeat. 

 Tyle na dzisiaj. Za kilka dni więcej, da Pan Bóg napiszę. 

Ojca Jana serdecznie ściskam i do niego kilka słów dołączę. Mat-

kę Morawską b.[ardzo] pięknie pozdrawiam. Ks. Morawskiego 

ze czcią i dziękując mu serdecznie za jego odpowiedź na list  

O. Juliana. Przyciskam Cię do serca, mój najdroższy Ojcze Wa-
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lerianie, niech Cię Pan błogosławi. 

   W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr 

 [P. S.] Ks. Webera najczulej pozdrawiam.  

 

65.  List do pana Franciszka (ACRR 3745) 

 

Rzym, 26 listop.[ada] 1880 [r].  

Vicolo Mortaro, 58. 

 

 Mój dobry i szanowny panie Franciszku. 

 List Pański bez daty, ale w tym miesiącu pisany, przed kil-

koma dniami otrzymałem. Pierwsze pytanie, jakie stawimy od-

nosi się do powołania zakonnego. Czy masz doprawdy zakonne 

powołanie? W liście zapewniasz, że chcesz zostać kapłanem, ale 

nam chodzi o to, czy myślałeś kiedy o zostaniu zakonnikiem,  

i czy rozumiesz, na czym się zasadza powołanie zakonne? To py-

tanie będzie można dopiero rozwiązać podczas rekolekcji du-

chownych, które wszyscy do Zgromadzenia wstępujący muszą 

przez 8 dni odbywać na samym wstępie, czyli raczej przed wstą-

pieniem. Ale żeby się nie narazić na zawód i nie odbywać bez 

potrzeby tak długiej podróży, a potem do domu wracać, gdyby 

się pokazało, że powołania nie ma, wypada zastanowić się dobrze 

w samym sobie przed Bogiem zanim się w drogę puści. Jadąc zaś 

trzeba wziąć z sobą pieniądze nie tylko, żeby zajechaćdo Rzymu, 

ale żeby w danym razie wystarczyły i na powrót. 

 Będzie rzeczą bardzo pożyteczną, abyś kochany Panie napi-

sał przedtem i przysłał mi swoje curriculum vitae, w którym byś 

opisał całe swoje życie, wymieniając rodziców, wychowanie, 

nauki, przygody itd. ze szczególnym zwróceniem uwagi na po-

czątki i rozwijanie się powołania do służby Bożej kapłańskiej lub 

zakonnej. Proszę o taki opis i czekam na jego przysłanie. Świa-

dectwo nadesłane zatrzymuję tymczasowo przy sobie. Warunków 
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do przyjęcia innych istotnych nie ma okrom powołania, a przy 

tym zdrowia. Jednakże, jeśli kto może płacić za swoje utrzyma-

nie, wtedy powinien to czynić; powinien również, jeśli może, 

przynieść wyprawę odpowiednią w bieliźnie, odzieży, itd. Jeśli 

zaś nie ma, i o ile nie ma, Zgromadzenie zadawalnia się samym 

powołaniem, odpowiednimi zdolnościami i zdrowiem. Nie złoże-

nie egzaminu maturatatis jest przykrą okolicznością, ale nie prze-

szkodą. Tyle w odpowiedzi na list mego kochanego pana, a teraz 

sam czekam odpowiedzi. Pan Jezus z nami. 

W Jego miłości najoddańszy ks. Piotr Semenenko 

 

66.  List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 3528) 

 

Rzym, 27 listop.[ada] 1880 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Władysławie. 

 Przysłałeś mi list siostry Teresy (dawnej Sylwii) pisany do 

Ciebie, na którym był napis przez Ciebie na kopercie położony: 

„Obłuda”. Dodajesz, że jesteś bardzo zbolały z powodu całej tej 

sprawy, że mało Ci serce nie pęknie. 

 Mój bardzo drogi Ojcze Władysławie, dlaczego Cię ta spra-

wa tak męczy, tak boli, tyle Ci udręczenia sprawia? A ona prze-

cież jest tak prosta. Dlaczego? Ja Ci powiem. Oto, dlatego że 

jesteś przywiązany do tego miejsca Twojego w Paryżu, jesteś 

przywiązany nie po Bożemu, bo po Bożemu do żadnej rzeczy 

przywiązania być nie powinno. A Ty jesteś przywiązany, więc 

jesteś przywiązany po ludzku z osobistych i naturalnych powo-

dów. I dlatego obwiązanie tak Cię boli. Mój najdroższy Ojcze 

Władysławie zastanów się nad tym dobrze, zastanów przed Bo-

giem. Czyś byś Ty chciał umierać w takim stanie przywiązania,  

w takim nieporządku? Ja Ci to mówię z miłości dla Twojej du-

szy, z prawdziwej i głębokiej miłości dla Ciebie. 
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 Jakżebym ja chciał Cię widzieć raz przecie dobrze oczysz-

czonego, w zupełnym porządku z Bogiem! Zważ tylko! W Two-

im nieporządku gniewasz się, oburzasz na innych: na jednych 

wołasz intryga, na innych wołasz obłuda; na mnie nie wiem, co 

wołasz, a jeśli nie wołasz głośno, to jednak coś musisz mieć  

w sercu. A tymczasem wszystko może być i niezawodnie jest 

niesłuszne. Nie wchodzę w to, co przeciwko mnie masz, bo wie-

rzę, że w gruncie masz miłość, owszem, jestem najpewniejszy 

Twego serca dla mnie. A jeśli jest jakie posądzenie i żal, tedy  

w to nie wchodzę, bo pochodzi z mylnego sądu. Ale jeżeli wołasz 

na innych intryga, to pochodzi z niechęci, z oburzenia, z potępie-

nia. A tymczasem, O. Leon na przykład, nie zasłużył na to. Mógł 

on Ciebie nie pochwalać w czym, mógł mylnie niekiedy sądzić; 

ale nigdy nie knuł intrygi. Niesprawiedliwością jest posądzać go 

o to. To samo kiedy na siostrę Teresę mówisz obłuda. Ona Cię 

zawsze broniła, ona nigdy na Ciebie słówka nie powiedziała.  

I w tym ostatnim razie, kiedy hrabia a z nim biskup, a za nimi 

matka, oświadczyli się przeciwko Tobie, siostra Teresa żadnym 

słówkiem nie poparła tego, owszem, broniła Cię raczej. Widzisz 

tedy, że jej dobre słowa w liście do Ciebie pisanym nie są żadną 

obłudą. Piszę do Ciebie to wszystko, bo chciałem Cię wyprowa-

dzić z błędu i z następującej po nim niesprawiedliwości. Mocno 

mnie bowiem obeszło owo słowo, które na wierzchu koperty na-

pisałeś: Obłuda! To wszystko kiedyś się naprawi, ale trzeba 

tylko, żebyś i Ty poprawił, co w Tobie jest do poprawienia. 

Trzeba do tego, żebyś mnie wierzył, Twoja miłość pomoże Ci do 

tego i trzeba, żebyś mnie słuchał. Tyle na dzisiaj. Nie piszę 

więcej, bo chciałem tylko ulżyć memu sercu i Twoje pocieszyć. 

Przyciskam Cię najserdeczniej. Pan Jezus z nami. 

      Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 [P. S.] Mój drogi, czy nie możesz co posłać wierzycielowi 

O. Bakanowskiego do Londynu. Szturmuje do mnie okrutnie.  

A zaspokoić koniecznie go potrzeba. 
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67.  List do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 321) 

 

Rzym, 30 listop.[ada] 1880 [r]. 

 

Mój drogi Ojcze Walerianie. 

 Niniejszy list do O. Michała przesyłam na Twoje ręce, abyś 

się do niego zastosował, a o wszystkim wiedział. Prosiłbym Ojca 

Jana, aby go przepisał i mnie kopię przysłał, by została w aktach. 

Brat Moszyński już wziął minores, na Immaculatę weźmie da Bóg 

subdiakonat etc. Pisałem już, że go nie od razu do Was poślę. Ale za 

to możecie mieć i będziecie mieli O. Henryka. Chciałbym, żeby do-

piero po wyświęceniu tamtego wyjechał. A więc po Bożym Naro-

dzeniu. Jednakże, kiedy nastawać będziesz koniecznie przyślę Ci 

przedtem. O. Henryk chętnie do Was rusza, co mnie cieszy. O. Jano-

wi proszę powiedzieć, że się zająłem interesem ks. Wlazłowskie-

go. Wkrótce, w tych dniach pisać będę, da Pan Bóg, o innych 

sprawach, o metropolicie, Vannutellim
38

 itd. Proszę mię sprawiać 

o porozumieniu się z rządem co do kupna, intabulacji, itd. Spo-

strzegam się, że się ze mną nie porozumiałeś co do warunków 

kupna, na czyje imię, itd. Przyciskam Was obu do serca. 

Najoddańszy w Jezusie i Maryi ks. Piotr 

 

68.  List do O. Michała Brzezińskiego CR (ACRR 2139) 

 

Rzym, 30 listop.[ada] 1880 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Michale. 

 Z wielkim zdziwieniem otrzymałem Twój list z Jazłowca. 

Byłbym już dawno Ci odpisał; ale w parę dni potem otrzymałem list 

___________ 

38
  VANNUTELLI SERAFIN (1834-1916) arcybiskup nicejski, mianowany nuncju-

szem w Belgii i Austrii. Od 1887 r. był kardynałem. 
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od Twego brata ks. Brzezińskiego z Tarnowa, który mnie od tego 

wstrzymał na razie. O tym liście później. Przedtem muszę Ci po-

wiedzieć, mój bardzo drogi Ojcze Michale, że Twój list pokazuje do 

jakiego stopnia Ty sobie nie zdajesz sprawy z Twego położenia.  

I dlatego zawsze Cię kocham, mimo tego, co uczyniłeś i co czynisz, 

bo nie wiesz, co czynisz. Ale muszę Ci powiedzieć, co czynisz i ob-

jaśnić Cię co to znaczy. Naprzód opuszczając Tarnów przeciwko 

mojej woli (boś wiedział, że z Tarnowa chciałem, abyś jechał do 

Ameryki), a następnie bez mojej wiedzy, popełniłeś grzech ciężki 

(nie chcę użyć wyrazu śmiertelny) przeciwko przyrzeczonemu Panu 

Bogu posłuszeństwu. Następnie nie zdajesz sobie sprawy, że za to 

jedno zasłużyłeś na wydalenie ze Zgromadzenia. Potem, co daleko 

smutniejsza i gorsza, nie zdajesz sobie sprawy z tego, co to jest wy-

dalenie, bo nie zdajesz sobie sprawy z ważności i świętości ślubów  

i obowiązków z nich wypływających. Przynajmniej dowiedz się  

o tym ze skutków. 

 Pierwszym skutkiem jest, że kto nie wypełnia ślubów i czyni 

przeciwko posłuszeństwu staje się apostata a religione, szczególnie  

w tym razie, kiedy się wydala bez pozwolenia z miejsca, które mu na-

znaczone. Jest tedy pod cenzurą. Dalszym skutkiem jest, że kto wydala 

się lub jest wydalony ze Zgromadzenia, ten póki nie znajdzie biskupa, 

który go przyjmuje do swojej diecezji, i dopóki nie będzie przyjęty jest 

irregularis, a więc znowu pod cenzurą i nie może odprawiać Mszy 

świętej. 

 Mój najdroższy, czyś Ty o tym nie wiedział? I jakimże tedy spo-

sobem nie zastanowiłeś się nad tym? Teraz posłuchaj. Kiedy wnio-

słem Twój list na radę byli wszyscy zdania, aby Cię wydalić ze Zgro-

madzenia, zwłaszcza że podczas Twego pobytu w Rzymie wygady-

wałeś na przełożonego głównego, na kapitułę, na najprawniejsze jej 

postanowienia, i to przed młodzieżą, którą tym sposobem buntowałeś. 

Ale w tym przyszedł list od Twego brata z Tarnowa, w którym pisze: 

„...chorobie ks. Michała przypisuję to wszystko...”. „Proszę Rmum 

Patrem o miłosierdzie i o cierpliwość, proszę, aby mu na dłuższy czas 
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dozwolonym było gdziekolwiek oddać się kuracji.. Proszę, aby Rmus 

Pater w miłości swojej nie dopuścił tego, by młody ten kapłan, a wy-

gnaniec z ojczyzny, był po wyjściu ze Zgromadzenia rzucony na po-

kusy, a może i w przepaść nieszczęść na ciele i duszy. Ufam, że Bóg 

dobrą Jego wolą (to jest moją) wynagrodzi pociechę z ks. Michała.” 

Na to takie szczere i miłosne wstawienie się Twego brata zawie-

siliśmy nasze pierwsze zdanie. I ja Cię zaklinam, mój bardzo dro-

gi Ojcze Michale, abyś Ty także przyszedł do zastanowienia. Nie 

wierz Ty sobie, ale wierz mojej miłości i temu co ona mówi,  

a jeszcze czas wszystko naprawić. Postanawiam tedy co następu-

je, albo raczej ponawiam to, co było postanowione. Jeżeli księża 

Filipini w Tarnowie zgodzą się na to, abyś u nich czas pewien 

przepędził dla owej kuracji, o której brat mówi, niech i tak bę-

dzie, zgadzam się na to. A potem postanowimy, kiedy masz je-

chać do Ameryki, chyba że będą przyczyny, aby to zmienić. 

Mnie się jednak zdaje, żeby lepiej było, abyś Ty zaraz jechał do 

Ameryki, bo uważam, że to byłaby dla Ciebie najlepsza kuracja. 

Gdyby zaś Twój brat albo ojcowie Filipini nie chcieli tego wziąć 

na siebie, wtedy mój drogi Ojcze Michale wierzaj mi, nic Ci nie 

pozostaje jedno jechać do Ameryki i ja tego wymagam od Ciebie 

w imię Boże, i przypominając Tobie wszystko, co w tym przed-

miocie tak pięknie ułożyliśmy w Krakowie, i na co się Ty wtedy 

tak chętnie zgodziłeś. Jaki zły duch Cię potem odwiódł od tego? 

O misji do Podlasia proszę ani myśleć.  

 Oto mój najdroższy Ojcze Michale, co Ci w Imię Boże od-

pisuję. Niech Cię Pan Bóg łaską Swą nawiedzi i da Ci zupełne 

poddanie się temu, co On Sam przeze mnie względem Ciebie 

postanawia. Dla wypełnienia miary mojej życzliwości dla Ciebie 

przebaczam Ci w Imię Boże, o ile moja władza sięga, wszystko 

coś dotychczas uczynił przeciwko Twym ślubom. Niech Ci i Pan 

Bóg również to wszystko odpuści i da Ci skuteczną łaskę na 

przyszłość wiernego zawsze tych ślubów spełnienia. Przyciskam 

Cię do serca. 

w miłości Jezusa i Maryi Twój najoddańszy - ks. Piotr 
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 [P. S.] Przesyłam ten list przez ręce O. Kalinki jako Twego 

dzisiaj bezpośredniego przełożonego. 

[Treści listu ACRR 2140 nie podaje się, ponieważ jest identyczna jak 

listu ACRR 2139, którą powyżej przedstawiono.] 

 

69.  List do pana Ildefonsa [Kossiłowskiego] (ACRR 3049) 

 

Rzym, 4 grud.[nia] 1880 [r]. 

 

 Mój najdroższy i najłaskawszy panie Ildefonsie
39

. 

 Otrzymałem odezwę podpisaną przez kilkudziesięciu na-

szych rodaków, na której znalazłem przy innych i Twój cenny dla 

mnie podpis. Nie mogąc osobno do każdego odpisywać, sądzę, 

że wszyscy mile przyjmą, jeżeli Twego użyję pośrednictwa do 

wspólnego im odpowiedzenia. 

 Głównym celem odezwy było, aby nie odwoływać w tej 

chwili O. Władysława z Paryża, którego obecność tamże zabez-

pieczała w dzisiejszych okolicznościach istnienie misji polskiej. 

To samo zdanie wyraził mi i najdostojniejszy książę Władysław 

Czartoryski, i skądinąd również mnie ono doszło. Ja też z mojej 

strony przyszedłem do tego samego zdania. W miarę, jak się roz-

wijały wypadki, i gdybym był przewidział ostateczny obrót rze-

czy, pewno bym w przededniu takowego nie odwoływał był  

z Paryża Ojca Władysława. Nie przypuszczałem, że następca, ja-

kiego chciałem przysłać będzie pod zagrożeniem wydalenia  

z Francji. Przeciwny obrót wypadków skłonił mnie stanowczo do 

pozostawienia O. Władysława w Paryżu i cieszy mnie, że się za-

razem stało zadość życzeniom wszystkich podpisanych na rze-

___________ 

39
  KOSSIŁOWSKI ILDEFONS – żołnierz, emigrant, pisarz, świecki współpracownik 

misji polskiej w Paryżu. Przyjaciel oo. zmartwychwstańców, ks. Władysława 

Witkowskiego CR i ks. Waleriana Kalinki CR. 
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czonej odezwie. W tejże wyczytuję, że podpisanych zacnych ro-

daków zabolało mocno raptowne odwołanie Ojca Władysława 

bez poprzedniego ich uwiadomienia, albowiem jako rada para-

fialna mogliby oni rościć w pewnym względzie prawo sobie, by  

o ich zdanie zapytano się, czy tego lub owego księdza wolą, jak 

to w zwyczaju w Kościele katolickim; gdyż poniekąd są kolla-

torami. 

 Te słowa pochodzące ze zbolałego serca cierpieniem spra-

wionym przez odwołanie Ojca Władysława, są mi pod jednym 

względem przyjemne, bo dają pochlebne świadectwo wymienio-

nemu ojcu i pokazują, jak sobie umiał pozyskać serca tych, któ-

rym usługiwał. Odnosi się tedy to uczucie i do Zgromadzenia, 

które im dało na usługi tego ojca; i pod tym względem nie tylko 

to wyrażenie jest mi miłym, ale serdecznie za nie dziękuję. Pod 

innym jednak względem oświadczenie co innego znaczy z samej-

że natury przedmiotu i my zmuszeni jesteśmy uczynić odpowie-

dnie objaśnienie i zastrzeżenie, w całej miłości zobopólnej,  

i kwoli prawdy jedynie i prawa, abyśmy potem tym zgodniej  

i tym pewniej trzymali się prawdziwych warunków naszego 

wspólnego życia i stosunków naszych. Misja polska w Paryżu nie 

miała nigdy kollatorów lub quasi kollatorów; miała tylko dobro-

dziejów. Prawdziwym i jedynym kollatorem zawiadowców misji 

polskiej był ten sam, który ich mianował, arcybiskup paryski. Był 

zarazem i kollatorem i mianującym. Ani misja polska, ani żadna 

część jej, ani nawet sami dobrodzieje nie byli nigdy zawiado-

mieni, a tym mniej pytani o zdanie, czy tego lub owego księdza 

wolą, ale zawsze dotąd przełożony Zmartwychwstańców był za-

razem przez Arcybiskupa mianowany przełożonym czyli zawia-

dowcą misji polskiej w Paryżu. 

Zresztą być inaczej nie mogło. Albowiem każde kollatorstwo, 

oprócz, że wymaga pewnych warunków koniecznych, odnosi się 

jeszcze i koniecznie do beneficium. Otóż zawiadostwo misji polskiej 

nie jest żadnym beneficium, więc i kollatorstwa mieć nie może. Nasze 
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położenie jest daleko skromniejsze. Misja polska jest tym, czym się 

nazywa, to jest misją, a my, co jej usługujemy, jesteśmy prostymi mi-

sjonarzami, nie beneficjatami; przychodzimy sami z dobrej woli, po-

syła nas z góry dobra wola władzy, dobra wola wiernych i dobrodzie-

jów utrzymuje nas z dołu. Oto jest racja i prawda naszego istnienia, 

oto nasze prawo i obowiązki. Między nami a naszymi duchownymi, 

podwładnymi nic innego nie ma okrom [oprócz] dobrej woli. Ale za 

to, jeżeli będzie prawdziwa dobra wola, nie będzie mogła być między 

nami lepszej racji, trwalszego prawa, mocniejszego obowiązku, do-

skonalszego lekarstwa na wszystko. Po tych słowach jestem prze-

konany, że się wspólnie bardzo dobrze rozumiemy, że szanowni pod-

pisywacze odezwy tak samo jak i my na tę się rzecz zapatrują. Proszę 

Cię kochany i drogi panie Ildefonsie, abyś im oświadczył cały 

mój szacunek, miłość i wdzięczność za ich wierną przyjaźń; sam 

chciej przyjąć dla siebie te same najszczersze zaręczenia razem z 

prośbą, abyś mnie zawsze w swoim sercu chował. 

w miłości Chrystusa Pana najoddańszy sługa i brat  

     ks. Piotr Semenenko 
 [Treści listu ACRR 3048 nie umieszczono, ponieważ jest brudno-

pisem i jest identyczna jak listu powyżej przedstawionego.] 

 

70.  List do O. Michała Brzezińskiego CR (ACRR 2141) 

 

Rzym, 11 grud.[nia] 1880 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Michale. 

 Przygotowałem dla Ciebie papiery na drogę do Ameryki  

i na dostanie pieniędzy na nią, kiedy otrzymuję Twój list pisany 

do Lwowa do O. Kalinki, a w którym znowu robisz trudności  

i zapowiadasz, że mi prześlesz do Rzymu krótki przebieg całej 

sprawy. Na taką zapowiedź muszę wstrzymać się z wysłaniem do 

Ciebie przygotowanych papierów i zaczekać aż nie nadejdzie ów 

przebieg, a wtedy da Bóg zobaczę, co mam na niego odpowie-
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dzieć. Zawsze Cię kocham i bardzo żałuję, że tak się wszystko 

miesza w Tobie. Może da Pan Bóg i proszę Go o to, że nareszcie 

poznasz prawdziwą Jego wolę. Życzę Ci, drogi Ojcze Michale 

wszelkiej łaski Bożej i przyciskam do serca. 

Twój w Panu - ks. Piotr Sem.[enenko] 

 

71.  List do redaktora czasopisma Czas (ACRR 3739) 

 

Rzym, 12 grudnia 1880 [r]. 

 

 Szanowny Panie Redaktorze. 

 W osobnym artykule, który Czas z 8 grudnia poświęcił 

osiedleniu się w Galicji Zgromadzenia Zmartwychwstania Pań-

skiego, widoczną jest naprzód wielka przychylność i łaskawość,  

z którą nas to szanowne pismo wita, i za tę, z uczuciem żeśmy 

tyle niewarci, uprzejme wszelako składamy dzięki, ale wyrażone 

jest zarazem ubolewanie, że metropolita Sembratowicz
40

 i biskup 

Stupnicki
41

 okazali się nieprzychylnymi otwarciu domu naszego,  

a na to, niech nam wolno będzie odpowiedzieć odwrotnym ubo-

lewaniem, że podobne przypuszczenie zostało przed publiczność 

wytoczonym. 

 Zgromadzenie nasze ma wszelki powód do sądzenia, że to jest 

przypuszczenie tylko, nie mające rzeczywistej podstawy. I w istocie, 

ile razy mieliśmy zaszczyt mieć do czynienia z jednym i z drugim  

z tych przezacnych prałatów, tyle razy doznaliśmy od nich najlepszego 

przyjęcia. Kiedy zaś przed kilkoma dniami po powrocie najdostojniej-

___________ 

40
  SEMBRATOWICZ JÓZEF, arcybiskup (1821-1900). Wyświęcony jako kapłan ob-

rządku wschodniego (rusińskiego). Dnia 10 czerwca 1865 r. został konse-

krowany na biskupa. Objął stolicę we Lwowie 27 czerwca 1870 r. i złożył re-

zygnację 11 grudnia 1882 r. Zmarł w Rzymie 23 października 1900 r. 

 
41

  STUPNICKI JAN (1816-1890) – biskup unicki od 1872 r. 
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szego księdza metropolity z Rzymu, Ojciec Kalinka, przełożony nasz 

w Galicji, poszedł z innymi przedstawić się jemu i względom jego po-

lecić, w przyjęciu jakiego doznał, nie tylko nie było cienia niechęci, ale 

były wyraźne dowody życzliwości. 

 Mamy nie tylko nadzieję ale pewność że za łaską Bożą Zgroma-

dzenie nasze, mieszczące w sobie kapłanów obu obrządków, łaciń-

skiego i wschodniego żywiące równy szacunek i cześć dla biskupów 

jednego i drugiego obrządku i chcące w sprawach kościelnych równe 

okazywać im posłuszeństwo, będzie też zawsze w zgodzie i porozu-

mieniu z jednym i z drugim we wszystkiem co do ich władzy należy,  

i nie wątpi, że i jedni i drudzy równie je otoczą swoją życzliwością  

i opieką. 

 Łaskawy panie Redaktorze, chciej raz jeszcze przyjąć po-

dziękowanie za okazaną nam życzliwość a zarazem za umie-

szczenie, o którym nie wątpię, niniejszego sprostowania. 

Najniższy w Chrystusie Panu sługa ks. P.[iotr] S.[emenenko] 

 

72.  List do O. Michała Brzezińskiego CR (ACRR 2142) 

 

Rzym, 13 grud.[nia] 1880 [r]. 

 

 Mój kochany Ojcze Michale. 

 Otrzymałem wczoraj co dopiero to, co nazywasz przebieg 

Twej sprawy i wieczorem na radzie rozmówiłem się z ojcami. 

Wskutek tego postanawiam co następuje. 

 Naprzód w każdym razie, jeżelibyś miał wyjść ze Zgroma-

dzenia, otrzymasz ode mnie nie wydalenie, na jakie prawnie za-

służyłeś, chociaż tego nie rozumiesz, ale zezwolenie z naszej 

strony na Twoje wyjście czyli exeat, a to właśnie dla tej przyczy-

ny, że nie rozumiałeś natury aktów, które czyniłeś przeciwko po-

słuszeństwu, nawet myślałeś, że nie są przeciw posłuszeństwu. 
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To na początku tu napisałem dla uspokojenia Ciebie, i ażebyś 

swobodniej resztę listu czytał. Postanowienie zaś moje jest na 

dwie strony, według tego jak w tej ważnej dla siebie chwili wy-

bierzesz. Albo pozostać w Zgromadzeniu i jechać do Ameryki, 

albo wystąpić ze Zgromadzenia. 

 Pierwsza rzecz jest ta, o której mówiliśmy w Krakowie i na 

którą byłeś się zgodził, a ja z dobrego serca do Ciebie i miłości, 

życzę i wolę, abyś tę drogę obrał. Warunki są te same, które Ci 

wtenczas postawiłem w Krakowie. Przypomnę Ci wszystkie 

punkty naszej rozmowy. 

 1. Chociaż redakcja „Reguły” została poprawioną na osta-

tniej kapitule, nowa jednak redakcja „Reguły” nie jest ogłoszoną 

dotąd. Dopóki nie będzie ogłoszoną obowiązuje stara. Więc Ty 

nie możesz wystąpić sumiennie ze Zgromadzenia na tej pod-

stawie oparty, że jest zmieniona „Reguła”, bo dotąd Zgromadze-

nie rządzi się ową starą, nie zmienioną „Regułą”. 

 2. Dopiero wtedy, kiedy zmiany porobione i cała nowa re-

dakcja „Reguły” ogłoszoną będzie, będziesz miał prawo zbadać,  

czy poczynione zmiany przeinaczają samą esencję „Reguły”, czy 

też są tylko przypadkowe, podrzędne i istoty rzeczy nie narusza-

ją. W tym ostatnim razie nie miałbyś prawa być uwolnionym od 

ślubów. 

 3. W przeciwnym przypadku, gdyby sama istota dawnej 

„Reguły” naruszoną Ci się wydawała masz prawo proszenia  

o uwolnienie od ślubów, ale i wtedy jeszcze nie Ty byłbyś sędzią, 

czy istota „Reguły” jest naruszoną, tylko Ś.[więta] Kongregacja 

Episcoporum et Regularium. 

 4. W takim stanie rzeczy (tak Ci mówiłem w Krakowie) Ty 

powinieneś czekać ogłoszenia nowej „Reguły” redakcji, a tym-

czasem będąc w sumieniu obowiązany do posłuszeństwa podług 

dawnej, powinieneś to czynić, co Ci polecę pod posłuszeństwem. 

A tym było jechanie do Ameryki. 
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 5. Dodałem nareszcie, że jeżeliby się pokazało po ogłosze-

niu nowej redakcji, że zmiany są esencjalne, wtenczas nie tylko 

pozwolę na wystąpienie Twoje, ale nawet, gdybyś chciał wrócić 

do Europy damy Ci na to fundusz. Po takim wystąpieniu rzeczy 

Ty się zgodziłeś na pojechanie do Ameryki, i tylko prosiłeś  

o pozwolenie udania do Tarnowa na pewien czas nieograniczony, 

skąd miałeś się udać do Ameryki. 

 Ja będąc w Wiedniu, już tam dla Ciebie zamówiłem fun-

dusze na drogę. Tymczasem Ty pojechałeś do Jazłowca, o czym 

zresztą nie chcę powtórnie mówić, bo już Ci to przebaczyłem. 

Teraz przeto, mój drogi i kochany Ojcze Michale, jeżeli chcesz 

wrócić do powyższych warunków i pozostać w Zgromadzeniu, 

błogosławię Cię z całego serca i w imię posłuszeństwa polecam 

jechać do Ameryki, a tymczasem napisać mi czym prędzej albo 

telegrafować, abym Ci przysłał papiery na drogę i przekazy na 

pieniądze. Teraz z drugiej strony, jeżeli mimo to wszystko nie 

chcesz pozostać w Zgromadzeniu, a następnie pojechać do Ame-

ryki i chcesz w każdym razie ze Zgromadzenia wystąpić, będzie 

to wprawdzie wystąpienie bez żadnej słusznej racji z Twej stro-

ny, ale i na to postanowiłem zezwolić, oparty na tym wspólnym  

i moim i całej Rady zdaniu, że nie rozumiesz powołania zakon-

nego, istoty ślubów i praktyki posłuszeństwa. Dla nas jest to 

dostateczna racja, aby zezwolić, bo nie możemy ani wymagać od 

Ciebie, ani rachować na to, abyś wykonywał to, czego nie rozu-

miesz. Zresztą nie chcemy Ci w niczym zaszkodzić, owszem na 

tej samej racji oparci i pełni dobrej woli dla Ciebie, chcemy Ci ile 

możemy dopomóc. Dam więc Ci zezwolenie na wyjście od nas, 

bez żadnej racji, proste, że zezwalam, a przy tym świadectwo do-

brego prowadzenia się. Gdybym mógł dałbym Ci samo wyjście  

i uwolnienie od ślubów, ale wiesz, że nasze śluby są reservate Se-

di Apostolicae, i że jeden tylko Papież może od nich uwolnić. 

Trzeba więc Ci będzie udać się z moim zezwoleniem do S. Con-

gr. Epp. et Regg. i pamiętać, abyś zaraz postarał się o biskupa, 

który by Cię przyjął do swej diecezji, bo inaczej będziesz irregu-



 

134 

laris i nie będziesz mógł Mszy [świętej] odprawiać. Proszę tedy  

o odpowiedź zawiadamiającą mię o Twym wyborze i jakie papie-

ry mam Ci przysłać. Przyciskam Cię do serca. Pan Jezus z nami. 

Twój w nim najoddańszy ks. Piotr Sem.[enenko] 

 

73.  List do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 322) 

 

Rzym, 14 grud.[nia] 1880 [r]. 

 

 Mój drogi Ojcze Walerianie. 

 Dziś odpiszę Ci na punkty, które Cię najbardziej obchodzą, 

jutro zaś da Pan Bóg na resztę. Coś tu zaszło między metropolitą 

i Propagandą czego nie mogłem się dobrze dowiedzieć. To jedno 

pewne, że wyjechał daleko prędzej, niż tego Propaganda życzyła 

i spodziewała się, a nawet powiedziano mi z dobrego źródła, że 

podszedł ks. kardynała Simeoni, i że się wymknął. Tym sposo-

bem tłumaczy się to, że mi m[onsi]g[no]r Rampolla zapewniał, iż 

jeszcze zabawi i to, że w niewiele dni potem, kiedy chciałem 

pójść do niego, już go nie było. Wymknął się zaraz po audiencji 

u Ojca Świętego. Mimo to jednak m[onsi]g[no]r Rampolla miał 

czas polecić mu gorąco nasze osiedlenie się w Galicji. 

 Niefortunną było rzeczą, że pobyt metropolity w Rzymie spotkał 

się z przeniesieniem m[onsi]g[no]ra Rampolla z sekretarza Propagan-

dy na dawną posadę m[onsi]g[no]ra Czackiego. Nie wątpię jednak, że 

i papież mu o nas mówił. O tym ze wszystkiego wnoszę, a mam na-

dzieję dokładnie się dowiedzieć. Twoją rozmowę z m[onsi]g[no]rem 

Sembratowiczem młodszym przetłumaczoną wręczę w tych dniach  

w ręce nowego sekretarza. Mówiłem już o niej, zrobiła doskonałe wra-

żenie. Również nie przepuszczę bez skutku sprawy tego, o który pro-

sisz listu z Propagandy do metropolity z poleceniem nas jemu. Przy-

jęcie jakiegoście doznali od tego ostatniego, jest dla mnie nieomylnym 

świadkiem i tłumaczem tego, co tu o nas słyszał. 
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 Czytałeś w Przeglądzie Lwowskim, a szczególnie w Czasie, 

w osobnym artykule, jaki nam poświęcił, ubolewanie nad nie-

przychylnością dla nas obu biskupów unickich. Pochwyciłem tę 

okoliczność jako dobrą sposobność do napisania listu do Czasu, 

w którym rzecz prostując, w kilku słowach skreśliłem rodzaj 

programu naszego wobec obu obrządków.  

 Teraz Ci donoszę o ważnym i długim porozumieniu, jakie mia-

łem z m[onsi]g[no]rem Vannutelli, nowym nuncjuszem wiedeńskim. 

Jest to zresztą mój dawny, nawet mógłbym powiedzieć życzliwy mi 

znajomy. Wystawiłem mu cały stan naszej sprawy w Austrii i Galicji,  

i ze strony Zgromadzenia, dając mu o nim dokładniejsze wyobrażenie 

i ze strony rządu austriackiego, opowiadając historię naszego przezeń 

przyjęcia, i ze strony stosunków z duchowieństwem szczególnie unic-

kim. Zrozumiał on doskonale, do jakiego stopnia może dojść ważność 

misji naszej nie tylko w Galicji, ale na Wschodzie i widocznie zainte-

resował się naszą sprawą. Opowiedziałem prócz tego nuncjuszowi 

ważność i charaktery niektórych figur, a szczególniej obu Dunajew-

skich, a przy tym coś i o polityce, i austriackiej, i rosyjskiej, o ile wie-

działem. Ale wiedziałem nieskończenie więcej, aniżeli nuncjusz, który 

mi za wszystko był widocznie wdzięczny. Wyjedzie on w przyszły 

piątek. Będę jeszcze u niego przed wyjazdem i przyrzekłem mu dać 

niektóre appunti, to jest spisane notatki o tym co mówiłem. Powiem 

mu wtedy w szczególności o Tobie i aby Ci zupełną dawał wiarę. 

Wspomnę i o Lutrzykowskim. 

 Rzecz dziwna! Nuncjusz nie miewa zgoła konferencji z kardy-

nałem Jacobinim, i ten mu nie daje żadnych objaśnień co do stanu 

rzeczy, żadnych rad opartych na swoim doświadczeniu. Czy to taka 

między nimi dyplomatyczna etykieta? Nuncjusz nic a nic nie wiedział 

bliższego, dokładniejszego, o sprawach i osobach austriackich. Nie 

wiedział np. nic o Landerbank i ja musiałem mu długo całą tę historię 

opowiedzieć, zwłaszcza że się tu do niego zgłosił tutejszy dyrektor 

del’Union Generale i ofiarował pośrednictwo z bankiem wiedeńskim, 

a on mnie się przyznał, że nie dowierzał, nie wiedzą, co oni zacz. 
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 Tyle na dzisiaj mój najdroższy Ojcze Walerianie. Reszta da Pan 

Bóg na jutro. Miej ufność w moje współdziałanie z Tobą. Bardzo 

chętnie w razach potrzeby używam i będę używał pomocy Ojców do 

korespondencji z domami; ale nie mogę tak wyłącznie składać w ręce 

jednego jakiegoś osobnego domu, zwłaszcza galicyjskiego, którym 

chcę doprawdy i serdecznie się zajmować, i gorliwie. Takie składanie 

w jedne ręce przyzwyczaja tego jednego do dysponowania w toku 

rzeczy nieraz podług swojej myśli, jak się to na O. Felińskim zbyt 

jasno pokazało. Ale i bez zamiarów podobnych do tamtych, natura 

ludzka sama przyzwyczaja nas do czegoś podobnego. Ale się nie lękaj 

i śmiało pisuj do mnie. Jeszcze przecież nie bardzo zostałem Ci dłu-

żnym w odpowiedzi. O. Henryk, da Pan Bóg, wyjedzie w poniedzia-

łek, we czwartek lub piątek stanie u Was. Br. Moszyński, już jest 

subdiakonem. Ale już Ci zapowiedziałem, że go dłużej nieco w Rzy-

mie zatrzymam. Ojcu Janowi dziękuję za jego przypisek. 

 Proszę powiedzieć ks. Bobrowiczowi, że niezmiernie się 

cieszę z jego współpracy z nami i żywo pragnę, aby mu Pan Bóg 

zachował tę dobrą wolę, którą nam okazuje nie tylko jak naj-

dłużej, ale na zawsze. Tymczasem serdecznie dziękuję. Wszyst-

kich Was z duszy błogosławię. 

Najoddańszy w miłości Jezusa i Maryi - ks. Piotr 

 

74.  List do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 323) 

+ 

Rzym,15 grud.[nia] 1880 [r]. 

 

Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

Jakże mnie zabolała wiadomość przesłana telegramem, że  

O. Jan chory. Allopatia z pewnością mu nie pomoże. Bardzo życzę  

i radzę, aby się udał do doktora Bielskiego, który mnie raz leczył 

we Lwowie, albo lepiej jeszcze, jeśli można, do Kaczkowskiego.  

O pierwszego adresie wiedzą Miączyńscy. Wskutek tej wiadomości 
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O. Henryk o trzy dni przyśpiesza swój wyjazd. Zamiast ponie-

działku wyjedzie w piątek. Wszystko dobre, co Pan Jezus przysyła. 

Módlmy się, aby we wszystkiem spełniła się Jego wola. 

 Do odpowiedzi i wiadomości wysłanych wczoraj dodaję na-

stępujące: 

 1. Że spuścizna popielowska przechodzi ostatecznie na 

Was. Dom rzymski robi tę małą (O. prokurator może by powie-

dział wielką) ofiarę jako dowód swej macierzy. 

2. Że na nowicjat braciszków we Lwowie w zupełności 

przystaję. Była kwestia, czy ja mam według „Reguły” prawo da-

nia Ci tej władzy; tę kwestię poddałem pod orzeczenie rady, 

która oświadczyła, że mam to prawo. Wskutek tego, ani chwili 

nie waham się tej władzy Ci udzielić. 

3. Pisałem Ci, że Brata, a następnie Ojca Moszyńskiego 

chcę przez pewien czas w Rzymie zatrzymać. W odebranym dziś 

liście Twoim do O. prokuratora zaadresowanym wyczytuję, że Ci 

on pisał, iż go zamierzam przez kilka miesięcy w Rzymie za-

trzymać. Z wczorajszego mego listu mogłeś się przekonać, że tak 

odległych zamiarów nie miałem. Mała to wprawdzie, ale zawsze 

próbka, jak przez pośredników korespondencje mogą się zamą-

cić. Teraz kiedy O. Jan gorzej się miewa, tym bardziej będę się 

starał nie zatrzymywać długo Ojca Mosz.[yńskiego] w Rzymie. 

W ten piątek otrzyma diakonat. 

4. Z powodu zapadnięcia O. Jana na zdrowiu muszę tu się 

zapytać, czy nie przyczyniło się do tego może zanadto wielkie 

obciążenie go pracą, przygotowaniem się do kazań, a ranne wsta-

wanie szczególniej. O. Jan potrzebuje z 9 godzin do spania, i to 

jest warunek dla niego lepszego zdrowia i siły. Niektórzy z rad-

ców znajdują, że może zanadto wiele chciałeś od razu czynić  

w naszej kaplicy, że dobra bardzo jest gorliwość, ale najkoniecz-

niejsza roztropność i miara. W każdym razie zostawiam to Two-

jemu sumieniu, a sam od siebie dodaję, że ja niezmiernie ufam 
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Twojemu sądowi i roztropności, ale niekiedy w niektórych wy-

padkach, lękam się zanadto czynnej gorliwości. Ledwie, że mi 

nie przychodzi do ust, ale to tylko na te przypadki, owo Talley-

rainda: [...] pas trop de zèle. Zastosuj to także do oszczędzania 

swej własnej osoby. 

5. Od O. Michała otrzymałem kilka dni temu zapowiedzia-

ny ów przebieg sprawy. Nie było nic nowego. Powtórzyłem mu 

w liście nazajutrz wysłanym warunki postawione w Krakowie; 

albo Ameryka, albo wystąpienie ze Zgromadzenia, dodałem mu 

tylko, że nie będzie to w formie wydalenia go przez nas, ale tylko 

w formie zezwolenia z naszej strony, aby się starał w Kongr.[re-

gacji] Epp. Et Regular. o uwolnienie od ślubów; albowiem sami 

nie możemy mu dać uwolnienia od ślubów zachowanych Stolicy 

Apostolskiej. Czekam odpowiedzi. 

6. Widziałem w tych dniach także kardynała Jacobini. Rzucił mi 

się na szyję jak najlepszy przyjaciel i zapraszał do siebie, jak będzie  

w Watykanie, co za kilka dni nastąpi, bo dotąd nie miał ani kapelusza, 

ani ust otwartych, a bez tego nie mógł objąć swojej posady. Opowie-

działem zakończenie sprawy naszego osiedlenia się w Galicji. 

 7. Pięknie dziękuję za opowiedzenie przygód podwójnego listu 

O. Juliana do arcybiskupa. Najdroższemu i najzacniejszemu ks. Mo-

rawskiemu proszę złożyć ode mnie bardzo, bardzo serdeczne podzię-

kowanie, ks. arcybiskupowi już nie wiem, jakie bym złożył, gdyby to 

wolnym było. Ks kardynałowi Ledóchowskiemu, tak głęboko wtaje-

mniczonemu w całą naszą sprawę z O. Julianem, opowiedziałem te 

przygody i ostateczną odpowiedź arcybiskupa. Był z niej nad miarę 

zadowolonym i nie mógł się odchwalić. Prosiłem o dyskrecję. Trzeba 

wiedzieć, że teraz w poniedziałki, po posiedzeniu Ś[w]. Officyum, 

które się kończy o 12, i później, jestem zawsze na obiedzie u kardyna-

ła, który jada o l-ej. Dawniej jadał o 2-ej, ale po zaprowadzonej zmia-

nie zaprosił mnie na stałe. 

 8. Z Adrianopola donieśli nam naprzód, że po przyjeździe 
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pierwsze przywitanie, a szczególniej pierwszy wieczór był nader 

serdeczny, rzewny, ze łzami. Po czym przełożył ojcom, że jeżeli 

pragną, on im wytłumaczy powody swojej opozycji. Porozu-

miawszy się odpowiedzieli mu jednomyślnie, że tego nie przyj-

mują. Na tym się skończyło. Z dziś otrzymanego listu od O. Szy-

mona dowiadujemy się, że się wziął do wykładu teologii i prawa 

kanonicznego, i do języka bułgarskiego, ale że im się wydaje, 

jakoby nie chciał długo tam u nich popasać. 

 Zdaje się, że Ci mniej więcej na wszystko odpowiedziałem. 

Trzymałem Twe listy przed oczyma. Za wszystko, co tam dobrego 

dla mnie piszesz, serdecznie Ci dziękuję. Zresztą czynisz to dla Pana 

Jezusa we mnie, i On Ci za to zapłaci. Pozdrawiam Ojca Jana, ks 

Bobrowicza i wszystkich najserdeczniej. Przyciskam Cię do serca. 

Żyjmy wolą Bożą i miłością w najmilszej i najświętszej jedności. 

W miłości Jezusa i Maryi Twój najoddańszy ks Piotr 

 [P. S.] Za Veberalla nie możemy Ci dać Teodora, bo jak 

pierwszy przyjedzie, drugi ma być odźwiernym na miejscu Le-

onarda. Czyż tam nie znajdziesz stosownego? 

 

75.  List (kserokopia) do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 324) 

+ 

Rzym, 21 grud.[nia] 1880 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Życzę Wam Świąt najweselszych i starym zwyczajem, cho-

ciaż przez list przesłanym opłatkiem dzielę się z Wami serdecz-

nie. 

 Rzeczywiście ks. metropolita dostał tu porządną łaźnię, a ponie-

waż wyraźnie ucichł, więc posłano za nim listy i polecenia dodatkowe 

uzupełniające mu wytarcie kapituły. Rampolla po wysłuchaniu wia-

domości o tym, jakeście byli przyjęci, powiedział: „…Nie lękajcie się, 
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będzie Was jeszcze lepiej przyjmował”. Przypomniałem sobie, że  

w moich ostatnich listach zapomniałem odpisać na zapytanie co do 

koncertu jaki Liszt z księżną Marcelliną ofiarują się dać na naszą in-

tencję. Nie tylko nic nie mam przeciw temu, ale z wdzięcznością ofia-

rowane przyjmuję. Myślę jednakowoż, że nie byłoby stosowne wyra-

źnie ogłaszać, że to na naszą intencję; byłoby to za głośne, za szumne, 

nie odpowiadające duchowi naszemu i sposobowi postępowania. 

Trzeba by użyć ogólnych jakich orzeczeń, np. dans un but de bieufai-

sance, pour une bonne oenore lub tp., koncert zapewne dany będzie  

w Wiedniu, więc tym bardziej trzeba się trzymać tego sposobu; 

zwłaszcza że imię Liszta samo więcej ściągnie słuchaczy, niż gdyby 

przy nim postawionym było coś innego partykularnego. 

 Ja się z Ojcem Stefanem zabieram szczerze do jak najlepszego 

ułożenia programu nauk w naszym przyszłym zakładzie lwowskim, 

który posłużyć powinien za wzór i dla innych zakładów naszych,  

i tych co są, i tych, co da Pan Bóg, będą. Są nam do tego potrzebne 

programy szkół austriackich, o które bardzo proszę i to jak najrychlej. 

Im dokładniej nam przedstawią, czego tam uczą i jak uczą, tym 

użyteczniej to będzie dla nas. Raz jeszcze bardzo upraszam i o rzecz 

samą, i o pośpiech w przysłaniu. Tyle na dzisiaj. Przyciskam do serca, 

żegnam i błogosławię. 

   Najoddańszy w miłości Jezusa i Maryi ks Piotr 

 

76.  List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 3529) 

 

Rzym, 26 grud.[nia] 1880 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Władysławie. 

 Życzę Ci świąt najweselszych, które by po Bożemu ukoiły 

wszystkie Twoje bóle. Posyłam opłatek i dzielę się nim z Tobą, 

na znak jedności naszej w Panu, którą On chce, aby była najgłęb-

szą i najprawdziwszą. Oby On łaską Swoją uprzątnął z Twej du-
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szy przeszkody, które tego jeszcze nie dopuszczają! Ojca Leona 

posyłam do Boussu, aby tam parę tygodni zabawił, wziął, że tak 

powiem, w posiadanie i zatwierdził prawa, jakie nam przyznał 

biskup i jednym słowem, żeby odbył wizytę. Ty, mój najdroższy 

Ojcze Władysławie, trzeba, abyś raz zrozumiał, że to nie ludzkie 

intrygi tak rzeczy obróciły, ale rzeczywiście sam Pan Jezus, iż 

nie Ty, ale kto inny musi tę wizytę w moim imieniu odbywać. 

Jak się o tym dobrze przekonasz i pokornie a chętnie to przyj-

miesz stanie się w Twej duszy światło wielkie i pokój. 

 Mam nadzieję, że przyjmiesz Ojca Leona po Bożemu, że 

nie okażesz mu żadnej niechęci, owszem z wszelką uprzejmością 

i dobrą wolą będziesz dla niego miłym gospodarzem. Gdyby nie 

było miejsca w Assomption, albo gdyby było niebezpieczeństwo, 

którego ja nie przypuszczam, zamów dla niego gospodę u pana 

Teodora Jełowickiego (marszałka), który go chętnie do siebie 

przyjmie. Bardzo Cię proszę o tę uprzejmość, a nawet serce bra-

terskie, o które, jeśli go nie masz, powinieneś prosić Pana Boga, 

aż póki go nie otrzymasz. 

 Proszę Cię też bardzo mój drogi Ojcze Władysławie, abyś 

nie gadał o celu podróży O. Leona. Co komu do tego, że mamy 

siostry w Belgii, i że u nich odbywamy wizyty zakonne? A mogą 

być z tego nierozsądne i niepotrzebne gadaniny. Więc proszę,  

a nawet polecam, żeby temu wszelkimi siłami zapobiec. Prosi 

Cię również o to i O. Leon. Weź się szczerze do tego. Mam na-

dzieję, że na końcu maja lub też w czerwcu sam, da Pan Bóg, 

będę w Paryżu i w Boussu. Ileż miałbym dzisiaj i mieć będę wte-

dy do mówienia. Drogi i najdroższy, proszę Cię na Pana Jezusa, 

na miłość Jego, abyś takim był teraz, i z każdym dniem coraz 

bardziej, abym wtedy nie miał żadnego do uczynienia Ci zarzutu, 

lecz przeciwnie, bym za wszystko Ci dziękował. 

 Gdybyś Ty teraz mógł porozumieć się z O. Leonem! Czemu 

żeś nie odpisał na jego list? Choćbyś się w nim był bronił, powi-

nieneś był odpisać. Czemu żeś nie uczynił? Popełniłeś niegrzecz-
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ność i dałeś znak niechęci do niego. Czyż się godziło? Powinie-

neś go za to przeprosić. Ojcze Władysławie, drogi i najdroższy! 

Bądź raz mężem Bożym. Pan Jezus z nami. 

  w miłości Jezusa i Maryi Twój najoddańszy ks. Piotr 

 

77.  List do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 325) 

 

Rzym, 10 stycznia 1881 [r.] 

 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Poczuwam się nie do winy, ale do żalu, że tak śmiem wyra-

zić, iż przed kilkoma już dniami nie udało mi się, jak tego pra-

gnąłem napisać do Ciebie. Ale też z drugiej strony, choć są rze-

czy ważne, nie było jednak nic tak nagłego, ani żadnego pericu-

lum in mora, a ja byłem bardzo, bardzo zatrudniony od świąt po-

cząwszy, a w tych ostatnich dniach mianowicie, gdzie miałem 

przy innych zajęciach (jak np. rekolekcjach z O. Michałem) 

jeszcze ogromną chwilową pracę na głowie: przygotowanie kaza-

nia na Trzy Króle, którą wczoraj dopiero, kazanie wygłosiwszy,  

z głowy i z barków zrzuciłem. Dziś po posiedzeniu Ś[w]. Offi-

cyum, także b.[ardzo] pracowitym, odetchnąłem nieco, a po wie-

czornej konferencji z O. Michałem chciałem się zabrać do pisa-

nia listów. Tymczasem przyszedł O. Karol i musiałem z nim 

mieć rozmowę, co mnie opóźniło, a nareszcie w przyniesionej 

korespondencji znalazłem list O. Henryka, który przeczytawszy 

pomimo spóźnionej pory, zachowując inne rzeczy na jutro, da 

Pan Bóg, posyłam Ci pod sekretem już dzisiaj ten list, aby jak 

najśpieszniej, razem z Tobą następstwa wszystkie przewidzieć  

i obmyślić środki zaradcze. 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie, ten list Ci pokaże Ojca 

Henryka w całej jego nagości moralnej. Wina to jego niewycho-

wania zakonnego, ale w jego wieku już go nie przełamiesz, czyli 
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raczej przełamiesz go i złamiesz, ale w tym znaczeniu, że go 

zniszczysz i precz wyrzucisz, lecz nie przechylisz i nie skłonisz 

do prawdziwej zakonności, jeżeli będziesz z nim postępował 

wstępnym bojem i przebojem, to jest wymaganiem ścisłej zakon-

ności od razu i w każdym razie. My nie mamy jeszcze w star-

szych, czyli raczej w średnich ojcach takich zakonników,  

a w tym zawsze wina dawnego niewychowania. Mam nadzieję,  

a nawet patrząc na wychowanie dzisiejsze (liczę w to i O. Jana  

i Moszyńskiego, a przede wszystkim O. Lecherta), mam tedy 

nadzieję i na Panu jedynym opartą pewność, że wychowuje się 

teraz pokolenie prawdziwie zakonne, ale dla tych starszych trze-

ba, abyśmy mieli wielką wyrozumiałość i pobłażliwość, i tylko 

tym sposobem będziemy mogli ich zużytkować i niemało, a mo-

że nawet wiele dobrego dla Kościoła i dla Zgromadzenia z nich 

wydobyć. Ale koniecznie trzeba wielkiej pobłażliwości poprze-

dzonej wielką wyrozumiałością, i tylko powoli a miłośnie można 

ich krok za krokiem do ściślejszej zakonności prowadzić. Takie 

było i jest moje widzenie rzeczy co do tych ojców, chociaż 

bardzo gorąco pragnę (i jak powiedziałem mam nadzieję) pragnę, 

aby nasze Zgromadzenie przyszło do jak najlepszej zakonności  

i dziś, o ile mogę pracuję i z łaską Bożą postanawiam pracować, 

aby przyjść do tego celu. Ale to w tej myśli potrzeby pobłażli-

wości mówiłem do Ciebie odjeżdżając z Krakowa: abyś przede 

wszystkim był Ojcem! 

 Terazże co do tego zajścia z O. Henrykiem, ja z mej strony 

wcale rzeczy nie przesądzam, a bynajmniej nie mam w myśli 

jakikolwiek czynić Ci wyrzut. Wiem zresztą, co znaczą dąsy  

O. Henryka i jak nie mają żadnej słusznej postawy; jakby mu te 

wybryki ani do myśli nie przyszły, gdyby był zakonnikiem. 

(Zresztą proszę nie brać tych dąsów zanadto na serio, ani też po-

gróżek. Jest dziecko znarowione). Nie chcę też ani w to wcho-

dzić, czy byłeś dosyć pobłażliwym, czy zważałeś dosyć na jego 

słabość. Wiesz tedy, co chcę uczynić? Oto tę ostatnią rzecz zosta-

wiam zupełnie Twemu sumieniu. Zastanów się sam nad tą rzeczą 
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przed Bogiem, czy byłeś dosyć wyrozumiałym dla niego, bacząc 

na jego słabość? Bo wiesz, że nie absolutnej doskonałości masz 

żądać od podwładnego, ale takiej, jakiej jest zdolny, a do więk-

szej przygotowywać dopiero.  Jaki sam na siebie sąd w tej rzeczy 

wydasz na taki przystanę, bo mam ufność w Panu, że Ci sumienie 

dostatecznie oświeci. 

 Najdroższy Ojcze Walerianie, zrobiłeś wielką ofiarę przyj-

mując przełożeństwo we Lwowie; ja Ci chcę ją we wszystkim 

osłodzić i znośną uczynić. Więc chcę Ci pomagać w Twoich sto-

sunkach z Twymi podwładnymi i spuszczać się na Ciebie. Gdy-

byś np. w tym przypadku chciał, abym O. Henryka odwołał, to  

i to Ci uczynię. Tylko na miłość Pana Cię proszę, abyś się we 

wszystkim ściśle z Panem rachował; szczególnie pod tym wzglę-

dem, czy jesteś wyrozumiały. O. Wincenty Moszyński wyświę-

cony przeszłej niedzieli, tj. 2 stycznia. Tego mógłbym Ci przy-

słać, i w każdym razie niezadługo przyślę. Napisz mi tedy na-

tychmiast, jak rzecz staje z O. Henrykiem, i jakie jest Twoje zda-

nie w tej rzeczy. Chciałbym do niego napisać dopiero po sta-

nowczym porozumieniu się z Tobą. Więc czekam. Reszta da Pan 

jutro. 

     Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 

78.  List do pana Adama Grabowskiego (ACRR 4173) 

 

Rzym, 12 stycznia 1881 [r]. 

 Szanowny i łaskawy Panie. 

 Pani Borzęcka uiściła się z danego sobie polecenia kolegi 

Pańskiego, który dla Zmartwychwstańców w chwili pewnego 

uniesienia tyle serca i dobrej woli ze swojej piersi wydobył. Nie 

wiem tedy doprawdy, dlaczego łaskawy Panie, zaliczasz go skąd-

inąd do ludzi obojętnych, bo wyraźnie zdawałoby się, że ta obo-

jętność jest tylko pozorną, albo może raczej do rzeczy obojęt-
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nych, i że ile razy ten zacny kolega spotka rzeczy, które do jego 

duszy przypadają, już obojętnym być nie umie. Przetoż ja go bro-

nię przed szanownym Panem i będę prosił, jeśli mi wolno, więcej 

cenić grunt jego duszy. Tymczasem uprzejmie prosimy oświad-

czyć z naszej strony temu szanownemu znajomemu swemu 

szczerą wdzięczność, a zarazem dodać, że nam żal, iż nie jest 

wolny, bo po tej anegdotce, jak ją łaskawy Panie nazywasz, nam 

by się zdawało, że bardzo by dobrze nam było być razem  

w służbie Bożej. A tymczasem, dopóki to stać się nie może, 

niech nam pozwoli uważać siebie za najlepszego przyjaciela na-

szego Zgromadzenia. Prosimy też o podobną łaskę i Ciebie, za-

cny i łaskawy Panie; niech tym sposobem zyskamy podwójną ła-

skę i przyjaźń, a rachując na to, proszę przyjąć z mej strony także 

zapewnienie poważania i pełnej szacunku przyjaźni, z jaką niech 

mi będzie wolno zostawać zacnego i łaskawego Pana najniższym 

w Chrystusie sługą. 

       [ks. Piotr Semenenko] 

 

79.  Kopia listu do O. Henryka Cichockiego CR (ACRR 2148) 

 

Rzym, 13 stycz.[nia] 1881 [r]. 

 

 Mój drogi Ojcze Henryku. 

 Tylko co otrzymałem dwa Twoje listy z 9 i 10 t. m., a przed 

paroma dniami otrzymałem już był Twój inny z 7-go . Wyraźnie 

skusił Cię szatan w gruby i gwałtowny sposób, a Ty nie masz do-

syć rozumu w sercu, ani dosyć serca w rozumie, a we wszystkim 

dosyć łaski, abyś brzydkiego kusiciela i głupią pokusą szla-

chetnie i mądrze zwyciężył! Szatan wszystkich sił swoich używa 

i wszystko wytęża, aby osiedlenie się nasze w Galicji obalić  

i rozproszyć. Czyż tedy mamy mu w tym pomagać i z naszą za-

draśniętą nieco miłością własną biec do niego o pomoc, i zawie-

rać z nim przymierze i wspólnie dzieło Boże wywracać? 
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 Mój najdroższy Ojcze Henryku, ja Ciebie nie łaję, tylko jak 

Ojciec prawdę Ci przed oczy wystawiam i miłośnie upominam. 

Wiem, że złej woli nie masz i dlatego mówię do Ciebie z wszelką 

miłością, ale ta sama miłość każe mi tak z Tobą czynić i powie-

dzieć Ci; Patrzże raz przecie co czynisz, i do czego Ciebie pro-

wadzi Twoja osobistość: jaka porywczość, zamięszanie, niepa-

miętanie o niczym, nie zważanie na to co najświętszego, na obo-

wiązki względem Boga, a zamiast tego podanie ręki szatanowi  

i odważenie się na wszystko, co on poradzi! Mój Ojcze Henryku, 

zatrzymajże się i usłuchaj głosu miłości, głosu Ojca, głosu Boga 

samego. 

 To co Cię gubi, a przynajmniej wszelki grunt stały spod nóg 

usuwa, to nie przejęcie się w duszy świętością obowiązków, któ-

re ze ślubów wypływają, świętością samych ślubów. Odwołujesz 

się do obyczajów amerykańskich. Żadne obyczaje nie mogą 

zmienić ani w niczym naruszyć świętości rzeczy Bożej i prawa 

Bożego. Zapomnij o czasach amerykańskich, wrzuć do morza za-

pomnienia cały czas nieporządku, któryś tam przepędził, a wróć 

do Rzymu, do Jerozolimy, do Ziemi obiecanej, do miasta i obozu 

świętego, gdzie z daleka od bałwochwalców i ich bałwanów,  

i szatanów po Bożemu się żyje. 

 Zrozumiej mnie, kochany mój Ojcze Henryku. Właśnie, że 

jestem przekonany, iż w Tobie złej woli nie ma, tylko nieszczę-

śliwa porywczość osobistości, dlatego też takim językiem do Cie-

bie mówię: językiem prawa Bożego i Twoich względem Niego 

obowiązków, a co jest zarazem językiem miłości. Mam miłą  

w Bogu nadzieję, że ten język zrozumiesz, i dlatego Ci od razu  

i wprost nie odpowiadam na Twoje żądanie wystąpienia ze Zgro-

madzenia, i inne stąd wypływające przedstawienia. Prawda, że  

w ostatnim razie, gdybyś się upierał, musiałbym coś podobnego 

uczynić, a uczyniłbym z wszelką pobłażliwością i oszczędzeniem 

Twej osobistości, ale mam dobrą w Panu Jezusie nadzieję, że 

upierać się nie będziesz, bo mi się zdaje, że za łaską tegoż naj-
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milszego Pana oczy na dobre otworzysz, jeżeli to się już nie 

stało, poznasz co by to było, co byś chciał tak uczynić - (żeby to 

było bez żadnej słusznej przyczyny sprzeniewierzenia się prawu, 

łasce miłości Bożej), że Ci się serce przemieni, że wróci do tej 

dobrej woli, która jest w duszy na dnie, że się zarazem cała Two-

ja dusza obróci do Pana Boga, do Pana Jezusa i do całego obo-

wiązku miłości, którąś mu winien. Taką mam w Panu najlepszą 

nadzieję o Tobie, mój kochany i drogi Ojcze Henryku, i dlatego 

Ci nie odpowiadam na owo żądanie wystąpienia, ale czekam  

z sercem Ojca, z sercem samegoż Pana Jezusa, abyś mi coś lep-

szego i najlepszego napisał. 

 Co do Twego nieporozumienia z O. przełożonym, ono się 

da łatwo rozproszyć i załagodzić. Już z ostatniego listu widzę, że 

to było proste nieporozumienie, na którym sam się już poznałeś. 

O. Walerian choć nieco i niekiedy w słowie jest twardy, w duszy 

jednak jest najwyrozumialszy i najlepszy. A zresztą, czyż dla 

miłości, i w miłości, nie mamy dla ogólnego dobra i dla sprawy 

Bożej jeden drugiego ciężarów znosić? Alter alterius onere 

portate, et sic adimplebitis legem Christi. Oto prawo Jego, wola 

Jego, miłości Jego, oto wszystko dla sprawy Jego i królestwa 

Jego, powinno nam chodzić, a wszystko nam słodko i łatwo 

pójdzie. Co daj Boże Amen! Oto wszystko Ci jednym ciągiem z 

mej duszy do Twojej wylałem, mój najdroższy Ojcze Henryku, a 

myślę, że to wszystko sam Pan Jezus włożył mi do duszy, Ty zaś 

to wszystko jako od samego Pana Jezusa pochodzące, do Twojej 

przyjmujesz. Daj to Panie, Amen! 

 Przyciskam Cię do serca, miłości i łasce Pana najdroższego 

polecam, i z całą miłością błogosławię. Jestem, mój drogi i bar-

dzo drogi Ojcze Henryku Twój najoddańszy w miłości Jezusa  

i Maryi. 

     (podpisano)  [ks. Piotr Semenenko] 
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80.  List do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 326) 

 

Rzym, 14 stycz.[nia] 1881 [r.] 

 

 Mój drogi Ojcze Walerianie. 

 Już list do O. Henryka tu przyłączony był napisany, kiedy 

otrzymałem dziś wieczorem, to jest przed chwilą, Twój z 11-go 

stycznia. Co w nim piszesz, już po widzeniu się z arcybiskupem, 

nie tylko nie jest mi powodem do zmienienia czegokolwiek  

w przyłączonym tu liście, ale przeciwnie, potwierdza to wszyst-

ko, co w nim wyraziłem. I przekonuje, że tak powinienem był na-

pisać. Niechże Pan Jezus temu listowi błogosławi i da mu spra-

wić w duszy O. Henryka zbawienne skutki. O czym innym dzi-

siaj nie piszę, bo już późno, a chcę, żeby ten list dzisiaj odszedł. 

Wprawdzie przyrzekłem Ci, czyli raczej zapowiedziałem Ci po 

ostatnim, inny list na dzień następny, ale musiałem pisać ważne 

listy do Ameryki, którym tamten musiał miejsca ustąpić, jako 

mniej nagły. Ojciec Tomasz znalazł się najszczęśliwiej w Wied-

niu. Dwa miesiące bawił w Poznańskiem i stamtąd nigdzie nie pi-

sał lękając się, aby tajna policja go nie wyśledziła. Kochany  

O. Julian! Którego fantazja widziała już w tym opuszczenie 

Zgromadzenia przez Pana Boga! Prawda żeśmy nic niewarci, ale 

Pan Bóg nie patrzy na wartość tylko na serce i intencje. Do 

Adryanopola posłaliśmy stąd 10.000 fr., a O. Tomasz posłał tam 

z Poznańskiego około 5.000 fr. Skądinąd mieli jeszcze 2.000. Już 

to prawda, że Szatan płata nam psikusy i przez pewien czas wy-

zyskuje je jak może. Ale najlepsza rada nie zważać na potępieńca 

i śmiać się pełną nadziei w Panu piersią z jego marnych zama-

chów. 

 Mój drogi Ojcze Walerianie, i Ty się także niepotrzebnie 

turbujesz, w wielu rzeczach trwożysz się, przestraszasz przyszło-

ścią. Trzeba przewidywać, ale nie lękać się, a przede wszystkim 

mieć mocną wiarę, żeśmy Pana, żeśmy Jego dziełem, i że On  
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o nas myśli, i czuwa jak nad źrenicą oka. Nie bądźmy ludźmi ma-

łej wiary! Wszakże nadzieja w Panu nie zawiodła nas dotych-

czas, a ileż mieliśmy dowodów Jego szczególnej opieki?! Nie za-

wiedzie nas też do końca. Na resztę może jutro, a zawsze nieba-

wem, da Pan, odpiszę.  

W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks.Piotr 

 

81.  List do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 327) 

 

Rzym, 18 stycz.[nia] 1881 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Wiadomości o O. Janie, a szczególniej telegram dzisiejszy 

donoszący, że już opatrzony Sakrament [świętymi] jest bliskim 

śmierci, bardzo głęboko dotknęły boleścią duszę. Prosiłem zaraz 

O. Waleriana tutejszego, aby posłał do Watykanu o błogosła-

wieństwo papieskie, i skoro tylko przyjdzie, wysłał telegramem 

do Ciebie, co też dzięki Bogu stało się. 

 Jutro z rana o 8-ej będę miał Mszę ś.[więtą] o jego uzdro-

wienie; będą na niej inne dusze i będziemy razem prosili o wsta-

wienie się za nim w liście jednej duszy, której przyczynę bardzo 

rachujemy. Zresztą już od dawna, od miesiąca przeszło cały dom 

modli się za chorego. Pisał do mnie p.[an] Hempel, ojciec ks. Ja-

na; odpisałem mu list bardzo współczujący i zapewniłem, że ty-

leż co i on cierpię, a czyniłem dla O. Jana i czynić będę, co będę 

mógł. Starałem się trafić i do serca matki ks. Jana. 

 U m[onsi]g[no]ra Cretoni byłem parę razy. Z wielką moją 

pociechą znalazłem go przynajmniej równie dobrze usposobio-

nego dla naszej sprawy co i m[onsi]g[no]r Rampolla, a ile to zna-

czy, co mówię, wiesz sam lepiej wiedząc, jakim był dla nas 

Rampolla. List do metropolity przyrzekł sam zredagować, a przy-

rzekł na ten tydzień. Doniosę Ci natychmiast, jak skoro odejdzie 
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o jego odesłaniu, co tym lepiej będę mógł wiedzieć, że m[onsi]g-

[no]r Cretoni zaprosił mnie na częstsze z sobą przechadzki, po-

dając to za najlepszy sposób porozumiewań się wspólnych. Bar-

dzo chętnie przyjąłem propozycję takowych wspólnych przecha-

dzek. 

 O. Moszyński jest gotów do wyjechania i w tych dniach wy-

jedzie. Zresztą Msze święte odprawia on już bez pomocnika. Od  

O. Adolfa odbieram b.[ardzo] dobry list. Wybiera się on już sam do 

Lwowa i to wcześniej niż na [Wielki] Post, bo prawi, mam dać re-

kolekcje franciszkankom. Możesz tedy jeszcze przyśpieszyć jego 

przyjazd, jaką dobrą racją; tylko nic nie czyń z naciskiem, i jak mó-

wią Francuzi, a coups de baton. Bo każdy taki nacisk niepotrzebny  

(a choćby się zdawał i potrzebny jest prawdziwym uderzeniem kija). 

Zawsze sprawia złe wrażenie, daje czuć naszą osobistość i wywołuje 

osobistość przeciwną; przetrąca miłość. 

 Będziesz miał Ojca Adolfa aż do Wielkiejnocy, to dużo 

czasu. Nie rozporządzaj się z góry na przyszłość co do niego, zo-

baczymy razem potem, co czynić wypadnie, bo mi się wydaje 

dzisiaj powrót jego na on czas do Dźwiniaczki jako potrzebny. 

Zobaczymy. Tymczasem niech się tam pokaże jakim będzie  

O. Henryk. Do tego ostatniego w tych dniach jeszcze raz napiszę. 

Mnie się zdaje, że wydatek na jego rodziców najsłuszniej ponie-

sie dom lwowski, ale się nie trwóż małoduszny kochany Ojcze. 

Ojcu Adolfowi także na jego list odpiszę i każę mu być gotowym 

do wyjazdu na Twoje zawołanie. Telegramu nie widziałem po-

trzeby posłania, bo to znowu dowodziłoby nacisku i pośpiechu 

który niedobre sprawia wrażenie. 

 Nastajesz, aby Ci posłać O. Leona, przynajmniej nastawałeś 

na to. Kiedyż ja O. Leona nie mogę posyłać bez jego zezwolenia. 

On z obowiązku mieszka w Rzymie, czyli raczej z prawa, więc ja 

przeciwko jego prawu nie mogę nim rozporządzać. On do Lwo-

wa nie życzy sobie jechać. Zobaczymy po jego powrocie z Bel-

gii, które niezadługo nastąpi. Ty nie widzisz, że Pan Jezus posta-
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wił Cię w takich okolicznościach, że może po raz pierwszy na 

serio w swoim życiu musisz doprawdy na Niego rachować, a nie 

na swoją zabiegliwość, przewidywanie, zaradzenie, opatrzenie. 

Durum hoc est tibi, sed noli contra stimulum calcitrare. Pan Jezus 

na końcu wszystkiemu lepiej od Ciebie zaradzi, i szwanku nie 

doznasz. 

 Ciągle także wyrzucasz, że Ci nie odpowiadam, i że listów 

nie trzymam przed sobą Twoich w chwili, kiedy piszę. A ja Ci 

przed świętami w dwóch listach punkt po punkcie na Twoje, któ-

re przede mną leżały odprawę dałem. Wszystkie, które dzisiaj 

załatwiłem, nie były tak nagłe i czekać mogły po dziś dzień, a po 

tych dzisiejszych nie widzę, czy zostały jakie. Przejrzę zresztą 

raz jeszcze. Piszę to nie z mego własnego powodu, ale żeby To-

bie samemu oszczędzić nieprzyjemności, jakich się nabawiasz 

czując i odczuwając za każdym razem moje, myślę, dotąd przy-

najmniej, mniemane tylko winy. Zresztą, z prawdziwych staram 

się i starać się będę jak najdokładniej poprawić. 

 Uściskajmy się jak najserdeczniej drogi mój w Panu O. Wa-

lerianie, ja Cię z całą miłością do serca przyciskam. Wszystkich,  

a O. Jana szczególniej z duszy błogosławię. 

W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr 

 [P. S.] O Ojcu Julianie i Adrianopolu dla wiadomości napi-

szę osobno. 

 

82.  List do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 328) 

 

Rzym, 20 stycz.[nia] 1881 [r.] 

 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Nie myśl, jakby się z Twego listu (z 17 t.m.) tylko co otrzy-

manego zdawało, że myślisz, że ja nie współczuję z Tobą i je-

stem, jak mówisz, okrutnym. To wyrażenie Twoje bardzo mnie 
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zabolało, bo ja przeciwnie chciałbym wszystko i we wszystkim 

ułatwić Ci, jak tylko mogę. Ale nie będę Ci czynił za to żadnego 

wyrzutu, jedną tylko uczynię uwagę. 

 Wyraźnie Pan nasz najlepszy chce, abyśmy mieli pewne 

krzyże przy tej fundacji galicyjskiej, które by i za przeszłość coś 

odpłaciły, i na przyszłość stanowiły dobry zadatek i rękojmię; 

wyraźnie taka Jego wola, i dlatego pozwolił i przyczynom natu-

ralnym, i Szatanowi z różnych stron nas doświadczyć. Nie dajmy 

się przeto zbić z toru, ani traćmy otuchy; owszem, miejmy wielką 

nadzieję i bądźmy dobrej myśli; Pan z nami, i im bardziej po-

zwala nas doświadczać, tym więcej ufajmy i bądźmy pewni Jego 

pomocy. 

 Ojca Moszyńskiego odjazd był naznaczony na poniedziałek. 

Ale zaledwie Twój list przed chwilą otrzymałem, przywołałem 

go do siebie, aby się porozumieć i o ile można jego wyjazd przy-

śpieszyć. Stanęło na tym, że wyjedzie w niedzielę z rana. Tym 

sposobem we czwartek będzie mógł być we Lwowie. 

 Co do O. Leona i jego przeznaczenia do Lwowa pisałem Ci 

już w liście przedwczoraj stąd wysłanym, jak rzecz stoi. Pomimo 

tego, co tam piszę będę się jednak starał wpłynąć na O.Leona jak 

wróci, aby dobrowolnie pojechał do Lwowa. Zobaczymy. Przede 

wszystkim jednak mój najdroższy Ojcze Walerianie, miej wielki 

pokój i bądź w pokoju. Żeby to być mogło, miej wielką ufność  

w Panu, proś o tę wielką ufność. Bądź przekonany, że to czasy 

miłosierdzia dla Ciebie i wielkiej łaski Bożej, że Cię Pan nie od-

stąpi i będzie hojnym dla Ciebie, ale wymaga od Ciebie wiary  

i ufności, i pewnego oddania Mu się na ślepo. Trudno to nieza-

wodnie, szczególnie dla Ciebie, człowieka wyrachowania i pew-

ności z góry; ale właśnie z tego powodu wymaga Pan tego od 

Ciebie, a jeżeli to zrozumiesz i tę łaskę sobie wyprosisz, i zaro-

bisz a wiele, to Cię posunie naprzód na drodze do Boga. Modlę 

się bardzo, bardzo za Ciebie, abyś Ty zrozumiał to dzisiejsze 

Twoje stanowisko względem łaski i woli Bożej, i proszę dla Cie-



 

153 

bie o odpowiednią mądrość żywota na obecną chwilę. To Cię ra-

zem lepiej nauczy nie rachować na rozum własny i na własną 

czynność, ale prawdziwie i z uczuciem większej konieczności 

opierać się na Bogu. To Cię nauczy nie przestraszać się, kiedy  

w ręku kruszą się narzędzia, ale wytrwać w rozpoczętym dziele, 

choćby ostatkami, a zawsze ufać. Pan Bóg nie opuści! 

 Zrozumiejmy się. Nie idzie tu o to, aby nie przewidywać; 

ale idzie mi o radę w takim przypadku, kiedy Pan zdaje się to 

cośmy przewidzieli wywracać, jak tą razą, kiedy się zdaje nam 

odbierać O. Jana. Stójmy mocno w wierze i ufności, i rachujmy 

na Niego. Przepraszam Cię najdroższy Ojcze Walerianie. Mó-

wiąc to zdało mi się, że mówię coś pożytecznego i potrzebnego 

dla Ciebie. Tym lepiej, jeżeli się okaże niepotrzebne. Co do wy-

słania O. Henryka do Dźwiniaczki, to rzecz nie ulegająca żadnej 

trudności. Czyż i w tym nie widzisz łaski Bożej, że się ten ojciec 

tak poddał? I na czas wszystko się skończyło? Pan Jezus jest we 

wszystkim mój najdroższy, tylko my tego do razu nie widzimy. 

Do O. Adolfa zaraz piszę. Jeszcze raz Cię proszę, byś co do 

niego nie przesądzał w niczym przyszłości. W tej chwili będziesz 

go miał na czas dostateczny na teraz. Pan Bóg resztę pokaże, 

kiedy tego będzie potrzeba. W tym mądrość nie uprzedzać Pana, 

a iść z Nim i za Nim dzień po dniu, krok za krokiem. 

 Szczegóły o chorobie O. Jana bardzo mnie bolą. Oświadcz 

mu ode mnie całą moją miłość i z całej duszy błogosławieństwo. 

Powiedz, że siostra Róża modli się za niego ze łzami i najgoręcej. 

Jest to prawda, a będzie dla niego pociechą. Cały dom od tych 

paru dni potrójnie się za niego modli.  

 Wkrótce będę Ci znowu pisał. Pan Jezus z nami. 

W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr 
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83.  List do O. Antoniego Lecherta CR (ACRR 3079) 

 

Rzym, 23 stycz.[nia] 1881 [r]. 

 

 Mój drogi Ojcze Antoni. 

 Że dzisiaj z rana odpowiedzi nie miałeś, to dlatego że  

w niedzielę jest więcej do czynienia i nie jestem panem mego 

czasu. Chciałem jednak w przeciągu dnia wyprawić do Ciebie 

poselstwo. Tym lepiej, że sam przysłałeś posłańca. Oczywista, że 

pan Stanisław ani chwili czasu nie powinien w Zgromadzeniu 

pozostać. List jaki do mnie napisał wystarczyłby sam jeden za 

powód do oddalenia. Odpisuję mu tedy, żeby zabrał swe rzeczy  

i przybył tu natychmiast dla otrzymania dalszej na swój list odpo-

wiedzi. Zresztą, oto są moje słowa: venga subisto in Roma, e por-

ti seco anche sua roba, quella che è di sua propietà. Quando sarà  

venuto, Le darò la mia risposta a voce. 

 Nie wiem, dlaczego chciałeś, abym do niego napisał, by za-

brał z sobą tylko te rzeczy, które z sobą „przywiózł na winnicę,  

i które mu wziąć pozwolę”. Dosyć, że weźmie co do niego nale-

ży. Jednakże, jeżeli jest jaka przyczyna dania mu czegoś, zo-

stawiam do Twojego sądu i woli. Wdzięczny Ci jestem za cier-

pliwość, jaką miałeś z tym człowiekiem. Pan Jezus z nami, mój 

najdroższy. Przyciskam Cię do serca. 

W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr 

 

84.  List do O. Antoniego Lecherta CR (ACRR 3080) 

 

Rzym, 23 stycz.[nia] 1881 [r]. 

 

 Kochany Ojcze Antoni. 

 Twój Włoch ubawił bardzo O. Waleriana (bo ten go przyjmował 

i odprawiał), kiedy z największą naiwnością opowiadał, jaki on był 
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głupi, że nie miał większej cierpliwości na winnicy, boby był mógł 

jeszcze tam dłużej zabawić, a było mu tam dobrze pod wszelkim 

względem. Zresztą on już zamyślał wstąpić do franciszkanów, którzy 

mu lepiej od nas odpowiadają. I wiele innych prawił naiwności, które 

tę inną miały najsmutniejszą stronę, że tchnęły najgrubszym egoiz-

mem. Piszę Ci te parę o nim wyrazów, żebyś wiedział, iż przy roz-

staniu się nie zaszło nic tragicznego. Dostał na drogę lir 10. Właściwy 

cel tego bileciku jest prosić Cię, abyś przysłał mi jak najprędzej,  

a zatem po jutrzejszym kurierem rannym, owe spisy moich konfe-

rencji uczynione przez karmelitki krakowskie. Chcę je im odesłać. Pan 

Jezus z nami. Przyciskam Cię do serca i razem z innymi serdecznie 

błogosławię. 

         ks. Piotr 

 

85.  List do O. Wincentego Moszyńskiego CR (ACRR 3398) 

 

Rzym, 23 stycz.[nia] 1881 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Wincenty. 

 Nie chciałbym, abyś przejechał przez Kraków, a nie widział 

naszych najlepszych sióstr i dobrodziejek tamtejszych, karmeli-

tek łobzowskich. Daję Ci więc kilka słów do nich, które Cię jesz-

cze Krakowie dogonią. Błogosławię Cię raz jeszcze i do serca 

przyciskam. 

Twój w miłości Chrystusa Pana ks. Piotr 

 

86.  Kopia listu do O. Juliana Felińskiego CR (ACRR 2234) 

 

Rzym, 24 stycznia 1881 [r]. 

 Mój najdroższy Ojcze Julianie. 

 Sam Pan Jezus tak dopuścił, że kopia Twego listu do arcy-

biskupa lwowskiego przez Ciebie samego przepisana i posłana 
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Ojcu Alfonsowi z prośbą, aby on jej udzielił matce Marcelinie, 

jako też i ten Twój list własnoręczny do O. Alfonsa, w którym go 

o to prosisz, dostały się najprostszym sposobem w moje ręce. 

Dopuścił bowiem Pan Jezus, że sama matka Marcelina, odsyłając 

oba te listy Twoje, odesłała je na nasze ręce. Z tego wypadku, 

który dobrym prawem można uważać za opatrzny, nie chcę wy-

ciągać żadnych nadzwyczajnych wniosków na naszą korzyść, ale 

zdaje mi się, że mam nie tylko prawo, ale obowiązek zwrócić 

Twoją uwagę na najprostszy wniosek Ciebie się tyczący, mój 

drogi Ojcze Julianie, to jest, że co Ty czynisz bez wiedzy Twego 

przełożonego i przeciwko niemu, sam Pan Jezus opatrznie odkry-

wa to przed przełożonym i do niego odsyła co do niego należy. 

 A teraz, cóż Ci powiem co do tych dwóch Twoich listów? 

Naprzód nic Ci nie powiem co do ich treści, bo ją przedtem zna-

łem i niejako pogodziłem się z nią w Tobie, że tak powiem, cho-

ciaż z wielką boleścią moją, a to nie tyle z mego własnego powo-

du, ile ze względu na Ciebie. Kiedy mówię pogodziłem się, to 

znaczy, że przebolałem, wytłumaczyłem wszedłszy w głąb duszy 

Twojej, chociaż błędne ale uczciwe i tym nieszczęśliwsze powo-

dy Twojego złudzenia, które przyszło aż do zaślepienia i unie-

winniłem Cię niejako, i tym bardziej przebaczyłem i umiłowa-

łem, i to nazywam pogodziłem się. Wszelako mój drogi Ojcze 

Julianie, to się odnosi do Twojej osoby tylko, a nie do Twego 

złudzenia, a jeszcze mniej do następstw i uczynków, które stąd 

wypływają. Więc, jeżeli treść owych dwóch listów Twoich bó-

lem mnie napełnia nie gniewem, nie chęcią wyrzutów, jeżeli Ci 

tę treść przebaczam, jeżeli nawet uniewinniam w dzisiejszym 

stanie Twej duszy; tedy z drugiej strony charakter zakonny i mo-

ralny uczynku napisania i wysłania tych listów jest taki, że się  

z nim żadną miarą pogodzić nie mogę, i przed Bogiem jestem  

w obowiązku przyprowadzić Cię w tej rzeczy do prawdy i podo-

bnież do obowiązku. Mój najdroższy Ojcze Julianie, jeżeli cokol-

wiek jest jasnego i stanowczego w wyroku Ojca Świętego w tej 

sprawie, to niezawodnie to, że pozostałeś pod posłuszeństwem 
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Twego dawnego przełożonego, przełożonego Zgromadzenia,  

w którym Ci Ojciec Święty kazał poddać się i pozostać. Powta-

rzam słowa Ojca Św.[iętego], które niezawodnie masz w swoim 

sumieniu. Więc jesteś zakonnie przed Bogiem, z najwyższego 

wyroku, w tej chwili związany posłuszeństwem, a przypuszcza-

jąc nawet, jak Ty to czynisz, że ten wyrok jest tylko do czasu, 

niemniej jednak jest pewnym, że przez ten czas jesteś pod posłu-

szeństwem. Otóż, najdroższy mój Ojcze Julianie, z całą miłością,  

a nawet z pokorą, bo przekonany o niedogodności mojej, ale razem  

z całą prawdą i z prawem, odwołuję się do Twego sumienia i pytam, 

czy napisanie i wysłanie takich listów, nie tylko bez pozwolenią, ale 

bez wiedzy, ale przeciwko domniemanej woli przełożonego, ale prze-

ciwko zakazowi nawet, chociaż ogólnie danemu, ale wyraźnemu zaka-

zowi miewania stosunków z matką Marcelliną; czyż uczynek podobny 

jest aktem posłuszeństwa lub choćby zgodny z posłuszeństwem? Nie 

rozwodzę się, bo w sercu gniewu nie mam, niechęci nie mam, żalu nie 

mam, więc się nie rozwodzę, mam tylko boleść i uczucie konieczności 

powiedzenia Ci prawdy co do tego Twego postępku. Więc ograniczam 

się do słów ściśle potrzebnych.  

 A teraz, mój najdroższy Ojcze Julianie, ja mam obowiązki 

względem Zgromadzenia także, ściśle powinienem dbać o jego dobro  

i bronić je od wszelkich zamachów na jego szkodę czynionych. Muszę 

zaś to czynić sądząc o rzeczach według mego sumienia, nie według 

obcego. Otóż jestem najmocniej przekonany, że takie listy jak Twój do 

arcybiskupa, takie stosunki, jakie masz z O. Alfonsem, a przez niego  

z matką Marceliną są szkodliwe dla Zgromadzenia, że więcej nie po-

wiem. Przetoż wyraźną jest rzeczą przed Bogiem, że nie mogę na nie 

pozwolić człowiekowi, bratu, zakonnikowi, który jest pod moim po-

słuszeństwem z woli Bożej, i dopóki z woli Bożej pod nim zostawać 

będzie. Proste tedy następstwo, że znowu z całą miłością i pokorą, ale 

zarazem z całym prawem, które chociaż najniegodniejszemu, ale mi 

dał Pan Bóg prawdziwie do Twojej osoby i do Twego posłuszeństwa, 

zakazuję Ci pisywania takich listów, jakim był do arcybiskupa i mie-

wania stosunków, choćby pośrednich, z matką Marceliną, a ponieważ 
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pośrednictwo było przez O. Alfonsa, więc muszę zakazać i zakazuję 

stosunków z O. Alfonsem, a to wszystko in nomine Domini et in vi-

rtute sanctae obedientiae. Nie myśl, mój drogi Ojcze Julianie, że ja 

mam cokolwiek w sercu przeciwko matce Marcelinie, i że to czynię, 

co uczyniłem, z jakiejś niechęci lub nieprzyjaźni. Przeciwnie, ja matkę 

Marcelinę wysoko cenię i prawdziwie kocham, a dzisiaj czyściej  

i lepiej, po Bożemu, niż kiedy. Jeśli się Ci to, co mówię dziwnym 

wydaje w porównaniu z tym co czynię, to dlatego że nie rozumiesz 

jeszcze wielu rzeczy, które Pan Bóg i Jego łaska w duszach pokazuje  

i uczy z dziwną jasnością, pokojem i mocą. Dość, iż Ci powiem, że po 

ludzku mówiąc byłbym rad i szczęśliwy (zawsze po ludzku mówiąc), 

gdyby mnie tak szanowano i kochano, jak ja matkę Marcelinę, a jeżeli 

czynię to, czego jesteś świadkiem, to przyczyna i tłumaczenie tego 

leży właśnie w tym sekrecie, którego jeszcze nie doszedłeś, sekrecie 

prawdziwego, ile być może, rozróżnienia w duszach tego, co w nich 

jest Bożego, a co ich własnego. Dość, że proszę wierzyć moim sło-

wom, iż ja pomimo tego, co się temu zdaje przeciwnym, wysoko cenię 

i prawdziwie kocham matkę tę. Więc nie czynię z niechęci, nieza-

dowolenia lub innych pobudek jeszcze lub niedorzeczniejszych, jakie 

mi nawet wyraźnie ten lub ów przypisuje; ale że, przyjmując całą du-

szą to, co Boskie, nie przyjmuję tego, co ludzkie i nie mogę, nie po-

winienem tego przyjąć. 

 Dość o tym, wracam do rzeczy. Zakaz, który Ci przesyłam 

proszę, najdroższy mój Ojcze Julianie, przyjmij z miłością, z jaką 

go daję, a przede wszystkim z tym głębokim, prawdziwym uczu-

ciem, że to wola Boża dla Ciebie. Jak tę wolę Bożą ukochasz, jak 

ukochasz ten zakaz, to Ci łatwo będzie go spełnić i dalekim bę-

dziesz od uchybień, jakie musiałem z żalem moim przed oczy ci 

wystawić. Ja Ci powiem jak masz postępować i co masz czynić w 

obecnej chwili, mój Ty drogi i najdroższy Ojcze Julianie. Naprzód 

przyjąć dzisiejsze położenie Twoje jako wolę Bożą. A więc; 

 1. Uważać mnie za prawdziwego swego przełożonego od 

Boga danego i w tym charakterze potwierdzonego przez papieża. 
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 2. Nie tylko czynić lub nie czynić co Ci wyraźnie nakazuję 

lub zakazuję, ale w rzeczach wątpliwych, a szczególniej gdzie 

można przypuścić, iż to byłoby przeciw mej woli, prosić mnie  

o pozwolenie. 

 Mój drogi Ojcze, jak tak staniesz i tak postępować będziesz,  

wtedy dopiero będziesz w porządku Bożym i Pan najlepszy, po-

błogosławi Cię we wszystkim. Daj Ci to Panie, mój drogi Ojcze! 

A ja się z całej duszy modlę o to dla Ciebie. Zresztą, przyznaję, 

że niejedno w tym kierunku, chociaż może zewnętrznie raczej niż 

wewnętrznie, ale jednak uczyniłeś, i za to szczerze dziękuję Panu 

Bogu naprzód, a potem i Tobie. Pojechałeś do Adrianopola i tam 

poczciwie wziąłeś się do pracy i trwasz w dobrym przedsięwzię-

ciu, a więc Panie Boże zapłać! Wprawdzie chciałeś z początku 

niepotrzebnie i niewłaściwie tłumaczyć przed Ojcami powody 

Twego postępowania, coby nic innego nie było, jedno [tylko] 

wytłumaczeniem procesu przeciw przełożonemu Twemu i kapi-

tule przed niewłaściwym sędzią; i to Ci muszę naganić jako akt 

zupełnie przeciwny Twemu, z najwyższego miejsca nakazanemu 

stanowisku w Zgromadzeniu. Jednakże z drugiej strony znając 

dobrze stan Twojej duszy, przebaczam Ci to chętnie, zwłaszcza 

że jak tylko spostrzegłeś się, że inni Ojcowie niechętnie by tego 

słuchali, zaniechałeś swej myśli i do niej nie wracasz, a skądinąd 

nie zdałeś sobie był sprawy, jakiej natury był ten uczynek. 

 Otóż, najdroższy mój Ojcze Julianie, po tym szczerym wy-

nurzeniu się moim przed Tobą posłuchaj teraz, o co Cię będę 

prosił równie szczerze, serdecznie i z największą miłością. Pro-

szę Cię tedy zapomnij na ten czas o wszystkim innym, a pamiętaj 

tylko o Twoim obecnym stanowisku i o obowiązkach zeń wypły-

wających. Jesteś teraz w Adryanopolu, masz się szczególnie za-

jąć seminarium jako jego rektor, a razem i profesor, a przy tym 

pomagać misji i jak będziesz mógł najlepiej, wszystko zaś pod 

posłuszeństwem przełożonego domu adryanopolskiego. Miej te-

raz to jedno przed oczyma i weź się do tego szczerze, serdecznie, 
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całkowicie, jako do tego, co jest jedyną wolą Bożą dla Ciebie na 

dzisiaj, a o jutrze nie myśl, bo jutro należy do Boga. Jak się tak 

weźmiesz do rzeczy tej, to jest w jednym słowie, weźmiesz się do 

niej jako do Woli Bożej jedynej dla Ciebie na teraz, wtedy, wtedy 

wszystko uczynisz, czego tylko od Ciebie w imię Pańskie żądać 

mogę. To jedno: że to Wola Boża i że to czynisz jako Wolę Bożą, 

to jedno wszystkiemu zaradzi. To stanowisko i może, i powinno 

być, i będzie nam wspólne; ja się na nim razem z Tobą stawię, 

przyciskam Cię do serca, do duszy, obejmuję całą miłością Pana  

i w Panu, i całą tą Jego miłością błogosławię. Niechże Pan Jezus 

będzie zawsze z Tobą, mój najdroższy i najlepszy O. Julianie. 

   Twój w miłości Jezusa i Maryi najoddańszy 

     podpisano: [ks. Piotr Semenenko] 

 

 

87.  List do O. Pawła Smolikowskiego CR (ACRR 3417) 

 

Rzym, 27 stycz.[nia] 1881 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Pawle. 

 Głównym zamiarem mojego niniejszego listu jest przesłać 

Wam kopię listu, który spółcześnie wyprawiam do O. Juliana. 

Chciałem go posłać wprost na ręce Ojca Szymona, ale że mam 

kilka osobnych rzeczy do Ciebie, więc żeby listów nie mnożyć, 

posyłam tę kopię pod Twoją kopertą przy liście do Ciebie. Ty jej 

udziel zaraz Ojcu Szymonowi. Ojcu zaś Szymonowi pozosta-

wiam, czy jej ma udzielić innym Ojcom, czy też nie, według tego 

jak mu roztropność i uczucie potrzeby nakażą. W Twoim osta-

tnim liście do O. Waleriana chciałeś, żeby Ci odesłano list Ojca 

Eustachego, który do Ciebie w przeszłym roku pisał. Odsyłam Ci 

ten, który miałem u siebie. Teraz kiedy O. Julian nie będzie już 

pisywał do O. Alfonsa, pozostaje mu tylko O. Eustachy, bo z tym 

nie zabroniłem mu korespondować. Nie było takiej przyczyny za-
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bronienia, jaka była przeciwko Ojcu Alfonsowi, a ja chciałbym 

jak najłagodniej z tymi Ojcami postępować i w niczym ich nie 

drażnić. Otóż, ponieważ O. Eustachy z O. Julianem korespondo-

wać będzie teraz może więcej niż wprzódy, dobrzeby było na  

O. Eustachego zdrowo wpływać, a myślę, że Twoje listy za łaską 

Bożą będą to mogły uczynić. I dlatego Ci ten list odsyłam. 

 Co tam pisze O. Eustachy, że na kapitule 1872 [r.] Ojcowie 

starzy „Regułę” nam dali, to trzeba poprawić, że poprawili tylko 

„Regułę” z 1850 r. i z 1857 roku; tak jak w 1880 r. poprawili ową 

z 1872. To wszystko jedna i ta sama „Reguła”, a póki nie za-

twierdzona przez Stolicę Apostolską, kapituła ma zawsze prawa 

poprawiania. Inne uwagi nastręczy Ci Pan Jezus. 

 Co do spraw poruszonych w ostatnim Twym liście do  

O. Waleriana najważniejsza jest sprawa służących i wogóle ludzi 

świeckich w naszym domu. Niech nas Bóg broni, i polecam, aby-

ście się od tego bronili aż do ostateczności. Chyba już inaczej nie 

będzie można. Pisałem stąd do O. Tomasza do Wiednia o wielu 

rzeczach, i o tym także, że już nie życzę, aby O. Julian był asy-

stentem. Napiszę mu teraz, że nie życzę ludzi świeckich i dam 

mu stosowne polecenia. Co do asystenctwa O. Juliana, bardzo 

szczęśliwie się stało, że on go nie przyjął. Kochany O. Szymon 

może zanadto się uniósł dobrą swoją wolą, ofiarując mu natych-

miast asystenctwo, bo w mojej myśli było, i zdaje mi się że to 

wyraziłem, aby O. Julian dopiero przez O. Tomasza został zro-

biony asystentem. Cokolwiek bądź, rzeczy są w porządku: O. Ju-

lian nie jest asystentem, więc niech tak zostanie. Nie trzeba tej 

kwestii poruszać, bo z postawienia się O. Juliana pokazało się, że 

nie wyrzekł się dążenia do swoich celów, a tym samym, że dany 

sobie wpływ mógłby na ich korzyść obrócić. 

 W sprawie języka francuskiego nie jestem przeciwko temu, 

aby O. Julian przyczynił się do dawania takowegoż. Możecie je-

mu powiedzieć, czy O. Szymon, czy Ty, że ja do Was pisałem, iż 

zważając na to, że O. Julian daje jedną tylko lekcję na dzień,  



 

162 

a potrzeba profesorów tak wielka, więc go pięknie proszę, w celu 

nie mnożenia profesorów obcych, aby chciał przyjąć drugą jaką 

lekcję, a mianowicie języka francuskiego. 

 Teraz co do Was, moi najdrożsi, nie mogę dosyć nadzięko-

wać się Panu najmilszemu, że Wam takiego dał dobrego ducha,  

i roztropność, i siłę, jakiej daliście dowód w postępowaniu Wa-

szym z O. Julianem. Była to niebezpieczna chwila, kiedy on się 

przed Wami wynurzył z chęcią przedstawienia Wam racji swego 

postępowania. Piszę o tym w liście do niego samego. Pan Bóg 

Was wyraźnie natchnął, co mieliście czynić: nic nie było i rozu-

mniejszego, i przyzwoitszego, jak pełne szacunku milczenie. To-

też skutek odpowiedział dobrej intencji; O. Julian sam się z podo-

bnymi rzeczami cofnął. Deo gratias! A dziękuję i Wam, żeście 

byli wierni łasce Bożej w Was. 

 Tyle na dzisiaj. A pisz do mnie wprost po otrzymaniu tego listu  

i jeżeli są jakie punkty do załatwienia jeszcze, to mi każdy osobno, to 

jest pod osobnym numerem wypisz, porozumiawszy się z O. Szy-

monem, albo niech to O. Szymon uczyni, co ma ze swej strony. Że-

gnam Was teraz i zapewniam, że jestem dla Was z niewymowną mi-

łością. Modlę się za was codziennie i niezmiernie Bogu wdzięczny 

jestem, że wśród tylu brudów, prac, niedostatków, poświęceń, krzy-

żów, obdarzył Was dziwną łaską, otoczył opieką, ukrzepił Swą siłą  

i upaść nie pozwolił. Niech będzie za to pochwalony na wieki! Dzię-

kuję także Bogu, żeśmy mogli Wam posłać ten pieniężny zasiłek, 

który Wam przez O. Waleriana posłałem. Błogosławię Was wszyst-

kich, jednego po drugim, a naprzód kochanego i drogiego Ojca Szy-

mona, któremu życzę wszystkich łask Bożych, a po nim w szcze-

gólności O. Wronowskiego i O. Konstantego. Do księdza Stanisława 

Baranowskiego piszę osobny liścik. Proszę przypilnować, żeby mi od-

pisał. Ja dzięki Bogu zdrów jestem i wszyscy tu z łaski Bożej są 

zdrowi. Weszanko tylko od dłuższego czasu miał febrę i musiał z win-

nicy przenieść się do miasta. Teraz ustąpiła przed homeopatią, tylko 

jeszcze słaby. Przyciskam Cię do serca mój drogi O. Pawle, o niech Ci 
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sam Pan Jezus powie, jak Cię kocham, i jak Ci za wszystko wdzięczny 

jestem. Błogosławię Cię też tysiąckrotnie. 

w miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr 

 

88.  List do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 329) 

 

Rzym, 28 stycz.[nia] 1881 [r.] 

 

 Drogi mój i bardzo drogi Ojcze Walerianie. 

 Jak piorun z jasnego nieba spadł na mnie list O. Henryka, 

na który odpisuję przyłączonym tu listem. Mam nadzieję, że za-

nim przyjdzie do Lwowa, już scena będzie zmieniona. Wyraźnie 

Szatan coraz przykrzejsze stara się nam psikusy wyrządzaća ale 

non praevalebit. Trzeba nam mocnej ufności w Panu, a zarazem 

cierpliwości. Prośmy Go o to i o wszystko czego nam potrzeba. 

 Wczoraj otrzymałem list od Ciebie, na który niebawem od-

piszę, a tymczasem ślicznie dziękuję. Dzisiaj późno, nie mam 

dość już czasu, a chciałbym, żeby jutro ten list ranną pocztą od-

szedł, zwłaszcza że przyłączam tu konsultację doktora Helda dla 

naszego kochanego O. Jana, jak używać lekarstw Mattei’ego.  

O. Walerian posłał wczoraj lekarstwa, ale przychodzi mi skrupuł, 

czy wszystkie. Jeżeli nie, jutro każę mu o reszcie pomyśleć. 

 Więc żegnam na dzisiaj, przyciskam do serca i na dalsze potycz-

ki, a tym samym, na dalsze łaski od Pana z duszy błogosławię. Wierzaj 

mi, całe piekło spiknęło się na tę fundację galicyjską. Ale non prae-

valebunt.  

W Jezusie i Maryi Twój najoddańszy - ks. Piotr 

 

 

 

 

 



 

164 

89.  List do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 330) 

 

Rzym, 9 lutego 1881 [r.] 

 

 Najdroższy mój Ojcze Walerianie. 

 Otrzymaliśmy oba Twoje listy z 5 lutego, ja jeden, a O. Wa-

lerian drugi. Mam je oba przed sobą, jak tego sobie życzysz, a wspo-

minam o tym tą razą jeszcze, abym Ci pokazał, że dobrej rady nie 

zapominam. 

 Za wiadomości o O. Janie dziękuję, a wszystko co o nim do-

brego i serdecznego mówisz, przyjąłem z podwójną pociechą dla 

duszy i z powodu O. Jana, i z Twego. Bardzo to także poruszyło  

i obu Ojców radnych, Waleriana i Karola. Mój drogi Ojcze, czyż Ty 

nie widzisz, że w tym jest ręka Boża, i że taki, jak powiadasz, od-

blask z tamtego świata, jaki widziałeś spoczywający na O. Janie, po-

kazuje, że w tym wszystkim jest Pan. Ale ja mam nadzieję, że On, 

najmiłosierniejszy, doświadczywszy i jego, i nas, przez tę jego cho-

robę a naszą próbę, zachowa nam, a raczej swojemu dziełu, tego dro-

giego nam Ojca, i że umartwienie dzisiejsze przemieni nam na pięk-

ną pociechę. On tylko chce to dzieło uświęcić, i dlatego przeprowa-

dza nas przez ten poprzedni krzyż, a my Go prośmy tylko, abyśmy 

mieli dosyć wiary i dosyć w Nim nadziei, byśmy zrozumieli Jego mi-

łość i odpowiedzieli jej, jak należy w tej próbie. Od tego zależą tym 

obfitsze łaski Pana dla swego dzieła. 

 Mój Ty najdroższy Ojcze Walerianie, piszesz mi niemal rozpa-

czliwie: „może to ostatnia chwila ratowania tego domu”. A nie uratują 

go obietnice, „ani budujące słowa!” Nie wiem, czy to, co powyżej na-

pisałem porachujesz także do słów budujących, ale Ci powiem, że ja 

wcale nie myślę o pisaniu Ci budujących słów; ja chcę Ci tylko praw-

dę przedstawić, jaką widzę w obecnej historii fundacji naszej lwow-

skiej; chcę utwierdzić Twoją wiarę i pomnożyć nadzieję, które zdają 

się mącić, i nic tak dziwnego wśród tych nieco cięższych doświadczeń, 

jakie zsyła najmiłośniejszy Pan. Słowa budujące nic nie pomogą, to 
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wiem, ale pomoże wiara mocna i nadzieja niezachwiana, przede 

wszystkim zaś zrozumienie miłości Pańskiej, która świadomie i miło-

śnie przyjęta stanie się kamieniem węgielnym nowej budowy. Zresztą, 

co się tyczy obietnic, czczych zdaje się nie czyniłem, nie wiem nawet, 

czy jakiekolwiek Ci dawałem, krom tej ogólnej, że uczynię co będę 

mógł, a która się potem uszczególniła w posłaniu Ci O. Henryka  

i O. Wincentego. I teraz to samo Ci mówię i przyrzekam, że co będę 

mógł, to uczynię dla misji, a cała moja nadzieja w Panu Jezusie, że On 

wszystko uczyni i co niby mogę, i czego nie mogę. Powtarzam Ci  

w szczególności, że za przyjazdem Leona (co może za tydzień 

nastąpi) dołożę starań, aby go przekonać o potrzebie poświęcenia 

się jego przez czas jakiś misji galicyjskiej. Mam jakąś nadzieję, 

że to przyjdzie do skutku. 

 Ojca Bakanowskiego już zapewne masz u siebie, i masz go 

na parę z górą miesięcy. Po co się troskać o dłużej w tej chwili? 

W tym jest wielka swoboda duszy na dziele Bożym, żeby się nie 

troskać o dzień jutrzejszy. Nolite solliciti esse de crastino! Potem, 

za miesiąc, za dwa, będziemy wiedzieli co czynić; a dzisiaj bądź-

myż w pokoju i używajmy swobody dzieci Bożych, czyniąc to co 

na dzisiaj przypada, a co do jutra polegając na Opatrzności Ojca 

naszego niebieskiego. Ojca Bakanowskiego zresztą potrzeba Ci 

do kazań. Przetoż w ostatecznym razie, gdyby Ci go zabrakło, nie 

byłoby tylko przez czas jakiś kazań. Nie życzyłbym doprawdy 

tego i najmilszym mi będzie, jeżeli kazania trwać będą bez przer-

wy; aleć gdyby je przyszło zawiesić na czas jakiś, czyż już w tym 

byłaby ruina misji? Skądinąd mam nadzieję, że i kazania nie 

ustaną, i że Pan Jezus jak dotąd radził, tak i pod tym względem 

swego czasu zaradzi. Jednym słowem idźmy krok za krokiem za 

Panem Jezusem. 

 W liście przedostatnim do O. Przewłockiego pisałeś: „za-

chodzę w głowę chcąc odgadnąć przyczynę, dla której O. Gene-

rał itd.” I znowu: „Prawdziwie nie rozumiem go często i to jest 

dla mnie wielka bieda, itd.” Szczerze pragnę tej biedy Ci oszczę-
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dzić, i dlatego spróbuję z innej strony Ci jeszcze przedstawić 

przyczynę, dla której co do Ojca Adolfa uczyniłem zastrzeżenia 

na przyszłość, czyli dlaczego nie przystałem na to, aby zaraz od 

razu z Dźwiniaczki udał się on na stałe do Lwowa. Leży tu na 

dnie to ogólne prawidło, że nie trzeba przesądzać przeszłości,  

a czynić w obecnej chwili co na tę chwilę wystarcza. Na co tedy 

decydować z góry, że O. Adolf ma się dzisiaj już na stałe prze-

nosić do Lwowa, kiedy na tą chwilę, na trzy niemal miesiące na-

przód, wystarcza, aby się tam przeniósł tymczasowo. Albowiem 

kto wie, czy za trzy miesiące nie przyśle Pan Bóg z jednej strony 

jakiego kaznodziei do lwowskiego naszego kaznodziejstwa,  

a z drugiej strony, czy nie pokaże się, że pobyt O. Adolfa, zwa-

żywszy na wszystkie okoliczności, jest potrzebniejszy w Dźwi-

niaczce niż we Lwowie. Rzecz tedy zostaje w zawieszeniu, bez 

żadnej na teraz szkody ani na tę, ani na tamtę stronę i misja lwo-

wska ma w obecnej chwili, bez decyzji przesądzającej, tyleż po-

żytku, co by miała z decyzją. Po cóż tedy spieszyć się z decyzją? 

 Wracam do zarzutu, jaki Ci już nieraz uczyniłem, mój naj-

droższy Ojcze Walerianie. Ty chcesz zawsze pewności, wyracho-

wania, urządzenia wszystkiego z góry; a tym samym mimowied-

nie opierasz się na własnych siłach i czynności, i pewności wła-

snej. Ja Cię przestrzegam, że to niezupełnie po Bożemu i Pan 

Bóg może czasem ukarać, a przynajmniej ciężko wypróbować. 

9 lutego 1881 [r.], Rzym 

 Nie chcę pod tę kategorię podciągać choroby O. Jana, nie 

chcę twierdzić, że coś było w tym odnośnego do Ciebie; owszem 

powiedziałem i powtarzam, że to jest próba dla całego Zgroma-

dzenia, a w szczególności dla mnie i z mego najbardziej powodu. 

Lecz pragnę bardzo, żebyś miał więcej ufności w Bogu, a może 

zarazem i w rozporządzeniach przełożonego. To zdaje mi się bę-

dzie miało wiele pożytecznych następstw; okrom że Cię postawi 

więcej w porządku nadprzyrodzonym z Panem, oszczędzi Ci 

jeszcze wiele trosk i niepokojów, a przy tym Pana samego po-
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budzi do mienia nad nami tym większej czujności i okazywania 

Opatrzności prawdziwie ojcowskiej i odpowiedniej naszemu za-

ufaniu. 

 Jednakowoż mimo to wszystko, kończę oświadczeniem, że 

naprawdę i ustawicznie myślę o misji naszej w Galicji, że ona mi 

najbardziej na sercu, i że wszystko uczynię za łaską Bożą, co 

będę mógł dla niej. Kończę, bo poczta odchodzi. Mam Ci do da-

nia niektóre wiadomości o Sembratowiczu i całej tej sprawie. 

Jutro, da Pan Bóg, wyślę list drugi. Lewickiego możesz przysyłać 

natychmiast. Przyciskam Cię najmilej do serca. Niech Ci Pan 

Jezus wszystko zapłaci. 

 W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr 

 

90.  List do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 331) 

+ 

Rzym, 10 lutego 1881 [r]. 

 

 Mój najdroższy i najukochańszy Ojcze Walerianie. 

 Jak wiesz m[onsi]g[no]r Sembratowicz, metropolita, jest tu od 

tygodnia blisko w Rzymie. Przybycie jego bardzo nas zdziwiło. Roz-

mowa, którą przed paroma dniami miałem z m[onsi]g[no]rem Cre-

toni dała mi w tej mierze pożądane światło. Po prostu ks. metropolita, 

po otrzymaniu ostatnich remonstracji [przeciwstawień] w Rzymie, 

osądził, że korzystniej i wygodniej dla niego będzie dać odpowiedź 

ustną, aniżeli na piśmie, bo jak wiadomo scripta manet a verba vo-

lant. Ustnie powiedziane, choćby się i pomylił, a może co i zmylił, 

mniej będzie rozbierane i sprawdzane, a choćby z drugiej strony na-

wet prawdę musiał powiedzieć niekorzystną dla siebie, nie zostanie 

po niej śladu i nie będzie to mogło być na przyszłość wyzyskiwa-

nym. Słowem lepiej ustnie odpowiadać i to wyraźnie sprowadziło go 

do Rzymu. 

 Atoli m[onsi]g[no]r Cretoni nie pozwolił mu tak gładko się wy-



 

168 

winąć; pytaniami jedne po drugich bardziej szczegółowymi i przypie-

rającymi do muru, wydusił na nim prawdę i wszystkie punkty z niego 

wydobyte dokładnie spisał. Kwestia seminarium stanęła na pierwszym 

rzędzie. Tu na przykład. metropolita, długo się kręcił nim odpowie-

dział na pytanie, ilu jest prefektów w seminarium, a potem, jak mu 

Cretoni zauważył, iż żadnej nie ma proporcji między 4-ma prefektami 

a 200 uczniami, starał się odbić na jakichś konduktorach, których pre-

fektowie mają mieć do pomocy, ale się to wydało i niejasnym i za-

gmatwanym. Rozmowa odnosząca się do seminarium wchodziła we 

wszystkie dalsze szczegóły. Była poruszona sprawa Syonu, Diła, Ka-

czały, Posłannika, itd. Była silnie insynuowana sprawa propagowania 

celibatu między księżmi, gdzie metropolita bardzo licho bronił sprawy 

księżożeństwa i to argumentami owymi zwykłymi, które jeśliby co 

znaczyły, potępiały by celibat całego Kościoła. Cretoni mocno nasta-

wał, aby przynajmniej we Lwowie nie było księży żonatych, co me-

tropolita przyrzekł. Nastawał dalej na to, aby zgoda była koniecznie  

z łacińskim obrządkiem, a argumenty jego, które mnie powtarzał, były 

pełne pięknej i czystej gorliwości. Mamy w Cretonim człowieka praw-

dziwie na swoim miejscu, a jeżeli żal zrazu było Rampolli, dziś niemal 

że winszować sobie możemy zamiany. 

 Nazajutrz, to jest przedwczoraj (we wtorek, 8) Cretoni miał 

mieć audiencję u Ojca Świętego i miał mu w szczególności zdać 

sprawę z tego wszystkiego, a zarazem napomknąć, aby na au-

diencji, jaką da metropolicie Ojciec Ś.[więty] polecił mu nas oso-

biście. Nie wątpię, że Ojciec Ś.[więty] to uczyni i to urgendo. 

Kiedym razem z innymi generałami był u niego na audiencji 2-go 

lutego, zaraz mnie się pytał ..., ale przypomina mi się, że Ci już  

o tym pisałem. Cretoni miał także na swojej audiencji powtórzyć 

Ojcu Świętemu szczegóły, jakie mu dałem o stanie obecnym mi-

sji galicyjskiej, nawet o chorobie O. Jana. Bardzo był rad, że ma-

my u siebie ks. Bobrowicza, i że alumnat już się rozpoczął. Za 

Ojca Jana przyrzekł się modlić. 

 Wracając do ks. metropolity zapisuję jeden szczegół jeszcze,  
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w jego położeniu i sposobie widzenia bardzo naturalny, dla nas naj-

dziwniejszy. Oto tą razą także nie chce mieć audiencji u Ojca Świę-

tego. Nie chciałby Go trudzić! On przyjechał tylko rozmówić się i wy-

tłumaczyć przed Propagandą. Mój Boże, każdy inny biskup miałby za 

nieszczęście, a sam uważałby za obrazę wyrządzoną przez siebie pa-

pieżowi, gdyby będąc w Rzymie z nim się nie widział; metropolicie to 

najlepiej przypada do jego położenia, usposobień i planów! Dzisiaj 

byłem u metropolity z O. Przewłockim; aleśmy go nie zastali. Powró-

cimy. List od Propagandy do metropolity nas polecający, był zupełnie 

urzędowy z podpisem kardynała i Cretoniego. Wyszedł tego samego 

dnia, którego miał wyjść, temu dni z dziesięć. Polecał nas jako nowych 

robotników przybywających do jego diecezji, którzy bez wątpienia 

oddadzą usługi. Propaganda nie wątpi, że nas jak najlepiej przyjmie, 

jak to już zapewne uczynił, że nie tylko będzie się nami opiekował, ale 

będzie używał naszej pomocy na korzyść swych owieczek. 

 Przechodzę do innych rzeczy. Omyłka matki Marceliny od-

syłającej nam listy O. Juliana była prawdziwie opatrzną. Opiera-

jąc się na tym corpus delicti napisałem długi list do Ojca Juliana, 

(w którym mu miłośnie a silnie wystawiłem, że taki list do arcy-

biskupa i takie udzielenie go własnowolne matce Marcelinie nie 

tylko bez wiedzy i pozwolenia przełożonego, ale wbrew jego do-

mniemanej woli, a w drugim przypadku przeciw jego woli wyra-

źnie zakazującej mu z m. M.[arceliną] stosunków, było faktem 

całkowicie i wprost przeciwnym decyzji Ojca Świętego, bo w tej 

decyzji, jeżeli coś jest niewątpliwego dla stron obu, to rozkaz, 

commando, dany O. Julianowi przez O. Św.[iętego], aby się pod-

dał i został w Zgromadzeniu. Owe zaś fakty są złamaniem wszel-

kiego poddania się - przetoż tłumacząc jego intencje, uczucia, su-

mienie błędne, i te mu przebaczając; faktu samego ani wytłuma-

czyć, ani bezkarnie zostawić nie mogę, więc go naganiam, a dla 

zabezpieczenia go tym lepszego na przyszłość zabraniam mu raz 

jeszcze nawet pośrednich z m. M.[arceliną] stosunków, że zaś to 

się stało za pośrednictwem O. Alfonsa, więc i z tym ostatnim. 

Napisałem też długi list i do Ojców adrianopolskich; pochwalając 
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ich i dziękując im za ich zachowanie się względem O. Juliana, 

dając im dalsze wskazówki i przesyłając im kopię mego listu do 

O. Juliana. Zapomniałem im napisać, aby tę kopię do Ciebie 

przesłali, uczynię to w tych dniach. Ty ją dasz do przeczytania 

Ojcu Adolfowi, a chciałbym, żeby ją poznał i O. Eustachy. Tyle 

o tym na teraz. 

 Ojca Adolfa uściskaj ode mnie najserdeczniej i podziękuj za 

dobry i poczciwy list, który mi napisał z podziękowaniem za 

opłatki, a także i za to, co tam napisał o pani Koziebrodzkiej. Ja 

mu, da Pan Bóg, na to wszystko odpiszę. Ściskam i błogosławię 

Ojca Wincentego, toż ks. Bobrowicza i wszystkich w domu. Ze 

zdrowiem moim zawsze nieźle dzięki Bogu, czasem jak się zapo-

mnę, zdaje mi się, żem młody. Jak się Panu podoba! Jestem Twój 

z całego serca i do serca przyciskam. 

W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks Piotr 

 [P. S.] A co porabia ks Weber? Pozdrawiam go najser-

deczniej toż i matkę Marię od Krzyża z jej stadkiem. 

 

91.  List do O. Pawła Smolikowskiego CR (ACRR 3418) 

 

Rzym, 12 lutego 1881 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Pawle. 

 Przyłączam listy Izydora i Wenancja, a od siebie kilka słów 

Ci powiem. W ostatnim moim liście zapomniałem Cię prosić, 

abyś kopię mojego listu do O. Juliana posłał do O. Kalinki do 

Lwowa. Bądźże łaskaw to uczynić natychmiast; ja mu już dałem 

znać o tym, że to będzie miał od Ciebie. Oczekuję wiadomości  

o skutkach listu, o którym mówię. Mam w Panu nadzieję, że będą 

dobre, i że On sam wszystko do porządku przywiedzie. Tymcza-

sem proszę Was o jak największą miłość dla O. Juliana, dobroć  

i cierpliwość. Niech on widzi Waszą zgodę, Wasz porządek Du-
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cha Bożego między Wami, a dla niego miłość niezachwianą. Nie-

chaj widzi Wasze przywiązanie do Zgromadzenia, Wasz szacu-

nek i miłość dla władzy, Waszą troskę o zachowanie jedności,  

a zarazem troskę o niego i dobrą dlań wolę Waszą. Pozyskajcie 

go Panu Jezusowi i Zgromadzeniu. Będzie to i Panu, i nam wiel-

ka pociecha. Od O. Tomasza odebrałem w tej chwili wiadomości 

z Wiednia z 9 lutego. Zabierał się także pisać do Was i posłać 

Wam pieniądze, chociaż jak powiada, to co ma nie dochodzi 

3.000 fr. 

 My tu zresztą dzięki Bogu zdrowi jesteśmy. Tylko nieszczę-

śliwy Weszanko i wychodzi i wpada w febrę. Wina to pory roku,  

a z drugiej strony, że młody chłopiec nie jest ostrożny. Jednak po 

ostatnim przypadku czwartym czy piątym z rzędu, jest ostrożniejszy, 

a nawet mocniejszy wygląda. Tyle na dzisiaj. Kochanego i drogiego 

O. Szymona pozdrawiam jak najczulej i najserdeczniej, a za nim  

i z nim wszystkich innych. O. Jan Hempel we Lwowie miał się już 

nieco lepiej, doktorowie jednak osądzili, że choroba mimo to uczy-

niła postępy i nie dawali mu więcej nad 4 do 6 tygodni życia. Znaj-

duje się w najpiękniejszych usposobieniach duszy. Dla lepszego do-

glądania i wygód, rodzice którzy do Lwowa przyjechali, zabrali go 

na wieś do swojej córki a jego siostry, pani Yunga, temu dni kilka. 

Tyle wiem dotąd o nim. Widziałem się z Twoim wujem, jeśli się nie 

mylę, generał majorem baronem Stahl. Poczciwy, stary wiarus,  

z którym nie ma o czym bardzo mówić. Jest tu ze swoją starszą 

córką. Przyciskam Cię do serca mój drogi, poczciwy Ojcze Pawle. 

Miejmy cierpliwość, przyjdą dni szczęśliwsze! Qui seminant in 

lacrimis, in exultatione metent. Wszystko zda się wskazywać, że dni 

smutne już zaczynają się kończyć, że świta poranek dnia pięknego. 

Pan Jezus od czasu do czasu przysyła mi niebieską pociechę. Wie, że 

potrzebuję. Inaczej zdaje się trudnoby żyć było. Więc rzeźwo i krzep-

ko! Sursum corda!  

 Błogosławię Was raz jeszcze wszystkich a wszystkich. 

W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr 
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92.  List do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 332) 

 

Rzym, 27 lutego 1881 [r.] 

 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Dzisiaj piszę do Ciebie o najgłówniejszej rzeczy, ale proszę,  

żebyś wszystko dla siebie zachował aż do czasu, a szczególniej, abyś 

nic o tym nie mówił O. Eustachemu. Zdaje mi się bowiem, że trzeba 

wszystko wprzódy ułożyć, przygotować i już wziąć się do wykonania, 

zanim ludzie będą o tym wiedzieli. Otóż zdaje mi się, że najlepszą 

będzie rzeczą, jeżeli nie zwlekając założymy nowicjat w Wołkowcach. 

Wszyscy Ojcowie radni są tegoż zdania. Prosiłem ich również o ta-

jemnicę do czasu, żeby przed wykonaniem nikt nic nie wiedział.  

W danym tedy razie O. Lechert przeniósłby się do Wołkowiec i tam 

by z nim stanęli nowicjusze galicyjscy. Z nim by pojechał stąd ks. 

Władysław Orpiszewski
42

, który wiernie w swoim trwa powołaniu,  

i stanąłby przy nim jako pierwszy nowicjusz, a razem jako pomocnik 

(dziekan i prefekt nowicjuszów), zwłaszcza że jest kapłanem. Tam by 

zaraz udał się ten postulant prawnik, którego masz u siebie i inni, 

jeżeliby jacy byli. Nie potrzebuję przedstawiać wszystkich powodów, 

jakie za tym projektem przemawiają, sam je widzisz. Jedno zaś z waż-

nych następstw to by było, że Wołkowce natychmiast przeszłyby  

w nasze ręce; O. Eustachy byłby wolnym i mógłbyś go stamtąd za-

brać, a przez podobne postawienie rzeczy usunąłby się naszym separa-

tystom wszelki grunt spod stóp i nie mieliby w Galicji tego punktu 

oparcia się, w którym dzisiaj nadzieję pokładają. 

 Tu w Rzymie nowicjatem musiałby do czasu zająć się  

O. Leon. Na przyszłość Pan opatrzy. Jednym z moich widoków na 

___________ 

42
  ORPISZEWSKI WŁADYSŁAW CR, ks. – Urodził się 8 września 1856 r w Szwecji. 

Do Zgromadzenia  Zmartwychwstania P.N.J.Chr. wstąpił 20 lipca 1881 r. Świę-

cenia kapłańskie przyjął 27 marca 1880 r. Zmarł w Krakowie 2 grudnia 1942 r. 
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przyszłość jest myśl o ks. Weberze. Co się z nim dzieje? Czy się jego 

powołanie nie zachwiało z powodu naszych zajść ostatnich, których 

z konieczności rzeczy był bliskim świadkiem? Nie myślę; owszem 

mam nadzieję, że on do nas przyjdzie w czasie przez Pana przezna-

czonym. Ja też to Panu zupełnie zostawiam; Chciałbym jednak wie-

dzieć, jak ta rzecz stoi. Jeżeli sam nie masz z nim bliższych stosun-

ków, myślę, że O. Adolf może się o tym dowiedzieć łatwo. Jakby ks. 

Weber nam się przydał na mistrza nowicjuszów po skończeniu swe-

go nowicjatu! Szczególnie zaraz tu w Rzymie pod moim bokiem, 

jako pomocnik, nimby skończył swój alumnat. 

 Wracając do pierwszej myśli, nie przeczę, że są pewne trudności, 

także przeciwko doraźnemu założeniu nowicjatu w Wołkowcach. 

Naprzód co do osoby O. Lecherta, który jeszcze nie skończył alumna-

tu (rok mu brakuje), a tym samym nie złożył jeszcze ślubów; tam zaś 

musiałby stanąć osobno, samoistnie, jako rektor nowicjatu. Następnie 

Ty byś się może żalił, że Ci zabierają postulantów, chociaż to by nie-

koniecznie dziać się musiało, przynajmniej nie ze wszystkimi, ale mo-

że by więcej się Ci chciało żalić, czemu nowicjat nie we Lwowie,  

i czemu wszyscy nowicjusze domu lwowskiemu nie pomagają? Nie 

przypuszczam w Tobie tego żalu naprawdę, ale czynię przypuszcze-

nia, jakie w danym razie na myśl przyjść mogą. Otóż takie przypu-

szczenie nie miałoby racji za sobą, z prawa kanonicznego nowicjat 

powinien mieć osobne swoje istnienie, ćwiczenia, porządek całe 

osobne jus suum. Te są mniej więcej racje i warunki, w których się 

przedstawia sprawa założenia nowicjatu w Galicji. Rozważ je przed 

Panem Bogiem i napisz mi swoje zdanie. Sprawa ta bowiem wcale nie 

jest zdecydowana jeszcze i nim do tego przystąpię, chciałem się z To-

bą przede wszystkim dokładnie porozumieć. Proszę jednak śpiesznie 

mi odpowiedzieć. 

 Teraz po przybyciu O. Adolfa do Lwowa jawnie się pokazało 

jak niepotrzebnym było Twoje przedwczesne turbowanie się, aby 

pozostał we Lwowie na dobre. Rzecz się sama ułożyła, a gdyby była 

postawiona stanowczo z góry, mogła była być kamieniem obrażenia 
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niepotrzebnie rzuconym pod nogi. To co do przeszłości, a teraz co do 

innej Twojej chęci działania na przyszłość, muszę znowu Cię po-

hamować, mój najdroższy Ojcze Walerianie. Piszesz w liście do  

O. Jana, który ten ostatni przesłał Ojcu Przewłockiemu: „...dawny 

układ z panią Koziebrodzką uważam za nieistniejący”. Ależ mój naj-

droższy Ojcze, tego żadną miarą nie możesz ani mówić, ani czynić 

bez zniesienia się ze mną. Tamten układ był przeze mnie wprost 

uczyniony, więc Ty znosić tego nie możesz. W tej mierze odwołuję 

się do mojego aktu z 19 paźdz.[iernika] w formie listu do O. Eusta-

chego, który Ty sam nazwałeś Konstytucją dla domu galicyjskiego. 

Każę ten list przepisać i poślę Ci, da Pan Bóg, jutro, żebyś się tego 

tymczasowo ściśle trzymał. Jest tam, jakby opatrznie przewidziane 

(ale o tym dziś nie mów) założenie nowicjatu w Wołkowcach. 

Tymczasem dziś jeszcze uprzedzam, abyś nic nie mówił o kapelanie 

świeckim do Dźwiniaczki (co jest dziś Twoją myślą), ani o żadnej 

pensji, ani tym mniej o pensji dla naszych w Wołkowcach. Więc na 

dzisiaj poprzestaję na tym. Błagam Cię mój najdroższy nie bądź tak 

pośpiesznym, szczególnie w zmienianiu tego, co raz postanowione. 

Kocham Cię więcej niż mogę wyrazić, szanuję, wdzięczny jestem, 

ale muszę bronić praw moich, a tym samym praw Bożych. Szczę-

ściem, że wiem zarazem, jak jesteś posłusznym i o prawa władzy 

dbałym. Przyciskam Cię do serca. Wszystkich pozdrawiam i z całego 

serca błogosławię. 

 W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr 

 

93.  List do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 333) 

 

Rzym, 28 lut.[ego] 1881 [r.] 

 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Według przyrzeczenia uczynionego wczoraj posyłam Ci 

dzisiaj kopię listu mego do O. Eustachego z miesiąca październi-

ka. Podkreśliłem czerwonym ołówkiem miejsca, które potrzeba, 
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abyś pamiętał. Proszę Cię bardzo raz jeszcze mój drogi Ojcze, 

abyś nie tylko nic nie zmieniał z tego, co postanowione bez od-

niesienia się do mnie, ale w ogólności, abyś i w nie zdecydowa-

nych jeszcze rzeczach nie śpieszył się, a szczególnie nic ważniej-

szego nie czynił bez odniesienia się do mnie. Pan Bóg Cię trzy-

krotnie i stokrotnie błogosławić będzie. Z polepszenia zdrowia 

Ojca Jana niewymownie Panu dziękuję. Mam to za wyraźną ła-

skę i znak szczególniejszej opieki Pana nad nami. Ale ileż to było 

modlitw za tym kochanym Ojcem! Ile bliższych komunikacji 

między duszami, a Panem z tego powodu! Tylko że to lepiej  

w tej chwili jeszcze pod zasłoną trzymać, a to słówko, które tu 

wybąknąłem przyjmij od Pana dla wspólnej pociechy. I karmelit-

ki krakowskie brały też serdeczny udział w naszych obawach  

i modlitwach o O. Jana. 

 Przeszło piętnaście dni temu byłem u ks. metropolity Sem-

bratowicza, ale go nie zastałem; nazajutrz on był u mnie, ale 

mnie nie zastał. Trzeciego dnia spotkałem go na ulicy; przywita-

liśmy się bardzo uprzejmie, przeprowadziłem go przez kawałek 

drogi, kilka grzeczności sobie powiedzieliśmy, zamówiłem sobie 

jego łaskę na wizytę, jaką w dniach następnych miałem odbyć  

u niego i pożegnaliśmy się. Tymczasem dnia następnego przezię-

biłem sobie gardło i musiałem kilka dni w łóżku odleżeć, a on 

tymczasem odjechał. Nie widzę w tym wielkiego nieszczęścia, 

chociaż bardzo pragnąłem mieć rozmowę z ks. metropolitą w ce-

lu dania mu najserdeczniejszych zapewnień o naszych najlep-

szych intencjach, jak o tym był się umówił z m[onsi]g[no]rem 

Cretoni. Kto wie, czy nawet nie lepiej, że się z nim nie widzia-

łem, bo może byłby ambarasowany ze mną, a w każdym razie nie 

mógł być ze mną w złotym humorze tu w Rzymie. 

 Miałem wiadomości z Krakowa, że ks. Aleksy opuścił O. Al.-

fonsa, i pojechał do Czerny do karmelitów na rekolekcje, a zarazem 

dla spróbowania, czy nie ma wokacji do nich. Karmelitki pisały  

o tym do ks. kardynała, donosząc zarazem, że O. Alfons nie tylko nie 
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był przeciwny, ale mu ze swej strony do tego dopomógł, i że przed 

karmelitkami O. Alfons objawił z tego powodu dobre usposobienia 

(bons sentiments), różne od dawniejszych, a że one bardzo się modlą, 

aby zupełnie do mnie (au Pere Pierre) wrócił. Ale O. Alfons w tylu 

skórach się pokazuje, że nie wiadomo, która z nich jego własna. Nie 

uwierzysz, jak w duchu jestem tam z Wami, jak się modlę z Wami  

i za Was, jak we wszystkim z Wami współuczestniczę. Bardzo Cię 

proszę, mój drogi Ojcze, o zdawanie mi sprawy ze wszystkich szcze-

gółów, które mogą mnie interesować. Chciałbym wiedzieć, jak stoją 

nawet Wasze fundusze, jakie macie nadzieje i widoki? O urządzeniu 

szkoły dowiedziałem się dopiero z Twego ostatniego listu do O. Jana, 

udzielonego mi przez O. Waleriana. Chciałbym o tym i wprost mieć 

wiadomości. Wierzaj mi, że jestem całym sercem i duszą z tą ko-

chaną misją lwowską, i widzę w niej ognisko najpiękniejszych na 

przyszłość nadziei. Zdawaj mi sprawę niekiedy i o szczególnych oso-

bach. Już mnie rozumiesz. Teraz Cię żegnam, ale znowu na krótko 

tylko. Za parę dni będę miał znowu niejedno do Ciebie do napisania. 

Błogosławię dom cały. Pozdrawiam serdecznie wszystkich w domu, 

Ciebie do serca przyciskam. Pan Jezus z nami. 

       Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 

94.  Kopia listu do panny Franciszki (Marii) Siedliskiej  

(ACRR 3408) 

Rzym, 3 marca 1881 [r]. 

 

 Moje najdroższe w Panu dziecko. 

 Przepraszam, że dotąd jeszcze do Ciebie nie przyszedłem. To 

nie było zapomnienie, przeciwnie przez cały ten czas modliłem się na 

tę intencję i polecałem ją Panu. A więc cóż to było? Zdaje mi się, że 

trudność, jaką czułem w naszym wspólnym szczerym postanowieniu 

się wzajemnym do siebie tak jak trzeba by przed Bogiem, trudność 

naprawienia tego rdzennego zwichnięcia, jakie już od dawna na-

stąpiło w naszym stosunku przez Boga w początku zawiązanym. 
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 Powiem Ci szczerze i swobodnie, moje kochane w Panu dzie-

cko, że się czułem zakłopotanym, jak dotknąć tej sprawy w tym no-

wym jakoby zbliżeniu się naszym; a z drugiej strony czułem, że nie 

dotknąć jej byłoby zdradzać prawdę; owszem czułem coś więcej, że to 

byłoby zdradzać myśl i wolę Bożą, jaka mi się wydawała od początku, 

i zawsze wydaje, przewodniczącą i panującą w tym naszym stosunku 

przez Boga rozpoczętym i chcianym. Modliłem się tedy przez ten czas 

i polecałem Panu, co i jak mam uczynić. I dziś jeszcze miałem Mszę 

świętą na tę intencję i zdało mi się coś jaśniej widzieć, niby wyra-

źniejszy sposób, jak Ci tę rzecz przedstawić, a więc po Mszy świętej 

zabieram się do powiedzenia Ci tych słów kilku. Przedstawiło mi się 

to w tym kształcie, że powinienem Ci dać radę, a ta rada ma być, żebyś 

Ty moje drogie dziecię, poznawszy teraz i uznawszy lepiej myśl i wolę 

Bożą, i oparłszy się na niej całą duszą i wolą Twoją, wróciła do tego ze 

mną stosunku, jaki od początku Pan Bóg między nami zaprowadził,  

a który jak wszystko co od Boga pochodzi, nie tylko nie miał być 

osłabiony i zerwany, ale doprowadzony do tej całości ostatecznej i do-

skonałości, która zawsze wieńczy dzieła Boże. A idąc za tą radą trze-

ba, żebyś uczyniła to zupełnie po Bożemu, najszczerzej, najufniej, naj-

zupełniej i z najlepszą nadzieją, że Pan najmiłosierniejszy zajmie się 

wtedy w szczególny sposób i tym stosunkiem, i dziełem do niego 

przywiązanym, nad wszystkim będzie czuwał i uwieńczy na końcu 

wszystko owym najpomyślniejszym skutkiem, owym wieńcem do-

skonałości, o którym mówiłem. 

 To jest rada, która mi się wydała konieczną, i którą Ci daję 

z całą miłością i prostotą. Wszelako wydało mi się zarazem i to 

koniecznym, aby Ci zostawić zupełną wolność i jak największą 

swobodę, a zatem, aby Ci nie robić żadnej krytyki i rekryminacji 

za przeszłość, nie stawić żadnego warunku na przyszłość. Nie 

czynię tedy moich dalszych stosunków z Tobą zależnymi od 

przyjęcia tej mojej rady. Jeżeli jej nie przyjmiesz, pozostanę  

z Tobą mniej więcej w tych stosunkach, w jakich dzisiaj jestem  

z prawdziwą miłością dla Ciebie, dobrocią i chęcią być użytecz-

nym w czym będę mógł. 
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 Jedno tylko odtąd zmienia się dzięki Bogu, między nami, to 

jest, że nie będę odtąd z Tobą w fałszywym, albo raczej niewyja-

śnionym stosunku. To nie rozjaśnienie wspólnego naszego sto-

sunku w tych czasach było prawdziwym ciężarem na mojej du-

szy, a każda wizyta go powiększała. Nie będziesz się teraz dziwi-

ła, że nie były tak częste. Nie chciałem Ci powiedzieć prawdzi-

wej przyczyny i rzecz prosta, bo nie chciałem mieć miny, że się 

narzucam, że mam jakąś pretensję do Ciebie, od której Pan Jezus 

widzi, jak jestem daleki. Chciałem Ci pokazać, że nie tylko od 

Ciebie niczego nie żądam i nie szukam, ale że jestem zawsze dla 

Ciebie z równą a nie szukającą niczego miłością. A więc ukry-

wałem prawdziwy stan mojej duszy i udawałem niejako swobodę 

i jakoby przyjęcie i zezwolenie na taki stosunek, i taki jego cha-

rakter, w jakim Ty go stawiłaś i mnie podarowałaś. Tymczasem 

w duszy czułem, że to jest zwichnięcie tego, co Pan Bóg zapro-

wadził, że to było przeciwne myśli i woli Bożej i nie mogłem nie 

cierpieć, i nie boleć. Ach, gdyby nie było między nami z po-

czątku i tak jasno, i wyraźnie, tego co było od Boga, to bym nie 

tylko nie cierpiał, ale byłyby mi miłe te ostatnie z Tobą stosunki; 

chciej to dobrze zrozumieć, lecz po tym wszystkim co było, zda-

wały mi się, ale nie powiem wyraźnie, którego chciałem użyć, 

byłoby w danym razie może za surowe. Dość na tym, że mi te 

stosunki były bardzo bolesne. Spodziewam się że już teraz nie 

będą takie, choćbyś nawet mojej rady nie przyjęła. To już samo, 

że rzecz teraz jasno stoi, to jedno już przyniesie jakieś lekarstwo. 

Zresztą, jak rzekłem, nie mam żadnej pretensji, abyś moją radę 

przyjęła; zostawiam tę rzecz zupełnie Panu Jezusowi i sumieniu 

Twojemu. Uczyniłem tylko to, co uczyniłem, aby pójść za moim 

sumieniem; i zdaje mi się za wolą Pana. Ty uczyń, co Ci się także 

zdawać będzie wolą Jego. Teraz swobodnie jutro lub pojutrze 

przyjdę po odpowiedź. 

w miłości Jezusa i Maryi najszczerzej oddany 

   [bez podpisu Ojca Semenenki] 

 [P. S.] Braciszka najserdeczniej ściskam. 
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95.  List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 3530) 

 

Rzym, 14 marca 1881 [r]. 

 

 Mój najdroższy w Panu Ojcze Władysławie. 

 Już od paru tygodni, zaraz po przyjeździe ks. Barzyńskiego 

zbierałem się do Ciebie napisać, ale chwili wolnej ani wolnej myśli 

dotąd nie znalazłem. Dziękuję tymczasem za pieczątkę, za szal,  

a zdaje mi się i za pugilares, który mi O. Wincenty przywiózł; miło 

mi zawsze w tym uważać Twoje serce i chęć uczynienia mi przy-

jemności. O Twoich stosunkach, o całym sposobie zachowania się  

z O. Leonem nic Ci nie piszę dzisiaj, bo byłoby tyle do pisania, a ja 

czasu nie mam. Zachowuję to tedy albo do dłuższego listu, albo da 

Pan Bóg do widzenia się. Ja Cię zawsze kocham, ale pod tym wzglę-

dem mam serce zbolałe. Dodam wszakże, że mam zawsze nadzieję, 

iż dojdziemy kiedyś za łaską Bożą do lepszego porozumienia, że Ty 

kiedyś zrozumiesz, jak to słuszne i miłośne, czego ja żądam od Cie-

bie, i jak tego sam Pan Jezus żąda. Ach czemu to tak długo przed 

Twymi oczami się zakrywa! Lecz zostawiam to na teraz Panu Je-

zusowi i gorąco się modlę, aby Cię Swym światłem oświecił i sumie-

nie Swoją prawdą przeniknął, i nareszcie dał ostatnią łaskę wyko-

nania Swej woli. 

 Dzisiaj będę prosił Ciebie o niewielką rzecz. Bądź łaskaw 

zaprenumerować mi dziennik Le Monde, i to od początku tego 

miesiąca marca, bo w ostatnich tych dniach znajdują się artykuły, 

które mnie obchodzą. Bardzo też przyjemnym by mi było, gdy-

byś mi przysłał nu mera [Le] Figaro, w których była mowa  

o m[onsi]g[no]rze Czackim i artykuły na Univers’a. Za Les Mon-

des my tu sami zapłaciliśmy, więc o tym nie myśl. 

 Dom lwowski posłał 100 flor. austriackich na konto długu Ojca 

Adolfa względem pana Baraszkiewicza. Jest to ofiara, którą przyniósł 

dom lwowski, i która dla niego nie jest małą. Zostaje jeszcze do 

zapłacenia 220 fr. Ty mój drogi Ojcze Władysławie jesteś niemało 
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winien, że ten dług został zaciągnięty. Po coś zostawiał O. Adolfa  

w Londynie, zwłaszcza kiedy On Cię prosił, abyś go przywołał do 

Paryża? Wiedziałeś, że on nie jest rządny w wydawaniu pieniędzy, 

wiedziałeś, że już w Londynie nie ma co do czynienia, ale się upie-

rałeś, aby on dłużej tam został i prosiłeś mnie o to, aby przez Paryż 

przyjechał tylko do Galicji. Dlaczego? Bo Ci pobyt jego w Paryżu 

nie był miły. Więc niezawodnie jest w tym Twoja wina. Zastanów 

się nad tym i poczuj się teraz do obowiązku skutecznego postarania 

się, abyś resztę jego długów londyńskich spłacił, których by nie było, 

gdybyś go był chciał wcześniej do Paryża ściągnąć. 

 Zresztą wiedz i wierz, że ja Cię zawsze równo kocham mi-

łością Pana samego, i że mimo tego dobra i łaski, której bym Ci 

nie życzył, i przy możności nie chciał wyświadczać. Przyciskam 

Cię uprzejmie do serca i zostaję w miłości Jezusa i Maryi. 

       Twój najoddańszy ks. Piotr 

 

96.  List do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 334) 

 

Rzym, 17 marca 1881 [r.] 

 Mój drogi i kochany Ojcze Walerianie. 

 Telegrafowałem Ci zaraz po otrzymaniu Twego listu z 7 marca, 

zdaje mi się, że 11-go czy 12-go, i dałem znać że ks. Emil może 

przyjechać natychmiast. Zgłoszenie się ks. Emila jest prawdziwie 

opatrzne, i tu miejsce powiedzieć, że Pan Jezus radzi o swojej cze-

ladzi, a nam tylko potrzeba dobrze mu odpowiadać naszą wdzięcz-

nością i wiarą. 

 Jednakże chociaż mógłbym, nie chcę rozpoczynać tego listu 

od czynienia Ci na nowo, mój drogi i najdroższy Ojcze Waleria-

nie, wyrzutów małej wiary. Już to kiedyś nawrócisz się pod tym 

względem, mam tego nadzieję, a tymczasem od dnia do dnia bę-

dziesz się coraz więcej przekonywał z jednej strony, że Pan Jezus 
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chce, abyśmy co do wypadków przechodzili z jednej niepewności 

do drugiej, a z innej strony co do naszego brania się, abyśmy 

przechodzili z jednego do drugiego aktu wiary. Niepewność ju-

tra, a z drugiej strony wiara w pomoc Pana, takie było dotychczas 

życie nasze, takie i nadal będzie życie prawdziwych Zmartwych-

wstańców. Nie bardzo miłe, a szczególniej nie bardzo łatwe, ale 

cóż robić? Dosyć nam, że ono miłe Panu i przynosi Mu chwały. 

 Więc nie czynię Ci wyrzutów i będę cierpliwie czekał aż się do 

tego życia przyzwyczaisz. Ale w czym jednak zupełnie zamilknąć 

nie mogę, to w tym, że nie rozumiejąc dobrze takiego życia, w osta-

tnim swoim liście z 11 marca, który przed paroma dniami otrzyma-

łem przedstawiając mi rozmaite kombinacje, możebne i niemożebne, 

którymi by można postawić dom lwowski na pewniejszej podstawie, 

obracasz się do mnie, jak bym się nie chciał przyczynić do tego, co 

możebne i piszesz mi: „...błagam Boga, aby tym słowem moim ot-

worzył wstęp do serca Ojca; abyś Ojciec przejął się potrzebą wzmo-

cnienia naszego domu, któremu po tylu próbach przebytych wszyst-

ko zdaje się sprzyjać i zaczyna dopomagać oprócz - nas samych!” 

Oprócz nas samych! Kochany Ojcze Walerianie, Ty nie wiesz jaką 

Ty prawdę powiedziałeś, ale nie w tę stronę, ku której swe słowo 

wymierzyłeś, jedno [tylko] w odwrotnie wziętym kierunku, to jest ku 

sobie. Dlaczego wszystko teraz zdaje się sprzyjać i zaczyna dopoma-

gać temu dziełu Bożemu? Dlatego że z łaski Bożej wzięliśmy się do 

niego, wbrew nawet rachubom ludzkim, z wiarą w pomoc Bożą. Nie 

mieliśmy nic niemal na co moglibyśmy byli rachować, mieliśmy 

tylko w głębi duszy zaufanie, że Pan Bóg dopomoże, i że w imię 

Jego trzeba się wziąć do dzieła. I Pan Bóg dopomógł. To nam nie 

przeszkodziło przewidywać co trzeba zrobić, ani też zrobić, co się 

pokazało możebnym. Tylkośmy się nie troskali i nie przewidywali 

trwożnie, że może się nie uda. Dzięki Bogu za to! Bo gdybyśmy się 

byli tak oglądali i przewidywali, i troskali, bylibyśmy się zapewne 

nie wzięli do dzieła. A gdyby się to było stało, nie już my, ale Anio-

łowie wszystko widzący mogliby dzisiaj powiedzieć za nas: wszyst-

ko sprzyjało i było gotowe dopomagać, oprócz - ich samych! 
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Tak i dzisiaj, mój najdroższy Ojcze, nie Ci spomiędzy nas nie 

dopomagają dziełu, którzy spokojnie rachują na pomoc Bożą i wtedy 

jej używają, kiedy ona przychodzi, ale Ci raczej, co się tak troskają  

i wątpią, i chcą mieć pewność z góry obrachowaną na kruchych 

zawsze podstawach rachuby ludzkiej. Anim się spostrzegł, jak z mego 

rozumowania wypadł wniosek, który trąci zarzutem. Daruj mi to, mój 

najlepszy Ojcze Walerianie, a bądź jednego pewien, że nie potrzebu-

jesz mnie błagać, abym się przejął potrzebą wzmocnienia domu lwo-

wskiego; jest on bez próśb i błagań najbliższym mojego serca. Więc 

niech Cię już raz na dobre to uspokoi i pozwoli Ci ufać Bogu, a za Je-

go łaską - i mnie. Bo przecież nie myślę stać z rękoma założonymi, ani 

też nie szukać, co można dla Was uczynić; tylko jednej rzeczy sobie 

nie pozwalam: troski i trwogi. Nolite solliciti esse! 

18 marca. To Ci wczoraj wieczorem napisałem, a nie mogłem 

listu dokończyć dla spóźnionej pory. Dziś miałem cały dzień zajęty,  

a prócz tego przyjechał ks. Emil, z którym się nieco rozmówić mu-

siałem. Nie jak na pierwsze wejrzenie ujmującego oblicza, ale wkrót-

ce poznaje się jego lepsze wnętrze, a od tej chwili zaczyna ujmować  

i wszystkich nas ujął. Donoszę o tym jego przybyciu bez zwlekania, 

bo to pewno nas obchodzi. Jutro w dzień ś[w.] Józefa ma u ś[w.] 

Klaudiusza kazanie O. Orpiszewski, a pojutrze w niedzielę mam ja 

mieć. Tego razu podjąłem się niedzielnych kazań, bo przeszłych lat, 

w których na przemian kazywaliśmy, kazania nasze zbyt nisko spa-

dły. Zacząłem kazania o Męce Pańskiej z tym zamiarem, aby dawne 

ich zarysy przerobić i przyprowadzić do możebnej dla mnie doskona-

łości; tym sposobem dwa w tym cele miałem na widoku. Na wypo-

wiedzenie wszystkich trzeba będzie 3 lub 4 lat, to jest trzech jeszcze, 

nie wiem, czy tego da Pan Bóg dokonać, ale trzeba nasze robić. Co 

zrobione to zrobione. Z tego powodu jutro w sobotę czasu nie będę 

miał zgoła, a dziś kiedy to piszę już po 10-ej wieczorem. Dodam tedy 

słów tylko kilka do tego mego pisania i wyślę zaraz, (wyjdzie list ju-

tro przed południem) a za trzy dni, da Pan Bóg, dokończę pisania te-

go, o czym chcę Ci dać wiedzieć. 
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 A naprzód z Ojcem Leonem (bo to Cię najwięcej obchodzi) 

niemała bieda. Już go zacząłem namawiać, stanowczo mu wypo-

wiedziawszy moje zdanie, że w tym razie uważamy jego wyjazd 

jako wskazany przez wyraźne znaki, po których poznajemy wolę 

Bożą. Zawsze mu jednak zostawiam wolność raz, dlatego że we-

dług „Reguły” doprawdy nie mam prawa rozkazania radcy, aby 

wyjechał nawet na krótki przeciąg czasu; drugi raz, dlatego że ta-

ki rozkaz i zmuszony wyjazd byłby najniekorzystniejszym wstę-

pem do dzieła, i mógłby je z góry całe przetrącić. Mam mało na-

dziei przekonać Ojca Leona, jednakże nie tracę jej zupełnie. Pan 

Jezus, który we wszystkim tak cudownie nam pomaga, jeżeli ze-

chce to i w tym mi dopomoże. 

 Do tego co Ci donosiłem o metropolicie mam do dodania, że 

metropolita audiencji u Ojca Świętego nie miał, a zatem i Ojciec 

Święty nie mógł mu o nas mówić i nas mu polecić. Było zaś tak, że 

kiedy Cretoni Ojcu Świętemu wspomniał, że się zbliża audiencja me-

tropolity i chciał mu mówić o naszej także sprawie, wprzódy nim  

o sprawach zaczął, Ojciec Święty powiedział do Cretoniego, żeby go 

od tej audiencji, jeżeli to stać się może, starał się uwolnić. Rzecz była 

łatwa, bo metropolita wciąż się oświadczał, że nie przyjechał trudzić 

Ojca Świętego, ale tylko z Propagandą sprawy swoje załatwić. Wy-

jechał tedy bez audiencji, kiedy jeszcze z pokoju nie wychodziłem, 

jak Ci to już pisałem w ostatnim liście. 

 Telegram mój niezawodnie bardzo dobrze zrozumiałeś. Pro-

tektorat to niewola, a gdyby był dobrowolny, toby już był prostym 

zaprzedaniem się w niewolę. A więc trzeba nam unguibus et rostris 

trzymać się prawa kanonicznego ogólnego, pospolitego. Możemy te-

mu nadać minę bardzo nam należytą, że chcemy siedzieć skromnie  

w kącie i swoje po cichu robić, bez szukania przywilejów lub wy-

jątkowych pozycji. Protektorat jest zawsze wyjątkiem. Przyznam się, 

że już to mnie korci, że szukałeś aprobacji stowarzyszenia, owej 

Opieki dam u Namiestnictwa. Zrobiło się, niechże i tak będzie,  

a może to i lepiej. To Ci piszę na dzisiaj goniąc już ostatkiem czasu, 
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jaki mam do rozporządzenia. Dodaję, żem zdrów teraz dzięki Bogu,  

i że wszyscy dzięki Bogu zdrowi z nieznaczącymi wyjątkami; i że  

w domach pełno jak w jajku i u ś[w]. Klaudiusza, i na winnicy  

(w nowicjacie), i również w Kollegium. Polecam Cię serdecznie Pa-

nu Jezusowi, a zacząwszy od pewnego rodzaju upominków, kończę 

najszczerzej w Panu innym rodzajem, dziękując Ci w Jego imieniu 

za Twoją szczerą, dobrą, uczciwą pracę, za Twoje serce, za Twoje 

poświęcenie, za czystą intencję w gruncie duszy. Panie Boże zapłać! 

A ja Cię miłośnie do serca przyciskam. Błogosławię też wszystkich 

w domu. 

W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr 

 

97.  List do O. Juliana Felińskiego CR (ACRR 2235  

i copia ACRR 2235.1) 

Rzym, 1 kwietnia 1881 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Julianie. 

 Tylko co wracam z audiencji od Ojca Świętego, która się 

odbyła w szczególnie pomyślnych okolicznościach, i trwała prze-

szło pół godziny, bo się zaczęła przed „Ave Maria”, którą teraz 

dzwonią o 6 
3
/4, a skończyła się po 7 

1
/4. Nigdy jeszcze tak czule  

i serdecznie nie był z nami Ojciec Ś[więty]. 

 Główna sprawa, z którą się udałem do Ojca Św.[iętego] tyczyła 

się misji Adrianopolskiej. Znalazł się znaczny fundusz na naszą misję, 

najmniej około 100.000 fr., a ten, który nim ma prawo rozporządzenia 

oświadczył, że go zaraz odda w nasze ręce, jeżeli Ojciec Święty powie 

słowo, że pochwala ten jego zamiar. Napisałem tedy odpowiedną 

suplikę i prosiłem na tej dzisiejszej audiencji Ojca Świętego, aby na tej 

samej suplice napisał odpowiedne słówko. Ojciec Święty bardzo się tą 

rzeczą uradował i wziął tę suplikę, i powiedział, że nie tylko słówko, 

ale całą aprobację napisze. Deo Gratias! Misja w Adrianopolu z łaski 

Bożej stanie raz na nogi. Z tego powodu muszę Ci opowiedzieć do ja-
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kiego stopnia Ojciec Święty sprzyja naszym zakładom na wschód 

obróconym. Dnia 20 lutego był dzień Jego wyboru na Stolicę Apo-

stolską. Przyjmował powinszowania kardynałów, biskupów i wszy-

stkich osób urzędowych. Znaczniejsze z nich wraz z kardynałami 

zaprosił po ceremonii na pogadankę do sali prywatnej swej biblioteki. 

Tam mówił, aby pocieszyć i podnieść ducha obecnych o dobrych na-

dziejach, jakie Kościół ma na przyszłość, a obracając następnie mowę 

w szczególności do kardynała Aasuna, wynurzał się, że najlepsze wi-

doki i nadzieje przedstawiają się na wschodzie. Szczególnie zaś ma 

tam wzrok obrócony na słowiańszczyznę. I tu wymienił kilkakrotnie 

nasze Zgromadzenie i moje nazwisko i mówił dłużej naprzód o misji 

w Adrianopolu, a potem o fundacji w Galicji o tej ostatniej szczególnie 

jako o źródle, z którego się spodziewa licznych misjonarzy obrządku 

wschodniego, a których ukształceniem my się mamy zajmować i już 

zajmujemy. Nic nie może być dla nas bardziej pocieszającego, jak 

takie dobre słowa od Namiestnika Chrystusa Pana. Dowiedziałem się 

o tym zaraz nazajutrz od naszego kardynała, a w kilka dni potem 

biskup z Tournay, który w owych dniach był tu w Rzymie; znajdował 

się na tym zebraniu przyszedłszy do mnie z pożegnaniem, bo wracał  

z Belgii, wszczął z tego powodu długą rozmowę ze mną, bo go ta mo-

wa Ojca Ś.[więtego] zastanowiła i wypytywał się skrzętnie o całym 

położeniu rzeczy na wschodzie, a mianowicie w słowiańszczyźnie,  

o naszej fundacji w Galicji, która tak Ojca Świętego obchodzi itd. Mo-

gę powiedzieć, że odszedł zbudowany, nie dlatego żebym mu to  

w świetnych kolorach przedstawiał, ale że widział błogosławieństwo 

Boże na tych początkach, nawet na samej myśli, która to zapoczątko-

wała, i zapowiedź niezawodnie wielce obiecującą na przyszłość. Niech 

wszystko Pana Jezusa chwali na wieki wieków. Amen. 

 Z dzisiejszej audiencji Ojca Świętego mam osobne do Ciebie 

poselstwo, mój najdroższy Ojcze Julianie. Ojciec Święty chciał mieć 

osobne wiadomości o Tobie. Odpowiedziałem, że jesteś w Adria-

nopolu z czego się bardzo ucieszył. Powiedziałem, że uczysz teologii 

i zajmujesz się seminarium. Pochwalił. Pytał, czy jesteś posłusznym? 

Powiedziałem, że zewnętrznie jesteś poddanym, już tym samym, że 
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jesteś w Adrianopolu. W dalsze szczegóły głębiej nie chciałem 

wchodzić. A wtedy dodał: „...a z tą osobą (z m.[atką] Marceliną) nie 

jest w żadnych stosunkach? I tu chcąc Ciebie oszczędzić odpo-

wiedziałem nie wchodząc w szczegóły ogólną odpowiedzią. Że zaraz 

po audiencji w lipcu ja Ci zabroniłem wszelkich stosunków z matką 

Marceliną, i że Ty się poddałeś. Co też jest prawdą, bo tak uczyniłeś  

i stanowczo directe materialnie nie przekroczyłeś. Jednym słowem, 

chciałem Cię oszczędzić i nie mówić o stosunkach indirecte, zwłasz-

cza że w dobrej wierze przypuszczam, iż ich teraz nie masz. Wtedy 

Ojciec Święty zakończył mówiąc: „..powiedzże jemu, żeby się trzy-

mał mocno posłuszeństwa, a nawet, żeby coraz lepiej i lepiej był 

posłusznym, i że ja w tej intencji przesyłam mu moje błogosławień-

stwo. Na tym kończę, bo jestem prostym posłem, i przesyłam Ci 

to poselstwo takie, jakie wyszło z ust Ojca Świętego. Żegnam 

Cię serdecznie, mój drogi Ojcze Julianie i przyciskam Cię do ser-

ca w błogiej nadziei lepszej przyszłości, a zawsze kochając Cię  

z całej duszy, i całą tą miłością polecając Cię Panu. 

W Jezusie i Maryi najoddańszy - ks. Piotr 

 

98.  List do O. Antoniego Lecherta CR (ACRR 3083) 

 

Rzym, 7 kwiet.[nia] 1881 [r]. 

 

 Mój kochany Ojcze Antoni. 

 Jakkolwiek nic to wielkiego, ale mam rodzaj kataru i głowa 

mnie nieco boli. Przetoż nie chciałbym tego pogarszać moim wy-

stawianiem się na powietrze, zwłaszcza na takie zmienne i nie 

sprzyjające, jakie dziś mamy. Chciałbym raczej wypocząć, a za parę 

dni dopiero do Was zawitać w sobotę lub w poniedziałek. Proszę 

modlić się za mnie. Proszę także modlić się za O. Hempla, który nie-

co gorzej. Błogosławię wszystkich, a Ciebie mój najdroższy, gorąco 

do serca przyciskam. 

Najoddańszy w Jezusie i Maryi ks. Piotr 
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99.  List do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 335) 

 

Rzym, 14 kwietnia 1881 [r.] 

 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Chciałbym, żeby w sam dzień Wielkiejnocy doszło Cię 

choć słówko ode mnie, żeby z wesołym Alleluja rozproszyły się 

wszystkie smutne myśli [Wielkiego] Postu, do których i ja się 

przyczyniłem niezawodnie nieco dłuższym milczeniem. Przepra-

szam za to milczenie serdecznie i wolę, że mi je z serca przeba-

czysz, niż żebym Ci miał przytaczać przyczyny tego milczenia, 

które jednak są i liczne, i doprawdy uniewinniające do wysokie-

go stopnia to moje milczenie. 

 Powiem Ci w krótkich słowach, że na Twój list z 24 marca, 

zawierający dość ciężkie żale na mnie, chciałem Ci natychmiast 

odpowiedzieć, a odpowiedzieć bardzo serdecznie i miłośnie. Ja 

Cię już poznałem dobrze, mój drogi Ojcze Walerianie, i wiem, że 

nie jesteś tak srogi w duszy, jak Cię Twoje wyrazy na zewnątrz 

malują, że ta surowość Twojej mowy pochodzi z Twego niewy-

robienia się jeszcze w tym uczuciu, czy sądzie, które rządzą języ-

kiem, w braku tego pokoju duszy, który na zewnątrz powinien 

rządzić jej objawami. Ale to nie przeszkoda, skoro się wie o tym, 

do najlepszych z Tobą stosunków; bo wiedząc co na dnie siedzi 

poczciwego i zacnego, jest dobry powód, aby się nie zrażać nieco 

szorstką powierzchnią. Z tym tedy usposobieniem chciałem Ci 

odpisać, kiedy w kilka dni potem otrzymałem Twój drugi list  

z 31 marca, w którym mnie uprzedzasz i przyznajesz się więcej, 

niżeli mogłem wymagać kiedy, do winy; powiadasz bowiem, że 

Ci sumienie wyrzuca, że Twoje poprzednie pisanie nie miało ani 

synowskiego uszanowania, ani synowskich uczuć, ani zakonnej 

pokory i odwołujesz się do mojego ojcowskiego serca. Nic mi nie 

mogło być przyjemniejszym i to, nie dlatego że się do winy przy-

znajesz, ale głównie, dlatego że podobne oświadczenie jak po-
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wyższe najlepiej dowodzi, iż masz to wszystko o czym mówisz:  

i synowskie uszanowanie, i uczucia synowskie i pokorę zakonną, 

bo gdybyś tego wszystkiego w duszy swej nie czuł, i gdyby tego 

tam nie było, nie byłbyś się spostrzegł nawet, że w tym wszyst-

kim uchybił, czyli raczej, że Twoje wystąpienie miało taki pozór. 

Z tego co mówię możesz sądzić, czy przyjmuję ojcowskim ser-

cem Twoje odwołanie się do niego; tylko że mi się zdaje, jakby 

Pan Jezus dał mi i dla Ciebie serce, rzekłbym więcej niż ojcow-

skie, coś ze Swego własnego. Zresztą bardzo Go proszę o to i nic 

mi droższego, jak prawdziwa miłość i jedność między nami. 

 Dodam jedną uwagę pożyteczną, da Pan, na przyszłość. W Two-

im wystąpieniu nie był mi tak przykrym ów jego zewnętrzny pozór, 

jak raczej ta okoliczność, żeś mój list, w którym doprawdy były zba-

wienne dla Ciebie nauki, i co sam z czasem lepiej osądzisz, żeś ten list, 

mówię, czytał ze swymi komentarzami innym Ojcom i przelał w ich 

serca swoje doraźne uczucia. Tam sposobem tworzą się niepotrzebne 

kwasy, ani dla chwały Bożej ani dla dobra duszy służyć nie mogące. 

Niechże nam Pan miłosierny da zawsze i we wszystkim miłość!  

A tego nigdy nie będzie. 

 Po otrzymaniu tego drugiego Twego listu tym bardziej chcia-

łem Ci jak najprędzej i jak najserdeczniej odpisać, ale tu się rozpo-

czyna szereg przeszkód. Przed otrzymaniem jeszcze Twego drugiego 

listu, dnia 1 kwietnia (piątek) miałem długą i ważną bardzo nawet 

audiencję u Ojca Świętego, a po niej u kardynała Jacobini. Nazajutrz  

mieli posłuchanie u Ojca Świętego, Masołów i Buteniew. Było to  

w sobotę 2-go. We środę kazał mi kardynał przyjść powtórnie do 

siebie. Byłem, a że w poniedziałek następny miała się rozpocząć ne-

gocjacja, więc kazał mi przyjść do siebie jeszcze raz w niedzielę 

wieczorem. Przeszło tydzień tedy musiałem się zajmować tą sprawą  

i mogę powiedzieć, że na co innego czasu nie miałem, zwłaszcza że 

w tej chwili w Rzymie jest parę osób, mogły dać i dały cenne wiado-

mości i objaśnienia. W połączeniu z tym, musiałem jeszcze napisać 

długi list do nuncjusza w Paryżu. To wszystko proszę bardzo dla sie-
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bie zachować, bo sam czujesz, jak tu dyskrecja potrzebna, ale to 

wszystko, sam także już się tego domyślasz, cały mi czas pochłonęło. 

 W poniedziałek tedy była pierwsza konferencja z negocjatora-

mi. We środę, to jest wczoraj miałem znowu przyjść do Jacobiniego, 

według umowy, i byłem jak zwykle wieczorem. Ale niespodzianie 

przyszła tam także pani Siemieńska, parę dni tylko tu w Rzymie 

bawiąca, bo już dziś wyjeżdża. Mówię o pani Siemieńskiej, która się 

uważa za naszą parafiankę we Lwowie. Był już przed nami kardynał 

Sacconi i długo siedział. Że już było późno, więc puściłem panią 

Siemieńską przed sobą i tylko powiedziałem kardynałowi, że dla 

późnej pory proszę o inny dzień. Naznaczył sobotę. Takie tedy mia-

łem zatrudnienia z tej strony aż do dnia wczorajszego. Dziś i jutro 

mam wolniejsze, ale to Wielki Czwartek i Wielki Piątek. Jutro da 

Bóg celebruję w tym samym kościółku, w którym tego roku grób 

może jeszcze bogatszy i piękniejszy niż kiedy. Cały dzień dziś było 

w kościele pełno, pełniutko ludzi. Ale teraz wieczorem korzystam  

z godzinki i drugiej wolnego czasu i piszę ten list do Ciebie, pomi-

jając innych, bo już mi ciąży to przydłuższe milczenie. Muszę po-

wiedzieć, że pani Siemieńska b.[ardzo] serdecznie do mnie się zbli-

żyła i mieliśmy z godzinkę rozmowy na sali u kardynała, czekając na 

wyjście Saconiego. Rozmowa była oczywiście o naszym domku 

lwowskim, a ja po dawnej znajomości, bardzo go i z naciskiem, jej 

polecałem. Przyrzekła mi rozmaite rzeczy, a między innymi i dostar-

czanie Wam w naturze materiałów do żywności. Powiedziała mi, że 

weszła z Tobą w stosunki, a nawet że spowiadała się u Ciebie; do-

dała, że jest zelatorką. Podziękowałem jej za to, ale dodałem z mej 

strony, że tego nie dosyć, że tu idzie o budowanie domu, kościoła, 

itd., itd. Prosiłem aby nastawała na męża, żeby się skuteczniej przy-

czynił. Ona to przyjęła bez czynienia żadnej trudności lub wymawia-

nia się, owszem poczciwie przyrzekła, że męża swego skłaniać bę-

dzie i skłoni do tego, o co proszę. Więc to do wiadomości. 

 List się przeciąga, a już późno być zaczyna. Jest już 3 kwa-

dranse na 11-ą. Trzeba się zabierać do końca, jeżeli jutro rano 
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chcę ten list wysłać, a właściwie nic Ci jeszcze nie powiedzia-

łem. Powiem tedy naprędce, co mi w tej chwili ważniejszego  

w głowie siedzi, a resztę odłożę do drugiego listu, który da Pan 

Bóg, w te tropy za tym pierwszym pogoni. 

 Najważniejsza rzecz, jeżeli jak się zdaje uda się za łaską 

Bożą, jest uratowanie misji bułgarskiej finansowe. O. Tomasz na-

pisał mi z Paryża, że ks. kan.[onik] Stulz mówił mu o pewnym, 

już gotowym, 100.000-ym funduszu, który on, Stulz, chciałby 

oddać na naszą misję Adrianopolską, ale mu do tego potrzeba, 

aby Ojciec Święty jakimkolwiek sposobem oświadczył, że to 

aprobuje. Wtedy ja natychmiast napisałem suplikę do Ojca 

Św.[iętego] i Pan Jezus zrządził, że natychmiast otrzymałem au-

diencję, tę o której powyżej mówiłem, a Ojciec Święty najlepiej 

przyjął moją prośbę i w parę dni mi ją odesłał z tym dopisem: 

Romae, die 5 aprilis 1881. 

Cum vehementer optemus Catholicam fidem per Orientem laetis-

sime propagari, gratissimum nobis fore declaremus, pecuniam, 

quae supra dicta est, impendi in bonum missionis Adrianopo-

litanae seu Bulgaricae, curis Sodalium Religiosorum a Resur-

rectione D.N.J.C. concreditae: atque dilecto filio Stulz simulque 

omnibus qui in eumdem finem aliquid opis contulerint, apo-

stolicam benedictionem libenter impertimus. 

    (podp.) Leo PP. XIII 

 Z tego powodu powiem Ci, że Ojciec Św.[ięty] niewymo-

wnie, niewymownie jest dla nas, a i dla mnie, z szczególnej łaski 

Pana Jezusa, dobrym – miałem w tych dniach różne inne, o któ-

rych nawet pisać niestosownie, mniejsze i większe dowody. 

Wiem dobrze, że to nie moja zasługa, ani to dla mnie Pan Jezus 

tak to urządził, bo mu się tak teraz to podoba. Niechże Go 

wszystko chwali i błogosławi na wieki! 

 Dodaję, że podróż O. Tomasza do Pragi, wtedy, kiedy już 
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miał wracać do Adrianopola, niewiele co uzyskawszy w Wied-

niu, nastąpiła wskutek pozwolenia, jakie mu dałem, pojechania 

przedtem do Krakowa, a o które on mnie prosił uprzedzając, że 

jesteś temu przeciwny. Odpisałem mu, że Ciebie biorę na siebie, 

a jemu pozwalam jechać. I w istocie, miałem do Ciebie natych-

miast o tym pisać, milczenie moje ostatnie, z którego się wytłu-

maczyłem powyżej, nie dozwoliło tego. Tymczasem, jak Pan Je-

zus łaskawie wynagrodził za tę mniemaną szkodę, którą O. To-

masz jakoby w Krakowie miał był Tobie wyrządzić! Ja podo-

bnych współubiegań się nigdy za szkodę nie uważam, bo Ci, co 

by Tobie dać chcieli, nie daliby O. Tomaszowi, a Ci co chętnie 

O. Tomaszowi dadzą, aniby pomyśleli o daniu Tobie. Mógłbym 

to faktami i nazwiskami sprawdzić, ale mniejsza o to. Dość, że 

takie z mej strony miłosierne ustapienie małego zysku krakow-

skiego, jakie by możebnie (choć nie b[ardzo] prawdopodobnie) 

dom lwowski musiał uczynić na rzecz adrianopolskiego, Pan Je-

zus przyjmując intencję za uczynek, od tego ostatniego uwolnił, 

biorąc z tego okazję do owej donacji praskiej. O. Tomasz bo-

wiem, mając już udać się do Krakowa zamiast jechania do domu, 

postanowił jechać wprzódy do ks. Stulza do Pragi i tam go spot-

kała rzeczowa niespodzianka. Przyznajmy, że to wszystko Pan 

Jezus czyni, i to właśnie, co w tym najmilszego. 

 Lecz oto już pół do 12-ej dochodzi. Muszę koniecznie się 

wstrzymać. Nie lękaj się, nie będziesz długo, da Pan Bóg, czekał na 

dokończenie tego listu.  

 W tej chwili przypominam, że się pytałeś o O. Michała, za-

pytany od jego brata. W tym kochanym Ojcu jest zupełna zmiana  

w życiu i stosunkach wszystkich. Już nic o dawnych nieporozumie-

niach, ani słowa; spokojny, regularny, posłuszny we wszystkim. 

Dałem mu prowadzenie i nauczanie trzech malców, których O. Ba-

rzyński z Ameryki przywiózł. Najlepiej to przez tę parę miesięcy 

spełniał i spełnia. Teraz po W.[ielkiej] Nocy z O. Barzyńskim ma po-

jechać do Ameryki, bez żadnych warunków i z największym swoim 
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zadowoleniem. Prawdziwie, że najmilsze są z nim dzisiaj stosunki. 

Deo gratias! Módlmy się o dalszą łaskę i wytrwanie. Błogosławię 

Was wszystkich i przyciskam do serca. Wesołego Alleluja! 

W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr 

 

100. List do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 336) 

 

Rzym, 18 kwietnia 1881 [r.] 

 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Przede wszystkiem najweselszego Alleluja, którego Ci już 

przed paroma dniami winszowałem. Dzisiaj piszę w odrębnym 

interesie, którego nie chcę na jutro nawet odkładać, bo lękam się, 

że zapomnę, albo przynajmniej razem z innymi pisząc o nim do 

Ciebie niedostatecznie się wyrażę. Więc osobno i natychmiast. 

 Znasz Ojca Tondini, barnabitę, mieszkającego dzisiaj w Londy-

nie, ale który długi czas mieszkał w Paryżu i zajmował się sprawą 

nawrócenia Rosji za pomocą modlitw, a nawet w nadziejach i marze-

niach swoich, za pomocą misjonarzy. Kilka dni temu był u mnie  

o. generał barnabitów, którzy tu w Rzymie mają dość poważne stano-

wisko i dwóch ludzi powszechnie cenionych, kardynała Billio jednego 

z prezesów Soboru, i Ojca Granniello, kolegę mego w Inkwizycji; był 

zaś w interesie tego Ojca Tondini, który jako swego generała, był go  

o to prosił. O. Tondini chce się zbliżyć do Rosji i w tym celu przenieść 

się do Galicji, myśląc, że tam będzie mógł coś skuteczniejszego na ko-

rzyść owej sprawy swojej uczynić. Ojciec Generał mnie prosił, abym 

go Tobie zarekomendował, i aby ojcowie nasi w Galicji (tj. Zgro-

madzenie) byli mu pomocą, w czym będą mogli. 

 Nie miałem powodu odmówienia Ojcu Generałowi, zwłasz-

cza że nam wypada być z tym zgromadzeniem w dobrych stosun-

kach. Zapewniałem go tedy, że O. Tondiniego Tobie polecę, i że 

będziemy się starali dopomóc mu w czym będziemy mogli, nie 
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wchodząc jednak w żadne bliższe obietnice. Zdaje mi się nawet, 

że mu parę słów powiedziałem o niemożności dania gościnności 

u siebie dla okoliczności miejscowych, to jest braku zupełnego 

miejsca. Wskutek tej rozmowy, którą wyraźnie O. Generał zako-

munikował Ojcu Tondiniemu, otrzymuję od tego ostatniego list 

tu przyłączony, a przed chwilą zaledwie odebrany. 

 Muszę Ci teraz słówko powiedzieć o O.Tondinim. Był on 

raz u mnie tu w Rzymie, przed rokiem mniej więcej. Mieliśmy 

długą rozmowę, bo słów nie szczędził i chciał wyraźnie sprzedać 

wszystko co miał z sobą. Pozostawił tedy po sobie wrażenie we 

mnie, któremu nie brakowało rozlicznych a dostatecznych ży-

wiołów do utworzenia pewnej całości sądu. Oddałbym to wra-

żenie nazywając jego rodzaj osoby jednym łacińskim wyrazem 

Factor, w tym znaczeniu, że vult faure multum, chociaż może  

i z tym jeszcze dodatkiem facere ut faciat. Aby robić! Opisuję go 

w ten sposób z potrzeby, bo muszę się z Tobą o nim porozumieć. 

Skutek tego wrażenia, jakie ze spotkania wyniosłem, jest w dzi-

siejszej chwili ten, że się raczej lękam wspólnictwa z nim, albo 

moralnej za niego odpowiedzialności, w jakiejkolwiek pracy, ani-

żeli żebym miał stąd jakiego dobra się spodziewać. 

 Z jego listu pokazuje się, że chce się na nas oprzeć, i aby dojść 

do tego, ofiaruje się nawet z chęcią pomagania nam w czym się może 

przydać. Ja bym się tego ostatniego lękał. Nie wydaję jednak przez to 

stanowczego sądu, ani tym mniej jakiego przeciwko niemu zakazu, 

lecz całą rzecz oddaję Twojemu rozpatrzeniu się w człowieku i do-

kładniejszemu sądowi. Proszę mi tylko o wszystkim donosić i ostat-

niego słowa ode mnie oczekiwać. Przypuszczam bowiem, że w pew-

nych warunkach możeby to był i korzystny na jakiś czas współpra-

cownik. Dodaję do wiadomości, że barnabici nie są w czułych sto-

sunkach z jezuitami. Tyle o tym. 

 Nazajutrz po moim spotkaniu się z panią Siemieńską u kar-

dynała Jacobini, miała ta ostatnia audiencję u Ojca Świętego, któ-

rą po wyjściu z audiencji opowiedziała kard.[ynałowi] Ledó-
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chowskiemu, a ten mi ją powtórzył jako przyjemną nowinę. Oj-

ciec Święty miał dużo mówić o mojej lichej osobie i bardzo jej 

gorąco polecać naszą fundację galicyjską prosząc jej, aby wszyst-

ko dla niej zrobiła co jedno [tylko] będzie mogła. Zapewne ona 

sama Ci to powtórzy. Rozumie się, że przyrzekła. Deo gratias za 

wszystko. Dalszy ciąg wkrótce. Wszystkich pozdrawiam i błogo-

sławię. Pan Jezus z nami. 

W Jego miłości najoddańszy ks.Piotr 

 [P. S.] Posyłam ważne dzieło: „Methodus Cantus Graeco 

Slavorum” teraz w Propagandzie wydany. W tej materii epokę 

stanowi. 

 

101. List do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 337) 

 

Rzym, 27 kwiet.[nia] 1881 [r.] 

 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Przez kilka dni zgoła nie pisałem listów dla zupełnego bra-

ku czasu. Korzystam z pierwszej chwili wolnej i pierwszy list jest 

do Ciebie. Odpisuję na każdy szczegółowo z punktów zaległych. 

 Zaczynam od końca, bo to naglejsze. A więc; 

 l. Pielgrzymki Słowiańskiej odłożyć żadną miarą nie mo-

żna, dla tej prostej przyczyny, że dzień 5 lipca jest dniem nazna-

czonym na całą przyszłość w kalendarzu na doroczną uroczy-

stość śś. Cyrilla i Metodyusza, a tego roku tym mniej można ten 

dzień pominąć, że to jest pierwszy rok, w którym ta uroczystość 

w Kościele powszechnym po raz pierwszy będzie obchodzoną. 

Więc wszystkie Twoje racje przemawiające za odroczeniem, 

choć najwymowniejsze, odbijają się o tę nieubłaganą skałę raz na 

zawsze położonego kresu liturgicznego. Proszę o tej racji zawia-

domić przezacnego księcia Czartoryskiego, a ponieważ on tak 

pięknie w liście swoim oświadcza się z wolą na wszystko goto-
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wą, więc się łatwo do tej konieczności zastosuje. Proszę mu się 

ode mnie jak najpiękniej pokłonić, a zarazem i najłaskawszej 

księżnie, i proszę do czynnego brania udziału w urządzeniu piel-

grzymki gorąco zachęcić. Zresztą wszyscy południowi Słowianie 

z ks. Strossmajerem na czele tłumnie tu przybędą na 5 lipca. To 

samo i z Poznania. 

 2. O wypadku ostatnim koncertu wiedeńskiego już tu byłem 

sprawiony przez panią Zofię Mostowską, będącą w bliższych sto-

sunkach z księżną Marceliną. Deo gratias! Jak i za wszystko inne, co 

nam Pan zsyła, a w pierwszej wolniejszej chwili będę się starał na-

pisać i do księżnej i do Liszta odpowiednie podziękowania. 

 3. Do ks. bisk.[upa] Hirschlera już od pewnego czasu podo-

bnież napisałem. 

 4. Pochwalam kupno domu sąsiedniego i daję na to potrze-

bne upoważnienie. Myślisz dom zahipotekować na imię O. Adol-

fa: co to znaczy? Czy to nie to samo, co kupić na jego imię? Ja to 

ostatnie miałem sam na myśli, ażeby ratować z góry, jeśli można 

wszystkie przyszłe, da Bóg, własności w Galicji zachowując je  

w prywatnym ręku, a strzegąc je tym sposobem od ręki rządowej. 

 5. Postanowiłem za przyzwoleniem rady sprzedać dom nasz  

w Bosse, ale nic nie postanowiłem dotąd, jak użyć tej sumy. Była 

mowa na radzie, że dobrze by było obrócić ją na nowicjat w Galicji, 

ale nie wniosłem żadnej propozycji stanowczej w tej mierze, ani pro-

siłem o potrzebne ze strony rady przyzwolenie na taki użytek. Mam  

w myśli, że ta suma powinna być użyta na nowicjat, ale czy w Ustrob-

ni, to inna zupełnie kwestia. Zobaczymy. Tymczasem niepotrzebnie 

O. prokurator przesądził tę kwestię w liście do Ciebie. Proszę bardzo 

nie powtarzać mu tego, boby mu to było przykrym; ale zastrzegłszy się 

w podobny sposób, powiem Ci poufnie, że kochany Ojciec prokurator 

nieraz tak naprzód wybiega w pewnych rzeczach z pewnym poś-

piechem przedwczesnym. Więc miej się na ostrożności i wiadomości 

pewnych ode mnie oczekuj. 
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 6. Do O. Henryka Cichockiego pisałem w jego sprawie. 

Daję mu zezwolenie na uwolnienie od ślubów, a tymczasem po-

zwalam mu pojechać do Ameryki, aby tam wystarał się o przy-

jęcie do diecezji. Dla lepszej wiadomości i na wszelki przypadek, 

posyłam Ci kopię dokumentu, który posłałem ks. Henrykowi, ale 

po przeczytaniu proszę, żebyś mi ją odesłał. 

 7. Jest nadzieja, że O. Dawida
43

 z Ameryki wydobędziemy. Pi-

sał mi przed kilkoma dniami O. Eugeniusz, że O. Dawid już nie jest 

za utrzymaniem kolegium w St Mary’s. W takim razie upada główna 

racja jego tam pobytu. A więc, jeśli się da, sprowadzę go natychmiast 

do Europy, a choćby też i nie natychmiast i z wielką chęcią, jeśli tyl-

ko nic nie będzie przeciwnego, dam go do Lwowa. Nie dziw się mój 

najdroższy Ojcze, że tyle jeśli kładę do mej mowy; ale do niczego nie 

mam takiego wstrętu, jak do łowienia ryb przed niewodem. Z drugiej 

strony bądź pewien, że wszystkiego dołożę, aby O. Dawida Wam po-

słać. I proszę raz z serca wyrzucić to niesprawiedliwe posądzenie, że 

ja nie mam dobrej woli zrobienia wszystkiego co można dla wzmo-

cnienia misji lwowskiej. Do O. Eugeniusza w pierwszej wolniejszej 

chwili napiszę w tej sprawie. 

 8. Bardzo rozsądnie postąpiłeś, że zaproszenia na kazywa-

nia w katedrze nie przyjąłeś. Ani myśleć o tym. Podałeś niektóre 

racje, jest ich więcej, a i te które poruszyłeś, są ważniejsze niż je 

wystawiłeś. Słowem justum est, aequum et salutare to odmówie-

nie. I tej wskazawki, a raczej prawidła, proszę się trzymać, nie 

___________ 

43
  FENNESSY DAVID CR, ks. – Urodził się 1 listopada 1841 r. W 1865 r wstąpił 

do Zgromadzenia Zmartwychwstania P.N.J.Chr. Pierwsze śluby złożył 23 

marca 1867 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 kwietnia 1867 r. W l. 1869-

1871 przebywał w Rzymie z Ojcami H. Kajsiewiczem CR i P. Semenenką 

CR. W l. 1893-1895 był członkiem rady generalnej. W l. 1895-1901 pełnił 

funkcję asystenta generalnego. W l. 1901-1905 był przełożonym domu w Chi-

cago i delegatem generalnym, na prowincję amerykańską i kanadyjską.  

W l. 1905-1911 był asystentem generalnym. W l. 1911-1913 pracował  

w Kolegium w St. Mary, Kentucky. Zmarł 22 października 1913 r. 
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dlatego żebym Ci narzucał prawidło w rzeczy, która właściwie 

do zakresu Twego przełożeństwa należy, ale raczej, dlatego że 

danie Ci wskazówki w tym razie należy do tej opieki, którą po-

winienem nad Twoją osobą rozciągać, i która nieraz nakaże mi 

bronić Ciebie samego przeciw sobie samemu. Pod tym względem 

muszę Ci dalej powiedzieć, że jeżeli Cię mówienie kazań nieco 

więcej kosztuje i masz to płacić czasem (na co innego lepiej uży-

tym), i zdrowiem, tedy Cię proszę, abyś w miarę tego więcej 

powstrzymywał się od przyzbytecznego kazania. Bardzo Cię o to 

proszę. 

 9. Że przyjąłeś owego 7-go i 8-go Rusinka, nie tylko Ci te-

go za złe nie mam, ale się cieszę. Jak raz i drugi podskoczysz ku 

tej stronie, gdzie się zaczyna wiara i rachowanie na pomoc Bożą, 

to się Ci tam tak spodoba, i tak zresztą przekonasz się, że w ten 

sposób na nic się nie naraża, a wiele się zyskuje na łasce, że raz 

uleczony z niedowiarstwa własnej rachuby już do niej nie wró-

cisz. Niechże się to stanie! Zresztą wiesz dobrze, że ja tu roztrop-

ności i potrzebnego przewidywania nie wykluczam, ale przeciw-

nie wymagam; tylko niech ono będzie według danych, które są, 

ale nie według takich, których nie wiadomo gdzie szukać. A i to 

niech będzie bez niecierpliwości, bez nieufności, bez troski! Ty 

mi mówisz Qui timet Deum, nihil negligit; i to drugie: „Nie bę-

dziesz kusił Pana Boga twego”. A ja Ci odpowiadam: nolite so-

liciti esse quid manducetis aut quo operiemini. I to drugie: że ta-

ką troską kto się rządzi, ten właściwie kusi Boga, bo mu niedo-

wierza. Ale dość o tym, bo jestem pewien, że zrozumiesz naresz-

cie i sercem, i umysłem tę filozofię zaufania, którą jedną my 

Zmartwychwstańcy żyjemy blisko od pół wieku. 

 10. Przyszedł nareszcie memoriał O. Juliana; jeszcze go nie 

czytałem. Przyszły i od niego samego bezpośrednie listy. To do-

bre co oświadcza, że mu nie pilno ze zmienieniem swojej pozycji 

dzisiejszej. Odpiszę do niego z wielką miłością, bo mam dla nie-

go prawdziwe uczucie miłości. Pan Bóg da resztę. Mam nadzieję. 
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Może Ci się to dziwnym wydaje, co powiedziałem, a ja jednak 

powtarzam: mam nadzieję; mam ją w wielkim miłosierdziu Pana! 

Twoja do niego odpowiedź, udzielona mi przez O. Waleriana, we 

wszystkim trafna wyjąwszy jednego punktu, który źle zrozumia-

łeś. Ale już sam O. Julian rzecz przed Tobą sprostował. Dziękuję 

Ci za tę odpowiedź, dziękuję Panu, że Ci daje to jasne widzenie 

rzeczy. Zdaje mi się, że odpowiedziałem mniej więcej na załegłe 

sprawy. Jeżeli co opuściłem, proszę przypomnieć. Z mej strony 

miałbym niejedno do doniesienia, ale już dzisiaj dam pokój. 

Wspomnę tylko, że układy z rosyjskimi wysłannikami ciężko idą; 

przyjechali z instrukcjami danymi jeszcze przez Aleksandra II, 

których się mordicus trzymają. A któż im da inne? Pewno nie 

Aksander III, który sam nie wie, czego chcieć i za czym iść,  

a przeciwne bieguny, które go z dwóch stron pod boki wzięły, 

trzymają go w ślepym kołysaniu się. Potem o tym. Bywam ciągle 

u Jacobiniego. 

 U nas dzięki Bogu wszystko nieźle idzie. Wyraźna łaska  

i Opatrzność Boża. Spodziewam się wkrótce Ci pisać, a tymczasem 

przyciskam Cię do serca i Was wszystkich pozdrawiam i błogosławię. 

 W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr 

 

102. List do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 338) 

 

Rzym, 29 kwiet.[nia] 1881 [r.] 

 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Odpisuję w tejże chwili na Twój list z 25 kwiet.[nia]. 

 1. Sprawa poruszona przez list p.[ana] Józefa Chłapowskiego 

bardzo jest ważna. Nie można zgoła pozwolić, aby próba pensjonatu, 

na którą się puszcza O. Alfons w Krakowie, uchodziła za dzieło na-

szego Zgromadzenia. Korzystam tedy z odjazdu O. Barzyńskiego, 

który wracając do Ameryki postanowił jechać przez Kraków dla za-
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mówienia tam dzieł polskich elementarnych do szkoły swojej w Chi-

cago i napiszę somację [ultimatum] do O. Alfonsa, której skutkiem 

będzie jego oddalenie ze Zgromadzenia. Nie opisuję szczegółowo tej 

somacji [ultimatum], bo byłoby za długo, a bez potrzeby w tej chwili, 

ale o przebiegu całej sprawy i jej ostatnim wypadku natychmiast do-

niosę. 

30 kwietnia. 2. Wczoraj dłużej pisać nie mogłem i dobrze się sta-

ło, bo dzisiaj z rana było posiedzenie rady, na której roztrząsnę-

liśmy projekt w liście Twym ostatnim zawarty osadowienia 

nowicjatu w Przecławiu. Przychylając się do jednomyślnego zda-

nia członków rady, które zresztą jest i moim zdaniem, muszę tej 

ofiary nie przyjąć. Bardzo wiele jest powodów do tego, żeby nie 

przyjmować, to że beneficium niepoślednie i może być przed-

miotem zazdrości, to że kościół w niedobrym stanie, to że lud-

ność jest znaczna, i że nie mamy sił na stosowne a dwakroć ko-

nieczne jej obsłużenie itd, itd.; ale najważniejszym jest ten po-

wód, który tu na osobnej kartce spisuję dla osobnych tam wy-

mienionych powodów. Proszę tym Panom powiedzieć (Łubień-

skiemu i Reyowi), że im bardzo wdzięczni jesteśmy za ich przy-

chylność dla nas i dobrą wolę, że nam nawet bardzo miło, iż oni tak 

dobrze zrozumieli i uznali nasz główny cel, to jest obsługiwanie 

parafii, ale że w tej chwili sił nie mamy na to nowe a tak znaczne 

przedsięwzięcie. 

 3. Nie wątpiłem, że co do O. Tondiniego będziemy jedne-

goż zdania. Więc się cieszę z Twojej w jego sprawie odpowiedzi. 

 4. A teraz na ten Twój ustęp: „...bieda to, że Ojciec naj-

droższy jest tak trudny do odpowiedzi, i że nawet odpisując, Oj-

ciec nie zagląda do listów, na które odpowiada” mogę Ci, nie-

prawdaż? w całej miłości i zgodzie odpowiedzieć. Bieda to, że  

i Ty Ojcze najdroższy mój Walerianie, tak trudny jesteś do trochę 

więcej cierpliwości, bo gdybyś był dwa tylko lub trzy dni pocze-

kał, byłbyś odebrał mój list z 27-go t.m. (a Twój jest z 25-go),  

w którym był, jak teraz widzisz, najlepszy dowód, że zaglądam 
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do listów, kiedy odpisuję. Tak że po otrzymaniu tego Twego no-

wego listu, w którym powtarzane są dawne nalegania, odpisując 

Ci, nie mam nic, co bym miał dodać do mego ostatniego. Tylko 

że Ty, to znowu zapomnisz i w jakimś przyszłym liście znowu 

zapewne powtórzy się skarga, że nie odpisuję i do listów nie za-

glądam. I to tak już zostanie, że nie odpisuję i do listów nie za-

glądam! Nie mam Ci tego za złe, mój najdroższy Ojcze, tylko 

wolno mi pożartować, zwłaszcza kiedy w tej rzeczy mam spo-

kojne sumienie z opinii, jaką mam u Ciebie, lichego, a co gorsza, 

niepoprawnego korespondenta. A może się kiedy naprawdę po-

prawię i Ty mnie wtenczas, także dla spokojności sumienia  

z przyjemnością przeprosisz. 

 Co do ks. Cichockiego z jego wybrykami, to pojmuję, że 

Cię to mogło niecierpliwić, że nie miałeś odpowiedzi wcześniej. 

Teraz ją masz. A teraz żegnam. Wszystkich Was serdecznie po-

zdrawiam i z całej duszy błogosławię. Ciebie w szczególny spo-

sób do serca przyciskam. Pan Jezus z nami. 

 W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr 

 

103. List do O. Alfonsa Krajewskiego CR (ACRR 3061) 

 

Rzym, 30 kwiet.[nia] 1881 r. 

 

 Mój kochany Ojcze Alfonsie
44

. 

 Stanęła między nami umowa, że ja Ci daję rok próby, a raczej 

namysłu, przez który zostając w Zgromadzeniu, choć z niepewnym 

pozostaniem, masz jednak żyć pod posłuszeństwem, jak byś rzeczy-

___________ 

44
  KRAJEWSKI ALFONS CR, ks. (1842-?) – Święcenia kapłańskie przyjął 10 czerwca  

1865 r. Do Zgromadzenia Zmartwychwstania P. N. J. Chr. wstąpił 30. 01. 1876 r. 

Pierwsze śluby złożył 17. 04. 1877 r. W 1880 r. wystąpił ze Zgromadzenia. 
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wiście uważał za ważne swe śluby. Tymczasem Ty, mój drogi  

O. A.[lfonsie] wiele rzeczy czynisz, co temu jest przeciwne, a innych 

znowu nie czynisz, które by temu stanowi rzeczy koniecznie odpo-

wiadały. Nie wchodzę w szczegóły i tylko to jedno przytoczę, co mi 

Ojciec Tomasz w swym liście pisze po widzeniu się i rozmówieniu  

z Tobą, że pragniesz wciąż uwolnienia ze Zgromadzenia. I skądinąd 

mnie doszło, że mówisz o mnie jak bym się przeciwił Twemu wystą-

pieniu itd. Mój najdroższy Ojcze Alfonsie, Ty wiesz, że jeżeli, co 

prawda, tłumaczyłem Ci i perswadowałem, że nie powinieneś ze 

Zgromadzenia wychodzić, to nigdy jednak nie wstrzymywałem Cie-

bie i zawsze mówiłem, że Twoje położenie jest inne, aniżeli Ojca 

Juliana, bo tamtemu papież kazał w Zgromadzeniu pozostać, a Tobie 

nie; i ja mogę zezwolić na Twoje wystąpienie, jeżeli koniecznie 

chcesz tego. Trzeba nam tedy, mój drogi to położenie wyjaśnić. 

Proszę Cię przeto, abyś mi stanowczo powiedział, czy umowę, która 

między nami stanęła uważasz jeszcze za ważną, czy nie? Ja i jedno  

i drugie przyjmę z równym dobrym sercem dla Ciebie. Tylko, jeżeli 

ją uznasz jeszcze za ważną i zechcesz w Zgromadzeniu aż do skoń-

czenia roku, tj. do października pozostać, to muszę od Ciebie wy-

magać. 

 1. Żebyś nie korespondował więcej z Ojcem Julianem ani  

z matką Marceliną. 

 2. Żebyś w tym, co przedsiębierzesz i czynisz, znosił się we 

wszystkim ze mną. 

 Pierwszego wymagam, dlatego że byłeś pośrednikiem mię-

dzy O. Julianem a matką Marceliną, a wiedziałeś, że stosunków 

tych i w moc posłuszeństwa zakonnego i w moc decyzji papies-

kiej O. Julianowi zabroniłem. Dowody pośredniczenia Twego 

mam w ręku autentyczne. 

 Drugiego wymagam, bo jakkolwiek oddałem Cię pod po-

słuszeństwo ks. biskupa, to jednak nie znaczy, że się zrzekłem 

przełożeństwa nad Tobą, tylko znaczy, że dla braku innego prze-
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łożonego zakonnego w Krakowie, postawiłem Cię pod nadzorem 

ks. biskupa jako łaskawego przełożonego Twego lokalnego, ale 

że zawsze zostaję Twoim głównym i prawdziwie zakonnym 

przełożonym, póki trwa czas próby i namysłu. 

 Proszę Cię, abyś na te dwa punkty odpowiedział Ojcu Win-

centemu Barzyńskiemu, który Ci ten list odda przez tak, lub nie. 

Będę się szczerze cieszył K. O. A[lfonsie], jeżeli w tych warun-

kach zechcesz dalej trwać w próbie (albo w namyśle), na któryś 

się zgodził. Jeżeli Ci się to nie spodoba, to jak powiedziałem nie 

będę się wcale za to gniewał ani temu przeciwił, przeciwnie  

z najlepszym dla Ciebie sercem przystanę na to; tylko trzeba nam 

będzie wtedy przystąpić natychmiast do stanowczych kroków 

uwolnienia Cię ze Zgromadzenia. 

 Bądźże łaskaw tę sprawę załatwić z Ojcem Barzyńskim i to 

natychmiast przez owo tak albo nie, o które Cię proszę. Polecam 

Cię drogi m. i K. O. A[lfonsie] i zawsze polecać będę Panu, Jego 

łasce, miłosierdziu i opiece. 

W Jego miłości najoddańszy ks. Piotr Sem.[enenko] 

 

 

104. List do jednego z Ojców radnych CR (ACRR 4175) 

 

Rzym, 30 kwietnia 1881 [r]. 
TIBI SOLI 

 Do Nr 2. Dlaczego na osobnej kartce o tej rzeczy piszę, 

przyczyną tego jest chęć zastrzeżenia się lepszego od niedyskre-

cji nawet mimowolnej. Będziemy obaj lepiej pamiętali, że nam 

obóm do czasu trzeba o tym milczeć, do czego też zobowiązali 

się i inni członkowie rady. 

 Powód główny nieprzyjęcia Przecławia jest myśl i zamiar po-

wzięty na dzisiejszej radzie, z zupełną zgodą i wielkiem zadowole-

niem Ojców radnych, zamiar który wkrótce zapewne przejdzie w sta-
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nowczą decyzję, aby nasz nowicjat otworzyć w samym Krakowie. 

Korzyści takiego wziąć się mającego postanowienia nie potrzeba  

i wykazywać. Naprzód będziemy w środczysku rekrutacji, którym 

dla nas powinien być uniwersytet. A ponieważ i przy drugim uniwer-

sytecie, to jest lwowskim, mamy również naszych reprezentantów, 

więc da Bóg, postawimy się przez to w najlepszych warunkach re-

krutacji. Po wtóre, wszystkie inne warunki fundacji są ułatwione, bo 

jesteśmy w środku przychylnych nam osób mogących nam pomagać, 

i którzy będą nam pomagać, bylebyśmy byli w ciągłych z nimi sto-

sunkach, czego nie będzie w Przecławiu, albo na innej jakiej ustroni 

(albo Ustrobni). 

 Następnie (i to niemało znaczy), że się sparaliżuje wszelkie 

usiłowanie O. Alfonsa lub innych naszych secesjonistów, mają-

cych zapewne zamiar w Krakowie założyć swój środek na przy-

padek osobnego działania. Przy tym ks. biskup musiałby jaśniej 

stanąć i zająć wyraźnie nam przychylne stanowisko. I inne za ła-

ską Bożą, i jeszcze inne korzyści, a tym samym powody. Ta myśl 

zdaje mi się rzeczywiście pochodzić od Pana. Niechże On jej 

błogosławi. 

      [ks. Piotr Semenenko CR] 

 

105. List do O. Adolfa Bakanowskiego CR (ACRR 2077) 

 

Rzym, 21 maja 1881 [r]. 

 

 Mój drogi Ojcze Adolfie. 

 Wczoraj w piątek wyjechał Ojciec Kalinka. Twój list z 17 

przyszedł po jego wyjeździe. Dzisiaj z rana przyszedł inny list od 

Wincentego, także z 17 maja. Oba listy opowiadają to samo, to 

jest potrzebę przerobienia planu i powiększenia gmachu. 

 Ojciec Kalinka będzie już zapewne sam we Lwowie, kiedy 

ten list Was dojdzie; on sam tedy w tej sprawie tam na miejscu 
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rozsądzi. Co do mnie, to jedno powiem, że nie będę wcale nie-

zadowolony ze zmiany planu, bo taki, jaki jest, wydał mi się nie 

bardzo szczęśliwie pomyślanym. Pokoje są rzeczywiście klatka-

mi i sypialnie są za małe na liczbę łóżek, które w nich mają być 

umieszczone. 

 Nie podobało mi się także i to od razu, umieszczenie kapli-

cy na pierwszym piętrze, a przeciwko umieszczeniu wychodków 

miałem b.[ardzo] wiele do zarzucenia. I mnie się więc wydaje, że 

potrzeba rozmiary o parę mętrów wzdłuż i wszeż powiększyć,  

i plan na szczęśliwy przerobić. 

 Czy dom wewnątrz ogrodu stawić, czy od ulicy, to inna 

kwestia, która zdaje mi się, znacznie by powiększyła wydatki,  

i dlatego niech się dobrze nad tym O. Kalinka zastanowi. Jemu to 

oddaję, ale chciałbym wiedzieć o racjach za i przeciw. Widzę  

z Twego listu kochany Ojcze Adolfie, że cały Lwów jest budową 

naszego domu zajęty, a architekci chcieliby go przy ulicy posta-

wić; pragnąłbym, żeby mi z tego Ojciec przełożony zdał sprawę  

i wynurzył swoje zdanie. Niech Was tam Pan Jezus z głębi serca 

błogosławi, najdrożsi moi, tak jak dotąd błogosławił, niech i na-

dal błogosławi stokrotnie! 

 Ja z mej strony otaczam Was tam współczującym sercem  

i modlitwą. Powiedz O. Wincentemu, że się bardzo cieszę z jego 

brania się do rzeczy i z tego, że Pan Jezus błogosławi jego pocz-

ciwej pracy. I z Tobą razem się cieszę, kochany mój Ojcze Adol-

fie, z tego błogosławieństwa, jakie On zlewa na Twoje słowo  

i pracę apostolską. Widzisz jak Pan wynagradza Twoją wierność 

powołania i dobrą wolę w wypełnianiu woli Bożej w tym życiu  

i zawodzie, do którego Cię powołał. Bardzo się cieszę, bardzo 

Panu dziękuję i jest mi to najmilszą nagrodą za wszystkie próby  

i walki, przez które się musiało przechodzić. 

 Telegram Twój wczorajszy odebrałem już po wyjeździe  

O. Kalinki. Dowiedziałem się zeń, że ostatnie Twoje kazanie 



 

205 

było wyborne. Niech i tak będzie! Ale chcę Ci tu powiedzieć, że 

tylko wtedy kazanie jest wyborne, kiedy je mówisz z czystego 

powodu, to jest z miłości i dla chwały Bożej, i w czystym za-

miarze, czyli intencji, to jest kiedy nic innego nie masz na celu, 

jedno [tylko] miłość i dobro dusz, a w nich zadowolenie Boże.  

W ten sposób każde Twoje kazanie i może, i powinno być wy-

borne - niechajże będzie! 

 Ojciec Wasz przełożony już jest zapewne między Wami, 

więc go tam z powrotem witam i do serca przyciskam. I Was 

także wszystkich przyciskam do serca. Pan Jezus z nami. 

W Jego miłości najoddańszy ks. Piotr 

 

106. List do O. Antoniego Lecherta CR (ACRR 3084) 

 

Rzym, 27 maja 1881 [r]. 

 

 Drogi Ojcze Antoni. 

 Posyłam ten liścik od O. Pawła do Wenanka. Chciałem we 

czwartek pojechać na winnicę, ale powóz nie przyjechał, a tym-

czasem mnie napadła inna robota. W przyszłym tygodniu macie 

pojechać na Mentorellę; chciałbym przedtem Was widzieć, ale 

nie mogę przed poniedziałkiem. Niechże w poniedziałek powóz 

tu po mnie przyjedzie, ale dopiero o 3 
½
, bo przed 4-tą trudno 

abym był gotów z powodu zwykłego obiadu u kardynała.  

 Przyciskam Cię do serca. Pan Jezus z nami. 

     W Jego miłości najoddańszy ks. Piotr 
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107.  List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 339) 

 

Rzym, 29 maja 1881 [r.]  

Vicolo Mortaro, 58 

 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Dziękuję Ci pięknie za Twój list z 25-go, który przed chwi-

lą otrzymałem. Z niego pokazuje się, że już dzisiaj z rana (tj.  

w niedzielę) miałeś być z powrotem w Marsylii. Dzięki Bogu, że 

całej Twej podróży pobłogosławił i tak prędko załatwiłeś główny 

interes. Proszę i dalej Pana Najlepszego, aby Ci błogosławił  

w reszcie Twej podróży i zdrowego, i wesołego wśród nas tutaj 

na powrót przyprowadził. Uprzedzam, że biskupem w Tarbes 

(diecezja, do której należy Lourdes) jest m[onsi]g[no]r Jourdan, 

dawny wikary generalny w Paryżu, nasz dobry znajomy i przyja-

ciel. W razie potrzeby dosyć odwołać się do niego w moim imie-

niu, a można przypomnieć mu także Ojca Aleksandra, z którym 

bardzo długo współżył w Paryżu (to jest razem tam byli) i dobrze 

się znali. Do Marsylii nie zdążyłem Ci listu wysłać, więc piszę do 

Lourdes, myśląc, że Ci sprawię przyjemność. Listów ważniej-

szych tu do Ciebie nie nadeszło, oprócz z Adrianopola, tyczących 

się spraw Zgromadzenia ogólnych, które za powrotem Ci oddam, 

a tymczasem muszę na nie natychmiast odpisać, bo tyczą się 

pielgrzymki słowiańskiej na 6 lipca. 

 Nowicjat w tym tygodniu (przed Świątkami) na Mentorellę 

się wynosi. Wszyscy dosyć zdrowi z małymi wyjątkami. I ja 

dzięki Bogu trzymam się przy tym samym zdrowiu, w jakim 

mnie widziałeś. Deo gratias! Proszę przypomnieć mnie pamięci 

o. Simpre (zdaje mi się że to jest nazwisko przełożonego misjo-

narzy przy Sanctuarium) i pozdrowić najuprzejmiej. 

 Módlże się tam za nas wszystkich do Matki Najświętszej,  

o przebaczenie nam przeszłości, o błogosławieństwo na przy-

szłość dla każdego z nas z osobna i za całe Zgromadzenie. Módl 
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się bardzo miłośnie i za matkę Marcellinę i za jej Zgromadzenie. 

Módl się za Boussu i za tamtą gromadkę. Módl się za pannę Sie-

dliską i za jej trzodkę. Czynię Cię pełnomocnikiem przy Matce 

Najświętszej wszystkich intencji i Zgromadzenia, i moich.  

W szczególności módl się za O. Juliana i dwóch jego towarzyszy. 

Jezus i Marya z nami. 

     W Ich miłości najoddańszy ks. Piotr 

 [P. S.] We Lwowie i Krakowie utworzył się wspólny świet-

ny Komitet do pielgrzymki słowiańskiej rzymskiej. Trzeba Cię tu 

zawczasu do urządzenia przyjęcia. 

 

108. List do O. Alfonsa Krajewskiego CR (ACRR 3062) 

 

Rzym, 2 czerwca [1881 r.] 

 

 Mój drogi i kochany Ojcze Alfonsie! 

 Ojciec Kalinka zdał mi sprawę ze swego z Tobą widzenia 

się i z listu, jaki następnie do niego, do Lwowa napisałeś. To 

zmienia niejasny nasz wzajemny dotychczasowy stosunek, otwie-

ra mi serce ku Tobie i pozwala pisać swobodnie, serdecznie, po 

bratersku i po ojcowsku. 

 Zacznę od tego, aby Ci powiedzieć, że mam wielką i nie-

skończoną, że tak powiem, dla wszystkich Was trzech, a dla Cie-

bie w szczególności wyrozumiałość. Nie ma w tym co czynicie 

żadnej złości, żadnego interesu, żadnych krzywych intencji; 

owszem są czyste i szlachetne powody, choć oparte na najnie-

szczęśliwszym, jakie kiedy być mogło, pomieszaniu i pogmatwa-

niu tak pojęć, jak faktów. Szatan całą swą sztukę wytężył, aby 

zrobić rzecz nie rozwikłaną; lecz nie dopnie swego, bo Pan Jezus 

z nami! Mam w Jego miłosierdziu i łasce niezłomną nadzieję.  

Z jednej strony ta myśl, że całe to okrutne zamieszanie spoczywa 

na nieporozumieniu, a z drugiej strony przekonanie, że czuwa 
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nad wszystkim sam Pan Jezus i kiedyś wszystko rozjaśni, i przy-

prowadzi do porządku, zgody i pokoju. To mi dodaje w całej tej 

przeprawie i siły, i cierpliwości w czekaniu, a było głównym po-

wodem i jakoby rozkazem sumienia, ażebym od każdego z Was, 

a więc i od Ciebie w szczególności, żądał rozpatrzenia się, zasta-

nowienia i dłuższego namysłu przed uczynieniem ostatniego fa-

talnego kroku. Czułem głęboko, że Pan Jezus dał mi władzę non 

in destructionem, i że powinienem szczególniej naśladować Jego 

cierpliwość i miłość. Pod tym względem jeszcze mnie mało 

znasz mój drogi Ojcze Alfonsie. Wyraziłeś przed O. Kalinką nie-

jaką obawę, czy też po tym wszystkim, co zaszło, ja jeszcze będę 

miał dla Ciebie i mógł mieć serce ojcowskie? Mało mnie znasz, 

powtarzam. Uroczyście a sumiennie Cię zaręczam, mój drogi 

Ojcze, że w tym wszystkim co zaszło, chodziło mi jedynie o Pana 

Boga i Jego sprawę, a zgoła nie o siebie. Proszę Ciebie, uwierz 

temu i porzuć przeciwne przypuszczenie dla miłości Pana Jezusa, 

a powiem nawet dla sprawiedliwości. A jak to uczynisz, to Ci sa-

mo przez się ustąpi z duszy niedowierzanie, czy ja będę miał dla 

Ciebie serce ojcowskie. Ono tylko dlatego tam się gnieździ, i dla-

tego mi niedowierzasz, żeś przyjął do duszy owo przypuszczenie. 

Jak będziesz przekonany, że ja odważyłem się na to, co uczyni-

łem jedynie ze względu na Boga (a dodam, że i potrącając wszel-

ki wzgląd na siebie), wtedy od razu uczujesz jak Twoje odstąpie-

nie od swoich uprzedzeń, a przychylenie się do prawdziwie po-

jętego dzieła Bożego, tak jak teraz stoi (choćby to przychylenie 

się i nie było od razu doskonałym) napełni mnie radością, jak się 

ucieszę w Panu i będę szczęśliwy z Twego powrotu. Nie tylko że 

zapomnę o wszystkim, co się stało, ale i nadal nigdy mi to ani na 

myśl nie przyjdzie. Będziesz mi trzykroć i czterykroć milszym 

niż byłeś, będziesz prawdziwie miłym, a rękojmia tego w tym 

jest właśnie, że mi nie o siebie idzie, ale o Boga, więc nie mam 

do Ciebie żadnych osobistych uraz lub niechęci, jedno [tylko] 

żale ze względu na Boga. Przeto, jak Ty raz staniesz się prawdzi-

wie Bożym w Jego woli, w Jego porządku, w Jego dziele, sta-
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niesz się zarazem moim najukochańszym, rodzonym serca mego 

dzieckiem. Pan Bóg widzi, że Ci prawdę mówię. A mówię Ci to, 

dlatego że tam, gdzie idzie o Pana Boga o Jego sprawę między 

nami, o Jego miłość, zgodę, życie między nami, powinienem 

wszystkich środków użyć, żadnego nie opuścić, aby te święte 

rzeczy uratować. 

 Inna rzecz, która Cię trwoży jest wychowanie młodego Ko-

ziebrodzkiego. A ja Cię zapewniam, mój drogi Ojcze Alfonsie, 

że ono mnie tyleż, jeżeli nie więcej obchodzi, niż Ciebie samego. 

Potem, co wyżej napisałem może czujesz w duszy usposobienie, 

że dzisiaj powinieneś mi na słowo wierzyć, wierzyć, że Ci mówię 

z sercem na dłoni. Więc tak jest, że mnie niewymownie chodzi  

o wychowanie Józia. Więcej powiem - stosunki, jakie Pan Jezus 

zawiązał między nami a panią Koziebrodzką i jej dzieckiem uwa-

żam za prawdziwie pochodzące od Pana Boga i z mej strony nic 

nigdy, da Bóg nie uczynię, (a sumienie mi powiada, że i dotych-

czas nic nie uczyniłem i owszem powiada, że kiedy inni je rwali, 

ja je za łaską Bożą uratowałem, nic tedy, da Bóg, nie uczynię, co 

by je miało choćby nadwyrężyć, owszem starać się będę zacho-

wać je w takiej całości, jakiej Pan wymaga. To jedno niech Ci 

wystarczy.  

 Ach, dlaczego Ty wątpisz o łasce Bożej nad nami?! Prze-

praszam, że mi się to wykrzyknienie z piersi wyrwało, bo ja 

wiem, dlaczego Ty wątpisz. Ale niech w każdym razie będzie to 

oznaką dobrej nadziei mojej, że Pan Jezus wkrótce rozproszy tę 

całą atmosferę mgły i ciemności, jaką między Tobą a nami rozto-

czył nieprzyjaciel Boży i nasz. Cóż Ci więcej powiem? Na za-

kończenie kilka słów dodam o naszych dzisiejszych stosunkach  

i warunkach.  

[Na tym kończy się część listu O. P. Semenenki CR – podykto-

wanego, charakter pisma nie jest Ojca P. Semenenki CR.] 
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[Ciąg dalszy listu dopisany jest charakterem pisma O. P. Seme-

nenki CR.] 

Rzym, 3 czerwca 1881 [r.] 

 Warunki wiesz z ust O. Kalinki i z mego listu. 

 1. Zupełnego nie korespondowania z O. Julianem i z matką 

Marceliną, i na to dzięki Bogu przystałeś. 

 2. Wejścia na nowo ze mną w stosunki zakonnika z przeło-

żonym, a tu musi wejść i O. Kalinka jako pośrednik; i na to nie 

powinieneś mieć trudności w podobnym przystaniu. Racja do 

uczynienia tego, zanim sprawa Twego bezwarunkowego pozosta-

nia w Zgromadzeniu czy przez Papieża, czy w inny sposób roz-

strzygniona nie zostanie, racja powtarzam, dla której to możesz  

(i powinieneś) natychmiast uczynić jest ta, że redakcja nowa 

„Reguły” nie jest jeszcze promulgowana, a więc obowiązuje  

i Ciebie, i mnie w stosunku do Ciebie owa stara, przy której ob-

stajesz. 

 Najgłówniejszą jednak rzeczą jest ów krok, o którym mó-

wiłeś z O. Kalinką, mający stanowczo w Twym sumieniu roz-

strzygnąć tę sprawę, to jest list, jaki masz napisać do papieża. Ja 

Ci nie mogę nic lepszego radzić. Powiem Ci, że Ojciec Święty 

zna doskonale i całą sprawę tę szczególną, i cały stan naszego 

Zgromadzenia. Widział zarazem i wszystkie słabe jego strony,  

i to jest prawdziwy cud łaski i opieki Pana Jezusa nad nami, że 

nędze nasze nie zraziły go do Zgromadzenia, ale przeciwnie oży-

wiły go, że tak powiem, niezwykłą ku nam i nie okazywaną da-

wniej tak wielką łaskawością. 

 Vere digitus Dei est hic. Udając się do Ojca Św.[iętego]  

z prośbą o rozstrzygnięcie Twej wątpliwości, postawisz się na 

prawdziwym gruncie i jedynie wtedy będziesz mógł być zupełnie 

spokojnym w sumieniu. Inaczej czyniąc narażasz się na oczywi-

ste periculum uczynienia przeciwko myśli i woli papieża w spra-

wie, którą się on tak mocno zainteresował i interesuje. Oto 
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wszystko, co Ci miałem przedstawić, mój najdroższy Ojcze Al-

fonsie. Zapewniam Cię raz jeszcze o całej mojej miłości ojcow-

skiej i o tym, że nie będzie dla mnie szczęśliwszej chwili, jak kie-

dy Cię będę mógł już raz na zawsze przycisnąć do serca jako 

prawdziwego brata i dziecko najlepsze. Wtedy obaj razem duszą 

całą podziękujemy Panu za tę łaskę. Przyciskam Cię i teraz do 

serca i błogosławię jak najserdeczniej. 

       [ks. Piotr Semenenko CR] 

 

109. List do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 340) 

 

Rzym, 4 czerwca 1881 [r.] 

 

 Najdroższy mój w Panu Ojcze Walerianie. 

 Dziękuję pięknie za Twój list z 29 maja. 

Napisałem natychmiast list do Ojca Alfonsa, który tu  

w kopii przyłączam dla Twojej wiadomości i wskazówki. Z nie-

go dowiesz się, jak sprawę postawiłem, a bardzo mnie cieszy, że 

jak zwykle z łaski Bożej, tak i w zapatrywaniu się na tę sprawę 

zgodziliśmy się nie tylko z dołu, ale i z góry. Jednakowoż pisząc 

do O. Alfonsa nie wszedłem w ten szczegół, czy może pisać za-

miast do papieża, do Ś.[więtej] Kongregacji. Oczywiście, że nie 

może; lecz ja w mym liście nie chciałem z nim polemizować. 

Wolę tedy, że Ty mu to powiesz, a racja jest ta, że pisać do 

Ś.[więtej] Kongregacji, to nie jest pisać do O.[jca] Świętego, to 

nie jest czynić papieża sędzią w rzeczy sumienia swego i jak 

mamy postąpić, ale jest to wytoczyć proces przełożonemu swemu 

przed trybunałem wprawdzie właściwym, ale poza papieżem, i to 

w sprawie już przez papieża osądzonej. Jeżeli co w tej sprawie 

już osądzonej jest jeszcze do dodania, to tylko sam papież może 

to teraz uczynić; i tylko sam papież może tę resztę, która jest do 

dodania, odesłać pod sąd Św.[iętej] Kongregacji. Sprawa jest 

przesądzona przez władzę najwyższą i poza nią bez jej wiedzy  
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i pozwolenia nie można tej sprawy gdzie indziej na nowo rozpo-

czynać. Bądź łaskaw wystawić to O. Alfonsowi. Prośbę do papie-

ża może przez kogo chce posłać, ale moim zdaniem najprostsza 

jest rzecz, aby to przeze mnie uczynił. 

 Ojciec Przewłocki już wrócił do Francji interes szczęśliwie 

załatwiwszy; pojechał jednak do Lourdes na pielgrzymkę, a może 

pojedzie, jak mi pisze i do Bagniere do wód siarczanych. Czy ma 

pojechać do Krakowa, to inna kwestia, której ja wprawdzie nie 

jestem przeciwny, ale która jeszcze nie jest zdecydowana. Mamy 

czas aż do pielgrzymki słowiańskiej, bo on w tym czasie koniecz-

nie będzie musiał być w Rzymie. Zresztą sprawa z O. Alfonsem 

rozjaśni się, a jeżeli pomyślnie, to będzie nowy w tym żywioł 

wchodzący do kwestii krakowskiej, i nad którym trzeba się bę-

dzie zastanowić. 

 Otrzymałem kilka dni temu list długi od O. Juliana w odpowie-

dzi na Twój stąd do niego pisany. Posyłam Ci go przy niniejszym. 

Tymczasem przedwczoraj otrzymałem następujący telegram z Adrya-

nopola od O. Szymona późno wieczorem; Julien tres dangereusement 

malade Medecin ordonne partir immediatement Tatry Zakopane. Re-

pondez. Simon. Odtelegrafowałem wczoraj: Puisque denger Julien pe-

ut partir. Arrive sur lieu m’ecrive aussitot pour avoir instructions. Co 

to wszystko znaczy? Ale może Ty współcześnie z tym listem 

będziesz miał O. Juliana u siebie. Wtedy mnie lepiej objaśnisz.  

O Kozłowskim już od pewnego czasu wiedziałem od bawiącego 

tu przy Maciejostwie Radziwiłłach pana Józefa, wyrobku, zapo-

mniałem Ci tylko powiedzieć o nim jak byłeś w Rzymie. Ob-

chodź się z nim jak najserdeczniej, a nie potrzebuję i mówić, 

żebyś przyjął. Trzyba na zimę (w październiku) właśnie z powo-

du jego choroby trzeba go będzie przysłać tu do Rzymu. Za 3 lub 

4 lata wyleczy się, da Bóg, zupełnie. O. Łukasz niech przyjeżdża. 

Spieszę, żeby list odesłać, bo już poczta. Pan Jezus z nami.  

      Twój w Jego miłości ks. Piotr 
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 [P. S.] Wszystkich pozdrawiam i błogosławię. Kopię listu 

do O. Alfonsa proszę odesłać. Ale naprawdę nie zapomnieć. 

 

110.  List do O. Antoniego Lecherta CR (ACRR 3086) 

 

Rzym, 11 czerwca 1881 [r]. 

 

 Najdroższy Ojcze Antoni. 

 Otrzymuję w tej chwili Twój dobry list, za który pięknie 

dziękuję. Spieszno mi donieść ks. Bańkowskiemu, żeby na darmo 

się nie trudził pisaniem mowy ruskiej. Nie widziałem przed wa-

szym wyjazdem, że z tą mową zaproszony jest młodszy ks. bi-

skup Sembratowicz. A więc druga mowa niepotrzebna. Nic dziw-

nego, że w Was niepogody, kiedy u nas tu w Rzymie to samo,  

a nawet porządnie zimno. Bardzo mi się niepodoba, że kilku  

z Was zachorowało, ale cóż robić? Staraj się poznać bliżej z ho-

meopatą i leczyć, jak będziesz mógł najlepiej. Co do Ciebie sa-

mego i Twego ucha, zamierzam pomówić z doktorem. Strzeż tyl-

ko bardzo swego gardła. 

 Porządek, jaki zaprowadziłeś w nowicjacie i przyłączonej 

szkole jest bardzo dobry, i we wszystkim go pochwalam. Po-

wiedz bratu Pioro, że mu szczególne błogosławieństwo przesy-

łam na łaskę wytrwania w dobrych postanowieniach. Niech się 

trzyma wiernie w modlitwie i prosi sam coraz mocniej o tę łaskę. 

 Dziękuję wszystkim innym braciom za ich pracę poczciwą  

i błogosławię wszystkich. Wiktorowi powiedz także osobne ode 

mnie słówko, żeby był wiernym w modlitwie, bo od niego Pan 

Jezus wymaga głębszego i aż do głębi samej, przerobienia się. 

Ciebie do serca przyciskam, najdroższy Ojcze Antoni, i w miło-

ści Jezusa i Maryi jestem Twoim najoddańszym. 

           ks. Piotr 
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 [P. S.] O. Edwardowi i starym B. Br. pozdrowienie i błogo-

sławieństwo. Przyjechał z Krakowa zapowiedziany kandydat, 

Massalski. Za parę dni poślemy go na Mentorellę. Damy znać  

o dniu. 

 

111. List do O. Antoniego Lecherta CR (ACRR 3087) 

 

Rzym, 17 czerwca 1881 [r]. 

 

 Kochany i drogi Ojcze Antoni. 

 Jedzie tedy do Was brat Marcin (Massalski). Korzystając z po-

dróży do Was Ojca Józefa. Papiery brata Marcina zatrzymałem  

u siebie. Posyłam listy w tych ostatnich dniach nadeszłe, a z którymi 

czekałem na tę okazję, by je tym pewniej Wam przesłać. 

 Ojciec Julian bardzo zapadł na zdrowiu. Telegrafował do mnie 

O. Szymon z Adryanopola, że bardzo niebezpiecznie (tres dangeru-

sement), i że doktor radzi jechać do Galicji do Tatr, do Zakopanego. 

Odpowiedziałem przez telegraf pozwalając. Wczoraj otrzymałem  

z Dźwiniaczki, że już tam stanął, ale bardzo chory. Pokazuje się, że 

to suchoty, które w tej chwili weszły w stan zapalny. Tam w Dźwi-

niaczce pierwszego dnia nawet Mszy [świętej] mieć nie mógł. Trzeba 

się bardzo modlić za tego kochanego Ojca i polecam go, aby co dzień 

osobno za niego się modlono. Poleciłem Ojcu Józefowi porozumieć 

się z Tobą co do rekolekcji i czasu przybycia nowicjuszów do 

Rzymu dla złożenia przyrzeczeń.  

 Moje zdrowie dzięki Bogu dobre. Zajęcia jak zawsze nad mia-

rę. Łaska Boża wciąż obecna. Niech wszystko Pana chwali. Kończę, 

przyciskając Cię z całą miłością do serca i wszystkich błogosławiąc. 

Pan Jezus z nami. 

W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr 
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112.  List do O. Juliana Felińskiego CR (ACRR 2236) 

 

Rzym, 20 czerwca 1881 r. 

 Mój najdroższy Ojcze Julianie. 

 Pan Jezus widzi, jak Ciebie kocham, i jak bym Ci chciał, 

jak to mówią, nieba przychylić, to jest przymnożyć Ci wszelkich 

łask i błogosławiństw Bożych. W tej chwili obudziła się w duszy 

mojej tym większa troska miłośna o Ciebie i dla Ciebie, im bole-

śniejsze wiadomości otrzymałem z Dźwiniaczki, o stanie Twoje-

go zdrowia. Na pierwsze poselstwo o chorobie, które mnie doszło 

przez telegram z Adrianopola, niemalże wierzyć nie chciałem, bo 

przecież przez całą zimę nie było ani mowy o jakimkolwiek nie-

zdrowiu Twoim, zdawało się przeciwnie, że Ci raczej służy zdro-

wie. Ponieważ jednak było wyraźnie napisane: „Julien tres dan-

gereusement malade”, więc musiałem uwierzyć i natychmiast 

wysłałem odpowiedź zezwalającą na wszystko. Nie mogłem 

przewidzieć niewygód Twojej podróży i bardzo mnie to boli, że 

Ci podróż, jak się zdaje, więcej jeszcze zaszkodziła. Modlimy się 

tu wszyscy wspólnie za Twoje zdrowie i to samo poleciłem, aby 

we Lwowie czyniono. Poleciłem Cię i gdzie indziej. Siostra Ro-

zyna z wielkim sercem to czyni; podobnież i panna Siedliska  

z braciszkiem. 

 Mój najdroższy Ojcze Julianie, na pokazanie Ci z jakim jestem 

sercem dla Ciebie, powiem Ci to jedno, że jak tylko dowiedziałem 

się od Ojca Moszyńskiego w jego liście do O. Kalinki i od O. Eu-

stachego w liście do mnie o tym niedobrym stanie Twego zdrowia, 

mimowolnie poczułem chęć w duszy być przy Tobie, pocieszyć Cię, 

przytulić, otoczyć miłością, żebyś przecie poznał i niemal dotknął się 

tego, jak mimo wszystko co między nami zaszło, ja nie mam cienia 

w mym sercu najmniejszego przeciwko Tobie. Ja bym doprawdy tak 

chciał Ciebie o moim sercu i miłości przekonać, żebyś doprawdy Ty 

nie mógł wątpić o tym, a zarazem pragnąłbym, żeby w Twoim cier-

pieniu to przekonanie przyniosło Ci ulgę jakąś i pociechę, bo prze-
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cież taka miłość nie może być we mnie po ludzku, ona tylko od Boga 

może pochodzić, a wszystko co od Boga, przynosi zawsze pociechę  

i ulgę. Ach wierz mi, że ja mam dla Ciebie taką miłość zupełnie od 

Boga. I nie myśl, żeby taka chęć bycia przy Tobie była tylko powie-

rzchowną we mnie. Ja czuję w sobie to usposobienie duszy, że gdy-

byś Ty prawdziwie chciał mnie widzieć przy sobie, gdybyś jako 

dziecko chciał mnie widzieć przy sobie jako ojca, ja bym natych-

miast pospieszył do Ciebie. Co by to było dla mnie za szczęście! 

Prawda, żem bardzo niegodzien tego, ale mimo to jednak proszę o to 

Boga jako o największą łaskę. Tymczasem mój drogi i najdroższy 

Ojcze Julianie jestem zupełnie na Twoje usługi. Piszę współcześnie 

do Ojca Kalinki, aby Ci dostarczył pieniędzy na Twoje dalsze potrze-

by. Polecam zarazem, aby dom lwowski był otwarty dla Ciebie, gdy-

byś we Lwowie miał czas jakiś zabawić, zwłaszcza że tam lepszych 

możesz znaleźć doktorów, przynajmniej mianych za lepszych. Ja Ci 

zawsze radzę homeopatów. Jest tam stary Kaczkowski, jest młody 

Bielski, jest jeszcze jakiś. Co do Zakopanego i dalszych widoków, to 

mamy czas do porozumienia się. Chcę Ci służyć we wszystkim, mój 

najdroższy i jak tylko będę mógł najlepiej. Oto masz, mój najlepszy 

Ojcze Julianie moje rozporządzenia względem Ciebie na dzisiaj. 

Przyjmij je, jako pochodzące z ręki, a nawet z serca Pana Jezusa, bo 

doprawdy one od Niego pochodzą. Przyciskam Cię do serca, życzę 

Ci wszelkich łask Bożych, zacząwszy od polepszenia zdrowia  

i zsyłam na Ciebie z głębi duszy wszystkie błogosławieństwa Je-

zusa i Maryi. 

W Ich miłości najoddańszy ks. Piotr 

 

113. Kserokopia listu do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 341) 

+ 

Rzym, 22 czer.[wca] 1881 [r]. 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Posyłam Ci odpis mego listu do O. Juliana wczoraj stąd do 

Dźwiniaczki wysłanego. Z niego się dowiesz, jak z nim stanąłem, 
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i jak bym pragnął miłością go przyciągnąć. Powtarzam z tego li-

stu to, o czym tam mu donoszę, dając zarazem przez to Wam od-

powiednie rozporządzenia. 

 1. Żebyście się za niego wspólnie w pacierzach modlili, jak 

my tu w Rzymie czynimy i nowicjat na Mentorelli. 

 2. Jeśli do Lwowa przyjedzie, żebyś go broń Boże nie sta-

wiał na mieście, ale przyjął do domu. Spodziewam się, że to 

będzie na kilka dni tylko, bo u Was nie ma co robić. 

 3. Żebyś mu dał tyle pieniędzy (i to najważniejsze moje po-

lecenie), ile będzie potrzebował. Nie miej żadnych skrupułów ani 

obaw: Pan Jezus trzykroć i stokroć to wróci, a zbyt oszczędnym 

być nam tu nie wypada. Nie mogę przewidzieć, jak się obróci 

jego choroba, i czy będzie mógł pojechać do Zakopanego; i dla-

tego nie mogę dać z góry bliższych ani dalszych rozporządzeń. 

Ale proszę i bardzo proszę być z nim miłośnym, uprzedzającym, 

hojnym. Reszta w liście. 

 Tu w Rzymie zaczynają przyjeżdżać. Już przed kilkoma 

dniami stanął tu Strossmayer
45

. Dzisiaj przyjechał Nil
46

, a z nim 8 

deputowanych. Przewodnikami i towarzyszami przez m[onsi]-

g[no]ra Vannutelli przydanymi, i którzy tu razem z biskupem 

przyjechali są OO. Rafał i Paweł. Nil uradowany, rozpromienio-

ny, zachwycony. O. Walerian także przed parą dniami wrócił ze 

swej podróży i zabrał się tutaj do pracy i chodzenia około piel-

___________ 

45
  STROSSMAYER JÓZEF (1815-1905). Od 1850 r.  biskup Bośni w Jugosławii. 

Propagator unii Słowian z Kościołem katolickim. Przeciwnik dogmatu o nie-

omylności papieża. 

 
46

  NIL ISWOROW (1823-1897). – W 1872 r. prawosławny biskup Smoleńska, dwa 

lata później przechodzi ze schizmy do Kościoła katolickiego. Zostaje admi-

nistratorem apostolskim Bułgarów obrządku grecko-bułgarskiego. Od 1883 r. 

arcybiskup i wikariusz apostolski Bułgarów w Konstantynopolu.  W 1895 r. 

wrócił ponownie do prawosławia. 
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grzymów. O dalszych projektach później. W tej chwili wszystko 

jest pochłonione przez pielgrzymkę. O pomocy dla Ciebie wciąż 

myślę. Zdaje mi się, że mi zabłysnęła dobra nadzieja. Z jakiej 

strony? O tym, da Pan Bóg, po pielgrzymce. Wszystkich razem  

z Tobą serdecznie pozdrawiam i błogosławię. Ciebie w szczegól-

ności do serca przyciskam. 

W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks Piotr 

 [P. S.] Proszę mi odesłać kopię listu tu przyłączoną, a nie 

zapomnieć o tym. A musi być i jakaś dawniejsza do odesłania. 

 

114. Kserokopia listu do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 342) 

+ 

Rzym, 24 czerwca 1881 [r]. 

 

 Najdroższy mój w Panu Ojcze Walerianie. 

 Na Twój list w tej chwili otrzymany natychmiast odpisuję. 

Posyłam Ci dzisiaj nowe zatwierdzenie tego wszystkiego, co Ci  

z powodu O. Juliana w liście przed paroma dniami wysłanym był 

pisał. Bardzo mi o to idzie, aby tego biednego Ojca otoczyć 

wszystkimi dowodami na jakie nas stać, miłości i troskliwości. 

Chciałbym, aby i biskup krakowski widział nasze dobre i najlep-

sze serce dla niego, a szczególnie też w takim jego stanie. Zresz-

tą, wszystko co mu donosisz jest bardzo miłe i dobre. Szcze-

gólnie też mnie cieszy cała sprawa z Dźwiniaczką, bo ja nie mo-

gę rozstać się z tą myślą, że to nam Pan Jezus dał tę miejscowość, 

i że będzie tam chwała Boża. Biskup krakowski niechaj tę sprawę 

prowadzi, bo w jego ręce w tej chwili Pan Jezus ją złożył. Póki  

w jego ręku, jestem spokojny. 

 O. ks Łobosie i o całej tej sprawie nominacji myślę i zaraz 

jutro, da Pan Bóg, pójdę do Jacobiniego, aby mu wszystko przed-

stawić. Dziękuję Ci nawet za wszystkie szczegóły, chociaż rozu-

miem, że Ci samemu bardzo o sprawę tę chodziło. Tu u nas dzię-
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ki Bogu wszystko nieźle, tylko nie wiem, jak O. Przewłocki po-

mieści wszystko, co się ma mieścić u ś.[więtego] Klaudiusza, 

zwłaszcza teraz, kiedy ma przyjechać ks biskup z Gawrońskim. 

Ale to jego sprawa, a on umie się z podobnych wywiązywać. 

Wszystkich tam Was pozdrawiam i błogosławię. Przyciskam Cię 

do serca. 

W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks Piotr 

 

115. List do kardynała Mieczysława Ledóchowskiego  

(ACRR 4177 i 4177.1) 

 

Loreto, 29 lipca 1881 [r]. 

 Eminentissime Domine. 

 Od soboty jestem tu w Loreto u stóp Najświętszej Panny. 

Do Galicji już stanowczo nie jadę. Naprzód, dlatego że cała rada 

byłaby niezawodnie przeciwną tej podróży, tak jak cała była za 

tym, ażebym jechał do Belgii. Następnie, dlatego nie jadę do Ga-

licji, że w tej chwili najrzeczywiściej nie mam tam co robić.  

W Krakowie O. Przewłocki aż nadto wystarcza do szukania do-

mu lub placu w porozumieniu z ks. biskupem, a we Lwowie nie 

widziałbym nawet ani jednego Rusinka w domu, którzy wszyscy 

są na wakacjach, i chybabym patrzył na to jak nowy dom budują, 

lub chodził po znajomych. 

 Zostaję przeto obecnie w Loreto. Szkoda tylko, że ani tutaj 

nie mogę przyjść do snu, a tym samym do sił i możności zajęcia 

się pracą, bo bym wrócił do Rzymu zaraz i zajął się młodzieżą, 

czego tak bardzo pragnąłem. Zostaję zaś w Loreto, bo to miejsce 

postawione jest w nierównie pomyślniejszych warunkach po-

wietrza i klimatu, aniżeli wszystkie oklice Rzymu i nie ma co na-

wet lepszego szukać we Włoszech. Ale teraz idzie o inną rzecz, 

to jest idzie o rzecz samą. Podróż do Belgii, którą mi Jego Emi-

nencja odradził, była tylko epizodem; rzeczą samą w tej sprawie 

jest stosunek naszego Zgromadzenia z nowo zakładającym się 
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Zgromadzeniem żeńskim w Belgii, o który to stosunek zachodzi 

teraz koniecznie pytanie. Przetoż potem co zaszło między Jego 

Eminencją a mną co do mojej podróży, muszę koniecznie wysta-

wić Jego Eminencji wszystkie dane odnoszące się do tego stosun-

ku, aby Jego Eminencja mógł być sam sędzią, czy mogę odstąpić 

od tego stosunku, tak jak odstąpiłem od podróży. 

 Opowiadałem kiedyś Jego Eminencji początki tego stosun-

ku i przyczyny, które mi się wydały opatrzne, i które mnie skło-

niły do jego przyjęcia. Do tego wracać nie będę, zwłaszcza że by-

łoby to odwołaniem się do mojego osobistego zapatrywania się,  

a na tym opierać się nie chcę. 

 W podobnych jak ta sprawach, będąc przełożonym mojego 

Zgromadzenia, mam sobie za obowiązek nic poza Zgromadzeniem 

nie czynić i nie mieć spraw i stosunków prywatnych, którym bym 

musiał czas i pracę moją poświęcać. Otóż niniejsza sprawa i stosunek 

ze Zgromadzeniem belgijskim tak się od razu postawił, że przynosił 

Zgromadzeniu naszemu na przyszłość prawdziwy pożytek i opatrzną 

pomoc, a szczególniej też na misjach. Nasze misje w Ameryce wiele 

na tym cierpią (a mamy ich tam pięć), że nie mamy sióstr odpo-

wiednich do szkół, do sierot itd. Próbowaliśmy sióstr, jakie tam są na 

miejscu, niektóre musieliśmy zupełnie pożegnać; te któreśmy w paru 

miejscach zachowali, pod wielu nie odpowiadają względami. A cóż 

powiem o Wschodzie? To nasz żal długoletni i ciągła troska, aby 

skąd dostać podobne siostry, a ich brak coraz jest dotkliwszy. Jed-

nym słowem zawiązujące się Zgromadzenie belgijskie (w którym już 

jest jedna Polka, a więcej ich wstąpić do niego zamyśla) przycho-

dzące do naszego Zgromadzenia, aby pracować w tych samych ce-

lach i kierunkach, proszące, abyśmy mu dali naszą „Regułę” zastoso-

waną do jego potrzeb i całą ogólną formację zakonną, ofiarujące się  

z wszelką dobrą wolą pomagania nam na misjach i gdzie będzie trze-

ba, musiało koniecznie być przeze mnie jako przełożonego, uważane 

za zrządzenie opatrzne, o którym powinienem był z całym się Zgro-

madzeniem porozumieć. Dopełniłem tego przeszłego roku na ka-
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pitule generalnej. Do tego pomogło, że same skądinąd siostry, bez 

żadnej z mej strony inicjatywy, przysłały do Kapituły prośbę o danie 

im naszej „Reguły” i opieki zakonnej. Wniosek ten był na kapitule 

należycie rozebrany i nastąpiła jednomyślnie prawomocna uchwała, 

która mnie jako przełożonego obowiązuje, nie tylko, aby udzielić 

tym siostrom naszej „Reguły”, już przeze mnie dla nich ułożonej, ale 

żeby się zająć (rozumie się, że tymczasowo w porozumieniu z bi-

skupem, póki ostatecznie sprawa się nie odniesie do Stolicy Apostol-

skiej) ich ogólną formacją zakonną i oną opieką dobrej woli, której 

żądały. W podróży mej przeszłorocznej do Belgii nastąpiło to po-

rozumienie się z biskupem obecnym w Tournay jak najzupełniejsze, 

tak że i z tej strony stosunek ten jest prawomocnym i mnie obo-

wiązującym. 

 W tym roku nie myślałem jechać do Belgii, jakem to nawet 

był wyraził Jego Eminencji, i w miesiącu czerwcu podróż Ojca 

Leona na moim miejscu odbyć tam mającego wizytę, już była 

postanowiona i ułożona. Dałem o tym znać siostrom, ale na to 

otrzymałem odpowiedź, gdzie dla słusznych powodów proszą 

mnie bardzo, abym sam przyjechał. Biskup ze swej strony kazał 

mi powiedzieć, że bardzo życzy, abym przyjechał do Belgii, i że 

pragnąłby ze mną o wielu się rzeczach rozmówić. Taki jest stan 

rzeczy. Jego Eminencja sam widzi, że byłem w sumieniu obowią-

zany to wszystko jak najpokorniej, ale i jak najzupełniej, w całej 

prostocie Jego Eminencji przedstawić. 

 Dodam teraz, że ja zawsze gotów jestem do Belgii nie po-

jechać, chociaż w takim razie doprawdy nie wiem, jaką dać rację 

i siostrom, które mnie oczukują i biskupowi, i wielu innym, sa-

memuż nawet Zgromadzeniu, dlaczego nie jadę. Atoli ja śmiem 

mieć tę nadzieję, że Jego Eminencja po poznaniu tego wszyst-

kiego co tu przedstawiłem, a co Mu było nieznanym, uzna za 

słuszną moją podróż i raczy mi o tym dać wiedzieć. Będę tego 

oczekiwał i w każdym razie czynię moją podróż zależną od 

zezwolenia Jego Eminencji. Oto zaś proszę przede wszystkim, 
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aby J.[ego] Eminencja raczył wierzyć w moją najlepszą wolę  

i najszczerszą wdzięczność dla J.[ego] Em.[inencji] za Jego 

prawdziwie ojcowskie dla nas serce, i że nigdy w niczym nie 

chciałbym Go zasmucić lub być przeciwnym Jemu, ale owszem, 

chciałbym zawsze i we wszystkim okazać Mu miłość najpraw-

dziwszą i najgłębszy szacunek i uznanie. Z tymi uczuciami mam 

zaszczyt zostawać. Na ten list ks. kardynał, odwrotną pocztą, 

odpisał mi list, który się tak zaczyna; 

 „Odczytawszy Twój łaskawy list z 29 bm. dziś dopiero (31 

t[ego] m.[iesiąca]) otrzymany, podziwiać musiałem nadzwyczaj-

ną delikatność i względność Twoją dla mojej mało znaczącej 

osoby, ale zarazem nie mogłem nie uczuć głęboko dowodów mi-

łości i przywiązania ku mnie, jakie ten list zawiera. Dziękuję Ci 

za jedno i za drugie.” Dalej we środku: ...„Po objaśnieniach, ja-

kich mi udzieliłeś w swym liście i mnie się zdaje, że umknąć po-

dróży do Belgii dziś nie możesz. Jedźże tam, gdzie czekają na 

Ciebie i biskup, i zakonnice, i prowadź, rozpoczęte dzieło dalej.” 

A na końcu: ...„Bo się lękam stawiać przeszkody dziełu, które 

może podoba się Bogu. Z samego powołania Twego więcej mu-

sisz mieć ode mnie światła Bożego, aby ważne to zadanie rozsą-

dzić i rozstrzygnąć.  

 Życzę Ci więc dobrej i miłej podróży do Belgii i gorąco 

pragnę, aby tamtejszy klimat i sen, i apetyt, i siły Ci przywrócił, 

abyś nam tu z jesienią powrócił czerstwy i długo jeszcze dla 

chwały Pańskiej pracował.  

 Pozdrawiając Cię z głębokim przywiązaniem i nie mniej-

szym poważaniem itd.”  

[ks. Piotr Semenenko CR] 
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116.  List do O. Leona Zbyszewskiego CR (ACRR 3596) 

 

Loreto, 31 lipca 1881 [r]. 

 

 Mój drogi Ojcze Leonie. 

 Żadnym sposobem nie wchodzi mi do przekonania, aby po-

zwolić bratu Michałowi jechać do wód. Już to samo, że taki mło-

dy chłopiec, choćby był najlepszy, będzie gdzieś sam, nie zgadza 

się zgoła z porządkiem zakonnym. Tej jednej racji dosyć, cho-

ciażby ta podróż nie miała ani grosza kosztować Zgromadzenia. 

A dla mnie osobiście jest jeszcze ta racja mojego sumienia, że ta 

kuracja na nic się nie przyda i cały koszt zmarnowany, bo będzie 

dużo kosztowała. Zresztą jakaż kongregacja posyła swoich ucz-

niów, a choćby i ojców do wód na kuracje? To są rzadkie wyjątki 

dla starszych i zasłużonych Ojców. Więc nie mogę się zgodzić na 

tę podróż brata Michała. Urządzenie kolejności wakacji nowicja-

tu i alumnatu zostawiam zupełnie Tobie. Adresu Cechini’ego i ja 

nie wiem. List z Bony odeślę Ojcu Walerianowi. Adrianopolski 

zostawię sobie i sam odpiszę. List do kardynała wysłałem wczo-

raj dopiero, kazawszy bratu Konstantemu zdjąć z niego kopię. 

Miał go dzisiaj z rana. Dzisiaj na Mszy [świętej], może o tej sa-

mej godzinie kiedy go czytał kardynał, ja we Mszy [świętej] go-

rąco tę sprawę polecałem Matce Najświętszej. 

 Brat Konstanty przyjechał dzięki Bogu zdrów i hoży; tylko 

mi przywiózł między banknotami dwie stolirówki della Banca 

Romana, które we Włoszech nie mają kursu, prócz Rzymu. Wek-

slarz chciał 2 liry za zamianę każdej; szczęściem jakiś kupiec 

prowadzący interesy z Rzymem, zmienił mi jedną za 1 lirę. I to 

sobie zanotować nie zaszkodzi. W tych dniach, dziś szczególniej 

zrobiło mi się nieco lepiej, chociaż ze snem jeszcze nie szcze-

gólnie. Piszę współcześnie z tym listem i do siostry Róży. Piszę 

też słówko do br. Kwarzysa, aby na niego włożyć regularne przy-

syłanie mi poczty, bo znowu od dwóch dni, to jest od przesyłki 
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Czasu, ani listu, ani nawet dziennika. Mam nadzieję, że ten list 

zastanie Cię jeszcze w Rzymie mimo to, że już w poniedziałek 

zamierzałeś ruszyć na Mentorellę. Dziękuję serdecznie Panu Je-

zusowi za wszystko co dla Twej duszy czyni, modlę się za Ciebie  

i modlić się będę. Przyciskam Cię do serca. 

Twój w miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr 

 

117.  List do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 343) 

 

Loreto, 5 sierp.[nia] 1881 [r.] 

 

 Mój drogi Ojcze Walerianie. 

 Twój list z 1 sierpnia dzisiaj tu w Loreto otrzymałem. Wysiłek 

rzeczywiście nadzwyczajny, jaki musiałem uczynić, naprzód do wy-

studiowania rzeczy więcej niż przez miesiąc cały, a potem do jej na-

pisania, a nawet do samego powiedzenia, które dobrze mnie zmę-

czyło w danych okolicznościach, że już nic nie powiem o następnym 

obrobieniu i przygotowaniu do druku; to zrobił, że sen zupełnie stra-

ciłem zaraz od początku lipca, a zatem coraz stawałem się słabszy. 

Przyjechałem tu do Loreto 22 lipca i nie byłem zdolny do niczego, 

musiałem się skazać na zupełny odpoczynek. Dopiero od 5 lub 6 dni 

mi lepiej i już zabierałem się pisać do Ciebie, kiedy Twój list mnie 

doszedł. Tym lepiej: wolę, że mnie uprzedziłeś. 

 Miałem tu z sobą przez parę dni O. Leona. Wiedz, że mu po-

wierzyłem teraz nowicjat, czyniąc go rzeczywistym mistrzem nowi-

cjuszów. Ojca Antoniego uczyniłem rektorem alumnatu, który coraz 

wzrasta, a był dotąd sierotą. O. Leon bardzo jest szczęśliwy ze swojej 

cząstki, a tu u stóp Najśw.[iętszej] Panny przepędziliśmy kilka dni  

z sobą bardzo miłych i myślę pożytecznych dla Zgromadzenia i dla 

nowicjatu. 

 Teraz odpowiadam na Twoje propozycje co do O. Pawła. Ko-

chany O. Przewłocki źle robi, że o każdej myśli mojej, jeżeli mu się 
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podoba, donosi jakoby o postanowieniu. Myślałem wprawdzie o mo-

żebności dania O. Pawła do Lwowa, ale alem się na to wcale nie był 

zdecydował. I dziś jeszcze nie jestem zdecydowany. Widzę wielką 

stosowność, niemal konieczność takiego postanowienia, szczególniej 

też po dzisiejszym Twym liście; ale mam z drugiej strony niemalże 

przeważający wzgląd, a tym jest wielkie prawdopodobieństwo, że się 

misja adrianopolska bez O. Pawła nie utrzyma. A upadek misji adria-

nopolskiej byłby upadkiem całego stanowiska, jakie Zgromadzenie  

z łaski Bożej zyskało sobie w kwestii wschodniej w Kościele i przed 

papieżem. Jednakże nie traćmy jeszcze nadziei, a ja mam ją dobrą. 

Już to wiele sprawę ułatwiło, że prawdziwie cudownym natchnie-

niem Bożym dwóch Amerykanów naszych, uczniów filozofii, z któ-

rych jeden jest Alzatczyk i dobrze po francusku umie, zdecydowali 

się przyjąć obrządek bułgarski. A są to rozsądni, gruntowni i zdatni 

młodzieńcy, a przy tym doskonali zakonnicy. Żeby zaś lepiej się 

zbulgarzyć, prosili sami, aby dalej studiów w Rzymie nie odbywać 

jedno [tylko] w Adrianopolu w owym naszym biednym seminarium. 

Kiedym zaś im powiedział, że może przez rok i drugi trzeba ich bę-

dzie użyć do wykładu jakiego przedmiotu w szkole, i to ich nie zra-

ziło, owszem dodało niejako większej gotowości do ofiary. To są 

prawdziwe i nadzwyczajne łaski Boże. Już ich wysłałem do Adria-

nopolu, dodając jednego również porządnego braciszka. Ten nowy 

porządny a domowy żywioł wzmocni niezawodnie moralnie i zakon-

nie misję adrianopolską. To tedy o wiele ułatwia kwestię co do  

O. Pawła, ale jej jeszcze nie rozwiązuje. 

 Trzeba tu koniecznie profesorów, a przynajmniej jednego 

dobrego do seminarium, do teologii dogmatycznej na miejscu  

O. Juliana, a i do innych też przedmiotów do szkoły na miejscu, 

nie powiem O. Pawła, ale aby załatać szczerby rozmaicie kombi-

nując obsadzenie profesur. Mam tedy nadzieję na moją podróż do 

Belgii, albo raczej do Limburgu holenderskiego, gdzie pewni no-

wo zawiązani misjonarze, których dzisiaj historii nie mam czasu 

wypisywać, są z nami związani wielką przyjaźnią i nie wątpię, że 

gotowi do wszelkich usług. Tam mnie wiedzie dobra nadzieja  
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i ten nawet był jeden z głównych powodów i jest mojej podróży 

tegorocznej w tamte strony, przeciwko której niepotrzebnie się 

zżymałeś, mój dobry Ojcze Walerianie, nie znając całego stanu 

rzeczy. Ja Ci to chętnie przebaczam, ale jednak muszę Ci dać tę 

przestrogę, że powstając na niesforność polską i na nieuległość 

władzy, masz jednak i sam żyłkę polską krytykowania władzy ze 

swego stanowiska, a nawet jej potępiania. Czasem mnie aż ude-

rza, że się w tym w sobie nie spostrzegasz. Mówię Ci to w naj-

lepszej przyjaźni. Na dzisiaj dosyć. Jutro da Pan Bóg wyjeżdżam 

stąd na Francję do Belgii i do Holandii. Zresztą i stan zdrowia 

mego tego wymagał. Jeszcze chciałem się zająć tego lata mło-

dzieżą, ale póki mi sen nie wróci nie jestem zdolny do niczego,  

a wiem z doświadczenia, że we Włoszech nie wróci, aż chyba  

w listopadzie lub grudniu. 

 Za pochlebne zdanie o mojej mowie pięknie Ci dziękuję. 

Wiedziałem i czułem, że w tej mowie Pan Bóg dziwnie mi pobło-

gosławił. Ale mi to miło słyszeć od innych, a przed wszystkimi 

innymi od Ciebie. Będę się starał po przybyciu do Paryża zaraz 

Ci napisać. Będę tam zdaje się we środę i kilka dni zabawię. Miło 

by mi było list tam od Ciebie otrzymać. 

   Twój najoddańszy w Jezusie i Maryi ks. Piotr 

 [P.S.] Byłem tu bardzo szczęśliwy w Loreto, a Najśw.[ięt-

sza] Panna bardzo łaskawa dla mnie. Przyciskam Cię do serca. 

Pozdrawiam innych i błogosławię. 

 

118. List do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 344) 

 

Loreto, 6 sierpnia 1881 [r.] 

 Drogi i kochany Ojcze Walerianie. 

 Nim stąd wyjadę prześlę Ci jeszcze słów parę dodatku do 

wczorajszego listu. Otrzymałem Twój program tyczący się Instytutu 

naszego we Lwowie. Jest bardzo dobrze pomyślany i napisany,  
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i z mojej strony mogę Ci go szczerze powinszować. Gdybyś mi go 

był przed wydrukowaniem przesłał, pewno bym ani słowa nie zmie-

nił, a mimo to jednak żałuję, że tego nie uczyniłeś. Nie jest to wy-

rzutem żadnym, ale prostym przypomnieniem, czy przywołaniem do 

porządku. Co uczyniwszy szczerze Ci rzeczy samej winszuję i cieszę 

się z tego aktu. 

 A teraz trzeba, żebyś wiedział, iż na samym wyjezdnym  

z Rzymu do Francji, Belgii i Holandii poszedłem był do kardy-

nała Ledóchowskiego z pożegnaniem. Ten mi natychmiast zaczął 

odradzać tę podróż, i to w sposób tak stanowczy, że gdybym 

chciał był na moim prawie się oprzeć, co mi jedno zostawało, bo 

racje, jak zacząłem dawać nic nie pomagały, wtedy byłoby przy-

szło, jeśli nie do jawnego, tedy niezawodnie do cichego, ale nie-

mniej jednak, stanowczego zerwania. Pan Jezus przyszedł mi do-

prawdy w pomoc w tak krytycznym razie, uczułem, że potrzeba 

zupełnie ustąpić i zgodzić się na radę tak stanowczą kardynała. 

Postanowiłem tedy nie jechać i oświadczyłem to kardynałowi. 

On mnie najserdeczniej uściskał, i radził natomiast jechać do 

Galicji, zwłaszcza że m[onsi]g[no]r Meszczyński nazajutrz tam 

wyjeżdżał. Na razie nie obaczyłem się, tym bardziej, że mój stan 

zdrowia był złym doradcą, i zgodziłem się. Wróciwszy do domu  

i naradziwszy się z O. Leonem, jedynym radcą obecnym, zoba-

czyłem od razu, że podróż do Galicji nie ma sensu, i w tejże 

chwili napisałem list do kardynała z przeproszeniem, i że raczej 

pojadę na odpoczynek i na modlitwę do Loreto. Z Loreto napi-

sałem do kardynała list, który tu przyłączam w kopii (ale w 8 dni 

dopiero po moim tu przybyciu) i otrzymałem od niego odpo-

wiedź, której główne ustępy także tu przyłączam. Ja jadę, gdzie 

miałem jechać, a całe to przejście z kardynałem, które mogło tak 

niekorzystnie się obrócić, obróciło się jak najszczęśliwiej. Dziś 

jesteśmy o setny procent lepszymi przyjaciółmi, a on jest prze-

cież oświecony o rzeczy. Kiedy w mym liście mówię, że cała ra-

da była za moją podróżą nie wyjmuję O. Waleriana, który cho-

ciaż in foro interno jest przeciwny Boussu, na radzie jednak żad-
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nej racji przeciwnej nie dał i zbył sprawę milczeniem. W takich 

razach milczenie jest przystaniem. 

 Posyłam Ci te akta nie tylko, że ten wypadek jest dość waż-

nym w historii Zgromadzenia epizodem, ale i dlatego, abyś się ze 

sprawą zakonnic belgijskich nieco więcej obeznał. W danym ra-

zie, gdybyś się zobaczył z O. Przewłockim podczas jego pobytu 

w Galicji, możesz mu udzielić tej mojej korespondencji z kardy-

nałem. Co do O. Juliana, jakże się on myli! To Ojciec Święty 

sprzeciwił się jego wyjściu za Zgromadzenia, a nie ja. Ja tylko 

podałem sprawę do rozstrzygnienia. To Ojca Św.[iętego] nie 

chce on słuchać. Ja się temu nie będę przeciwił, zresztą i owszem 

napiszę sam do niego, a tymczasem tu mówiłem ks.Dunaj.[ew-

skie]mu, że przystaję na jego wyjście. Rozumie się pod warun-

kami, które kardynał Pecci wskazał, a Ojciec Święty zatwierdzi. 

Nie brać nawet starej „Reguły” i nie zakładać nowych zmar-

twychwstańców. Pozdrawiam, błogosławię i jestem w Jezusie  

i Maryi najoddańszy. 

         ks. Piotr 

 

119. Kserokopia listu
47

 do O. Waleriana Kalinki CR 

(ACRR 345) 

+ 

Paryż, 13 sierp.[nia] 1881 r. 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Na Twój telegram odtelegrafowałem tego samego dnia  

i przyrzekłem Ci w liście dać bliższe objaśnienia. I rzeczywiście 

mam wielkie i słuszne powody, żeby Ci nie dać Ojca Pawła do 

Lwowa, jak Ci to w telegrafie wyraziłem, ale jest sposób zara-

dzenia bardzo dostatecznego Twojej potrzebie, dając Ci O. Ko-

___________ 

47
  Brak w archiwum oryginału listu ACRR 345. Odnaleziono kserokopię tego 

listu, zob. protokół z dnia 28.10.1998 r. 
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brzyńskiego, o czym Ci także telegrafowałem. 

 W chwili kiedy to pisałem (o godz. l-ej) przyniesiono mi Twój 

telegram wysłany dziś ze Lwowa o godz. 9 i 50 minut. Bardzo mnie 

cieszy, że się ta rzecz podobnie ułożyła; i już napisałem telegram do 

O. Tomasza, żeby O. Szymon jechał do Lwowa i przybył tam przed l 

września, który to natychmiast [słowo przekreślone przez autora 

listu] telegram w tej chwili wyprawiam. Dzięki tedy Panu Bogu, że 

się tej rzeczy zaradziło. Jednakże, jakkolwiek mógłbym się teraz 

obejść bez dawania Ci racji, dlaczego nie mogłem zezwolić na 

oddanie O. Pawła do Lwowa, wolę Ci choć już nie tak może ob-

szernie, te racje wystawić, bo pragnę, żeby w każdej rzeczy i w każ-

dym razie było między nami jak najlepsze porozumienie. 

 1. Faktem jest, że na O. Pawle polega cała dyscyplina i peda-

gogiczne prowadzenie zakładu w Adrianopolu. On jeden to umie; nie 

ma innego, który by choć po połowie dobrze umiał dzieci prowadzić. 

 2. Faktem jest, że O. Paweł najlepszym jest nauczycielem  

i najwięcej przedmiotów naucza, bo kiedy inni mają kilka, naj-

wyżej kilkanaście godzin na tydzień, on ma ich trzydzieści. Na 

jego zastąpienie trzeba by ze 3 profesorów. Przy tym jest najbar-

dziej encyklopedycznym, a w niektórych przedmiotach jedynym, 

który je zna. 

 3. Faktem jest, który rachunki na ostatniej Kapitule przed-

stawione i sprawdzone jasno wykazały, że O. Paweł jest jedyny 

w Zakładzie, który się zna na ekonomii. On dopiero przyprowa-

dził wydatki i całą tę stronę do prawdziwego porządku. Pozba-

wiać Adrianopol Ojca Pawła, jest to wystawiać go na nieporzą-

dek, a następnie upadek pedagogiczny, naukowy, ekonomiczny,  

a zatem, na całkowity nieporządek i upadek. Więc proste na-

stępstwo, że w sumieniu zgodzić się na to nie mogłem. To nie 

wszystko, po moim ostatnim liście z Loreto jasno przed oczyma 

stanęło i żałowałem, że Ci dałem wtedy pewną nadzieję, zwła-

szcza że mi strach przyszedł, abyś tej nadziei (pochodzącej z do-
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brej woli dopomożenia, ale która przez wiejadło przeciwnych 

racji nie była przeszła) nie wziął już za zezwolenie, jak mi się 

nieraz ta niespodzianka przydarza. Dzięki Bogu, że do tego nie 

przyszło, a ja nie jestem zmuszony uchodzić za odbierającego to, 

co już dałem. 

 Zresztą, prócz wyżej podanych racji, z których każda by-

łaby sama jedna dostateczną, mam jeszcze wiele innych i waż-

nych, ale już nie mówię o nich. O jednej Ci jednak wspomnę, a tą 

jest O. Pawła sposób pojmowania i usposobienia w kwestii rusiń-

skiej. Chociaż najpoczciwszy w sobie, ale niezawodnie stałby się 

on wkrótce, nie tylko tam dla Ciebie, ale dla Zgromadzenia całe-

go prawdziwym kłopotem. A więc Deo gratias za to, co się stało! 

 Co do mnie przyjechałem tu dopiero 10-go sierp.[nia], to jest 3 

dni temu. Skutek przebycia Alp był niemal cudowny. Po całomie-

sięcznej prawie nieustannej bezsenności, która mnie z nóg zwaliła, 

już w Macon na noclegu trzy godziny spałem, pierwszej nocy w Pa-

ryżu 7, drugiej 8 niemal z rzędu. Anim się mógł spodziewać. Jestem 

znowu na nogach. Nuncjusza widziałem już dwa razy. Podziwienia 

godny to człowiek i wszelkiego uznania, ale o tym za długo byłoby 

pisać. Naszym jest większym niż kiedy przyjacielem, prawdziwym 

bratem. Za trzy lub 4 dni, da Pan Bóg, pojadę do Belgii, a potem do 

Holandii, aby się zetknąć i porozumieć z tymi misjonarzami, o któ-

rych Ci pisałem. Chciałbym jeszcze dzisiaj pisać do O. Pawła, ale już 

nie mamy czasu. Chciałbym go jednak kilkoma słowami pocieszyć  

i pokrzepić, i może jutro czas znajdę. Gasztowt tłumaczy „Mowę” 

moją na francuski. Będzie doskonałe tłumaczenie. Trzeba będzie zro-

bić wydanie porządne polskie. Czas nie da więcej niż sto odbitek. 

Trochę to skąpo. Ale w każdym razie trzeba zrobić osobne wydanie. 

Proszę poradzić, w jaki sposób i czy w Krakowie, czy we Lwowie?  

 Pozdrawiam serdecznie i błogosławię Was wszystkich. Cie-

bie w szczególności do serca przyciskam. 

W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks Piotr 
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120. List do O. Antoniego Lecherta CR (ACRR 3088) 

 

Boussu, 24 sierp.[nia] 1881 [r].  

(Hainaut) Belgique 

 Mój drogi Ojcze Antoni. 

 Jestem tu od 4 dni w Boussu. Jestem ze wszystkiego zado-

wolony i dziękuję Panu Bogu. Spieszę z odpowiedzią na Twój list 

wczoraj otrzymany, wysłany z Rzymu 19-go t. m. Naprzód dziękuję 

Ci pięknie za one listy i z 17-go, i z 19-go. Co zaś do odpowiedzi na 

Twoją prośbę i wstawienie się za bratem Michałem, nie mogę Ci 

odmówić tego o co prosisz, więc niechże brat Michał jedzie. Brat 

Czorba, jeżeli się na to poświęca, może mu towarzyszyć; zrobi dobry 

uczynek.. Co do funduszów, to niech O. Leon wyłoży ze wspólnych 

domowych; bo to byłby pewien rodzaj fikcji odwoływać się do 

osobnych funduszów Czorby, skoro one wszystkie idą na potrzeby 

domu. Piszę o tym słów parę do O. Leona i list do niego przyjdzie 

współcześnie z tym do Rzymu. 

 Jednak między nami mówiąc ja się niczego nie spodziewam po 

owych wodach. Lecz mniejsza o to. Trzeba wyjąć żal możebny z ser-

ca na przyszłość i okazać miłość. Nie piszę więcej, żeby listu tego nie 

opóźniać. Jeszcze raz dziękuję Ci za Twoje dobre listy z 17-go i z 19-

go t. m. i za szczegóły wszystkie, które mi w nich podałeś.  

 Otrzymałem dzisiaj list O. Przewłockiego z Krakowa, z któ-

rego się pokazuje, że zapewne prędzej do Rzymu wróci, aniżeli się 

mu zrazu zdawało. Dom dla nowicjatu jest konieczny. Oprócz Bibu-

łowicza i owego bernardyna, o którym piszesz, jest we Lwowie aż 5 

(na kleryków) kandydatów do nowicjatu, a dzisiaj otrzymałem od  

ks. Laha z Krainy, wstawienie się za jednym Krainczykiem. Pan 

Jezus zdaje się teraz zewsząd nam przysyłać.  

 Wszystkich alumnów i braciszków błogosławię. Pan Jezus  

z nami. 

  W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr 
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121. List do O. Pawła Smolikowskiego CR (ACRR 3419) 

 

Boussu, 27 sierp.[nia] 1881 [r]. 

 Mój kochany Ojcze Pawle. 

 Twój liścik z 18 sierp.[nia] wczoraj otrzymany wielką mi 

sprawił przyjemność, bo mnie objaśnił i ubezpieczył co do spra-

wy lwowskiej i co do skutku moich rozporządzeń. Bardzo mi mi-

ło dowiedzieć się, że przeniesienie O. Szymona nie było mu 

przykre, a z drugiej strony, że jego ubytek z Adrianopola nie 

przynosi wielkiego uszczerbku misji. 

 Od czasu, kiedy wysłałem z Paryża telegram do Adrianopola  

o O. Szymonie niemal co dzień zabierałem się pisać do O. Tomasza  

i zawsze zbywało mi na czasie. Przeproś go bardzo, że tego dotąd nie 

uczyniłem, ale z drugiej strony dla mnie z tego ociągania wynikła 

korzyść, bo gdybym był pisał, byłbym cały list na to obrócił, aby mu 

wytłumaczyć wielką potrzebę posłania Ojca Szymona do Lwowa,  

a teraz pokazuje się to rzeczą niepotrzebną; i byłbym stracił kilka 

godzin czasu. Zabieram się jednak napisać do niego list długi, ale te-

raz będę mu pisał o potrzebniejszych rzeczach, a szczególnie o owym 

domu misjonarskim ks. Jannsena. 

 Ja sam tam pojadę za kilka lub kilkanaście dni, wszystko roz-

patrzę i dopiero zobaczymy, co jest do czynienia. Niechże O. Rafał nic 

nie pisze do owych misjonarzy, bo to przy mojej bytności tu w Belgii, 

nie tylko nie miałoby żadnego sensu, ale miałoby zły sens, boby zna-

czyło, że się nie znosimy z sobą, albo że się nie zważa na przełożo-

nego. Po wierzchu mogliby ludzie tak sądzić, więc strzeżmy się tego. 

Proszę tedy powiedzieć O. Tomaszowi, że ja mu z Holandii doniosę, 

jak stoi ta sprawa i wszelkiego starania dołożę, aby się udała. Ale  

z góry powiadam, że nic na moje staranie nie rachuję. Rachuję jednak 

zupełnie na łaskę Bożą. Albowiem zdaje się, iż przyszedł czas, że Pan 

Bóg nam widocznie pomaga i materialnie na zewnątrz, ale na we-

wnątrz nierównie więcej swoją łaską i błogosławieństwem. Niech 

będzie pochwalony bez końca! Powiedz i to także, że wcale nie stra-
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ciłem nadziei dostania tej zimy pieniędzy na kupienie czyflika dla 

Was. Wskutek tego trzeba by nie zrywać układów z jego właścicie-

lem, ale owszem wypada przeciągać. O innych rzeczych, da Pan Bóg, 

sam napiszę do kochanego i najsroższego O. Tomasza. Ten list wydaje 

mi się dziwnym. Chciałem kilka słów odpisać na Twój liścik, po-

dziękować Ci i dać Wam tymczasowo wiadomości o sobie, a tu nie-

mal wszystko odnosi się do O. Tomasza. Niechże to dobrym sercem 

przyjmie kochany Ojciec, a zarazem zapewnienie całej miłości mojej, 

z którą go najczulej do serca przyciskam. Co do Ciebie, mój drogi 

O. Pawle, przyznam Ci się, że Twoja ucieczka ze Lwowa bardzo 

mnie zabawiła. Wyglądałeś jak Ulysses uciekający z wyspy Cal-

lypso i wzdychający do swojej lubej Itaki. Ty wzdychałeś do 

swoich Bułgarów! Jak to miłość nie daje pokoju, a w przypadku 

umie sobie radzić! A mnie bawi i cieszy Twoja Odyssea. Błogo-

sławię Cię z całego serca. Dom cały i wszystkich w domu po-

zdrawiam i błogosławię. 

  W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr 

 

122. List do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 2041) 

 

Boussu (Hainaut) Belgique, 1 września, 1881 [r]. 

 

 Mój drogi Ojcze Walerianie. 

 Przede wszystkim pięknie Ci dziękuję za obietnicę zajęcia się 

drugim wydaniem mojej „Mowy”. Właśnie skończyłem na jednym 

egzemplarzu przysłanej mi odbitki z Czasu) ostateczne poprawienie 

tekstu „Mowy”, który w kilku miejscach jeszcze okrzesałem, lub wy-

gładziłem, lub uzupełniłem. Czekam tylko, póki mi nie przyślą  

z Krakowa zażądanych przeze mnie kilku innych odbitek, bo na jed-

nej z nich chcę powtórzyć poczynione teraz poprawki i dopełnienia,  

i sobie zachować. Proszę tedy naprzód zaczekać na egzemplarz po-

prawny mowy nim ją dasz w Krakowie do druku. Następnie, zdaje 

mi się, że to za mało 500 egz., jak Ty chcesz, żeby odbito, mnie by 
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się zdawało przynajmniej z 1.000, bo to i o propagandę chodzi. 

Nareszcie mały format mniej mi się podoba, chciałbym taki in 8
o
, jak 

jest Twojej mówki ślubnej, rozumie się innym drukiem (nie cursive), 

ale równie wielkim lub o jeden numer większym. Te są moje w tej 

sprawie główne pragnienia i prośby. Chciałbym mieć przy tym parę 

egzemplarzy na cienkim papierze, a z tuzin na tęgim i jak najlep-

szym. 

 Donoszę, że znajomy Ci dobrze Gasztowtt w Paryżu tłuma-

czy moją „Mowę” na francuski, i że myślę za powrotem do Pa-

ryża zająć się jej wydaniem. Tłumaczenie będzie klasyczne, ale 

już z pierwszych rozdziałów widzę, że po francusku mowa traci 

wiele z tego pewnego sobie właściwego charakteru, który ma  

w polskim języku. Trudno, francuszczyznę nie można zrobić pol-

szczyzną. 

 Mam nadzieję, że dotąd O. Szymon już stanął we Lwowie  

i żeś rad jemu. Miałem wiadomości z Adrianopola, że swoje 

przeniesienie z weselem przyjął, a to już rokuje, iż będziesz miał 

w nim dobrą pomoc. Bardzo mnie pocieszysz dając mi pomyślne 

o tej rzeczy wiadomości. 

 Co do nowego postulanta Leopolda odtelegrafowałem Ci 

natychmiast, że możesz mu dać sutannę, ale bez paska. Racje tej 

rzeczy łatwo pojąłeś. Pasek znaczy nowicjat. Otóż, choćby nawet 

nowicjat był ustanowiony we Lwowie (co nie jest), paska nie mo-

żna by od razu dawać postulantowi, czyli raczej homini seculari, 

bez przeprowadzenia go przez postulat. Tym bardziej, kiedy no-

wicjatu we Lwowie nie ma. Proszę też o tym pamiętać, że nie 

można stwarzać nowicjatu dowolnego dla jednego nowicjusza 

bez jakiegoś szczególnego pozwolenia papieża, tak jak nie można 

erygować zwykłego nowicjatu bez podobnegoż tą razą kano-

nicznego zatwierdzenia. Nic tedy nie zostawało, jedno [tylko] po-

zwolić Ci przyjąć Leopolda na postulanta z tym dodatkiem, żeby 

go oblec w sutannę, co się nie przeciwi ustawom żadnym wyraź-

nym. To też uczyniłem. Już poczta dzisiejsza ku Austrii nieza-
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długo odchodzi, więc na tym przestanę. Jutro, da Pan Bóg, przej-

rzę jeszcze Twoje ostatnie listy, czy nie ma czego do załatwienia 

i da Bóg napiszę. 

 Przyłączam tu list do O. Przewłockiego, który mi pisze, że do 

Ciebie wyjeżdża. W tym tedy liście znajdziesz kilka jeszcze rzeczy, 

których w tym nie ma, a które Ciebie obchodzą. Przypominam i pro-

szę, abyś pokazał O. Przewłockiemu moją korespondencję z kardy-

nałem Ledóchowskim przed wyjazdem z Loretu. Bardzo Cię ser-

decznie pozdrawiam i do serca przyciskam. Wszystkich pozdrawiam 

i błogosławię. 

W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr 

 [P. S.] Na czele francuskiego wydania chcę postawić foto-

grafię, zdjętą z obrazu podług fresku współczesnego w kościele 

ś[w]. Klemensa, wyobrażającą ś[w]. Cyryla i ś[w]. Metodego,  

a wśród nich nieco wyżej postawionego ś[w]. Mikołaja papieża. 

Będzie to piękny nagłówek do „Mowy”. Mogę mieć tych foto-

grafii z Rzymu ile zechcę, za małą cenę. Czy nie można by podo-

bnie ozdobić i polskiego wydania? Pan Jezus z nami. 

 

123. List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 346) 

 

Boussu (Hainaut) Belgique, 1 września 1881 [r.] 

 

 Mój drogi Ojcze Walerianie. 

 Twój list z Krakowa, pisany 27 sierpnia, wczoraj tu otrzy-

małem, a poprzedni przed 10 dniami w Paryżu. Z tego, co piszesz 

pokazuje się, że i założenie nowicjatu w Krakowie, które było 

dalszym naszym zamiarem i zakładanie parafii, o co nam na po-

czątku chodziło, równie są na obecną chwilę niepodobne tamże. 

Czy po chwilowym, a choćby i stanowczym nie udaniu się  

w Krakowie, zaraz mamy brać się do czegoś podobnego we Lwo-

wie, tego nie chcę w tej chwili przesądzać ani na jedną, ani na 



 

236 

drugą stronę. Da Pan Bóg, jak się zbierzemy na nowo w Rzymie 

naradzimy się o tym i Pan Bóg nas wspólnie oświeci. Dziś nie ma 

o czym myśleć, to jest nie ma nic w tej mierze ani do stano-

wienia, ani do czynienia. 

 Dziękuję Ci pięknie za udzielenie mi listu pisanego do Cie-

bie przez O. Kalinkę 26 sierp.[nia]. Racje, jakie on tam przedsta-

wia za otworzeniem nowicjatu we Lwowie mają swoją wagę, ale 

nie są wcale naglące i będziemy się mogli nad nimi spokojnie  

w Rzymie zastanowić, rozważając razem i przeciwne. Tu tylko 

jedno powiem, że nie widzę wcale, aby otworzenie nowicjatu we 

Lwowie pociągnęło za sobą w bliskiej przyszłości, jak się on wy-

raża, przydzielenie nam parafii. Parafię mogą nam przydzielić  

i bez nowicjatu, a nawet taki porządek jest prostszy, abyśmy na-

przód mieli parafię, a potem nowicjat, jakeśmy to właśnie o Kra-

kowie myśleli. W każdym razie bardzo sobie tego życzę i proszę 

kochanego O. Kalinkę, aby tych dwóch rzeczy nie czynił zale-

żnymi jednej od drugiej. To byłoby przesądzeniem naszym wła-

snym. Trzeba się do okoliczności zewnętrznych zastosować,  

a nie do naszych własnych projektów. Przez okoliczności zew-

nętrzne objawia się zwykle wola Boża. Za pierwszeństwem pa-

rafii to przemawia, że już nam jest jakoby ofiarowaną. Ale mniej-

sza o to, mnie tylko o to idzie, aby niczego nie przesądzać. 

 Bardzo mi miłym było, co w pierwszym liście pisałeś, że 

wszedłeś w dobry i bratni stosunek z zacnymi karmelitkami. Bę-

dę się starał kilka słów do nich w tych dniach napisać, bo już 

bardzo dawno nie pisałem, a jak będziesz wracał nie zapomnij 

wstąpić do nich i przeprosić, jeżeli bym jeszcze nie napisał, dając 

za przyczynę, żem ogromnie tu zajęty. Wiesz, że w Rzymie 

zacząwszy od świąt słowiańskich zacząłem być bezsennością 

trapiony, która coraz się wzmagała. Nic nie pomógł wyjazd do 

Loretu i dwutygodniowy tam mój pobyt, byłem niemal zupełnie 

bez snu, a przez to coraz słabszy i ledwie się na nogach trzyma-

łem. Opuszczałem Włochy (6-8 sierpnia) przy 32 stopniach 
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Reaumura. Nazajutrz w Macon miałem ich 14-15 w Paryżu były 

dni, gdzie z rana spadało aż do dziesięciu. Pierwszej zaraz i dru-

giej nocy po 7 i 8 godzin z rzędu spałem i zmianę temperatury 

dość cało przeszedłem, a siły w parę dni mi wróciły. Dopiero  

w dzień mego wyjazdu do Belgii przeziębiłem się i tu przyje-

chawszy musiałem do łóżka się położyć, czyli raczej nazajutrz  

z łóżka nie wychodzić i pięć dni w nim przeleżeć. Ostatnich parę 

było raczej dla ostrożności. Teraz znowu mi dobrze. Ale główna 

rzecz, to że mi sen wrócił. Deo gratias! Tu wszystko dobrze, 

bardzo nawet dobrze zastałem. Myślę, że Pan Bóg dobrą i piękną 

przyszłość temu dziełu gotuje, i że będzie rzeczywistą dla nas po-

mocą. Miałbym wiele do pisania, ale właśnie, dlatego że wiele 

trudno dziś rozpoczynać. Biskupa dotąd nie widziałem, bo zwi-

chnął sobie nogę w Malines i dopiero pojutrze będzie u siebie  

w Tournay. Wtedy do niego, da Pan Bóg, pojadę. Następnie 

udam się, za łaską Bożą, do misjonarzy w Steyl w Holandii,  

o których w Rzymie mówiliśmy. Takie są wiadomości o mnie  

w tej chwili. Prócz tego mogę powiedzieć, że mam niemałe na-

dzieje, ale i na tym przestać, bo dlatego że to nadzieje lepiej  

o nich nie mówić, a zostawić ich ziszczenie Panu. On ma swój 

tempus i momenta. 

 Czekam od Ciebie dalszych wiadomości, a przy tym żal 

wyrażam, że nic mi o swoim zdrowiu nie pisałeś, o którym nie 

zapomnij mi donieść. Pan Jezus z nami. Przyciskam Cię do serca 

i jestem w miłości Jezusa i Maryi. 

       Twój najoddańszy ks. Piotr 

 

124. List do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 347) 

 

Steyl niedaleko Venloo w Holandii, 17 września 1881 [r.] 

 

 Kochany i drogi Ojcze Walerianie. 

 Już kilka dni, jak Twój list otrzymałem. Byłem jednak w ciąg-
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łych podróżach w tych dniach, a wczoraj przyjechałem tutaj do tych 

przezacnych misjonarzy. Dzisiaj dopiero mogę się zabrać do napisa-

nia Ci słów kilku. 

 A naprzód szczegół odrębny. Pisał mi spod Chełmży (przy 

Toruniu) pan Cieluchowski, rządca jakichś większych dóbr,  

z prośbą przyjęcia do zgromadzenia, choćby do posług, bo pra-

gnie pracować nad zbawieniem duszy. List logicznie i dobrze po 

polsku napisany; powiada jednak, że odbył tylko wiejską, a po-

tem wojskową szkołę, więc łaciny się nie dotknął, a ma lat 40. 

Odpisałem, że możemy go przyjąć tylko na brata, a będziemy się 

starali dać mu odpowiednie miejsce. Jeżeli się zgodzi. Sądziłem, 

że lepiej nie sprowadzać go do Rzymu, ale posłać do Ciebie; mo-

że odbyć u Ciebie nowicjat, a być Ci wiele przydatnym, bo zdaje 

się porządny człowiek. Co ty na to? 

 18 września. Napisałem powyższy ustęp wczoraj wieczo-

rem już przy zmroku, lękając się, abym nie zapomniał odkłada-

jąc. Przepraszam za bazgraninę. Teraz do Twego ostatniego listu 

z 6 września. Że odmówiłeś ks[ię]ciu Tadeuszowi L. na ten rok 

przyjęcia syna, to dobrze zrobiłeś, bo na przyszły rok już zapew-

ne nie będzie mowy o tym. Malec ten jest niezmiernie rozpusz-

czony (toż i brat jego), chociaż podobno ze swawoli tylko, ale dla 

niego jednego potrzeba by było dwóch pedagogów. Jeden tylko 

fakt przytoczę. Za przybyciem guwernantki Angielki do domu, 

on z bratem powiedzieli sobie bez żadnego innego powodu prócz 

swawoli: „a gdybyśmy ją wzięli we dwa baty?” I upatrzywszy 

okoliczność, porządnie ją zbili, a Angielka natychmiast z domu 

uciekła. Tym sposobem, gdyby obaj do nas przybyli, to i trzech 

pedagogów nie byłoby dla nich jednych dosyć. Zresztą, na przy-

szły rok zobaczymy, co będzie do zrobienia, bo myślę, że do tego 

czasu będziemy się widzieli. I tu Ci powiem, że mi się bardzo 

uśmiecha myśl przez Ciebie do listu wtrącona abym, jeżeli tylko 

Pan Bóg da zdrowie, przyszłej wiosny na poświęcenie domu do 

Lwowa zjechał. Wtedy będziemy mieli, da Bóg, porę stosowną 
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do porozumienia się, czy można myśleć o założeniu Instytutu dla 

młodzieży polskiej. Ten zamiar, zdaje mi się hazardu pełen, ale 

kto wie? Jeżeli Panu Bogu się podoba, to wszystko pójdzie. 

 Co do brata Leopolda i paska, jaki mu dałeś, nic się złego 

nie stało, skoro mu oświadczyłeś, że to nie nowicjat. Niechże go 

nosi. A czy ów Cieluchowski z pod Torunia nie będzie go mógł 

za kilka miesięcy zastąpić? Wtedy mógłby wcześniej przybyć do 

Rzymu na rozpoczęcie nowicjatu, bez potrzeby udawania się do 

papieża o dyspensy, o których mi piszesz. 

 Nie miałem czasu zawiadomić O. Waleriana, że może zło-

żyć ową sumę 5.000 fl. w Krakowie, ale sądzę, że on sam wziął 

to na siebie, bo przecież złożenie w Krakowie nie jest użyciem 

jeszcze tej sumy, więc nie przechodzi zwykłej atrybucji proku-

ratora, szczególniej w nagłym razie. Z tego widzisz, że nie trudno 

mi tej sumy Tobie na raz konieczny ustąpić; tylko mnie nie cie-

szy Twoje zanadto zatroskane przewidywanie tych razów kry-

tycznych, w których nie rachujesz na pomoc Bożą, i to po tylu 

dowodach sobie samemu w tej sprawie danych, że Pan Bóg o niej 

pamięta. 

 Niedobrze rozumiem, co o powtórnym wydaniu mojej „Mo-

wy” piszesz. Powiadasz, żeby opuścić napis „Kazanie”; ależ tam 

tego napisu nie ma, tylko jest „Mowa pochwalna”, a ten zdaje mi 

się może dobrze zostać. Co do ryciny nie chcę bynajmniej, żeby 

była tam u Was robiona; przysłałbym 1.000 egzemplarzy fotogra-

fowanych z owej rzymskiej, o której pisałem. Zresztą wkrótce Ci 

przyślę egzemplarz odbitki z Czasu z dodatkami i poprawkami 

(niewielkimi) do tej nowej edycji. 

 Bardzo bym sobie życzył przeczytać owe artykuły Koźmia-

na, o których wiedzieć dajesz i proszę o ich wszystkich przysła-

nie. Ciekawy zarzut: „...rzeczy zaczętych nie umiecie kończyć!” 

Jeżeli myślał o Wołkowcach, to by prędzej mógł powiedzieć „nie 

umiecie zaczynać!”, bośmy tam przecież nic nie zaczęli napraw-
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dę, a jeśli o Lwowie, to niechby poczekał. Ale ja to mówię sine 

ira, i nie będę się na p.[ana] Koźmiana gniewał za to, a tym mniej 

upominał się o niewczesny pośpiech. Niech o nas, albo na nas 

mówią co chcą, nam milczeć, a tymczasem robić. Jesteś przeciw 

kupowaniu domu w Rzymie i zawsze ze względu na finanse. Dla 

mnie w tych rzeczach jeden tylko wzgląd rozstrzyga o rzeczy, czy 

rzecz potrzebna? Dom na nowicjat jest potrzebny i konieczny; jeżeli 

tak jest, to i finanse już są, bo nasze finanse u Pana Jezusa i w każ-

dym razie możemy wystawić weksel na jego kasę - na rzecz po-

trzebną. On z pewnością wypłaci. Tak jesteś w tym nie zaufaniu 

uparty, mój bardzo kochany Ojcze Walerianie, że na samego się-

bie jesteś okrutny zawsze ze względów na finanse. A ja Ci tu 

jeszcze więcej stawię prawidło jedyne w postępowaniu. Jeżeli 

rzecz potrzebna, to finanse już są: potrzeba jechać Ci dla zdrowia 

do Meranu, więc bierz pierwsze pieniądze jakie są w kasie i jedź. 

Nazajutrz będą w kasie inne na ich miejsce. Proszęż podług tego 

postąpić. 

 A teraz odpisawszy Ci na wszystko dodam, że moje zdro-

wie, dzięki Bogu, dobrze się utrzymuje dotąd. Kończę tu, jak mo-

gę prędko, żeby nie przeciągać pobytu ku zimie. Tu u tych po-

czciwych bardzo misjonarzy jeszcze się dobrze nie rozpatrzyłem. 

Co z tego najprzyjaźniejszego stosunku będzie dalej, jeszcze nie 

wiem, ale pomocy dla nas w obecnej chwili dać nie będą mogli, 

bo chociaż prześliczny zakład, ale sami w tych początkach po-

trzebują pomocy. W każdym razie nie żałuję, że tu przyjechałem, 

bo ten stosunek wygląda na coś dobrego na przyszłość. Przyci-

skam Cię do serca mój dobry O. W.[alerianie] i wszystkich z duszy 

błogosławię. 

W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr 
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125.  List do O. Michała Brzezińskiego CR (ACRR 2143) 

 

Steyl, niedaleko Venloo w Holandii, 17 września 1881 [r]. 

 

 Mój drogi Ojcze Michale. 

 List Twój z 31 sierpnia niedawno otrzymałem, bo mnie musiał 

gonić, a otrzymawszy ja znowu byłem w podróżach i dziś dopiero 

swobodniej odpisać mogę, choć w kilku słowach. A dlatego w kilku, 

bo nie wiem, czy Cię ten list jeszcze w Kurniku zastanie, i czy niena-

daremno piszę. Zgadzam się z Tobą na zasadę, że Cię tam trzeba 

umieścić, gdzie najlepiej możesz pracować ze względu na Twoje 

zdrowie. I dlatego zdaje się, że to najlepiej by było w Galicji. Prag-

nąłbym jednak, żebyś w tej chwili do Galicji nie jechał, dlatego że  

w tej chwili nie ma tam miejsca odpowiedniego dla Ciebie. Wolał-

bym, w ostatnim razie, żebyś na zimę pojechał do Rzymu, a czekał 

tam wiosny, bo na rok przyszły mam nadzieję, żeby się miejsce 

odpowiednie w Galicji znalazło, jeżeli się nasze zamiary udadzą. 

Jednakże wolałbym jeszcze bardziej, jeżeli tylko rzecz możebna, 

abyś w Kurniku pozostał i tam oczekiwał dalszego przeznaczenia. 

 Mam nadzieję, że dzisiaj przy zmienionych stosunkach rzą-

du pruskiego z Rzymem łatwiej Ci będzie utrzymać się w Po-

znańskiem. Jeżeli więc tylko rzecz możebna, proszę pozostań  

w Kurniku. Szkoda, że mi nie napisałeś, czy masz jakie stosunki 

z hrabią Zamojskim, bo bym do niego z podziękowaniem napisał. 

A tak muszę tylko ten list do Ciebie zamknąć pod jego kopertą. 

 Przyciskam Cię do serca mój drogi Ojcze Michale i z całej 

duszy Ci błogosławię. 

W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr 
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126. List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 348) 

 

Steyl pres Tegelen (Hollande), 19 września, 1881 [r.] 

 

 Mój drogi Ojcze Walerianie. 

 Już musisz być w Rzymie. Zbliża się Święty Michał i straszno 

mi się zrobiło, czy O. Luigi nie zapomniał tego roku o Mentorelli, 

ponieważ Ciebie w Rzymie nie było i nikt zapewne o Mentorelli nie 

pomyślał. 

 Razem z Twoim listem ze Lwowa z 5 września, za który 

pięknie dziękuję, otrzymałem list od O. Kalinki, w którym mię-

dzy innymi powiada, że Cię prosił o złożenie w Krakowie 5.000 

fI., które miałeś z sobą. Jeżeli to zrobiłeś, nie mam nic przeciwko 

temu, ale wolałbym, żebyś był tego nie zrobił, bo O. Kalinka ma-

jąc te pieniądze nie będzie miał innych, Pan Jezus mu ich nie 

przyśle, bo nie miał w Nim ufności; i tym sposobem tracimy 

5.000 fI. To czysty zysk zapobiegliwego troskania się Ojca Ka-

linki kochanego. Że go też nie mogę nauczyć zaufania w Panu, 

którego brak w tym razie tym gorszy, że już od Pana dostał dzie-

więć dziesiątych potrzebnego grosza; nie mógł się zdobyć na 

ostatnią jedną dziesiątą zaufania. 

 Napisałem mu z tego powodu słodko upominający list,  

w którym mu raz jeszcze wystawiłem prawidło, jakiego w na-

szym postępowaniu zawsze powinniśmy się trzymać my zmart-

wychwstańcy, oparci na doświadczeniu lat przeszło czterdziestu. 

Tam, gdzie jest wydatek potrzebny śmiało iść naprzód; Pan Jezus 

pieniądze przyśle. Wskutek tego prawidła dyspensowałem O. Ka-

linkę od skrupułów pojechania w październiku do Meranu. Nie 

chciał jechać, bo wydatek; kazałem mu jechać, bo rzecz potrzeb-

na, bo doktor mu radzi. 

 To samo prawidło trzeba zastosować do kupna domu  

w Rzymie na nowicjat. Pan Bóg nam przysyła nowicjuszów, któ-
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rych nie możemy pomieścić u ś[w]. Klaudiusza, więc trzeba 

innego domu. Lecz, czy kupić, czy nająć? Nie ma żadnej racji za 

najęciem, racji dobrej; wszystkie zasadzają się na przypuszcze-

niach, że kiedyś w przyszłości znajdzie się lepszy dom i lepiej się 

go kupi. Ale kto za to ręczy? Równym prawem można przypu-

ścić, że coraz gorszy dom znajdziemy i coraz gorsze warunki 

kupna. Trzeba patrzeć na rzeczywistość, na obecność. Dom jest 

potrzebny, prawdziwie potrzebny i to na teraz, więc trzeba go te-

raz kupić. A jak to uczynimy z wiarą w Pana Jezusa, Pan Jezus 

pieniądze przyśle. Dla tego tedy powodu przed paroma dniami 

pisałem do O. Leona, aby nie przestawał domu szukać, a zarazem 

kazałem mu Ciebie prosić, abyś mu w tym pomagał, to jest ze 

swej strony zajął się tym stanowczo. Pan Jezus przysyła wciąż 

nowicjuszy. Oto jest list od ks. Laha o nowym, otrzymany już 

blisko miesiąc temu. Odpisałem, że może przyjechać do Rzymu 

na rekolekcje. Posyłam Ci ten list, żebyś wiedział o rzeczy  

i zarazem zawiadomił O. Leona, aby kandydata jak przyjedzie, 

wziął na rekolekcje i zobaczył, czy ma powołanie. Cieszę się, że 

wznowiłeś sprawę swego obywatelstwa w Galicji. Tą razą po-

winno się udać. 

 Tu mi bardzo dobrze u tych poczciwych misjonarzy. Ale jest 

ich wszystkiego czterech tylko, a dom ogromny, 150 mieszkańców, 

jest całe gimnazjum i seminarium, profesorowie zaś najęci. Więc oni 

nam pomocy w tej chwili udzielić nie mogą. Z przełożonym jednak, 

czyli raczej fundatorem, człowiekiem rzadkich przymiotów, wsze-

dłem w ścisłą przyjaźń, i zdaje mi się mocno, że to się stało z woli 

Bożej. Co będzie dalej zostawiam Panu. Zostanę tu jeszcze, jeśli da 

Pan Bóg, dni kilka już to z powodu Przełożonego, już to w za-

miarze dokończenia „Reguły”, to jest przygotowania do druku. 

Zmianę redakcji w jednym czy dwóch punktach prześlę Wam  

w tych dniach do przejrzenia. Z powrotem wstąpię do Boussu  

i do Paryża, a potem do Rzymu,  gdzie z łaską Bożą mam nadzie-

ję stanąć jeszcze w pierwszej połowie października. Zdrowie mi 

służy dzięki Bogu, a z drugiej strony, po ogromnych słotach  
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w Belgii od mego tu przyjazdu już trzeci dzień mamy piękną 

pogodę. W Belgii wszystko się dobrze ułożyło, ale za wiele było-

by pisać i prawie niepodobna przez listy. Zresztą nie ma nic 

nagłego i będzie czas opowiedzieć wszystko. Niechże Pan Jezus 

będzie za wszystko pochwalony. Pozdrawiam i błogosławię 

wszystkich. Ciebie przyciskam do serca. Pan Jezus z nami. 

 W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr 

 

127. List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 3531) 

 

Boussu, 27 września 1881 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Władysławie. 

 Właśnie chciałem pisać do Ciebie upominając się o przy-

słanie dzienników, kiedy dziś z rana otrzymałem list od Ciebie  

i dzienniki. Pięknie dziękuję. Co do mnie, przyjechałem tu wczo-

raj ze Steyl, jak Ci to pisałem. Zadowolony jestem zupełnie  

z mojej podróży, a nawet z jej rezultatów. Przywiozłem tu z sobą 

stamtąd księdza William Duninn, Irlandczyka, którego w Steyl 

spotkałem dziwnym, a niezawodnie opatrznym zbiegiem okolicz-

ności. Odbył on swego czasu wszystkie nauki w Rzymie w Pro-

pagandzie przez lat 9, całą też filozofię i teologię, w której jest 

doktorem i będzie, jak może być, najzdatniejszym do zastąpienia 

O. Felińskiego w Adrianopolu i do prowadzenia nauk w semi-

narium. Bardzo chętnie do nas się przyłączył jako współpraco-

wnik, jest rozumnym i dobrym człowiekiem, ma lat 44. Ma na-

dzieję, że z czasem, jak nas pozna, połączy się bliżej z nami 

wstępując do Zgromadzenia. 

 W Steyl w Holandii umyślnie kilka dni dłużej przesie-

działem, żeby przygotować „Regułę” do druku, co też mi się uda-

ło z łaski Bożej. Teraz użyłem ks. Wilhelma, bo tak go odtąd na-

zywać będę, do przepisywania na czysto do druku naszej „Regu-
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ły” i myślę, że to skończy do soboty. W sobotę tedy, da Pan Bóg, 

sam pojadę do Tournay, aby tam „Regułę” wydrukować, a ks. 

Wilhelma mam zamiar wysłać do Adryanopola. Ale jaką drogą? 

Chciałem przez Wiedeń, ale nie umiejąc ani po niemiecku, ani 

tym bardziej po rumuńsku lub turecku, byłby (i już jest na myśl 

samą) zakłopotany taką drogą. Najlepsza tedy droga jest statkiem 

przez Marsylię, zwłaszcza że jako dla misjonarza może by na 

statku z Marsylii można wyrobić zniżenie ceny lub też darmo 

przejazd. Mam nadzieję, że kochany Kosiłowski potrafi to sku-

tecznie załatwić. Bądź tedy łaskaw zająć się tym interesem i dać 

mi znać jak najprędzej o skutkach. Resztę kosztów przejazdu, 

albo i wszystkie, jeśli potrzeba będzie, ja sam opędzę z owego 

tysiąca franków, które mi wręczyłeś, a z których 400 już posła-

łem do Rzymu. Prócz tego, gdyby się jechało przez Rumunię  

i Turcję koniecznie potrzebny jest paszport, którego jako Anglik 

ks. Wilhelm nie ma. Przez Marsylię, zdaje mi się, że go nie po-

trzeba. W ostatnim razie, zdaje mi się, że ks. Wilhelm najłatwiej 

go otrzyma od ambasady swojej w Paryżu. 

 Tyle co do tej sprawy. Jest inna: wyjazdz Boussu obu matek 

dla widzenia się z ojcem Sylwii w Hiszpanii. Ułożyliśmy się, że 

ja tu będę bawił do soboty 1 października. Że w następnym ty-

godniu, kiedy będę drukował „Regułę” w Tournay one tu przy-

gotują wszystko (między innymi wystawę ornatów sporządzo-

nych przez damy tutejsze), a nareszcie w następnym tygodniu, 

koło 15 paźdz.[iernika], wyjadę do Paryża, gdzie mnie zapewne 

jeszcze zastaną. Ja z mojej strony w przyszłą niedzielę (2 paź-

dz.[iernika]) wyjadę do Tournay, tam przez tydzień zabawię, by 

się zająć drukiem, a skończywszy, koło 11 albo 12 paźdz[iernika] 

pojadę wprost do Paryża. Zdaje mi się jednak, że to się nie uda, 

że one tu dłużej zostaną niż do 15 października, a ja najdalej mię-

dzy 15 a 18 paźdz.[iernika] muszę wyruszyć do Rzymu, i że się 

w Paryżu nie spotkamy. Ale mniejsza o to, kiedy mamy się wi-

dzieć potem na dobre w Rzymie, a ja Ci o tym piszę głównie, aby 

Ci dać wiedzieć o tym, co się tu zamierza. Zresztą udzieliłem 
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matkom wiadomości o tym, że ich listy bardzo serdecznie przy-

jąłeś; z czego one bardzo rade. Mój Boże! Jaka to zmiana zaszła! 

Czym się ja mógł spodziewać tego przyjeżdżając tu z Rzymu?  

I jakie dziwne sposoby znajduje Pan Jezus, aby przyjść do tego, 

czego pragnie! Kto by się spodziewał, że pani Borzęcka będzie 

Jego w tym narzędziem? I ile to może prawdziwa miłość razem  

z prawdą! Odsyłam Ci listy obu matek. 

 Pozdrawiam serdecznie ks. Wabnera. Toż kochanego pana 

Ildefonsa i polecam mu bardzo interes naszego misjonarza jadą-

cego do Adrianopola. Ciebie mój drogi Ojcze Władysławie przy-

ciskam do serca i błogosławię z całej duszy. 

Najoddańszy w miłości Jezusa i Maryi ks. Piotr 

 

128. List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 349) 

 

Boussu, l paźdz.[iernika]1881 [r.] 

 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Otrzymuję w tej chwili Twój list z 28 i 29 września, dobry  

i poczciwy, za który Ci serdecznie dziękuję. Ten list i drugi, któ-

ry z rana od O. Leona otrzymałem czynią zmianę w moich pro-

jektach. Już nie zatrzymam się w Tournay, aby dopilnować druku 

„Reguły”, którą do druku przygotowałem, ale uważam za potrze-

bne, jak najprędzej wrócić do Rzymu. Jak się zobaczymy, to Ci 

jeszcze lepiej podziękuję za wszystko, co w Twoim liście dobre-

go się zawiera, i mam dobrą nadzieję, że łatwo przyjdziemy do 

porozumienia się we wszystkim. Cieszy mnie bardzo, że wszyst-

ko z Panem Jezusem w tej rzeczy robisz; Pan Jezus niezawodnie 

najlepiej nas połączy. Przyciskam Cię do serca. 

Twój w miłości Jezusa i Maryi ks. Piotr 
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129.  List do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 350) 

 

Paryż, 7 paźdz.[iernika]1881 [r.] 

 

 List Twój z 27 września, kochany mój i drogi Ojcze Wa-

lerianie, dopiero przedwczoraj tu odebrałem. W Steyl już mnie 

dawno nie było, kiedy tam przyszedł, musiał więc mnie gonić po 

różnych miejscach. 

 Po wyprawieniu mego ostatniego do Ciebie listu właśnie ze 

Steyl, doczekałem się tam pewnego misjonarza Anglika, który 

tam przybył na obejrzenie zakładu i zarazem odbycie rekolekcji. 

Jest dawnym uczniem Propagandy, gdzie przebywał przez lat 9  

i prócz humaniorów, retoryki, odbył dokładnie filozofię i teolo-

gię, i wyszedł stantąd z doktoratem i medalami. Z tym się pozna-

łem, a on nas już znał dobrze. Zgodził się on bardzo chętnie poje-

chać na profesora do Adrianopola, a ma być znakomitym profe-

sorem filozofii i teologii, jak o tym świadczą okazane przezeń 

zaświadczenia. Zresztą był w Ameryce w naszym Kolegium  

w Kentucky przez 3 lata profesorem i żałuje, że nasz dom opu-

ścił, a myśli, że teraz opatrznym zdarzeniem Pan Bóg go znowu 

do nas przysyła. Mam nadzieję, że Pan Bóg temu pobłogosławi. 

 W Steyl kilka dni przesiedziałem, bo korzystałem z okazji 

(chcę powiedzieć z zupełnej samotności), aby przygotować do 

druku „Regułę”. Za łaską Bożą dokonałem tego. Wtedy wróciłem 

do Boussu, aby tam załatwić co jeszcze pozostawało, a tymcza-

sem mój Anglik całą „Regułę” na czysto przepisał. Trwało to dni 

cztery. Nazajutrz chciałem jechać do Tournay, aby tam w dru-

karni Desclee „Regułę” wydrukować, co w tak wielkiej drukarni 

mogłoby się było załatwić w kilka dni, ale na samym wyjezdnym 

otrzymałem z Rzymu listy, które mi jasno pokazywały, że trzeba 

jak najprędzej wracać do Rzymu. Przetoż wyrzekłem się tego za-

miaru, jako też kilku wizyt niekoniecznie potrzebnych, odbyłem 

dwie, które były konieczne, co mi zabrało dwa dni czasu, i 4-go 
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paździer.[nika] przyjechałem do Paryża. Pozajutro chcę ruszyć da 

Bóg do Rzymu. Przyłączam tu poprawiony egzemplarz odbitki  

z Czasu. Proszę się tedy zająć tą rzeczą według tego, co dawniej 

pisałem. Może by dobrze było zrobić małą przedmowę tłumaczą-

cą okazję, powody, okoliczności wśród których ta mowa powsta-

ła. Co Ty na to? Tylko kiedy to napiszę? W każdym razie w Rzy-

mie dopiero. Piszesz mi przeciwko kupnu domu na nowicjat  

w Rzymie. Jedna tylko racja zdaje mi się mówić przeciw: mo-

żebny wyjazd w tej chwili Papieża. Ale zobaczę to lepiej na miej-

scu, da Pan Bóg. Co do potrzeby kupienia, ona jest dla mnie wi-

doczną, bo przecież ciągle najmować nie możemy. A Pan Bóg 

nam przysyłając nowicjuszów razem pokazuje, że przyśle i na 

pomieszkanie dla nich. Zresztą zobaczymy. 

 Podanie petycji o pomoc dla nas do Sejmu było zrobione 

bez mego pozwolenia, a jest aktem, którego odpowiedzialność 

spada na całe Zgromadzenie. Więc nie mogę pochwalić, że to 

beze mnie uczyniłeś; owszem muszę z obowiązku upomnieć się  

o moje prawa i prosić Cię, żebyś się w tych rzeczach lepiej z su-

mieniem rachował. Jeżeli petycja do cesarza o pomoc nie podana, 

to proszę, abyś się wstrzymał. Takie postępowanie nie licuje  

z naszym sposobem postępowania i drogą. Zresztą przebaczam 

chętnie to, co się stało, a proszę o poprawę. 

W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr 

 

130. List do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 351) 

 

Rzym, 19 paźdz.[iernik] 1881 [r.] 

 

 Mój drogi Ojcze Walerianie. 

 Donoszę Ci naprzód, że z łaski Bożej szczęśliwie i zdrowo do 

Rzymu wróciłem cztery dni temu, to jest w sobotę 15 paźdz.[iernika] 

dzień ś[w]. Teresy. Właśnie 44 lat temu, to jest r. 1837, na ten sam 

 



 

249 

dzień ś[w].Teresy, po 40-dniowej podróży, przyjeżdżaliśmy do Rzy-

mu z drogiej pamięci O. Hieronimem. Niech chwała Boża świeci nad 

duszą Jego! 

 Dziś piszę o dwóch tylko sprawach, aby uiścić się z tego, co się 

dzisiaj z rana na radzie mówiło, i to jak najprędzej. Naprzód tedy 

przychodzi ów młodzieniec postulant, któremu pozwoliłem zostawać 

przez pewien czas u Ciebie, nazywa się podobno Maksymczuk. Zda-

je się wszystkim niesłuszną rzeczą, aby on u Ciebie cały rok pozosta-

wał, bo ten rok nie mógłby mu się rachować za nowicjat i musiałby 

tu odbywać drugi rok prawdziwego nowicjatu. Więc, czy to słuszna? 

Trzeba by bowiem w przeciwnym razie prosić o dyspensę u papieża, 

a to by było z wielu względów niestosowne, nawet ubliżające Zgro-

madzeniu. Musielibyśmy powiedzieć, że był nam potrzebny na do-

zorcę do dzieci; lecz to nie jest wcale racją, aby go dyspensować od 

nowicjatu. Był dozorcą, to dobrze, teraz niech będzie nowicjuszem! 

Taka jest odpowiedź Prawa Kanonicznego, taka musiałaby być  

i władzy. Nie można nam tedy przychodzić z prośbą o dyspensę bez 

uprawnionej racji. To krzywo wygląda. Ale prócz tego jest inna uwa-

ga do uczynienia. Wprowadziłoby to niedobry precedens w rządy no-

wicjatu; dawałoby prawo nowicjuszom proszenia o skrócenie ich 

czasu przez dyspensę, a racja zawsze by się znalazła, nie taka to inna. 

Te powody, które dzisiaj wszyscy podzielają, były już wtedy, kiedy 

mnie o zatrzymanie tego młodzieńca prosiłeś, przyczyną, dlaczego 

Ci go tylko przez postulat zostawiłem nie zaś przez czas nowicjatu. 

Wskutek tego proszę Cię mój drogi Ojcze Walerianie, abyś tak się 

urządził, żebyś mógł nam jak najprędzej przysłać tego młodzieńca, 

mniej więcej na 15 listopada, albo zresztą kiedy się skończy 6 mie-

sięcy jego postulatu. 

 Druga sprawa jest Ojca Szymona. Idzie o to, abyś mu okazywał 

pewien szacunek, uprzejmość i odznaczenie od innych. Mówiłem Ci 

nieraz: bądź ojcem, a w tym razie dodam, bądź sprawiedliwym wy-

nagrodzicielem. Zasługi Ojca Szymona w Zgromadzeniu są wielkie, 

a i zalety niemałe. Okazuj mu także zaufanie. Bardzo Ci tę rzecz po-
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lecam. Tyle Ci tylko miałem dziś powiedzieć. Wiadomości o nas są 

dobre. Wszyscy zdrowi. Najęliśmy mieszkanie dość dobre na nowi-

cjat; alumnat pozostanie u ś[w]. Klaudiusza. Ten ostatni jest jeszcze 

na Mentorelli. W przyszłym tygodniu będę dawał sam rekolekcje 

wstępującym do nowicjatu, których jest czterech, i kończącym no-

wicjat, a wstępującym do alumnatu, których także jest czterech. No-

wicjat dotychczas, póki alumni nie wrócą, jest u ś[w]. Klaudiusza. Na 

W.[szystkich] Świętych wszystko stanie na swoim miejscu. 

 Niechże Ci Pan Jezus we wszystkim pomaga. Mój list ostatni  

z Paryża zapewne otrzymałeś. Co się dzieje z drugim wydaniem 

„Mowy o SS. Cyrylu i Metodym”? Pozdrawiam Was wszystkich  

i z serca błogosławię. Ciebie przyciskam do serca. Pan Jezus  

z nami. 

 W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr 

 

131. List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 3532) 

 

Rzym, 19 paźdz.[iernika] 1881 [r]. 

 

 Kochany mój Ojcze Władysławie. 

 W liście tylko co wysłanym zapomniałem prosić Cię o za-

prenumerowanie mi Universa. Proszę go zaprenumerować przy-

najmniej na pół roku. Bandę ostatnią przyłączam. 

 Pospieszam Ci donieść dla Twojej wiadomości, że mi się 

wymknęło, pomimo mojej nie tylko woli, ale wiedzy i myśli; zu-

pełnie bezwiednie i jakby machinalnie, wzmianka o hrabiostwie 

pana Władysława Zbyszewskiego. Może to tak Pan Bóg umyśl-

nie zrządził; bo się sam bardzo zdziwiłem, jak się spostrzegłem, 

że mi się to wymknęło. Teraz rzecz już się stała, zupełnie bez 

mojej winy, a ja jeszcze raz powtarzam, że muszę w tym widzieć 

zrządzenie Boże. Ojcu Leonowi, który to słyszał i wie nie mogę 

wzbraniać, aby sobie postąpił podług tego, co mu jego sumienie 
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będzie kazało, albowiem gdybym wzbronił, byłoby to naduży-

ciem władzy. Cóż robić! Stało się, trzeba teraz wszystko zostawić 

Panu Bogu. Niech Ci to nie będzie przykrym. Właśnie to niekie-

dy jest najlepszym, co się najprzykrzejszym zdaje. Przyciskam 

Cię do serca. Pan Jezus z nami! 

      Twój w Jego miłości ks. Piotr 

 

132. List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 3533) 

 

Rzym, 1 listop.[ada] 1881 [r]. 

 

 Mój kochany Ojcze Władysławie. 

 Jeżeli mój list Ciebie, jak powiadasz zirytował, to mnie 

Twój doprawdy zasmucił. A naprzód zasmuciłem się właśnie  

z tego, że Ty się zirytowałeś. Na żaden sposób nie wolno nam się 

irytować, a cóż dopiero bez przyczyny. Ja Ci najwyraźniej na-

pisałem, że mi się owo słowo wymknęło z ust zupełnie przypad-

kowo, bo nawet nie o tym, ale o czym innym mówiliśmy z O. Le-

onem; sam się zdziwiłem, jak mi się to słowo wymknęło, kiedy 

nawet ani myślałem o tym, dodałem, że chyba już tego tak Pan 

Bóg chciał, kiedy się to tak nieprzewidzianie stało, to Ci powie-

działem w mym liście. A Ty mi nie wierzysz; dlaczego nie wie-

rzysz? Czy, dlatego że Kołupajło coś podobnego przepowiedział? 

Mowa Kołupajły była niewłaściwa, niestosowna, ubliżająca, na 

niczym nie oparta, a że się przypadkiem sprawdziła, to niczego 

nie dowodzi. I Ty niedobrze robisz, przeciwko miłości postępu-

jesz i jeżeli przystajesz na zarzut, jaki mi czyni Kołupajło i po-

wody, jakie mi przypisuje, że to uczyniłem ze słabości dla O. Le-

ona, że byłem gotów Cię wydać i temu podobne. Dajże temu 

pokój, a wróć do wiary i miłości względem mnie, a nawet do prostej 

sprawiedliwości. Tego chce Pan Jezus. I już teraz tym bardziej mi się 

zdaje, iż ów ze mną i z O. Leonem przypadek sam Pan Jezus 

dopuścił, bo potrzeba, żebyś Ty przeszedł przez próby i oczyszczenie 
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w tym Twoim stosunku do mnie, żebyś Ty czysto i święcie w Panu 

Jezusie i dla Pana Jezusa miał dla mnie serce jak najlepsze i miłość 

prawdziwą. Do tego Ci dopomoże szlachetne przezwyciężenie i nie 

zważanie na wszystkie pozory przeciwko mnie mówiące, i zawierze-

nie, zaufanie zupełne w Panu Jezusie, że On mi dał dla Ciebie serce 

jak najlepsze i miłość prawdziwą. Weź to od Pana Jezusa samego  

i trzymaj to od niego, a ja Cię zaręczam, że się w tym nie omylisz,  

a z drugiej strony, że nic wtedy naszego stosunku nigdy nie zamąci. 

 Dodam teraz, że O. Leon nie może przeszkodzić staraniom 

swego brata i tu w Rzymie nic nie może uczynić, i nie będzie też czy-

nił; co może i do czego się zapewne zabierze lub zabrał, to pisać do 

pana Władysława i perswadować mu, albo i łajać. To jedno może 

uczynić. I ja to miałem na myśli, kiedy Ci pisałem, że przeszkadzać 

temu i zabraniać z mej strony byłoby nadużyciem władzy. Chciałem 

Ci to wszystko napisać zaraz po otrzymaniu Twego listu, ale miałem 

cały czas zajęty dawaniem rekolekcji, które wczoraj skończyłem. Po-

dzielam się z Tobą tą dobrą wiadomością, że odbyliśmy dobre reko-

lekcje, cały dom rzymski, a szczególnie cała młodzież nowicjatu, i że 

ja miałem siłę sam dawać te rekolekcje przez całe o[sie]m dni, mó-

wiąc trzy razy na dzień po godzinie i więcej. Mimo tego podjętego 

trudu, dzięki Bogu nie czuję się strudzonym. Niech wszystko Pana 

chwali! 

 Jutro przyjeżdża alumnat wraz z O. Antonim z Mentorelli. 

Tegoż dnia nowicjat opuści ś[w]. Klaudiusza i przeniesie się do 

nowo najętego mieszkania. Tym mieszkaniem jest całe drugie 

piętro w pałacu Torlonii na placu Scossa - Cavalli, idąc od mostu 

S[an]. Angelo do św. Piotra; jest tam przeszło 20 izb, mniej-

szych, większych i bardzo wielkich. Bardzo dobre mieszkanie, 

jak na tymczasowe i stosunkowo wcale niedrogie: 3.000 fr. rocz-

nie. Dzisiaj zaś z rana (święto W.[szystkich] Świętych) była  

w kaplicy domowej wielka uroczystość: 4 nowicjuszów składało 

przyrzeczenia i przeszło do alumnatu; 5 postulantów dostało su-

tannę i pasek, i rozpoczęło nowicjat. Tak się zakończyły reko-
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lekcje. Dzięki za wszystko Panu Jezusowi. Pan Jezus bardzo mi 

we wszystkim dopomaga, i to tak widocznie, że nie umiem Mu 

dosyć nadziękować się. Wyraźnie kocha nasze Zgromadzenie  

i jest ono prawdziwie Jego dziełem pomimo wszystkich w nim 

słabości ludzkich. Pan Jezus z nami. Przyciskam Cię do serca 

mój drogi Ojcze Władysławie i z serca błogosławię. 

Twój w miłości Jezusa i Maryi ks. Piotr 

 

133. List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 3534) 

 

Rzym, 3 grud.[nia] 1881 [r]. 

 

 Mój kochany i drogi Ojcze Władysławie. 

 Odsyłam Ci list pani Borzęckiej, za którego udzielenie ser-

decznie Ci dziękuję. Nic mnie z jej strony nie dziwi, bo ta osoba 

jest szczególnym wyjątkiem. 

 Przykro mi nadzwyczaj było dowiedzieć się o Twoim przypad-

ku. Czy już dobrze z Twoją nogą? To Cię już powinno jednego nau-

czyć: nie być takim jak dotąd młodzikiem, i rządzić się rozumem  

i doświadczeniem. Mówię to z powodu Twej nogi (którą zapewne 

zwichnąłeś przez młodzieńczą nieostrożność w wysiadaniu), ale my-

ślę jeszcze bardziej o Twojej drugiej chorobie, którą przedłużasz  

i powiększasz przez podobnąż nieostrożność. Nie bierz słów moich 

za wyrzuty; ja Ci to mówię z serca i prawdziwej troski o Ciebie. A na 

zakończenie proszę: raz już przecież bądź mądrym. 

 Matki z Boussu niedobrze zrobiły, że tak bez zatrzymania 

się przejechały dwukrotnie przez Paryż, ale nie trzeba im tego 

brać za złe. Nie jestem, przynajmniej w tej chwili tego zdania, 

abyś tam wpadł, jakoby przypadkiem; poczekaj, przyjdzie sto-

sowniejsza pora. Bardzo mi żal, że zostałeś narażony na wydatki 

dla Lecherta (Michała), ale ofiaruj to Panu Bogu jako rzecz, którą 

trzeba było zrobić ze względu na brata. O. Antoni jest prawdziwą 
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dla mnie pomocą i pociechą, a to co on czyni dla Zgromadzenia 

jest nieocenione. Proboszcz w Odessie nie jest Francuz, ale Nie-

miec z Bawarii, nazywa się Reichert. Co do mojej osoby, zdrów 

jestem dzięki Bogu, a wszystko tu naokoło idzie dobrze z Jego 

łaski. Przypominam Ci na nowo ss. Cyryla i Metodego, i wysła-

nie moich rzeczy. Potrzeba mi gwałtownie pończoch i gatek. Czy 

ks. Weber (już zapomniałem nazwisko) wrócił z Warszawy? 

 Kłaniam [się] wszystkim, szczególnie kochanemu Kosiłow-

skiemu i tak na mnie łaskawemu p.[anu] Kołłupajle. Pan Jezus  

z nami. Przyciskam Cię do serca. 

   W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr 

 [P. S.] Co Ci pani Borzęcka pisze, że Ty kiedyś bardzo bę-

dziesz kochał Ojca Leona, to ma wielkie znaczenie. Ja tu mam nie-

płonną nadzieję nawrócenia O. Leona na to, aby on Ciebie bardzo 

kochał i Pan Jezus mi w tym rzeczywiście i niemało pomaga. W Wa-

szym stosunku z obu stron jest wina, bo z wierzchu jest obrażona 

miłość własna, a na spodzie nienawiść. Tylko diabłu z tego pociecha. 

Pan Jezus musi przecież na końcu zwyciężyć, a każdy z Was Jemu 

nareszcie przynieść pociechę. I tak będzie. Amen. 

 

134. List do O. Pawła Smolikowskiego CR (ACRR 3420) 

 

Rzym, 22 grud.[nia] 1881 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Pawle. 

 W tej chwili otrzymałem Twój list z 22 grudnia, za który Ci 

bardzo i bardzo dziękuję. Najlepszą nań odpowiedzią będzie, kiedy 

Ci powiem, że przed paroma dniami miałem długą rozmowę z kar-

dynałem Simeoni i m[onsi]g[no]rem Cretoni o misji naszej. Oświad-

czyli się oni z wielką dla nas przyjaźnią, ale prosili, abym ja tam do 

Was pojechał, i abym wszystko a wszystko sam zobaczył, i tu Pro-

pagandzie o wszystkim doniósł co będę widział w Bułgarii. Z drugiej 
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strony, ja sam uczułem od razu wielką potrzebę podobnego odwie-

dzenia Was. A zatem za łaską Bożą, najprędzej jak będę mógł, za-

pewne już w miesiącu maju albo czerwcu wyprawię się, da Bóg, 

przez Galicję do Konstantynopola, a jak się tym sposobem zobaczy-

my będziemy mogli o wszystkim pomówić. 

 Tymczasem ponieważ jesteśmy na przededniu Świąt, życzę 

Wam jak najweselszego Bożego Narodzenia. Przesyłam Wam  

z tego powodu szczególne i z całej duszy błogosławieństwo. 

 W godzinę później. Tutaj chciałem Cię prosić, żebyś o tym 

wszystkim doniósł Ojcu Tomaszowi, ale widząc, że mam z go-

dzinkę czasu, wziąłem się do napisania listu wprost do Kocha-

nego Ojca, który napisałem i pod osobnym adresem do niego wy-

syłam. Więc już nie masz potrzeby do niego z tym się udawać. 

 Mój najdroższy Ojcze Pawle, weź za godło ono ś[więte]go Pa-

wła: In spe contra spem [nadzieja nigdy nie umiera]. Proś tylko go-

rąco, a z wielką nadzieją w nadzwyczajną dobroć Pana Jezusa, która 

wszystko nasze złe naprawia; proś mówię, żeby misja wyszła zwy-

cięsko ze wszystkich prób przez które przechodzi; i jeżeli taka wola  

i upodobanie Pana Jezusa, aby moja wizyta u Was była do tego na-

rzędziem. Moje zdrowie ma się nieźle, mój dobry Ojcze Pawle, w tej 

chwili tylko jestem nieco zakatarzony, ale katar już się przesila. Dzię-

kuję Bogu pokornie i miłośnie, że mi daje siły do pracy. Proś i Ty mi-

łośnie a z wielką ufnością, aby się wszystko obróciło na największą 

chwałę Bożą. Sursum corda, mój najdroższy. A dziękuję Ci w imieniu 

Pana Jezusa za poczciwą Twoją pracę. Przyciskam Cię do serca i bło-

gosławię. 

W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr 

[P. S.] Ojcu Przełożonemu posłałem opłatek, Tobie obrazek! 
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135. List do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 2042) 

 

Rzym, 4 stycz.[nia] 1882 [r]. 

 

 Kochany mój i drogi Ojcze Walerianie. 

 List z dokumentami i następny ostatnich dni grudnia pisany 

otrzymałem, ten ostatni przedwczoraj. Piszę dzisiaj tych słów kil-

ka najbardziej w celu uspokojenia Ciebie i poproszenia o parę dni 

cierpliwości. Już Ci pisano, że dwa tygodnie całe męczyłem się  

z długim i grubym katarem. Szczęściem, że mi na piersi nie 

spadł; dokuczał mi tylko niemały ból głowy. Teraz dzięki Bogu 

znowu zdrów jestem i mogę się czynnie zająć sprawami. 

 Nie zależałem jednak zupełnie pola ani podczas choroby; napi-

sałem bowiem podanie do Propagandy, które kazał przepisać na czy-

sto i zaniósł do Propagandy O. Przewłocki. Zapewne pisał Ci o tym. 

Trzeba prócz tego, abyś pamiętał, że to był czas świąt [Bożego 

Narodzenia], a więc niepomyślny dla załatwienia spraw. Więc proszę 

o cierpliwość co do tej sprawy. A tymczasem na parę innych punk-

tów odpiszę. Owe tysiąc franków, które p.[an] Antoni Potocki dał 

Ojcu Władysławowi dla Rzymu, O. Władysław we trzy, czy cztery 

dni potem przyjechawszy do mnie do Belgii złożył w moje ręce py-

tając, czy ma je wprost do Rzymu odesłać, czy mnie oddać. Wzią-

łem je sam, a w kilka dni potem odesłałem z nich 400 fr. do Rzy-

mu, a 600 przy sobie zostawiłem bo mi na podróż nie wystarcza-

ło, zwłaszcza że ks. Quinn, którego w Holandii zwerbowałem na 

profesora teologii do Adrianopola, sam większą część tej sumy 

wypotrzebował, już to na podróż ze mną do Rzymu, już to na 

oporządzenia się rozmaite. 

 Muszę wziąć O. Władysława w obronę przeciw posądzeniu 

jakie na niego rzucasz. On nigdy a nigdy tego by się nie dopuścił, 

aby sumę dla Rzymu przeznaczoną miał dla siebie zatrzymać. 

Podobna myśl z Twej strony bardzo mnie boli i proszę dla 

miłości Pana Jezusa, abyś mi w tej rzeczy zawierzył nieco i zro-
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bił za myśl podobną szczery akt contritionis. Ja znam dobrze  

O. Władysława, lepiej niż ktokolwiek z Was; widzę bez po-

błażania jego słabe strony, ale też widzę z drugiej strony jego 

dobre przymioty, i to bez żadnego uprzedzenia. Jestem kocha-

jącym ale zarazem sprawiedliwym, sprawiedliwym ale też i ko-

chającym. Ach, jak to na wspólnym życiu nie tylko miłości 

często nie ma, ale nawet prostej sprawiedliwości! Nie bierz, mój 

drogi Ojcze, tego ostatniego wykrzyknika do siebie, ale to Ci  

z serca do serca powiem, że nieraz gorzko przed Panem płaczę 

nad tym brakiem miłości i sprawiedliwości między braćmi. Nie 

dziw, że mi się to wymknęło. To co mi piszesz o Soleckim bar-

dzo jest ważne i bardzo Ci dziękuję za takie postawienie sprawy 

między nim a nami. Napiszę, da Bóg, list do niego według wska-

zówek, jakie mi dajesz i tak, jak chcesz na Twoje ręce prześlę. 

 Ks. Orpiszewski bardzo ślicznie się rozwija w nowicjacie  

i jest istotną pomocą dla Ojca Leona, a tu dodać muszę, że O. Leon 

jest dzisiaj prawdziwą dla mnie pociechą i dziękuję Panu Bogu za 

myśl, jaką mnie natchnął powierzenia mu nowicjatu. Wracając do ks. 

Orpiszewskiego widzę, że na tym się zapewne skończy, to jest na 

posłaniu Ci go do pomocy, tylko nie bierz tego zaraz za obietnicę  

i nie nalegaj na egzekucję. Jesteś mój drogi Ojcze w podobnych 

razach prawdziwym impetykiem (żartując mówię) i niemiłosiernym 

egzekutorem. Dość Ci słówko powiedzieć, już dusisz o oddanie. Ale 

żart na stronę; ja pojmuję, jak Ci bardzo chodzi o pomoc; tylko wie-

rzaj mi, że mi niemniej o to chodzi. 

 Misja lwowska jest naszym punktem najdelikatniejszym  

i najważniejszym; nieraz obudziwszy się w nocy, kiedy nie zasy-

piam, o niej przed Panem myślę i o radę, i o pomoc proszę. Więc 

się nie lękaj, zrobię wszystko, co jedno [tylko] będzie można. 

 Ojciec Julian bardzo chory, już od paru tygodni z łóżka nie 

wstaje. Posyłałem do niego wszystkich Ojców, pisałem sam z po-

winszowaniem, a teraz kiedy wstałem, nie mogąc dzisiaj być  

u niego dla deszczu, zamierzam być jutro. Prosiłem przez innych, 
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a teraz sam prosić będę, aby się do nas przeniósł (jest u Kieniewi-

czów), dla większych wygód, szczególniej duchownych. On zu-

pełnie nie odmówił, ale dotąd stała na przeszkodzie niemoc pod-

niesienia się. 

 Winszuję Ci Nowego Roku i Wam wszystkim, wszystkich 

pozdrawiając i błogosławiąc. Winszuję tedy tego Nowego Roku, 

chociaż mam na niego albo o nim okropne przeczucia. Niech nas 

Pan Bóg cało strzeże! Przyciskam Cię do serca mój najdroższy 

O. Walerianie i z serca Panu oddaję. 

   W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr 

 

136.  Kopia listu do O. Eustachego Skrochowskiego CR 

(ACRR 4184) 

 

Rzym, 5 stycznia 1882 [r]. 

 

 Kochany mój i dobry Ojcze Eustachy. 

 W tej chwili otrzymuję Twój list z 28 grudnia p.[rzeszłego] 

r.[oku] i czuję się w obowiązku miłości kilka słów nań odpowie-

dzieć. Twoje pierwsze wrażenie po otrzymaniu mego listu było 

dobre i pozostań przy nim. Moje zdanie, jakie dać musiałem przy 

odpowiedzi na Twoje podanie (a już parę tygodni temu, jak je 

dałem) nic a nic Ci nie zaszkodziło, i nie zaszkodzi. Pod tym 

względem bądź zupełnie spokojny. Po wystąpieniu ze Zgroma-

dzenia jesteś homo novus i wszystko zależy nadal od Twego po-

stępowania wobec władzy, z którą będziesz miał do czynienia. 

Zresztą, choć to, co teraz powiedziałem wystarczyło by do zaspo-

kojenia Twego i nie potrzebowałbym wdawać się w dalsze wy-

wody, jednakże czuję się znowu, jakoby w pewnym obowiązku 

miłości wytłumaczenia się dalszego, i jakoby usprawiedliwienia 

mego przed Tobą. 

 Jakież tedy ja dałem zdanie? Takie, jakie koniecznie w su-
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mieniu dać musiałem, a dałem je w tych najogólniejszych wyra-

zach, które ściśle potrzebne były do nie stanięcia poza sumie-

niem. Dałem je tedy mniej więcej w tych słowach: jakkolwiek 

nie mogę pochwalać podania się o uwolnienie, zważając jednak, 

że nie może być korzystnym ani dla Ciebie, ani dla Zgromadze-

nia, zatrzymywanie Cię w nim niechętnego, mam to za dostatecz-

ną rację do nie opierania się Twojemu uwolnieniu i nie opieram 

się. Było to niemal w powyższych słowach. 

 Mój najdroższy ja musiałem powiedzieć, że nie pochwalam, to 

była dla mnie kwestia sumienia. Bo ja w sumieniu uważam, że  

z naszej strony jest prawo i prawda, tym samym krok przeciwny, ja 

w sumieniu uważam za przeciwny prawu i prawdzie, tym samym to, 

co najmniej mogę przeciwko niemu powiedzieć jest, że go nie po-

chwalam. Użyłem tedy najlżejszego wyrażenia, ale musiałem go 

użyć, aby z mego obowiązkowego stanowiska w Zgromadzeniu za-

twierdzić jego prawdę i prawo. Tylko trochę przed Bogiem się za-

stanów, a przyznasz mi słuszność. Powiesz mi, że przeto już Cię 

potępiłem? Bynajmniej nie potępiłem, bo jedno przypuszczenie, że 

jesteś w iluzji, czyni Cię niewinnym, a ja właśnie to przypuszczenie 

czyniłem i czynię. A tak daleki jestem od potępienia Ciebie, że  

z Tobą współboleję w całej tej sprawie. Mogę powiedzieć, że przed 

Panem Jezusem cierpię o Ciebie, a jeszcze dalej mógłbym pójść  

w mojej mowie. 

 Mój drogi Ojcze Eustachy, Ty jeszcze zapewne niedobrze rozu-

miesz, co to jest prawdziwa miłość, a przynajmniej nie przypuszczasz 

jej we mnie. Ja jednak nie, że samą miłość mam i dla Was w ogólności 

zapewne niedobrze, przynajmniej nie przestanę twierdzić i dla Ciebie 

w szczególności. Z tego też powodu nie chcę zgoła w żadną wchodzić 

polemikę, do której jakby wywoływały różne twierdzenia Twego listu. 

Raczej z powodów tej samej miłości co innego uczynię: wystawię Ci 

zasady, na których się opiera sumienie moje w całej tej sprawie i po-

stępowaniu z Wami. Będzie to, jakoby otworzenie mej duszy przed 

Tobą, abyś Ty mnie także miłośnie osądził. 
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 1. Żadnej zmiany do „Reguły” nie wprowadziliśmy ani ja  

w mojej ostatniej redakcji, ani Kapituła w jej zatwierdzeniu, tyl-

ko ją oczyściliśmy z niedokładności, a nawet z błędnych twier-

dzeń. 

 2. Nie tylko to, ale ją udoskonaliliśmy i w samych zasadach 

doskonałości uczynili głębszą i pełniejszą. 

 3. Nie tylko nie śmiejemy się z tych, co jakby „marzyli o jakiejś 

Reformie w Zgromadzeniu”, ale sami staramy się dociągnąć do „Re-

guły”, która w gruncie jest zawsze esencjalnie ta sama, a nawet dziś 

lepsza w wysłowieniu, a zawsze od Boga dana. To nasze jest wspólne 

szczere staranie, a moje dzisiaj więcej niż kiedy; Pan Bóg zaś wyraźnie 

jemu błogosławi, nie tylko w tym, że przysyła więcej niż kiedy powo-

łań, ale że daje łaskę wewnętrzną, tak że ja, co od początku jestem  

w Zgromadzeniu mogę sumiennie zaświadczyć, że jeszcze nigdy  

w nim tak dobrze nie było jak dzisiaj. Nie jest to szczyt doskonałości, 

ale dobra do niego droga. 

 4. Nie ma tedy żadnej kontradykcji [przeciwieństwa] między 

tym, co temu lat dziesiątek pisałem i mówiłem o „Regule” (jeżeli 

się weźmie jej grunt i substancja) i o Kapitule [18]72-go, a tym co 

mówię i piszę dzisiaj niema powiadam, kontradykcji [przeciwień-

twa], jeżeli się wezmą zasady, i jeżeli o nie idzie. Kontradykcja być 

może i jest zapewne co do osób, ale taka kontradykcja może nie być 

żadną winą. Takie jest moje stanowisko, najdroższy O. Eustachy,  

i z takiego, i na takim proszę mnie sądzić miłośnie. Na końcu zaś 

śmiem powiedzieć, że mym zdaniem, ta sprawa jest do tego stopnia 

sprawą osób tylko, że gdyby nie było pośrodku O. Juliana i matki 

Marceliny, gdybyś własnym, prostym, nieuprzedzonym sądem 

porównał redakcję „Reguły” z 1872 [r.] z redakcją 1880 r., tak 

przed Bogiem tylko, jestem pewien, żebyś za tę ostatnią podzię-

kował Bogu, a mam nadzieję, że i mnie także, to jest łasce Bożej we 

mnie, a przyjąwszy zostałbyś z nią lepszym, niż kiedy zmartwych-

wstańcem. Przyciskam Cię do serca. 

    W Jezusie i Maryi najoddańszy ks. Piotr 
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137.  List do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 352) 

 

[Rzym, 1882 r.] 

 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie! 

 Dziękuję Ci za dwa ostatnie listy wczorajszy i dzisiejszy,  

a razem z Tobą dziękuję Panu Bogu, że się rzeczy zdają dobrze 

układać we Lwowie. Mnie się zdaje, że i co do Wołkowiec do-

brze się ułożą. Tylko że przedtem muszę się widzieć z ks. bisku-

pem tutejszym i do owego czasu nic Ci stanowczego donieść nie 

mogę. Widzę, że teraz mój przyjazd do Lwowa jest mniej potrze-

bny, co mi dosyć na rękę, bo chciałbym jak naprędzej być  

w Rzymie. Że nie przyjechałem do Lwowa przyczyną tego było, 

że dostałem pogorszenia mego kataru, co mnie dotychczas w łóż-

ku zatrzymuje; Twoje najwymowniejsze apostrofy nie potrafiły 

mnie z niego wyciągnąć. 

 Przystępując do załatwienia najgłówniejszej rzeczy, która 

by wymagała mojej obecności we Lwowie, oświadczam Ci, że Ci 

daję wszelakie prawo skończenia interesu z M. Morawską, bądź 

najmując na czas pewien dom na ulicy Piekarskiej (co bym wo-

lał), bądź też od razu go kupując na konto Opatrzności Bożej; 

Nie mogę nie widzieć w tym zbiegu okoliczności opatrznej i naj-

miłosierniejszej ręki Bożej. Da Pan Bóg, jak wstanę sam do 

Ciebie obszerniej napiszę, a tym razem na tym poprzestaję. Pan 

Jezus z nami. 

W Jego miłości najoddańszy ks. Piotr 

 

138.  List do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 353) 

 

Rzym, 28 lutego 1882 [r.] 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Przed chwilą otrzymałem Twój długi list z 23-go lutego. Jest on 
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ważny bardzo i w tej chwili odpisać nań nie mogę dostatecznie, ale 

pośpieszam tymczasowo wysłać Ci pełnomocnictwo, które już od ty-

godnia, jak z daty widzisz, gotowe, a z winy ambasadora samego za-

legło. Przyłączam świadectwa O. Szymona. Mam Ci wiele pisać), ale 

już nie dzisiaj. Dzisiaj tylko jedno słowo Ci powiem, że mi bardzo 

żal, iż się do mnie nie odniosłeś w kwestii bazylianów. Ja zawsze 

spodziewałem się, że Pan Bóg bazylianów nam przyśle do reformy,  

a tu kiedy sami przyszli, Ty ich odpędzasz. Mniejsza o to; mam mi-

mo to nadzieję, że oni tu do nas wrócą. 

 Co do punktów O. Jackowskiego, chciałbym się na nie zgo-

dzić, ale na jeden żadną miarą nie mogę, to jest na ten, aby „Re-

gułę” zmienić. „Reguła” to rzecz święta i nie można jej tykać.  

A zresztą bazylianie powinni być bazylianami, a nie czym innym. 

Bardzo żałuję, że Ty z tej strony całej rzeczy od razu nie widziałeś  

i na tym stanowisku nie postanowiłeś. Zresztą proszę Cię o to, abyś-

my w jednej i tej samej rzeczy nie mieli w Zgromadzeniu dwóch spo-

sobów widzenia i postępowania. Zresztą wrócę, da Bóg do tego,  

a tymczasem przyciskam Cię do serca, wszystkich Was najserdecz-

niej pozdrawiam i z całej duszy błogosławię. 

W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr 

 

139.  List do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 354) 

+  

Rzym, l marca 1882 [r]. 

 Drogi i Kochany Ojcze Walerianie. 

 W Twoim liście z 23 lutego jedną z najważniejszych rzeczy 

jest myśl mianowania ks. Puzyny
48

 metropolitą lwowskim. 

Wszystko zważywszy, zdaje się, że ta nominacja byłaby najko-

rzystniejszą dla Kościoła, jeżeli prawdą jest, jak się zdaje, że 

___________ 

48
  PUZYNA JAN, ks. biskup (1842-1911). Konsekrowany na biskupa 25 marca 

1886 r. Od 1900 r. kardynał. 
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między Rusinami nie ma żadnej osobistości, która by łączyła  

w sobie wszystkie przymioty potrzebne dla metropolity, w tak 

trudnych zwłaszcza okolicznościach. Tutaj mają myśl zawiesze-

nia metropolity w administracji diecezji (mówię o tym z zastrze-

żeniem sekretu) i powołania go do Rzymu, tylko nie w zamiarze 

uczynienia go kardynałem, ale w jakim innym zaszczytnym dla 

niego, a który by go w Rzymie na długi czas zatrzymał. Jeszcze 

raz proszę o sekret, wyjąwszy rozumie się namiestnika. Powo-

ławszy go do Rzymu mają myśl oddać z góry, to jest stąd, poro-

zumiawszy się z rządem, administrację diecezji komu innemu  

i naturalnie myśl jest zwrócona na młodszego Sembratowicza. 

Takie jest w tej chwili położenie rzeczy tutaj. Że to by nie dopro-

wadziło sprawy rusińskiej do pożądanego, a szczególniej do sta-

nowczego rozwiązania, rzeczą jest oczywistą, tym oczywistszą 

dziś dla mnie, kiedy odczytałem wszystko, co mi w swoim liście 

o tym piszesz. Coś podobnego do nominacji Puzyny uważam za 

jedynie skuteczny środek. Bardzo bym chętnie uczynił wszystko, 

co jedno [tylko] jest w mojej możebności, aby przyczynić się do 

tego. A jest coś, co bym mógł uczynić. Gdyby pan namiestnik 

kazał mi powiedzieć, że życzy sobie, abym całą rzecz przedstawił 

papieżowi i zapytał go, czy mu taka nominacja (ks. Puzyny) nie 

tylko nie byłaby nieprzyjemną, ale owszem, żeby ją uważał za 

stosowną, i gdyby pan namiestnik upoważnił mnie w tym osta-

tnim razie do oświadczenia papieżowi, że on ze swej strony go-

tów wszystko wtedy uczynić, co potrzeba będzie do wprowadze-

nia i przeprowadzenia tej nominacji, wtedy z wielką chęcią,  

a myślę i łatwością, ten krok bym uczynił. Jeden tylko kładę wa-

runek, to jest, żeby mnie pan namiestnik zobowiązał do sekretu, 

tak abym przez to był zmuszony nic nie mówić ani kardynałowi 

Jacobini, ani Propagandzie, tylko jednemu papieżowi. Powody 

do postawienia takiego warunku mam najmocniejsze. Naprzód 

ten, że gdybym nie był zobowiązany do sekretu, byłbym w mo-

ralnej konieczności powiedzenia przedtem wszystkiego i kardy-

nałowi sekretarzowi Stanu i kardynałowi Propagandy. Następnie 
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przychodzi ten powód, że ta rzecz tylko wtedy może się udać, 

kiedy sam papież o jej stosowności raz przekonany, z takową 

wystąpi i innym ją nałoży (co dosyć jest w zwyczaju u Leona 

XIII); inaczej, jeśli pójdzie pod dyskusje poprzednie, to w nich 

niechybnie utonie, a to by się stać musiało, gdybym nie będąc do 

sekretu zobowiązany musiał przedtem o tej rzeczy [z ] owym 

kardynałem mówić. Proszę tedy to co tu piszę wziąć pod uwagę, 

a jeżeli nie ma nic stanowczego przeciw temu, proszę o tym z 

panem namiestnikiem pomówić, a w takim razie złożyć mu zara-

zem moje najniższe i najszczersze uszanowanie. W tej chwili 

tylko o tej jednej sprawie piszę, bo tylko tyle mam czasu, a po-

nieważ rzecz jest nagła, nie mogę czekać na wolniejszą chwilę,  

w której mógłbym o reszcie swobodnie pisać, tylko natychmiast 

ten list wysyłam. 

 Jest tu książe Wład.[ysław] Czartoryski i był dziś u mnie. 

Powiedział mi, że spotkał na ulicy Ojca Jackowskiego dążącego 

do Propagandy. Zapowiadałeś w swym liście, że się ten Ojciec 

wybiera do Rzymu po Wielkiej Nocy. Lecz widać, że mu śpiesz-

no było. Zapewne do mnie się zgłosi także, o czym Ci wtedy 

doniosę. Przyciskam Cię do serca i Was wszystkich serdecznie 

pozdrawiam i błogosławię. 

      Twój w Jego miłości ks Piotr 

 

140.  List do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 1401) 

 

18 marca 1882 r., wieczorem. 

 Za godzinkę wyjeżdżają. Biorę tę kartkę papieru, aby jesz-

cze słówko do Ciebie napisać. Jest tu w Rzymie Domejko i ko-

niecznie mnie namawia, żeby z nim do Ziemi Świętej w tym roku 

pojechać. To by tym pachło, żebym i do Adryanopola zapewne 

zawitał, rozumie się w lecie dopiero, bo przez maj muszę być we 

Lwowie. Nie wiem, jak Bóg dobry rozporządzi, ale wspominam 

o tym, abyś na tę intencję się modlił. 
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 Za kilka dni, najdalej koło Wielkiej Nocy, mam nadzieję 

znowu do Ciebie pisać. Tymczasem módlmy się! I kochajmy się! 

W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr 

 

141.  List do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 355) 

 

Rzym, 1 kwietnia 1882 [r.] 

 

 Chcę, mój drogi i kochany Ojcze Walerianie, odpisać Ci na 

wszystkie Twoje listy, to jest na wszystko, co w nich wymagało 

odpisu. Nie wiem, czy to będę mógł uskutecznić od razu, ale raz 

trzeba zacząć i zaczynam. Pomaga mi do tego to, że miałem dzi-

siaj długą rozmowę z Cretonim. 

 Przede wszystkim muszę Ci podziękować i serdecznie win-

szując podziękować za Twoje zdanie sprawy przed opiekunkami 

internatu. Dałem to do odczytania publicznego u ś[w]. Klaudiu-

sza i w nowicjacie, pójdzie teraz do Kolegium. Takie akty są do-

datnimi krokami na naszej drodze, a gdybym nie lękał się try-

wialności rzekłbym, że są popasami, na których nabierają no-

wych sił i ludzie, i konie. 

 Z rzeczy, na które mam Ci odpisać, te które były w ostatnim 

liście może są najważniejsze (mówię o zamiarze ks[ię]cia Sapie-

chy), więc od nich zaczynam. W liście, jaki on napisał do papieża 

może zanadto wiele od razu powiedział, trop vide son sac [zanad-

to ujawnił to, co powinno być ukryte], jak mówią Francuzi, bo 

tym sposobem w Sekretariacie Stanu, któremu to papież nieza-

wodnie udzieli, mogą z góry o wszystkim sądzić bez potrzebnych 

danych, a tym samym zawczasu rzeczy przesądzać. Moim zda-

niem lepiej by było zaostrzyć tylko ciekawość i zainteresowanie 

się papieża, aby chętnie zezwolił na przyjazd ks[ię]cia do Rzymu, 

a on już tu obecny, byłby może daleko silniej podziałał na pa-

pieża nie uprzedzonego osobistym i bezpośrednim przedstawie-
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niem rzeczy, racji i środków ratunku, jakie podaje w liście. Nie 

bardzo popieram to moje zdanie; list w każdym razie jest dobry, 

a obawy moje może przesadzone. 

 Przypomnę tu, jak w moim projekcie przedstawienia sprawy Pu-

zyny bezpośrednio papieżowi nastawałem na to, aby mi nałożono se-

kret, a to dlatego, abym przez to był uwolniony od obowiązku po-

przedniego mówienia o tym z kardynałami, sekretarzem Stanu i Pro-

pagandy. Z tym papieżem najlepiej robić bezpośrednio i starać się, aby 

on wprzódy dobrze poinformowany i zainteresowany do sprawy, 

wziął sam na siebie jej inicjatywę. 

 Widzę, że książe daje nowy projekt. Już nie idzie o ks. Puzynę, 

o którym tyle było mowy między Tobą a namiestnictwem, ale o czło-

wieka obcego, jeśli być może Rzymianina. Doprawdy nie wiem, jak 

o tej rzeczy sądzić, wstrzymuję się też od sądu doraźnego, ale nie 

mogę powstrzymać się od wyrażenia wielkiej i głębokiej obawy. 

Mnie się zdaje, że cudzoziemiec zawsze zostaje cudzoziemcem, że 

nie będzie miał serca do rzeczy, która jednak powinna by dla niego 

być najświętszą, że jej nigdy nie pokocha prawdziwie, a tym samym, 

ani jej też nigdy nie zrozumie prawdziwie, będzie niezdolnym jej 

zrozumienia. Jakież tedy będzie jego działanie? Urzędownie może 

najprawidniejsze, nie będzie miało życia ani owoców. Jednym sło-

wem, zdaje mi się, że to niebezpieczna próba, zwłaszcza jeżeli do-

damy do tego, że i Rusini, nawet najlepsi, nie będą mieli serca dla 

podobnego Pasterza, który ich nie rozumie i z nimi nie współczuje.  

Z ks. Puzyną zdaje mi się rzecz inna. On może z miłością objąć spra-

wę unicką - zostać nawet Rusinem i zżyć się z nimi, i uczynkami ich 

przekonać, że ich kocha, rozumie i jest z nimi jedno. Do tego tylko 

nieco czasu będzie potrzeba, bo myślę, że na dobrej i najlepszej woli 

zbywać mu nie będzie i już teraz z góry nie zbywa. 

 4 kwietnia. W ostatniej rozmowie wspomniałem o Puzynie 

monsignorowi Cretoni, rozumie się, że pobieżnie tylko dla spró-

bowania, jakie to sprawi wrażenie. Wrażenie otrzymane nie było 

takie, aby o tej nominacji nie można było myśleć. 
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 Przez trzy dni pisać nie mogłem, a bardzo mi jednak o to 

chodzi, abyś jak najprędzej list ode mnie otrzymał. Wyrzucasz mi 

zawsze moje milczenie i po części słusznie. Ale ja Cię proszę być 

nieco wyrozumialszym, a szczególniej też, aby ta obawa, że Ci nic 

nie odpiszę nie była dla Ciebie przyczyną milczenia w rzeczach 

nawet, w których milczeć nie można, jak np. owa sprawa nowicjatu 

byzylianów. Ja byłbym Ci na to w mgnieniu oka odpisał tak jak to 

nawet uczyniłem, choć w kilku słowach żaląc się natychmiast na 

Twój postępek, jakkolwiek już było za późno, aby go naprawić. 

Mam nadzieję, że w razach koniecznych, prawdziwie ważnych, 4 

kwietnia 1882 [r.] z odpowiedzią nigdy się nie spóźnię. Dzisiaj 

ograniczę się do doniesienia Ci tego, co Cię może najbardziej ob-

chodzić. W ostatniej rozmowie z Cretonim mówiliśmy o Sembra-

towiczu i jego powołaniu do Rzymu. Dowiedziałem się, że jest 

ustanowiona przez papieża osobna komisja wybrana z kardynałów 

należących do Propagandy mająca się zająć załatwieniem wszystkie-

go, co się odnosi do sprawy unitów galicyjskich wywołanej przez 

odstępstwo parafii Hniliczek. Sekretarzem tej osobnej komisji jest, 

jak widzę, m[onsi]g[no]r Cretoni. Obraduje ona pod zastrzeżeniem 

tak nazwanego Secreto Pontificio nałożonym przez papieża, więc jej 

członkowie nie mogą niczego nikomu udzielać. Widzę jednak, że 

kard.[ynał] Ledóchowski do tej komisji należy. To mnie nie bardzo 

pociesza, bo on nie dosyć zna i rozumie rzeczy unickie, jednakże 

obecność jego w komisji będzie niezawodnie pod wieloma wzglę-

dami pożyteczna. Widzę także, że przedmioty główne, nad którymi 

komisja będzie obradowała są: 1/ usunięcie i postawienie na od-

powiednim stanowisku metropolity, jako też ustanowienie tym-

czasowego zarządu diecezji; 2/ kwestia liturgiczna; 3/ tym samym 

kwestia owych krzyżów trójramiennych, 4/ kwestia reformy ba-

zylianów. Tych kwestii jestem pewien; inne, jeśli jakie się tam po-

każą, z tych się urodzą. 

 W tym, co Ci tu donoszę znajdziesz odpowiedź na to  

o czym w namiestnictwie z Tobą mówiono i na co żądano odpo-

wiedzi. Odpowiedzi szczegółowej na nic nie ma, ale ta ogólna 
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odpowiedź jest może bardziej zadowalająca, bo pokazuje, jak 

Stolica Apostolska serio wzięła się do tej sprawy, a zarazem, że 

wyroki, jakie zapadną i środki, których się podobna komisja 

chwyci, będą daleko więcej miały powagi i skuteczności w roz-

strzygnieniu na całą przyszłość tej sprawy. To rzecz główna,  

o której Ci miałem donieść. Szczegóły o pobycie o. Jackowskie-

go opiszę Ci jutro, da Pan Bóg, lub pojutrze. Widziałem go raz 

tylko, ale bardzo długo i serdecznie. Nie było tak łatwo się spoty-

kać ani mnie, ani jemu, choć on u mnie był ze trzy razy. Różnimy 

się w zdaniu o bazylianach, ja mu swoje szczerze wypowiedzia-

łem, to nie przeszkadza do dobrego stosunku, ale ... o tym reszta 

potem. Wracając do podróży rzymskiej ks[ię]cia Sapiechy, jeśli 

możesz go jeszcze swoim listem dopędzić, dobrze by było, abyś 

go namówił do podobnej ze mną otwartości, z jaką się przed To-

bą otworzył. Może rachować na moją całkowitą dobrą wolę. Do 

widzenia tedy listownego jutro lub pojutrze. Jednakże dziś jeszcze 

dodaję, żebyś ks. Kobrzyńskiego jak najprędzej do Adrianopola wy-

prawił. O. Paweł zaraz po Wielkiejnocy tu do Rzymu przyjeżdża. 

Dobrze by było, żeby O. Szymon przynajmniej współcześnie z jego 

odjazdem tam przyjechał. O. Emil składa przyrzeczenia na Przewo-

dnią Niedzielę i będzie mógł natychmiast do Was wyruszyć.  

 Pozdrawiam Was serdecznie wszystkich i błogosławię z ca-

łej duszy. Ciebie w szczególności przyciskam do serca. 

 W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks.Piotr 

 

142. List do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 356) 

 

Rzym, 12 kwiet.[nia] 1882 [r.] 

 Kochany mój i drogi Ojcze Walerianie. 

 W samym początku pobytu ojca Jackowskiego w Rzymie wi-

działem się był z m[onsi]g[no]rem Cretoni i opowiedziałem, a raczej 

przeczytałem tłumacząc ją z Twego listu, całą historię reformy 
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zamierzonej przez bazylianów i ich prowincjała we Lwowie od chwi-

li, kiedy ten ostatni udał się był do nas, prosząc nas o podjęcie się tej 

reformy, aż do chwili, w której za Twoją radą obrócił się tenże do 

jezuitów, a Ci na tę rzecz przystali. Rozmowa ta była płodna w skut-

ki, a naprzód, że ja sam w niej mogłem Cretoniemu wystawić sposób 

zapatrywania się na wszelki projekt reformy bazylianów z punktu, 

który jedynie wydaje się być prawdziwy, a który tu w Rzymie dla 

braku obszerniejszych studiów historycznych jest nieznany i niero-

zumiany, a następnie, dlatego że Cretoni prosił mnie natychmiast, 

abym mój sposób widzenia spisał do przedstawienia go wyżej. Uczy-

niłem to natychmiast, a kopię mego podania przyłączam tutaj dla 

Twojej wiadomości i złożenia do akt. 

 Podanie to napisałem 7 marca, właśnie na samą chwilę, kie-

dy Cretoni jechał do Watykanu na audiencję, a on zabrał ją z so-

bą dla odczytania Ojcu Świętemu, bo właśnie w tym celu kazał 

mi tę notę napisać. W kilka dni następnie otrzymałem do korekty 

z drukarni Propagandy, pierwodruki mojej noty, co mi było zna-

kiem, że Ojciec Św.[ięty] polecił, aby ta nota należała do doku-

mentów wchodzących do tej sprawy. Z drugiej strony wiem, co 

już samo z siebie trzeba przypuścić, że wchodził tam i raport  

o. Jackowskiego. W ostatnim zaś liście pisałem Ci, jak się na-

stępnie dowiedziałem, iż była ustawiona osobna komisja z kardy-

nałów złożona do rozsądzenia tej sprawy. 

Rozumie się, że nie wiem, co było postanowionym. Rozma-

wiałem przed kilkoma dniami o tej sprawie z kardynałem Ledó-

chowskim (który do tej komisji należy, a tu dodam rzecz dziwną, 

że kard.[ynał] Pitra nie należy do niej), lecz w tej rozmowie kar-

d.[ynał] Ledóchowski z niczym się nie zdradził, czego zresztą  

z góry byłem pewny. Toteż mnie nie o to głównie chodziło w tej 

rozmowie, ale chciałem się raczej dowiedzieć, jakie jego jest zda-

nie. Przetoż, chociaż ani mogłem wątpić, że moją notę drukowa-

ną czytał, ponieważ jednak był związany sekretem papieskim, 

więc mu ją swymi słowy powtórzyłem, dodając, że ojcu Jackow-
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skiemu nic o tej nocie nie mówiłem, ani też dałem poznać temu 

ojcu, że mnie Propaganda o cokolwiek pytała. Proszę i Ciebie 

mój drogi Ojcze, abyś na to zwrócił uwagę i przed o. Jackowskim 

z tej rzeczy się nie wygadał. 

 Zdanie kard.[ynała] Ledóchowskiego wcale mnie nie pocie-

szyło. On nie ma na rzeczy szerszego, a szczególniej głębszego 

do gruntu sięgającego poglądu, tylko po wierzchu rzeczy zesta-

wia i porządkuje. Wyraził się tedy, że jego zdaniem można by 

przecież bazylianom pozwolić inaczej żyć i działać, niż ich 

przodkowie, i mówił tu coś o postępie i rozwijaniu się Kościoła 

samego. Ale to porównanie było chrome w podstawie samej, bo 

Kościół to nie zakon, a sposób rozwijania się zakonów właśnie  

w tym się różni od rozwijania Kościoła, że to rozwijanie się życia 

zakonnego dzieje się przez następowanie po sobie coraz innych 

zakonów, kiedy z Kościołem dziać się to nie może. Lecz nie 

wdałem się w bliższą dyskusję, bo z kochanym ks. kardynałem 

do niczego to nie prowadzi. Raczej jedna rzecz mnie uderzyła: ta, 

że dla mego zdania miał pewne uznanie. Może za daleko się po-

sunę, kiedy przypuszczę, że na posiedzeniu kardynałów musiało 

ono także znaleźć uznanie, i że dlatego kardynał z respektem  

o nim mówił. Wracając do sprawy bazylianów i ojca J.[ackow-

skiego] dodam i to jeszcze, że i od Cretoniego nic się o posta-

nowieniach nie mogłem dowiedzieć, zawsze dla tej samej przy-

czyny. Lecz tu co innego muszę dodać. W wielkim przystępie 

szczerości powiedział mi wśród rozmowy Cretoni mówiąc o ba-

zylianach, jezuitach, zmartwychwstańcach, że z pewnej strony 

nie rusińskiej ani nam nieprzyjaznej, owszem przychylnej, za-

pewniono Propagandę, iż jest rzeczą zupełnie niepodobną (e del 

tut to impossibile), aby Rusini mogli się kiedy ze zmartwych-

wstańcami pogodzić. Na to słowo Cretoniego nikt mi zrazu nie 

przyszedł na myśl, od którego by to słowo wyjść mogło, ale mnie 

ono bardzo uderzyło, wtedy jakby instynktownie, a zapewne nie 

bez łaski Bożej czując ważność tego wynurzenia się, podzięko-

wałem serdecznie pokilkakrotnie Cretoniemu, że mi to powie-
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dział i zapewniłem go, że mam daleko lepszą a mocną bardzo 

nadzieję, że inaczej będzie. Na dowód zaś dałem mu ten fakt, że 

już teraz tak bardzo naprzód, zgłosiło się do naszego internatu 90 

Rusinów, 4 razy tyle, ile ich przyjąć możemy. 

12 kwietnia 1882 [r.] 

 Dobrze się stało, że mi nikt na myśl wtedy nie przyszedł, 

kiedy Cretoniemu dziękowałem, bo może bym ani tak szczerze, 

ani tak serdecznie nie mógł był dziękować. Później mi przyszedł; 

i rozważając cały tok rozmowy i wszystko razem zestawiając, 

zdaje mi się niepodobnym, co innego myśleć, jedno [tylko] że 

one słowa są wyjęte z raportu ojca Jackowskiego. Proszę i z tym 

moim domysłem nie wygadać się niepotrzebnie. Oto główne rze-

czy co do pobytu w Rzymie tego ojca, i co do jego misji. Już 

dość późno w nocy, więc muszę kończyć. W kilku słowach zam-

knę resztę. Ojciec Paweł bardzo poczciwy mi list napisał. Wy-

biera się do Rzymu i zapowiada swój przyjazd na 24 t.m. Więc 

O. Szymon wyjeżdżając natychmiast do Adrianopola mógłby go 

zluzować z bliska. Proszę o tym myśleć. Ks. Emil złoży swe ślu-

by (przyrzeczenia), da Bóg w piątek, więc jak ten list otrzymasz 

już będzie post festum. Natychmiast potem wyjedzie. Więc i on 

O. Szymona we Lwowie zluzuje z bliska. O nim obszerniejszy Ci 

list napiszę, da Pan Bóg. Jeżewski niestety nie dotrzymał. Po 

dwóch, czy trzech miesiącach pobytu wyjechał wczoraj z Rzymu. 

Znarowione to dziecko, tym więcej, że już trzydziestoletnie. 

Wyjeżdżał z wyraźnym bólem serca. Kto wie? Może się ziści, co 

O. Leon zapowiada, że wróci skruszony i już wtedy prawdziwie 

nawrócony. Zresztą nowicjat, największa łaska Boża! Idzie do-

brze, a O. Leon pokazuje się coraz lepszym mistrzem nowicju-

szów. Błogosławię Was wszystkich, a Ciebie w szczególności 

przyciskam do serca. 

 W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr 
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143. List do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 357) 

 

Rzym, 30 kwiet.[nia] 1882 [r.] 

 

 Mój drogi i kochany Ojcze Walerianie. 

 W tej chwili wyjeżdża z Rzymu ks. Emil, przed chwilą poże-

gnałem go tu u siebie. Po naradzie z m[onsi]grem Cretonim stanęło 

na tym, że nie wziął ze sobą żadnego polecenia z Propagandy do me-

tropolity. Ale ode mnie tylko otrzymał zakonne litteras obedientiales, 

w których jest i polecenie do metropolity. Monsignorowi Cretoni 

zdawało się to co i mnie się zdaje, że polecanie wprost z Propagandy 

byłoby nie w porządku; z jednej strony ubliżające metropolicie,  

a z drugiej strony krzywdzące i ordinariam auctoritatem przełożone-

go zgromadzenia, którą metropolita powinien uznawać. Dopiero gdy-

by metropolita jej nie uznał, wdałaby się Propaganda i za jednym 

zachodem poleciłaby ks. Emila, ale też by i metropolitę przestrzegła, 

że on w takich razach powinien na moje zważać polecenie i na nim 

przestawać. 

 Mój drogi Ojcze powinieneś też i Ty odtąd uważać to sobie za 

prawidło w postępowaniu, aby co do naszych Ojców misjonarzy  

w Galicji opierać się przed metropolitą na powadze generała zgroma-

dzenia. Czy dobrowolnie, czy poniewolnie, on musi ją nareszcie 

przyjąć, a takie stanowisko jest jedyne kanoniczne, a zarazem zakon-

ne. Pamiętaj, że kanonicznie my przed władzą biskupią mamy pra-

wo, a tym samym obowiązek, stawać tak, jak stawają i stoją wszelkie 

inne zakony. Chciałem Ci to napisać przez Ojca Emila, ale nie mia-

łem czasu, albowiem w tej chwili daję rekolekcje, i daję trzy nauki na 

dzień. Miej mnie tedy za usprawiedliwionego, że porządniejszego 

listu nie piszę w tej chwili (bo i ten muszę pisać między 11 a 12-ą  

w nocy), co ważniejszego jednak umieszczam tu zaraz. Już widzę, 

jak się niepokoisz co do niemieckiego preceptora do swoich dzieci, 

ale sposobu przez Ciebie podanego, aby go mieć, użyć nie mogę. 

Amerykańscy najwyżej posunięci uczniowie mają jeszcze dwa lata  
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z okładem przed sobą, aby pokończyć nauki, więc nie mogę im tego 

czasu nie zostawić, zwłaszcza że są najzdatniejsi z naszych uczniów. 

A prócz tego po wzięciu dwóch Amerykanów w przeszłym roku do 

Adrianopola, zabranie dwóch innych i to najzdatniejszych, a najrych-

lej mogących być użytych, byłoby dla dołu amerykańskiego okrut-

nym a niezasłużonym ciosem. Już tak ich tam bolała strata owych 

dwóch pierwszych! Więc o tym nie możemy myśleć. Z drugiej stro-

ny czyż to tak trudno znaleźć dobrego a odpowiedniego preceptora 

Niemca? Mamy jeszcze nieco czasu, pomyślimy o tym, a jak da Bóg 

będę tam u Ciebie, porozumiemy się lepiej. Drugie, o co się pytam 

jest podróż ks[ię]cia Sapiehy do Rzymu. Czy ona nie przyszła do 

skutku? Czy też, jeżeli przyszła, ks.[iążę] Sapieha nie chciał czasem 

ominąć tu w Rzymie spotkania się z nami? 

 A teraz co do mojej podróży, mam nadzieję Rzym opuścić pod 

koniec maja i może jeszcze w maju być w Wiedniu, bo po drodze 

chciałbym gdzie wstąpić dla znalezienia na dalszą podróż funduszu. 

Otóż proszę, abyś w czas, to jest jak najprędzej, sprawił mnie o wa-

runkach mojej audiencji u cesarza, i jak rzeczy stoją z owym fundu-

szem loteryjnym i wszystkim, co się do tego odnosi. Proszę o to ry-

chło, bo od tego zależą moje dalsze obroty. 

 Ojciec Paweł przyjechał tydzień temu. Myślę wziąć go z sobą 

jako towarzysza podróży; będzie on dla mnie w Bułgarii nieocenio-

nym tłumaczem i objaśniaczem wszystkiego. W tym tygodniu jed-

nym już mu wrócił apetyt i wyraźnie lepiej się miewa. Napisał raport 

dobry i ważny na żądanie samejże Propagandy. Z mej strony miałem 

z kard.[ynałem] Simeoni długą i poufną o Bułgarii rozmowę, a wiesz, 

że to na jego radę, która była jakoby życzeniem albo półrozkazem, 

rozpoczynam tę podróż. Nie potrzebuję Ci wyrażać, jak ćwiczenia 

duchowne dla dam przez Was dawane, a potem nabożeństwa Wiel-

kotygodniowe itd. wielką były dla mnie pociechą. Szczęść Boże  

i Deo gratias. Co do O. Szymona przyśpieszaj, ile możesz wyjazd,  

a z jego matką urządź wszystko, jak możesz najlepiej. Oto niemal na 

wszystko Ci odpisałem. I za to Deo gratias!  
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 Przyciskam Cię do serca i wszystkich Was razem błogosławię. 

Moje zdrowie z łaski Bożej dobre. Pan Jezus z nami. 

W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr 

 

144. List do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 358) 

 

Rzym, 3 maja 1882 [r.] 

 

 Mój kochany i drogi Ojcze Walerianie. 

 Przeczytałem Twój list do O. Leona. Zdziwiłem się bardzo, że 

kochany O. Wincenty, zmuszony gdzieś udać się dla zmiany powie-

trza wybrał Jazłowiec. Gdybyż jeszcze miał na myśli jednego tylko ks. 

Turkułła, a tym samym nie myślał Mszy ś.[więtej] odprawiać jedno 

[tylko] w jego parafialnym kościele, ale to wyraźnie myślał o sio-

strach, a zatem o stosunkach, rozmowach i koniecznym stąd słuchaniu 

tłumaczeń i rad matki Marceliny. Ja to uważam za prawdziwie niebez-

pieczne dla niego i na Twoim miejscu nie narażałbym go na taką po-

kusę. Z tegoż powodu nie rozumiem Cię również, kiedy Ty ze swej 

strony pomyślałeś o tym, aby go posłać do Dźwiniaczki. Pobyt jego 

tam stałby się w tej chwili podwójnie niebezpieczny, kiedy właśnie 

tam przed paroma dniami pojechał stąd O. Julian, który ma w Dźwi-

niaczce lato przepędzić. O. Julian moim zdaniem jest dla O. Wincen-

tego dwakroć niebezpieczniejszy, aniżeli matka Marcelina. 

 Co do mnie bynajmniej nie wątpię o dobrej woli i cnocie  

O. Wincentego; kocham go bardzo i mam pocieszające przekonanie, 

że Pan Bóg w swej dobroci użył był mnie tu w Rzymie do rozjaśnie-

nia sumienia tego Ojca i utwierdzenia go w jego powołaniu. To 

wspomnienie bardzo mi miłe, a za rzecz samą wdzięczny jestem Pa-

nu. Ale dlatego samego, tym bardziej mi idzie o tę duszę i nie chciał-

bym, aby był wystawiony na zbyt mocną dla siebie pokusę. A więc 

nie radziłbym wcale, aby w te miejsca jechał, a jeśli już wstrzymać 

nie można, to jest, jeżeli już pojechał prosiłbym, ażebyś złym następ-
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stwom wszelkim, jak najlepszym sposobem zapobiegł. O niczym 

więcej dzisiaj nie piszę, bo już późno w nocy i dla nagłości rzeczy 

tylko te kilka słów, na nic nie zważając, jak najprędzej do Ciebie 

napisałem. Niech Ci to będzie dowodem, jak mi o Ojca Wincentego 

chodzi. W tych dniach będę miał, da Pan Bóg, audiencję u Ojca 

Świętego, którego Cretoni już zawiadomił o moim wyjeździe na 

Wschód za parę tygodni nastąpić mającym. Wszystkich braci,  

a O. Wincentego w szczególności błogosławię z całego serca. Ciebie 

mój drogi O. Walerianie przyciskam do serca. 

W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr. 

 [P. S.] O. Wincenty nie powinien żadną miarą być w Dźwi-

niaczce. Czekamy odpowiedzi na mój list ostatni. 

 

145. List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 3535) 

 

Rzym, 20 maja 1882 [r]. 

 Mój najdroższy Ojcze Władysławie. 

 Historia Zabłockiego bardzo mnie zajęła, uczułem wielkie 

współczucie dla tej duszy. Ale czy tam jest powołanie nadprzyro-

dzone? To zagadka. Zdaje mi się, że mi Pan Jezus dał prawdziwe 

natchnienie do duszy w napisaniu listu do niego, który tu przyłą-

czam. Ten list przeczytaj. Jeżeli w tym człowieku jest rzeczywi-

ście grunt dobry, to się wszystko zaraz pokaże, rozjaśni i może 

dobrze skończyć. Więc proszę Cię ten list dobrze przeczytaj, na-

wet parę razy, żebyś do niego się zastosował w Twoich dalszych 

rozmowach z tym panem. Szczególniej rozważ dobrze to, co jest 

na stronicy 4-ej, co piszę o stanowisku nadprzyrodzonym, na któ-

rym chcę wiedzieć, czy już się doprawdy znajduje. Bo od tego 

zależy cała sprawa jego powołania. A bez powołania, bez praw-

dziwego i dobrze dowiedzionego powołania, takiego człowieka 

trzeba strzec się raczej. 

 Nie dziw się, mój drogi Ojcze Władysławie, że przez pewien 
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czas nie pisałem. Dawałem przez 10 dni rekolekcje naszym paniom 

(głównie Borzęckim), ale przyłączyły się i inne, na końcu było ich 

dziesięć). Po rekolekcjach przez 5 dni, aż do północy, pracowałem  

z jednym księdzem Francuzem, prawdziwym przyjacielem (abbe Da-

urelle, który przez ten czas i spał u nas) nad ostateczną redakcją fran-

cuszczyzny mojej mowy o ś[w]. Cyrylu i Metodym. Tłumaczenie Ga-

sztowta było wcale niezłe i dobrze posłużyło za tło, ale było pośpie-

szne i nie było w nim tej ostatniej ścisłości i poprawności, którą dać 

może dłuższe tylko zastanowienie i praca. W tej chwili ta mowa już 

jest w druku. Wydrukowana jest także i „Reguła”, którą Ci za parę dni, 

da Bóg, przyślę. To wszystko szło razem. Nie dziw tedy, że się utru-

dziłem, a przy oziębionym powietrzu dostałem małego zapalenia gar-

dła i przeleżałem parę dni w łóżku. Oto masz mniej więcej przyczyny, 

które moje milczenie dosyć tłumaczą. Teraz dzięki Bogu znowu 

zdrów jestem, a dowodem tego może Ci być mój długi list do Zabło-

ckiego, który jednym ciągiem dzisiaj napisałem. Do Kołupajły z po-

dziękowaniem natychmiast napiszę i zapewne do tego listu przyłączę, 

który ma wyjść jutro z rana. Twoje 1.000 fr. na moją podróż już kilka 

dni temu, jak otrzymałem. Tobie nie mam co dziękować, tylko Cię 

lepiej niż kiedy Panu Jezusowi polecić. Pomimo trudności spotkania 

się, bardzo by mi jednak miłym było, gdyby ono mogło nastąpić. 

 Podróż z Paryża do Wiednia nie jest przecież tak drogą, a ja w 

Wiedniu kilka dni zapewne będę musiał siedzieć, czekając na audien-

cję cesarską, bo cesarza muszę widzieć. Prawda, że O. Paweł będzie 

ze mną, ależ ja Ojca Pawła przez całą drogę będę miał z sobą. Co do 

dnia wyjazdu, tedy przed Zielonymi Świątkami już trudno, żebym 

wyjechał. Zapewne, da Bóg, wyjadę 29 lub 30 maja. Pojadę, taki 

mam zamiar, naprzód do Agram, gdzie jest uniwersytet cały kroacki  

i do biskupa Strossmayera o kilka mil stamtąd, do Djakovar. Trudno 

tedy, abym w Wiedniu był przed 8 a nawet 10 czerwca. Jeżeli mi za-

raz odpiszesz i wyrazisz chęć przyjechania do Wiednia, tedy Ci  

z drogi, z Agram zapewne zatelegrafuję, w jaki właściwie dzień tam 

już będę. Tu zaś piszę Ci adres: Reichraths - strasse, 3. Jest to casino 

katolickie, rodzaj hotelu i cyrkułu, gdzie jest i kaplica, i czytelnia,  
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i bilard itd., itd., a ceny bardzo umiarkowane. Woźnicy na drodze że-

laznej nie trzeba nic więcej mówić, tylko ulicę i numer.  

 Odpisz mi natchmiast tego samego dnia jeszcze, żeby mnie 

Twój list mógł zastać w Rzymie. List do Kołupajły jutro przyślę. 

Przyciskam Cię do serca. 

W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr 

 

146. List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 359) 

 

Agram, 5 czerwca 1882 [r.] 

Magdalenenstift 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Przyjechałem tu już trzy dni temu, to jest w piątek przeszły (2 

czerwca), nieco, a nawet i niemało zmordowany, ale w dobrym, dzię-

ki Bogu zdrowiu i przez te trzy dni doskonale odpocząłem. Powietrze 

tu jest, jak najlepsze, położenie bardzo piękne, wygody wszelkiego 

rodzaju pod ręką, tak że to jedyne jest miejsce na odpoczynek i waka-

cje, i każdego z Was chętnie bym tu przysyłał na wakacje i odpoczy-

nek, gdyby można było. Przez te trzy dni byłem tu już u głównych 

osób: pana Bereszczyńskiego dzisiejszego rektora Uniwersytetu, pa-

na Wojnowicza przeszłorocznego rektora i posła na Sejm węgierski, 

a szczególnie u ks. Raczkiego, znanego uczonego słowiańskiego, ka-

nonika, prałata rzymskiego i tutejszego Akademii Nauk Umiejętności 

prezydenta. Oprowadzał mnie dzisiaj po Akademii a potem byliśmy 

u niego na obiedzie, on zaś wczoraj u nas. Byłoby wiele do omówie-

nia o tych wszystkich osobach i rzeczach, ale tu nie ma na to ani 

miejsca, ani czasu. 

 Byłem także u wikarego generalnego. Jutro, da Pan Bóg, jadę na 

wieś do kardynała o trzy godziny stąd, a dzień pojutrze (środa) jest 

przeznaczony na siostry tutejsze miłosierdzia, których kolonia prze-

niosła się do Adrianopola i ma przyjąć obrządek słowiański. Tutejszy 

ich zakład jest ogromny, liczy z 800 uczennic. Mają tu przełożoną 
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główną (bo i niemało domów po prowincjach słowiańskich), mają też 

tutaj i przełożonego głównego, u którego właśnie mam być pojutrze na 

obiedzie. Jest to szczep sióstr ś[w]. Wincentego a Paulo, ale który się 

stał zupełnie miejscowym. Jak te rzeczy pokończę mam zamiar zostać 

tu jeszcze dni kilka, szczególniej dla pokończenia niektórych spraw  

i korespondencji, których nie mogłem w Rzymie pokończyć. Chcę 

skorzystać z tak doskonałej okazji, aby i to zrobić, i jeszcze lepiej od-

począć, i przygotować się tym sposobem do dalszej drogi. To wytłu-

maczy mój telegram dzisiaj stąd wysłany, w którym proszę, aby mi 

przysłać dalszy ciąg druku mojej mowy o ś[w]. Cyrylu, to będę miał 

tym sposobem czas do jej poprawiania. Następnie pojadę, da Pan Bóg, 

do ks. Strossmajera do Djakovar, który już jest uprzedzony o moim tu 

pobycie i łaskawie mnie oczekuje. 

 Wyrozumiałem także, że kardynał Haknald jest ze Stros-

smajerem na przyjacielskiej stopie, co mnie bardzo ułatwia po-

dróż do Kaloczy, gdzie mieszka Hajnald, a która jest niedaleko 

od Djakovaru. Stamtąd jadąc Dunajem do Wiednia chcę zajechać 

do Grann, do kardynała Simor; może mi się co uda nazbierać na 

Adrianopol. Tym sposobem dopiero koło 15-go lub później będę 

mógł być w Wiedniu, jak Pan Jezus rozporządzi, bo raz tu będąc 

trzeba korzystać z okoliczności. Zaś wcale nie jest rzeczą potrze-

bną, abym przyjechał na egzaminy publiczne do Adrianopola, 

sądzę nawet, iż lepiej będzie, że po nich dopiero przyjadę, bo  

w czasie egzaminów moja osoba raczej by im zawadzała, a one 

znowu mnie, i to bardzo. Proszę bardzo o modlitwy, a zarazem  

o listy i wiadomości. Proszę pisać wprost tu do mnie pod moim na-

zwiskiem: Agram, Magdalenenstift. Podziel się tym listem z O. Leo-

nem i O. Karolem i innymi. Wszystkich Was czule pozdrawiam  

i z całej duszy błogosławię. Przyciskam Cię do serca i Panu oddaję. 

 W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr 

 [P. S.] Powiedz O. Leonowi, że z jego matką rozstałem się  

w Tarvis, pierwszym mieście austriackim we czwartek w południe. 

Do owej chwili mimo upału doskonale podróż i trudy jej znosiła. 
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147.  List do O. Pawła Smolikowskiego CR (ACRR 3421a) 

 

Agram, 12 czerwca 1882 [r]. 

 

 Kochany mój Ojcze Pawle. 

 Jestem jeszcze w Agram, zapewne pojutrze dopiero albo 15-go 

stąd wyjadę da Pan Bóg. Nie mam zgoła czasu opisywać wszyst-

kiego, co tu czynię, bo na to trzeba by było drugie tyle czasu, ile na 

czynienie, a nawet więcej. I dlatego do Ojca Waleriana nie piszę, tyl-

ko proszę bardzo podziękować mu za jego list przedwczoraj otrzy-

many i za inne przysłane listy. Proszę mu także powiedzieć, że po-

dzielam i pochwalam wszystko, co mi pisze o Wenance (którego jak 

najprędzej trzeba wyprawić) o Szczepanie, o Karpińskim, o postulan-

cie Włochu - golarzu.  

 Do Ciebie zaś piszę, żeby Cię napędzić do chodzenia około 

druku mojego Cyryla. Otrzymałem pierwszy arkusz. W tytule jest 

coś do naganienia (szczególniej za wielkie i za grube są litery pod 

moim nazwiskiem Superieur General itd.), ale niech to już zostanie. 

Zresztą dobrze. Lękam się tylko bardzo, aby w dalszych arkuszach 

nie wcisnęły się jakie niedokładności lub omyłki, chociaż mam 

bardzo wielkie zaufanie w dokładności Ojca Antoniego. Poproś jed-

nak, aby wszelkiego starania dołożył. Gdyby można było, a ta prośba 

jest jednym z głównych powodów, że ten list piszę – prosiłbym, aby 

2-gi arkusz, a przynajmniej 3-ci, jeżeli 2-gi już wydrukowany, przy-

słać mi do Wiednia do ostatniej poprawy. Adress: Mr. Lutrzykowski, 

Carolinenstrasse, 30. Ja go o tej przesyłce zawiadamiam. W Wiedniu 

przed 21 lub 22 zapewne nie będę, więc czas. Stąd, da Pan Bóg, jadę 

do Strossmayera, potem do kardynała Haynolda, potem zapewne do 

kardynała Simor, a nareszcie do Wiednia. Wszystkich w domu po-

zdrawiam i błogosławię. Zdrowie dzięki Bogu mi służy. Przyciskam 

Cię do serca. 

W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr 
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148. List do O. Władysława Witkowskiego CR (ACRR 3536) 

 

Agram, 12 czerwca 1882 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Władysławie. 

 Twój telegram o śmierci Kołupajły przysłał mi tu pocztą do 

Agram O. Walerian i wczoraj go otrzymałem, a właśnie zabiera-

łem się napisać do niego list z podziękowaniem za ofiarowane na 

podróż pieniądze. Chociaż 3 czy 4 Msze [święte] już zmówiłem, 

z owych 25, o które prosił nieboszczyk przed swoją śmiercią, od-

mówię jednak wszystkie 25 teraz za jego duszę, i już dzisiaj 

pierwszą zmówiłem z duszą przejętą z jego powodu, jakimś głęb-

szym uczuciem.  

 Czekam Cię w Wiedniu mój najdroższy. Pisałeś mi, że nie 

możesz puścić się w drogę przed 15-ym, ale dodałeś, że wyje-

dziesz z Paryża w poniedziałek. Otóż pierwszy poniedziałek po 

15 przypada na 19-go tego miesiąca, tak że w Wiedniu mógłbyś 

najprędzej być 20-go. I ja także dopiero koło 20-go będę mógł 

tam zdążyć, bo stąd najprędzej wyjadę pojutrze 14-go, a zapewne 

dopiero 15-go; zaś po drodze mam być u biskupa Strossmayera  

w Djakovar, potem u kardynała Haynalda w Koloczy, a zapewne 

i u kardynała Simor w Granie. Nie wyjeżdżaj z Paryża, aż póki 

Ci nie dam znać telegramem, którego dnia właściwie stanę  

w Wiedniu. Będzie to zawsze na parę dni przedtem, tak że bę-

dziesz mógł zawczasu wyjechać z Paryża, aby stanąć współcze-

śnie ze mną w Wiedniu. Będę się starał, aby najdalej 21-go być 

tam. Daję Ci raz jeszcze adres, gdzie zajadę: Reichraths - strasse, 

3. O niczym Ci nie piszę, bo byłoby tego aż strach, jak za wiele. 

Zresztą, jak da Bóg, zobaczymy się, będziemy mogli o wszyst-

kim mówić. Przyciskam Cię do serca i z całej duszy błogosławię. 

W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr 
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149. List do O. Michała Brzezińskiego CR (ACRR 2144) 

 

Djakovar w [Słowenii], 17 czerwca 1882 [r]. 

 

 Mój kochany Ojcze Michale. 

 Twój list z 6 czerwca dopiero teraz mnie dopędził, aż tu nad 

granicami dawniej tureckimi. Nie mam czasu dłużej Ci odpowiadać, 

ale powiem w dwóch słowach, że w Prusach dłużej zostawać nie 

możesz; więc przyjeżdżaj do Krakowa. Ja tam, da Pan Bóg, będę 

około 25 czerwca, więc się tam swobodnie zobaczymy, rozmówimy  

i co dalej czynić wypadnie postanowimy. Przyjechawszy przedstaw 

się ks. biskupowi i powiedz, że tam przyjechałeś wskutek mego roz-

porządzenia, i że na mnie masz czekać. To na przypadek, gdyby 

mnie jeszcze nie było. Dowiesz się zaś o tym (czy jestem, czy nie) na 

ulicy Basztowej, nr 1 w domu pani Mostowskiej, gdzie będę mie-

szkał, jak da Bóg przyjadę. Powie Ci pan Jucewicz. Pozdrawiam Cię, 

błogosławię i do serca przyciskam. 

W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr. 

 

150.  List do O. Antoniego Lecherta CR (ACRR 3089) 

 

Diacovar, w [Słowenii], 17 czerwca 1882 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Antoni. 

 Przed wyjazdem z Agram, pozawczoraj, otrzymałem drugi ar-

kusz Cyryla i Metodego. Niestety znalazłem w nim omyłki, a jedną 

nawet bardzo grubą; stronica 24, wiersz 4: cette zamiast celle; druga 

także niemiła, strona 25, w. 2: neophite zamiast neophyte, jeszcze 

jedna na tej samej str. 25, wiersz ostatni: il defendra la, a trzeba ta;  

i jeszcze jedna na str. 26, 4-ty wiersz od dołu etablie zamiast retablie. 

 Dałem Ci adres Lutrzykowskiego w Wiedniu; nie otrzyma-

wszy wprzódy od niego odpowiedzi. tymczasem z Agram wyje-
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chałem, i odpowiedzi nie otrzymałem od niego; co mi każe wno-

sić, że musiał zmienić mieszkanie. W takim razie, jeżeli już pod 

jego adresem arkusz ów wysłałeś, proszę teraz, abyś wysłał drugi 

raz  wprost pod adresem: Mademoiselle la comtesse Leocadie de 

Mirbach Vienne, Singerstrasse, 14. 

 Co do mnie nie mam czasu wiele pisać, ale coś w dwóch sło-

wach. Dziś z rana przyjechałem między 8 a 9 tu do Diakovar do bi-

skupa Strossmayera i byłem b.[ardzo] mile od niego przyjęty. Mia-

łem z nim godzinną rozmowę, a potem więcej niż z godzinę odpro-

wadzał mnie po swoim kościele. Gdyby to nie była tak wspaniała bu-

dowa, można by ją nazwać przepięknym cackiem. Tak harmonijnej 

całości nigdy jeszcze nie widziałem, chyba w innym rodzaju w św. 

Piotrze w Rzymie. Kosztował ten kościół dotąd około 1.300.000 

flor., czyli około 3.000.000 franków, a jeszcze niejedne 100.000 bę-

dzie kosztowała jego ornamentacja dalsza, bo grubsza i istotniejsza 

już jest dokonana, a szczególnie prześliczne są freski Seitza ojca  

i syna, które wypełniają cały kościół naokoło kolosalnymi historiami 

„Starego [Testamentu]” i „Nowego Testamentu”. Jest wprawdzie co 

widzieć. Co poprzedza, pisałem po powrocie z kościoła około go-

dziny 12. Obiad był koło pierwszej. Teraz dodaję jeszcze słów kilka. 

 Jutro niedziela, więc tu zostanę. W poniedziałek myślę być  

w Kalocza u kardynała Haynalda, gdzie będę musiał zabawić przez 

wtorek. A jeżeli da Pan Bóg, we środę chciałbym być w Wiedniu. 

Zdrowie dzięki Bogu mi służy. Mam nadzieję w Jego łasce, że tak 

pójdzie dalej. Proszę tych szczegółów udzielić Ojcu Walerianowi  

i Ojcom radnym przez niego. I dodaję, że O. Michała myślę przywo-

łać do Krakowa i tam się z nim rozmówić. Zapewne go wezmę na 

towarzysza podróży z sobą do Adrianopola. A może da Pan Bóg, że 

tam zostanie. Można do mnie tymczasem pod powyższym adresem 

pisać do Wiednia. Pozdrawiam Was wszystkich i błogosławię. Cie-

bie drogi Ojcze Antoni przyciskam do serca. 

W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr 
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 [P. S.] Prawdopodobnie nie będę u kardynała Haynalda, bo 

zdaje się, że go nie ma w domu. Jutro się dowiem. Zdaje się tedy, 

że już we wtorek będę w Wiedniu, da Pan Bóg. Listy przesyłane 

mi pod powyższym adresem powinny być w dwóch kopertach. 

 

151.  List do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 360) 

 

Wiedeń, Reichraths strasse 3.  

22 czerwca, 1882 [r.] 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Bardzo mnie cieszy, że się już zbliżam do Was, i że nieza-

długo już się zobaczymy. Przyjechałem tu przedwczoraj we wto-

rek. Dopiero w poniedziałek mam mieć audiencję u cesarza. 

Przywożę mu od Ojca Świętego polecenie mi dane, abym mu  

w imieniu Ojca Świętego podziękował za przyrzeczoną nam po-

moc z funduszu loteryjnego i zapewnienie, że to Ojcu Świętemu 

przyjemność sprawiło. Przy takim poleceniu Ojca Św.[iętego] nie 

potrzeba podawać żadnego memoriału. Zresztą Dunajewski
49

, 

który mnie bardzo serdecznie (co się zowie) przyjął, będzie teraz 

tym bardziej czuwał nad tą sprawą. Bardzo był rad z wdania się 

Ojca Św.[iętego] do tej sprawy. 

 Przed wyjazdem z Rzymu na tydzień, to jest 23-go maja mia-

łem audiencję u Ojca Św.[iętego], ale audiencję b.[ardzo] nadzwy-

czajną. Wziął mnie z sobą do ogrodu watykańskiego i tam przecha-

dzał się ze mną sam na sam mniej więcej całą godzinę. Tę rozmowę 

skrupulatnie spisałem. Dam Ci ją do przeczytania, a nie chcę uprzed-

nimi kawałkami psuć całości tej rzeczy. 

 Przeciwko Twemu przyjazdowi do Krakowa nic nie mam  

___________ 

49
  DUNAJEWSKI ALBIN, ks. biskup (1817-1894). Od 1879 r. biskup krakowski,  

w 1890 r. został kardynałem. 
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i owszem, bardzo mile Cię tam zobaczę. Tylko proszę Cię, abyś nie 

zaraz przyjeżdżał, ale mi dał parę dni czasu, abym tam swoje rzeczy 

wprzódy pozałatwiał. Chciałbym być już wolny od innych rzeczy  

w chwili, kiedy Ty przyjedziesz, ażebyś nie siedział darmo w Krako-

wie, kiedy ja tam będę swoje (chociaż nie swoje) robił, albo też, że-

byś nie potrzebował wracać prędzej sam beze mnie. Bardzo się cie-

szę na to moje z Tobą widzenie się. Lutrzykowski oddał mi Twój list 

z początku tego miesiąca. Ucieszyły mnie Twoje obawy, abym nic 

przeciwko jezuitom nie mówił z powodu reformy bazylianów. Ależ 

teraz to nie byłoby przeciw jezuitom tylko przeciw papieżowi. 

 Z nuncjuszem widziałem się zaraz po przyjeździe w parę go-

dzin. O stanowisku jego tutaj wiedziałem, nawet sam papież mi  

o nim mówił. Ja znam Vannutellego od wielu lat i wiem, kto on jest. 

Przyjął mnie jednak najserdeczniej, rzucił mi się w ramiona. Bo to 

dawna znajomość i pewno szczerze to uczynił. W pół godziny póź-

niej Wiedeń opuścił. Przyjedzie w poniedziałek lub wtorek. Może  

z tego powodu nie będę mógł we wtorek wyjechać. We środę ś[w]. 

Piotra, więc w takie święto jechać bym nie chciał. Jednym słowem, 

zdaje się, że przed czwartkiem w Krakowie nie stanę. Z Krakowa 

dam Ci znać telegrafem, kiedy Cię tam czekam. Niech wszystko 

Pana chwali! 

 Do Wiednia, dlatego tak późno przyjechałem, że w Agram ba-

wiłem dni 14, a dwa dni u Strassmayera w Djakovar. Bardzo rad je-

stem z tego tam pobytu. Ognisko narodowe, naukowe, a czysto i głę-

boko katolickie, jakie się utworzyło w Agram jest dla nas nadzwy-

czajnie ważnym zjawiskiem i dla Polski (bo z nami bardzo sympaty-

zują) i dla Zgromadzenia. Teraz Bułgarzy zaczynają do Agram przy-

jeżdżać na Uniwersytet. Poznałem b.[ardzo] blisko i serdecznie 

wszystkich tych panów: ks. Raczkiego, prezesa Akademii, Marko-

wicza, rektora Uniwersytetu Wojnowicza, Beresztyńskiego, profe-

sorów. Aż dziwno, jaka to plejada znakomitych mężów i najlepszych 

katolików! Oni też byli dla mnie jak najserdeczniejsi. W bibliotece 

Akademii mają skarby rękopisów słowiańskich, między innymi „No-
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mokanon” z XII wieku, ogromnie grube in folio na pergaminie. 

Obstupui! 

 Lecz już pióro tępieje, im bardziej zaostrza się wzrok na 

spotkanie Twoje wymierzony; i nie chce się pisać, kiedy się spo-

dziewa wkrótce mówić. Więc do zobaczenia! Dodam, że z łaski 

Bożej zdrowie moje dosyć dobrze podróż znosi i czuję się dość 

mocnym. Deo gratias!  

 Pozdrawiam Was wszystkich i z całego serca błogosławię. 

Ciebie, mój najdroższy Ojcze Walerianie w szczególności do ser-

ca przyciskam. Pan Jezus z nami! 

 W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr 

 [P. S.] Biskupa krakowskiego współcześnie z tym listem 

proszę o przyjęcie mnie w gościnę. 

 

152. List do O. Antoniego Lecherta CR (ACRR 3090) 

 

Wiedeń, 27 czerwca 1882 [r]. 

 

 Mój drogi i kochany Ojcze Antoni. 

 Nie zgadzam się na Twoje rozumowania, że w druku po-

winny zawsze znajdować się omyłki, a dowodem, że na pierw-

szych 23 stronicach nie ma ani jednej. Lecz, co się już stało, to 

się nie odstanie trzeba naprawić, co można. Wkrótce Ci przyślę 

omyłki do poprawienia piórem w miarę, jak będą się rozpuszcza-

ły na świat egzemplarze. Tymczasem przyślij mi ze sto, choćby 

nie poprawionych egzemplarzy do Krakowa, w pałacu biskupim, 

bo tam będę, da Bóg, mieszkał. 

 Cesarza
50

 widziałem przedwczoraj i miałem dobrą audien-

___________ 

50
  FRANCISZEK JÓZEF I, cesarz austriacki (1830-1916). 
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cję. Spotkało mnie nawet pewne odznaczenie, bo chociaż przy-

szedłem ostatni, sześćdziesiąty jaki, byłem zawołany i wpuszczo-

ny pierwszy. Jak się tu rzeczy zmieniły! Pan wszystkim rządzi, 

niech będzie za wszystko pochwalony! Opiszę to później obszer-

niej. Moje imieniny już tutaj, da Pan Bóg, przepędzę i nazajutrz  

z łaski Bożej spodziewam się być w Krakowie. Zdrowie dzięki 

Bogu ciągle mi jednakowo służy. W podróży do Krakowa będę 

miał za towarzysza młodego Aleksandra Jełowickiego, synowca 

śp. Ojca naszego Aleksandra. 25-letni, a mądry, dobry i głęboko 

religijny młodzieniec. 

 Przed skończeniem muszę Ci jednak zawsze szczerze podzię-

kować za pracę łożoną około mego „Cyryla [i Metodego”], toteż  

i dziękuję. Za listy Twoje również. Ale w tej chwili niechaj te kilka 

słów służy za odpowiedź. Historia z Pawełkiem nie do uwierzenia! 

Dzięki Bogu, że dłużej nie leżała w ukryciu, chociaż i tak za długo  

w nim była. Miałem list od O. Ludw.[ika] Funcken, że przyjedzie 

do Krakowa. Ale musiałeś go czytać. Ojca Waleriana serdecznie 

pozdrawiam, a z nim wszystkich a wszystkich, i z duszy błogo-

sławię. Ciebie przyciskam w szczególności do serca. 

W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr 

 [P. S.] List tu przyłączony oddaj ks. Sulpicowi. Do kard.[ynała] 

Pitra współcześnie odpisuję. Raz jeszcze proszę przysłać mi ze sto 

egzemplarzy „Cyryla i [Metodego”] do Krakowa.W liście do ks. Sul-

pica są pieniądze, więc go nie strać. On sam po niego przyjdzie. 

 

153. List do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 361) 

 

Kraków, 4 lipca 1882 [r.] 

 

 Kochany mój i drogi w Panu Ojcze Walerianie. 

 Pozawczoraj wieczorem przyjechałem do Krakowa i stanąłem 

u ks. biskupa, który mnie mile przyjął. Z audiencji u cesarza tyle tyl-
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ko powiem odnośnie do funduszu onego loteryjnego, że kiedy mu 

złożyłem w imieniu Ojca Św.[ietego] owo podziękowanie, które 

papież polecił mi jemu złożyć, zrobiło to na nim jak najmilsze wra-

żenie, a ostatnie słowo cesarza w tej rzeczy było: „..ich werde schon 

sorgen dass Sienicht lange darauf warten”. Powiedziane to było  

z pewną wyraźną intencją. Dziś obszerniej o niczym nie piszę, bo 

mam zamiar przywołać Cię tu do Krakowa za dni parę. Wprzódy 

jednak muszę być w Krzeszowicach, bo dzisiaj przyrzekłem pani Po-

tockiej, którą na ulicy spotkałem, że przyjadę do niej 6-go na noc, 

aby móc nazajutrz zmówić Mszę świętą za duszę pani Arturowej 

Potockiej, za którą tam tego dnia odbywają nabożeństwo. Tym spo-

sobem przed 8-mym nie miałbyś tu po co przyjeżdżać. Zaś 8-go jest 

sobota, więc nie wiem, czyby to było wygodnie dla Waszego nabo-

żeństwa niedzielnego. Jednakże, jeśli możesz, to przyjedź i w sobotę, 

inaczej czekam Cię w poniedziałek. Donieś. Jak przyjedziesz, da Pan 

Bóg, rozmówimy się o wszystkim. To dla mnie będzie wygodniej. 

 Napomknę dziś to jedno tylko, że Twoje uwagi o potrzebie 

przemienienia planu mojej podróży, o tyle na mnie podziałały, że 

uznałem potrzebę przeniesienia mojej wizyty u Was na miesiąc 

wrzesień, ale nie tak, żeby tu w Krakowie i okolicach tak długo 

przesiadywać, tylko zupełnie inaczej czyniąc. Myślę, że trzeba 

teraz po 15-ym lipca pojechać do Adrianopola, a stamtąd dopiero 

wrócić we wrześniu do Lwowa. Pomówimy o tym, jak da Pan 

Bóg, przyjedziesz. Zdrowie z łaski Bożej służy mi nieźle. Ojców 

i braci serdecznie pozdrawiam. Przyciskam Cię do serca i jestem 

zawsze w miłości Jezusa i Maryi. 

          ks. Piotr 

 

154. List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 362) 

Kraków, 14 lipca 1882 [r.] 

 Mój kochany Ojcze Walerianie. 

 Powyższa data jest dowodem, że zaczynałem do Ciebie pi-



 

288 

sać już 14 lipca z Krakowa. Dzisiaj piszę do Ciebie z Wiednia. 

 26 lipca. Wyjechałem z Krakowa przedwczoraj w poniedziałek 

24 lipca, ażeby dziś z rana wyruszyć Dunajem do Konstantynopola. 

Ta podróż naprzód do Turcji, a potem dopiero do Lwowa, w po-

wrocie stamtąd stanęła po naradzie z O. Kalinką, który przyjechał do 

mnie do Krakowa i bawił tam ze mną dni trzy. Głównym powodem 

do tej przemiany było to, że mój pobyt we Lwowie będzie daleko 

stosowniejszy i korzystniejszy w miesiącu wrześniu dla miejscowych 

okoliczności. Po odjeździe z Krakowa Ojca Kalinki przybył tam  

z Holandii O. Ludwik Funcken i bawił cały tydzień ze mną. Wyje-

chał przede mną na dwa dni z Krakowa, ale ja tu w Wiedniu dopę-

dziłem go i dopiero wczoraj pożegnałem się z nim na dobre. Pojechał 

przez München i Paryż na powrót do Holandii, skąd nie bawiąc dłu-

go wróci do Ameryki. 

 Jak już powiedziałem przyjechałem do Wiednia, żeby dziś z ra-

na ruszyć dalej do Turcji, lecz kiedy przyszło do wzięcia biletu poka-

zało się, że statek (który dwa razy tylko na tydzień do Konst.[anty-

nopola] odchodzi) już wczoraj, tj. we wtorek stąd wyszedł, i że trzeba 

czekać do drugiego statku. Tak tedy muszę tu czekać do piątku i ko-

rzystam z czasu wolnego, aby do Was napisać. Głównym przedmio-

tem mego listu jest prośba, z którą się do Ciebie udaję, która Cię 

może zadziwi, ale która jest bardzo prosta w sobie. Prośba, abyś 

przyjechał do Adrianopola, kiedy ja tam będę, to jest zaraz, bo ja tam 

będę za łaską Bożą od jutra za tydzień, to jest w następny czwartek. 

Myślę, że Ty sam od razu zrozumiesz powody tej mojej prośby. 

Dlaczego chciałem wziąć z sobą O. Pawła? Głównie, dlatego aby mi 

dopomógł w rozpoznaniu się tam na miejscu w interesach bardzo 

zawikłanych tej misji. Czuję, że ja to sam niedostatecznie będę mógł 

uczynić; czułem to właśnie przy moim wyjeździe, i dlatego chciałem 

mieć przy sobie przynajmniej Ojca Pawła. Nie pomyślałem wtedy  

o Tobie; nie wypadałoby zresztą nam obóm przez Austrię i Galicję 

jeździć. Ale teraz, kiedy już, już mam być w Adrianopolu, stanęła 

myśl ta przede mną wyraźna i jakby konieczna. Misja bułgarska na-
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sza jest rzeczywiście w bardzo krytycznym i na półzrozpaczonym 

położeniu, że się trzyma, to cud Boży, wskutek wielkiego miłosier-

dzia Pana Jezusa. Trzeba obmyślić wszystkie środki możebne, aby ją 

ratować, lecz aby to móc uczynić trzeba dobrze rozpoznać jej stan, 

wszystkie warunki i okoliczności pod względem tak duchownym  

i moralnym, jako też i materialnym; pod względem ludzi, i pod 

względem rzeczy i środków. Choćbym się czuł dość mocnym, czuł-

bym jeszcze potrzebę pomocy; tak jak się czuję, widzę, że taka po-

moc jest mi dwakroć i trzykroć potrzebna, zresztą nie chciałbym być 

sam w tak ważnej rzeczy, ale mieć kogoś do rady przy sobie. Jednym 

słowem, im więcej o tym myślę, tym bardziej widzę potrzebę, abyś 

do Adrianopola przyjechał, a dlatego Ty, a nie kto inny: naprzód, że 

żaden inny z radców głównych nie może tego teraz uczynić, a na-

stępnie, dlatego że Ty właśnie możesz mi być pożyteczny w tych rze-

czach, w których mogę być słabszy i więcej pomocy potrzebować. 

 Mój drogi Ojcze Walerianie, robię Ci z tego kwestię sumienia  

i odwołuję się do Pana Jezusa. Nie odmawiaj mi tego, o co proszę. Ja 

chcę szczerze pracować około dobra Zgromadzenia, ale każdy z Was 

powinien mi także z serca dopomagać. Mam tedy dobrą w Panu na-

dzieję, że mi nie odmówisz tego, o co Cię proszę i do Adrianopola 

jak najprędzej przyjedziesz, najpóźniej około 15 sierpnia. Ja w Adria-

nopolu myślę cały sierpień zabawić, ale rozumie się, że im później 

przyjedziesz tym więcej czasu straconego. Bardzo, bardzo Cię pro-

szę, żebyś natychmiast pierwszym odchodzącym statkiem wyjechał; 

nie lękaj się upałów: na morzu chłodniej Ci będzie, a zresztą Pan Bóg 

pobłogosławi i od wszelkiej szkody ustrzeże. 

 Z biskupem krakowskim rzeczy tak stoją jak stały, tylko się po-

twierdziły. Oddają nam ów dom i kościół, tylko raz jeszcze prosi, aby 

nie wymieniać nikomu nazwiska tego kościoła (co słusznie wyma-

ga), a co do domu, jaki mamy dać w zamian chciałby zawsze, żebyś-

my ów dom na ulicy Kanonnej kupili, w którym są więzienia. Zresz-

tą kontentuje się tymczasowo, jeżeli mu złożymy 24.000 flor., bo za 

to najmować będzie dom potrzebny. Dobić jednak targu z nami w tej 
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chwili nie może, bo musi ostatecznie tę sprawę przedstawić na radzie 

kanoników, którzy mają w tej sprawie wspólne z nim prawo stano-

wienia, a w tej chwili trzech kanoników w Krakowie brakuje, czeka 

tedy ich powrotu. Rzecz zapewne zdecyduje się ostatecznie podczas 

mego, da Pan Bóg, drugiego pobytu w Krakowie przy powrocie  

z Turcji w miesiącu wrześniu lub październiku. O innych rzeczach 

mam nadzieję mówienia z Tobą, mój drogi Ojcze Walerianie, da Pan 

Bóg, w Adrianopolu, a jest ich dużo i niepodobna wszystkiego pisać. 

 Zdrowie moje dzięki Bogu było dobre przez cały ten czas. 

Deo gratias! Proszę dziękować i modlić się za mnie. Wszystkich 

pozdrawiam i błogosławię; Ciebie mój drogi Ojcze przyciskam 

do serca. 

W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr 

 [P. S.] Proszę zakomunikować wiadomości innym Ojcom. 

 

155.  List do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 2043) 

 

Adrianopol, 15 sierp.[nia] 1882 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Dziś tydzień jak tu przyjechałem dosyć zmęczony, i natrafiłem 

tu niestety na upały, które dotąd nie minęły. Zastałem tu już pierwszy 

list od Ciebie, proszący o Pawła, i natychmiast telegrafowałem do 

Rzymu, aby tymczasowo udał się do Lwowa a zarazem i O. Wła-

dysław. Więc nie możesz się skarżyć na odkładanie decyzji, a ja po-

mny, że mi już raz w Krakowie przyznałeś w tym słuszność, że lepiej 

nie czynić w podobnych razach przykrych, a nawet bolesnych przy-

puszczeń z góry, Tobie w tym razie jak najłagodniej wymówię, że 

niepotrzebnie w swym liście o owym dobrym postanowieniu zapo-

mniałeś i użyłeś hyperdialektycznej wymowy, aby mnie o potrzebie 

przysłania Ci Ojca Pawła przekonać. 

 Dziś nowy list od Ciebie otrzymałem bardzo mi przyjemny 
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z powodu dobrej wiadomości, że O. Leon zgadza się na nowicjat 

w Krakowie. Jest to res magni momenti, za którą Deo gratias! 

Ale to, co Ci poddał do myśli o O. Lechercie, to było bez żadne-

go zastanowienia powiedziane. A ktoż zostanie ze mną w Rzy-

mie? A kogoż ja dam na miejsce O. Stefana do Kolegium? Zaś 

Kolegium w Rzymie to dla nas najgłówniejsza rzecz przed papie-

żem i przed Kościołem, jakkolwiek inne mogą być dla nas sa-

mych bliższe i korzystniejsze. Na O. Antoniego zgoła i zgoła 

proszę nie rachować, a dodam, że to mnie b.[ardzo] dziwi, iż po-

dobna myśl przyjść mogła O. Leonowi do głowy, jakby nie wi-

dział co się w Rzymie dzieje! Przypuściwszy, że O. Przewłocki 

przeniósłby się tutaj, toć wtedy byłoby nas w Rzymie na ś[w]. 

Klaudiusza i na Kolegium tylko trzech Ojców: Grabowski, Paweł 

i ja! To jest inaczej, ja jeden na całego ś[w]. Klaudiusza, bo Pa-

wła trzeba by było do Kolegium oddać. Prawdziwie są rzeczy, 

których zrozumieć nie można! I z Pawłem, i z Lechertem, i nawet 

z Przewłockim jeszcze nas za mało w Rzymie. Z tych powodów 

zastrzegam z góry, że O. Pawła tylko na tę parę miesięcy daję,  

i da Pan Bóg, przez Lwów przejeżdżając zabiorę go koniecznie  

z sobą. 

 Każdy myśli o sobie, a nikt o sercu i duszy Zgromadzenia, któ-

re zawsze powinno być w Rzymie. Na to powinien każdy zważać,  

a kto inaczej myśli ten nie jest Zmartwychwstańcem! Proszę ten wy-

krzyknik przyjąć prostym sercem w miłości przed Bogiem. Nie jest 

żadnym wynurzeniem żalu, jest zatwierdzeniem świętości rzeczy. 

 Tu w rzeczach misji zaczynam się rozpatrywać i coraz 

bardziej przekonuję się, że to cud Boży, jeżeli ta misja dotąd nie 

upadła. A co Cię może zdziwi; misja nie tyle jest zagrożona ze 

strony finansów, chociaż i te nieświetne, jak ze strony moralnej  

i duchownej, najbardziej duchownej. Jest, zdaje się, pod wzglę-

dem duchowym jak te domy naokoło, bez fundamentu i bez ce-

mentu. A jednak mimo to, prawdziwe dziwo! Zdaje się, że jest 

jakiś niewidzialny cement i gdzieś ukryty fundament. Widzę 



 

292 

wielką łaskę Bożą, ale zarazem i wielką potrzebę zaradzenia złe-

mu. Toteż bardzo się modlę o łaskę i o pomoc Bożą i proszę 

Was, abyście się modlili. Co do Waszych spraw, bardzo mi żal 

O. Wincentego. Ratuj go jak możesz, a dziękuję Ci za to, co 

uczyniłeś. Innych Ojców serdecznie razem z nim pozdrawiam  

i z całego serca błogosławię. Ojca Szymona dopędziłem w Kon-

stantynopolu, i przyjechaliśmy razem tutaj. Matka jego dobrze 

umieszczona. Wiadomości tutejsze są, że Nila robią arcybisku-

pem z rezydencją w Konstantynopolu, i tworzą dwóch biskupów 

bułgarskich, jednego w Adryanopolu, drugiego w Macedonii; 

tam Michała Petkowa
51

, a w Macedonii ks. Epifaniusza
52

. To 

dosyć pewne. Ale nie tyleż pomyślne. O Ojcu Tomaszu ani mo-

wy. Zdrowie moje w gruncie dobre, ale upały nieco z nóg mnie 

ścięły. Trzymam się jednak za łaską Bożą wcale nieźle. Deo gra-

tias! O. Tomasz niedomaga, jednakże trzyma się. Nie mogę dla 

samego czasu o wszystkim pisać, przyjdzie, da Pan Bóg, czas 

rozmówienia się. Jeszcze raz wszystkich Was pozdrawiam i bło-

gosławię; Ciebie czule do serca przyciskam. 

W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr 

 

156. List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 2044) 

 

Adrianopol, 16 sierp.[nia] 1882 [r]. 

 Mój najdroższy Ojcze Walerianie. 

 Dziś tydzień temu, jak wysłałem telegram stąd do Rzymu, 

natychmiast po moim przyjechaniu tutaj, aby O. Paweł i Włady-

___________ 

51
  PETKOFF MICHAŁ (1850-1921) - wychowanek Kolegium Greckiego w Rzy-

mie. Od 1883 r. biskup i wikariusz apostolski w Tracji. 

 
52

  SCIANOW EPIFANIUS (1849-1940) – wychowanek Kolegium Greckiego w Rzymie. 

Wyświęcony w 1873 r., biskupem został w 1895 r.,  wikariusz apostolski  w Mace-

donii. 
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sław wyjeżdżali do Lwowa. Prosił mnie o to O. Kalinka, który 

chciałby, aby O. Władysław włożył się przez parę miesięcy pod 

O. Pawłem do prowadzenia dzieci, a ja potem wracając zabrał-

bym z sobą na powrót O. Pawła do Rzymu. Wydała mi się ta 

rzecz dobra i pożyteczna, dlatego też zaraz telegrafowałem do 

Ciebie, aby wyjeżdżali, dodając w telegramie owo słowo tempo-

rairement odnoszące się do O. Pawła, aby charakter tego wyjazdu 

objaśnić, bo inaczej nie mógłbym się w tej chwili zgodzić na od-

dalenie się O. Pawła z Rzymu. Jeżeli jeszcze Ci Ojcowie nie wy-

jechali, co by mi przykrym było, niechże zaraz wyjeżdżają, ażeby 

przynajmniej przed 1 września byli we Lwowie. Ja tam, da Pan 

Bóg, będę zapewne dopiero w drugiej połowie września albo  

z początkiem października, bo tu w Adrianopolu jest ogrom rze-

czy do zrobienia. W liście otrzymanym wczoraj od O. Kalinki jest 

wzmianka o propozycji O. Leona, aby zamiast O. Władysława dać 

mu O. Antoniego. O takiej kombinacji w danych okolicznościach ża-

dną miarą mowy być nie może. Tyle o tym wszystkim. Przyjecha-

wszy tu do Adrianopola zastałem Twój list z 29 lipca. Chciałem nam 

zaraz odpisać, ale upały tutejsze ścięły mnie z nóg i w pierwszych 

dniach nie byłem zdolny odpisania. Tym sposobem minęła pierwsza 

poczta, sobotnia, bo jak wiesz, tu tylko są dwa dni pocztowe na 

tydzień, środa, sobota. Dopiero dzisiaj we środę mogę Ci odpowie-

dzieć. 

 Cały Twój list jest ciągłym wyrzutem, żem nieszczery z Tobą. 

Tak Ci się zdało, więc nie mogę Ci brać za złe, że mi wyrzucasz, 

przeciwnie, Twój list w swoim rodzaju raczej mi był miły, bo na 

gruncie widać w nim miłość dla mnie i prawdziwą chęć porozumie-

nia się i jedności. Z takim usposobieniem z Twojej strony, z takim 

jego zrozumieniem z mojej, nie może być między nami trudności. 

Wystawię Ci więc wszystko a wszystko, jak najszczerzej, a sam wte-

dy osądzisz, czy była z mojej strony nieszczerość, albo jakie tylne za-

miary, o które mnie pomawiasz. 

 W Krakowie przyszedłem do oczywistego przekonania, że 
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tam trzeba założyć nasz nowicjat polski. Zdało mi się nawet 

jasno widzieć, że dlatego mieliśmy taką trudność w znalezieniu 

domu w Rzymie, że znowu w Krakowie, dlatego przychodzi nam 

do rąk ofiara tak niespodziana i kościoła, i domu tak porządnego 

i wyjątkowo odpowiednego, i to jakoby sama z siebie. Dlatego 

powiadam, że to tak Pan Jezus nam ułożył, i że to jest wyraźny 

znak woli Bożej. Nasza dawna myśl osiedlenia się w tym domu 

jako kolonijki, tak zbladła przy tej nowej, założenia tam nowicja-

tu, że wydała się zupełnie niewłaściwą, a założenie nowicjatu 

właśnie tym, co potrzeba. Jak przyjechał O. Kalinka otworzyłem 

mu się z tą myślą, którą zresztą miałem już w roku 1880 [r.], tyl-

ko wtedy z tą boczną intencją, żeby przez to postawić jakby mat 

zamiarom naszych secesjonistów, co nie było żywiołem dodat-

nim, a z drugiej strony wtedy nie było ani dzisiejszej ofiary, ani 

żadnych innych danych. 

 O. Kalinka, jak łatwo zrozumieć, tę myśl gorąco zatwierdził,  

i dodał ze swej strony naprzód, że taki krok rozstrzyga kwestię, którą 

on podniósł z powodu kolonii krakowskiej, czy ma być pod jurys-

dykcją domu lwowskiego (bo nowicjat z natury swojej jest bezpo-

średnio pod generałem, a zresztą sui juris); a następnie, że to otwiera 

inny widok, to jest możebność użycia Ciebie w Adrianopolu, co by 

było uratowaniem misji bułgarskiej. Zgodziłem się na to, żeby to 

było uratowaniem misji bułgarskiej, ale na rzecz samą, żeby Cię użyć 

w Adrianopolu nie powziąłem żadnego zamiaru i zostawiłem rzecz 

w zawieszeniu. Bo tu tyle i tyle jest racji i powodów do zważenia nie 

tylko ze strony Twojej, ale i ze strony O. Tomasza, i ze strony zresztą 

Zgromadzenia, rady głównej itd. itd. A zresztą trzeba wprzódy 

wszystko zobaczyć na miejscu, i ze wszech stron zbadać rzeczy  

i osoby. Postanowiłem tedy nie pisać nic o tym ostatnim, a napisać 

raczej przedstawienie do Ojców radnych co do myśli założenia 

nowicjatu w Krakowie. 

 Tymczasem przyjechał tam do mnie O. Funcken, który literal-

nie zabrał mi cały tydzień ostatni mego pobytu w Krakowie, zresztą 
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b.[ardzo] korzystnie, bo mieliśmy porządne konferencje o stanie rze-

czy w Ameryce, i o systemie ich tam wychowania. Po jego wyjeź-

dzie wyjechałem i ja bezzwłocznie, i dopędziłem go w Wiedniu. Al-

bowiem na prośbę O. Kalinki zmieniłem plan podróży i postanowi-

łem zwiedzić Adrianopol przed Lwowem. Wtedy przyszła mi myśl 

zaproszenia Ciebie do Adrianopola w chęci porozumienia się z Tobą 

o tym wszystkim, a szczególniej co do rzeczy tutejszych. Wskutek tej 

myśli już odłożyłem na czas dalszy pisanie wspólne do Ojców rad-

nych w rzeczy nowicjatu krakowskiego, a nie pisząc do nich, uwa-

żałem za właściwe, żeby i do Ciebie o tym nie pisać, ani o połączonej 

z tym myśli O. Kalinki, użycia Cię w Bułgarii, której nie chciałem 

poruszać nie porozumiawszy się z Tobą, a musiałbym, gdybym pisał 

list wspólny do Ojców radnych. Widzisz tedy, że nie miałem żad-

nego tylnego zamiaru co do Ciebie, mój drogi Ojcze, bo jak widzisz 

nie miałem żadnego, nie chciałem Cię ani użyć, ani nie użyć w Buł-

garii, i dotychczas nie mam żadnego zamiaru, a zatem ani tylnego. 

Nie wiem nawet dobrze, czyby można Cię tu użyć, czyby nie było 

jakiejś racji przeciwnej? To miało być skutkiem obejrzenia naszego 

wspólnego, zbadania rzeczy i porozumienia się, a rozumiesz sam 

dobrze do jakiego stopnia byłbyś i pożyteczny, i potrzebny w tej 

sprawie. Może mi powiesz na końcu, czemu ja Ci tego wszystkie-

go w swoim liście nie powiedziałem? To nie było szczerym. 

 Już Ci wspomniałem o mojej racji. Nie powiedziałem Tobie, 

bo mi się zdało niewłaściwym, nie pisząc do innych Ojców o całej 

sprawie, pisać o niej do Ciebie, a tym, choćbym się nawet omylił, to 

nic nie ma jednak nieszczerego. Lecz ja Ci wolę inaczej odpowie-

dzieć: a czemu Ty mnie w prostocie nie zawierzyłeś i nie przyjąłeś  

z miłością zaproszenia? Albo raczej, czemu Ty nie zawierzyłeś Panu 

Jezusowi samemu? Gdybyś był posłuchał, niezawodnie Pan Jezus 

pobłogosławiłby Twojej wierze i miłości, i skutki wyszłyby z tego 

najpomyślniejsze. 

 Na tym kończę moją odpowiedź, najdroższy mój Ojcze Wa-

lerianie. Stało się, Pan Bóg dopuścił na nas to nieporozumienie, ale 



 

296 

kochającym Pana Boga wszystko obraca się na dobre, więc niechże 

się i nam obróci na jak najlepsze! Ja widzę już pierwszy dobry skutek 

i zdaje mi się, że się nie mylę. Zdaje mi się, że po tych moich tłu-

maczeniach jużeśmy się dosyć dobrze między sobą porozumieli, nie 

tylko co do naszych wspólnych osobistych dla siebie usposobień, ale 

i co do treści rzeczy samej. Mam jakieś w duszy przeczucie, czy po-

czucie, że i na nowicjat w Krakowie się zgadzasz, i na możebne swo-

je, w danym razie, tu w Bułgarii użycie. Albo się bardzo mylę, albo 

tak być musi. Łaska Boża między nami jest widoczna, coraz widocz-

niejsza! Ja na nią rachuję i nieskończenie rachuję. Rachuję jeszcze na 

rzecz jedną i o nią pięknie proszę. Pomimo nieco polemicznego tonu 

tego listu, myślę jednak, że nie będziesz miał trudności udzielenia go 

innym Ojcom radnym, i o to proszę. Kosztowałoby mnie albowiem 

wiele pracy i czasu, pisać to powtórnie osobno, więc dlatego proszę. 

 W liście wczoraj otrzymanym od Ojca Kalinki odebrałem wia-

domość wielce mi miłą, że O. Leon ze swej strony zgadza się na za-

łożenie w Krakowie nowicjatu polskiego. Niech mu to Pan Jezus za-

płaci, a ja mu za to serdecznie tu dziękuję i najczulej pozdrawiam. 

Pozdrawiam także serdecznie Ojca Karola i rachuję również na jego 

miłość i dobrą wolę. Jego list z opisaniem historii reszty funduszu 

kolegialnego i jego wydobycia otrzymałem jeszcze w Krakowie. 

Zajęło mnie to niemało i bardzo mu za pismo jego dziękuję. O rze-

czach tutejszych jeszcze nie piszę. W historii i utrzymaniu tej misji, 

widzę cud, cud, ciągły cud. Ale do mnie tym bardziej przynagla 

wziąć się do tego, aby z naszej strony był obowiązek, obowiązek, 

ścisły obowiązek. Jak się lepiej we wszystkim rozpatrzę zdam Wam 

dokładniejszą sprawę ze wszystkiego. Tymczasem modlę się, aby 

mnie Pan Bóg opatrzył szczególnem światłem i siłą, tu bardzo ich po-

trzeba. I Wy módlcie się. Naturalnie, że teraz już Cię tu nie zapra-

szam, mój drogi Ojcze Walerianie, byłoby nawet za późno. Ale za to 

musisz się tym bardziej modlić i pamiętaj, abyś to uczynił. Zresztą 

pocieszmy się tą myślą, że w Twoim nie przyjechaniu są i dobre stro-

ny, i że Pan Bóg wszystko w najlepsze obróci. Oh, mój najdroższy 

Ojcze, byleby się wszystko obróciło na najpiękniejszą miłość,  
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a obróci się zarazem niezawodnie na największe dobro! Przyciskam 

Cię najserdeczniej do serca i w miłości Jezusa i Maryi jestem. 

      Twój najoddańszy ks. Piotr 

 [P. S.] Wszystkich pozdrawiam i błogosławię. Odsyłam z po-

dziękowaniem przez 1-ą okazję – pieniądze niech O.[jciec] zmieni  

i przez okazję pewną przyśle. 

 

157.  List do O. Leona Zbyszewskiego CR (ACRR 3597) 

 

S.[anto] Stefano przy K[onstantyno]p[o]lu 

 28 sierp.[nia] 1882 [r]. 

 Mój drogi Ojcze Leonie. 

 Po napisaniu dwa tygodnie już temu listu do O. Waleriana  

z Adrianopola, który go prosiłem zakomunikować Ojcom rad-

nym, wybierałem się także napisać do Ciebie, mianowicie o spra-

wie przeniesienia nowicjatu, a raczej założenia nowego całkiem 

polskiego nowicjatu w Krakowie, bo w Rzymie zawsze nowicjat 

pozostać musi, chociażby teraz wielu z niego przenieść się mu-

siało do Krakowa. Ale cóż powiesz? Upały nie tylko nie ustawa-

ły, ale tak się wzmogły w Adrianopolu, że zupełnie a zupełnie 

sen mi odebrały, który już i bez tego od chwili przyjazdu do Kon-

stantynopola jeszcze (3 sierp.[nia]) był mnie opuścił. Byłem w ta-

kim stanie, w jakim mnie przeszłego roku widziałeś w Loreto. 

Ledwie że z wysiłkiem mogłem Mszę [świętą] zmówić, a potem 

po największej części musiałem leżeć. 

 Pomimo tak niemiłego stanu nie żaliłem się wcale na O. Ka-

linkę, który mnie namówił, żebym zmienił kierunek mej podróży  

i zwiedził wprzód Adrianopol, a potem Lwów. Pewno nie przewidy-

wał tego, co miało nastąpić, jak i ja tego nie przewidywałem. Ale nad 

wszystko jest przypuszczenie, o którym naprzód myśleć powinni-

śmy, że to Opatrzność Pana najmilszego tak wszystko urządziła. Kie-

dy w podobny sposób musiałem w Adrianopolu leżeć bezczynny, 



 

298 

Ojcowie przedłożyli mi, abym spróbował udać się do morza, zwła-

szcza że mój przyjazd przerwał był kurację morską O. Tomasza, a ta 

przerwa razem z upałami podziałała b.[ardzo] niepomyślnie na jego 

zdrowie, tak że i on musiał leżeć. Dopiero wtedy stanęło mi przed 

oczami, że od tego trzeba było zacząć i zamiast jechania z K[on]-

st[antyno]p[o]la do Adrianopola, pojechać wprzódy do morza. Lepiej 

późno niż nigdy, więc stanęło na tym, że pojedziemy i po 13-dnio-

wym daremnym (chociaż nie zupełnie) pobycie w Adrianopolu, dnia 

21 sierp.[nia] (to jest dziś tydzień temu) przyjechaliśmy do S.[anto] 

Stefano, małej, ale sławnej swym traktatem wioseczki pod samym 

Konstantynopolem i nad samym morzem (Marmora). Już sześć ką-

pieli wziąłem. Upały wcale nie ustają, owszem coraz większe, nie 

wiem, jakbym to w Adrianopolu był wytrzymał. Tutaj dosyć to się 

staje znośne dla powietrza morskiego i wietrzyku, zwłaszcza że dom 

mamy najszczęśliwiej położony nad samym morzem, przedzielony 

od niego wąską (pięć kroków) uliczką, tak że patrząc ze stancji przez 

okno na morze wygląda, jakby się było wśród morza na okręcie. 

Kąpiele zdają mi się służyć, a co do snu i ten wrócił po części: trzy, 

cztery godziny przez noc. Jest to już wielka ulga, za nią nadzieja 

większej. Jak się Panu spodoba. Rozpisałem się o sobie, ale sądzę, że 

nie bez potrzeby. Trzeba bowiem, żebyście wiedzieli co się ze mną 

dzieje, co czynię, albo i nie czynię, jak w tym razie. 

 Tu muszę dodać jedną okoliczność. Umówiliśmy się z mo-

im bratem na Kaukazie, jedynym, który mi pozostał ze czterech, 

których miałem, że przyjedzie widzieć mnie do Konstantynopola. 

Naznaczyłem mu pierwsze dni września, bo mi się zdawało, że  

z 5 tygodni czasu wystarczy na moją wizytę w Adrianopolu. 

Tymczasem ta moja już blisko 4-tygodniowa bezsenność i bez-

władność zupełnie ten plan zmieniła. Dodajmy to tego, że stan 

atmosfery i to że księżyc, który się wśród upałów zaczął, do-

chodzi dopiero do swojej pełni, że to powiadam rokuje, iż te upa-

ły potrwają jeszcze przynajmniej dni piętnaście. To nas przenosi 

mniej więcej w połowę września. Mówię o tym, bo ze wszystkie-

go wypada, że w tej epoce dopiero będę mógł wrócić do Adria-
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nopola, zająć się rekolekcjami i resztą mojej wizyty zakonnej 

tamże. Mówię resztą, bo przecież coś się już zrobiło. To zaś 

Wam daje miarę moich dalszych ruchów. Jakkolwiek będę się 

starał naprawić czas stracony, trzy tygodnie jednak co najmniej 

będą potrzebne, tak że zaledwie przed połową października, jeśli 

da Pan Bóg, będę mógł być we Lwowie. 

 A teraz, czy mam Ci mówić o tutejszym stanie rzeczy? Powiem 

słów kilka, zwłaszcza że i ten list do Ciebie tak jak ostatni do O. Wa-

leriana, w mojej myśli przeznaczony jest na udzielenie Ojcom rad-

nym, o co Cię proszę. Główna sprawa jest zmiana O. Tomasza. Otóż 

to powiedzieć mogę według tego, co widzę, że ta sprawa jest trudna, 

bardzo trudna, a szczególnie dlatego że wszyscy Ojcowie są za nim. 

Mają dla niego szacunek, dobrze mu życzą, a nade wszystko przy-

wykli do niego. Do tego trzeba dodać, że usunięcie O. Tomasza zda-

wałoby się dla wszystkich tryumfem O. Pawła, a przeciwko temu 

wszyscy są przeciwni. Sam O. Kobrzyński, taki dobry człowiek, 

gorzko o nim mówi. I powiem tu nawiasem, że O. Paweł na długi 

czas przy tych Ojcach jacy tu są, jest w Adrianopolu niepodobny. 

Nawet ostatni list, który O. Paweł w tym miesiącu napisał do O. To-

masza przed kilkoma dniami tu nadeszły, list bardzo poczciwy  

i szczerze upokarzający się, wydał się im niedostateczny i jeden  

z Ojców ubolewał nad zaślepieniem O. Pawła, aż musiałem tłuma-

czyć O. Tomaszowi, że to najlepszy i najpoczciwszy list, co zresztą 

O. Tomasz przyjął. Wszyscy czterej Ojcowie, którzy tu są przy  

O. Tomaszu mają głąbokie na O. Pawła rozżaleniei i zmiana O. To-

masza już z tego jednego powodu jest sprawą b.[ardzo] drażliwą.  

A jednak widoczną jest rzeczą, że kierunek, jaki O. Tomasz daje 

misji jest zupełnie niedostateczny, ułomny, rozstrajający, ale przede 

wszystkim nie prowadzący do celu, jaki jest w duchu Zgromadzenia. 

I tu usuwa, spod uwagi całą stronę finansową, która dzięki Bogu nie 

jest jeszcze tak zła, jakkolwiek zostawia wiele do życzenia; biorę na 

uwagę stronę moralną i duchowną. Moralną, bo nie ma porządku  

i ładu w domu, ani w stosunkach między Ojcami a Braćmi, ani Braci 

między sobą; duchowną, bo dusze nie mają pokarmu, niemal zgoła 
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nie ma konferencji, a zasady nasze życia wewnętrznego, duch nasz 

jest tu, jakby nieobecny. Stąd oczywiście wynika, że tak pozostać 

żadną miarą nie powinno, a nie ma innej rady, tylko zmiana O. To-

masza, bo samego przemienić go niepodobna. Taki jest mniej więcej 

stan rzeczy. Ostatecznych wniosków nie wyciągam; trzeba dużo się 

modlić i jeszcze lepiej wszystkiemu się przypatrzeć przed Bogiem, 

ale to tego stanu ogólnego, który tu wystawiłem, nie zmieni. Zresztą 

muszę czekać na to, co mi odpowie O. Walerian, czy się podejmuje 

tutejszej misji, bo bez niego nie ma co myśleć o zmianie; muszę też 

czekać na to, co Wy powiecie. 

 Przed paroma dniami mówił mi O. Tomasz, że myśli, czy 

nie trzeba by mu znowu przedsięwziąć podróży, ale długiej na 

zbieranie składek. To może by praktycznie utorowało drogę do 

załatwienia tej sprawy. Dodam tu zaraz, że taka myśl o długich 

podróżach, a tym samym zostawiania domu bez swej obecności, 

już sama jedna dowodzi jakiegoś uczucia, jakby on w tym domu 

nie miał nic tak ważnego do czynienia. 

 29 sierp.[nia] 1882 [r]. Po napisaniu tego wczoraj. Otrzyma-

łem z Adrianopola przybyłe tam od mego wyjazdu listy, gdzie 

był długi list O. Pawła do O. Kalinki, właśnie o O. Tomaszu,  

i list do mnie O. Kalinki. List O. Pawła był wyraźnie pisany 

współcześnie z listem jego do O. Tomasza, o którym wyżej mó-

wiłem. Mimo to, że już wszystko wiedziałem, o czym w tym no-

wym liście O. Paweł pisze, jest i będzie mi on jednak b.[ardzo] 

pożyteczny. O. Kalinka wraca do swojej propozycji, że aby zmie-

nić O. Tomasza, trzeba go zrobić biskupem ad honores. Uwa-

żałem to dotąd za niepodobieństwo, ale tą razą zastanowiwszy się 

lepiej nad tym przed Panem Bogiem doszedłem do sądu, że je-

dnak być by to mogło. Przychodziła mi nawet myśl, żeby stąd 

jeszcze, nie czekając powrotu do Rzymu, napisać przedstawienie 

całej rzeczy do papieża. Po dłuższym zastanowieniu zdało mi się 

to za ryzykowne; może by się udało, ale być też bardzo może, że 

nie, a tu niczego ryzykować nie trzeba. Mam mocną nadzieję  



 

301 

w Panu, że kiedy sam to papieżowi przedstawię jak należy, to on 

gotów będzie przystać i da Pan Bóg przystanie. O. Paweł ma ra-

cję, kiedy pisze: „..jestem tego zdania, że O. Tomasza ruszać  

z misji nie można. Na wschodzie, gdzie wszystko stoi na kredy-

cie i na zewnętrznej powadze zmiany są niebezpieczne”. Ja wię-

cej powiem: byłby skandal i to znowu przyczyna potwierdzająca, 

co wyżej powiedziałem, że zmiana taka prosta, jaką by być mu-

siała O. Tomasza jest b.[ardzo] trudna, tym bardziej, że zawsze 

by miała charakter złożenia z urzędu. A jednak wracam znowu 

do tego, co wprzódy wyraziłem: ta zmiana jest konieczna. Miej-

my nadzieję, że powyższy sposób zrobienia go biskupem ad ho-

nores i pozostawienia go w misji na pierwszym miejscu hono-

rowym, dając innego rzeczywistego przełożonego, uda się za ła-

ską Bożą i wszystkiemu zaradzi. Jak zaś tymczasowo urządzić 

misję aż do owej epoki możebnej zmiany, to znowu rzecz nie-

łatwa. Polecam ją bardzo Waszym modlitwom, ażeby mi Pan Je-

zus dał mądrość, roztropność i siłę potrzebną, kiedy się do tego 

będę musiał zabrać, to jest, kiedy wrócę do Adrianopola. Tym-

czasem piszcie do mnie, bo szczęśliwie, czy nieszczęśliwie – ma-

my dosyć czasu przed sobą, aby mnie Wasze listy tu doszły. 

 Jeszcze jeden szczegół, o którym zdaje się, że pisałem do  

O. Waleriana, ale go powtórzę na wszelki przypadek, bo potrzebny 

do zorientowania się. Propaganda rozdziela Bułgarię na trzy bis-

kupstwa; Nil będzie arcybiskupem z rezydencją w Konstantynopolu 

(czysta synekura), Petkow biskupem w Adrianopolu, Epifani w Ma-

cedonii. Napisałem do Ciebie, mój najdroższy O. Leonie, list dosyć 

długi, a nie dotknąłem jeszcze tego, o czym w szczególności miałem 

do Ciebie pisać, to jest nowicjatu krakowskiego. Lecz tę sprawę mo-

żemy, zdaje się, w krótkich słowach załatwić, ponieważ miałem tę 

b.[ardzo] miłą od O. Kalinki wiadomość, że temu zamiarowi nie 

jesteś wcale przeciwny. Rzecz na tym zależy, że nabrałem na miej-

scu w Krakowie mocnego przekonania, że powinniśmy nasz pol-

ski nowicjat założyć w kraju, a ponieważ nam Pan Bóg daje tak 

doskonały dom w Krakowie, więc w Krakowie. Zdaje mi się, że 
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nie mam potrzeby przytaczać dłuższych racji. Główna praktyczna 

jest ta, że na dziesięciu, którzy by się do nas zgłosili w Krakowie 

można powiedzieć, że w przecięciu tylko jeden trafia do nas do 

Rzymu, a często i ten jeden jest tylko niedobiorek albo exul, ja-

kiego innego zgromadzenia. Przy tym Kraków jest środkiem,  

w którym jest tyle doborowej młodzieży itd. itd. Jest ta korzyść 

przy tym, że nowicjat będzie jednolity, z samych Polaków złożo-

ny. Zgodziwszy się na rzecz samą przejdźmy do szczegółów. 

Pierwszy mnie się tyczy. Tak jak w Rzymie do nowicjatu co ty-

dzień przychodziłem, tak czuję się w obowiązku przyrzec, że pó-

ki mi Bóg najlepszy da życia i sił, będę corocznie do nowicjatu 

na dwa miesiące przyjeżdżał. Niechże Pan Bóg temu pobłogo-

sławić raczy. 

 Drugi szczegół tyczy się kupna domu, którego biskup wymaga 

w zamian za ów dom. Można go mieć za 20-25.000 florenów. Nie 

będziesz żadnej miał trudności, mam tego nadzieję, aby pani Pusłow-

ska pozwoliła podobną sumę wziąć na to ze swego funduszu. Reszta 

mogłaby służyć na urządzenie domu letniego na gruncie ofiarowa-

nym przez księcia Marcellego lub jak się tam pokaże. Ważny szcze-

gół jest ten, kiedy przenosimy. Na miesiąc listopad niepodobna zdaje 

się, a jednak dobrze by było. Biskup nie chciał dobijać targu podczas 

mego pobytu w Krakowie, dając za przyczynę, że nie może tego 

zrobić bez kanoników, a tych w onej chwili większej liczby w mie-

ście nie było. Szkoda, że ja tak późno w tamte strony wracam. Inny 

szczegół jest ten, kogo wziąć do Krakowa z nowicjuszów, a kogo  

w Rzymie zostawić. Naturalnie, że naprzód trzeba będzie zostawić 

cudzoziemców, ale też i tych, którym już mało zostaje do kończenia. 

Nowicjat w Rzymie musi koniecznie zostać z powodów nawet kano-

nicznych, ale i dla innych. Ponieważ będzie mały, pomieści się  

u ś[w]. Klaudiusza, a O. Lechert będzie mógł i jego doglądać tym-

czasem. Ale o tym czas będzie pomówić. Nie wiem, skąd O. Kalince 

pretensja do O. Lecherta, to jest czyste niepodobieństwo. Przecież ja 

nie mogę być sam w Rzymie, ale i bez tego alumnat jest rzecz ar-

cyważna, zwłaszcza teraz, kiedy jest liczniejszy. Że nic nie powiem  
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o przyszłości, i o zastępstwie O. Stefana, o które mnie się już ka-

rd.[ynał] Ledóch.[owski] pytał; kontent był, że Lechert. 

 Czyż O. Orpiszewski prawdziwie jest chory na piersi? Pierw-

szy raz słyszę, i nie było pozoru tego. Ta krew która się pokazała czy 

jest doprawdy z płuc? Podobna choroba tego Ojca byłaby prawdzi-

wym nieszczęściem. Ale mam przeciwną nadzieję w Panu Bogu. Oto 

mniej więcej wszystko na dziesiaj i za wszystko, niech będzie Pan 

Jezus pochwalony. Ze zdrowiem moim lepiej, to jest, że teraz zaczy-

nam spać nieco. Wszystkich Was pozdrawiam i błogosławię. Ciebie, 

mój drogi Ojcze Leonie, do serca przyciskam. 

   W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr 

 [P. S.] Bardzo sobie życzę, aby ten list posłać do przeczy-

tania O. Kalince. 

 

158. List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 363) 

 

S.[anto] Stefano przy K[onstantyno]p[o]lu  

29 sierp.[nia] 1882 [r.] 

 Kochany i drogi Ojcze Walerianie. 

 Posyłam na Twoje ręce list do O. Leona, który znowu w mojej 

myśli przeznaczony jest do wszystkich Ojców radnych. I dlatego po-

syłam go nie zapieczętowany, aby w niebytności O. Leona mogliście 

obaj, albo mogłeś Ty go w Rzymie przeczytać. Dlatego samego po-

wodu życzyłbym, żeby go i O. Kalinka dostał do przeczytania. Bar-

dzo mi już tęskno do wiadomości od Was z Rzymu i pocieszam się, 

że już są w drodze, że już niedaleko. Bardzo mi też chodzi o Twoją 

odpowiedź. Co to znowu jest za choroba, o której słyszę O. Orpi-

szewskiego? Bardzo proszę mnie zaspokoić.  

 Niestety! Ja tu muszę siedzieć w S.[anto] Stefano jak na po-

kucie! Lecz o tym masz w drugim liście. Proszę mi na wszystko, co 

tam jest, dokładnie od siebie odpisać. Nadzieja w Bogu, że wszystko 

ostatecznie dobrze się ułoży, tylko trzeba się modlić.  
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 Przyciskam Cię do serca; wszystkich serdecznie pozdrawiam  

i błogosławię. 

 W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks.Piotr 

 

159. List [kserokopia
53

] do O. Waleriana  Kalinki CR (ACRR 364) 

+ 

S.[anto] Stefano przy K[onstantyno]p[o]lu 

 31 sierp.[nia] 1882 [r]. 

 Mój drogi Ojcze Walerianie. 

 Przed kilkoma dniami Twój list z 16 sierpnia z przyłączo-

nym listem od O. Pawła tu w S.[anto] Stefano otrzymałem. Je-

stem zaś tutaj z Twojej nieco winy, chociaż pewno nie przewidy-

wałeś tego co się stało, ani ja też nie przewidywałem, kiedy mi 

radziłeś, żebym wprzódy udał się do Turcji, a potem do Lwowa. 

Aż do Warny byłem zdrów i silny, jak mnie widziałeś w Krako-

wie, ale raz w Warnie i w Konstantynopolu sen mnie zupełnie 

odstąpił, jak Ci to już pisałem i przyprowadziło mnie to do zu-

pełnej bezwładności; ledwie, ledwie, że się mogłem zdobyć z ra-

na na odprawienie Mszy św.[iętej], jak to w Rzymie bywało, przy 

gorącach letnich. Wtedy Ojcowie radzili mi, abym póki upały 

trwają udał się do kąpieli morskich; i oto tu jestem z Ojcem To-

maszem. 

 Przed dwoma dniami wyprawiłem długi list do Ojców w Rzy-

mie, a że tego samego dnia statek francuski odpływał, więc ten list za 

pięć dni będzie w Neapolu i zaraz potem w Rzymie. Prosiłem Ojców, 

aby zaraz po przeczytaniu posłali ten list Tobie, więc będziesz wie-

dział niemal współcześnie z niniejszym listem, jaka tu jest postać rze-

czy. O. Tomasza zmienić w przełożeństwie jest koniecznością, ale  

z drugiej strony jest rzeczą najtrudniejszą, opisuję to tam obszernie. 

___________ 

53
  Odnaleziona kserokopia listu (ACRR 364), którego brak w archiwum – zob. 

protokół z dnia 28. 10. 1998 r. sporządzony w Rzymie. 
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Jedynym środkiem jest ten, który odradzasz: posunięcie go na bisku-

pa. Dotąd uważałem otrzymanie tego za niepodobieństwo, zwłaszcza 

że się o to dwa razy już u Propagandy starałem nadaremnie, choć  

w pomyślnych okolicznościach; dzisiaj zastanowiwszy się lepiej 

przed Bogiem zdało się mi, że to jednak jest możebnym; Ale nie 

przez Propagandę, tylko tym jedynym sposobem, abym sam osobi-

ście opowiedział wszystkie racje papieżowi i prosił o to, jako o naj-

większą łaskę dla misji, jakby o warunek jej przyszłości. Tym jedy-

nym sposobem może się to, da Pan Bóg, uda zrobić. Zobaczysz to  

w tamtym liście obszerniej. Wprawdzie odsuwa to całą sprawę, aż do 

mego powrotu, da Bóg do Rzymu, ale cóż robić? Bardzo mi nie na 

rękę, że wizyty w Adrianopolu nie mogłem na serio rozpocząć,  

a według wszystkiego nie będę mógł, aż w połowie września lub 

później. Upały niezawodnie tak długo potrwają i moja bezsen-

ność także. To opóźnia i mój powrót do Galicji, zaledwie mogę 

myśleć o połowie października. Dopust Boży, czyli raczej wola 

Boża! Zapewne Pan Jezus ma w tym swoje zamiary. Niech we 

wszystkim będzie pochwalony. 

 Kąpiele morskie tyle poskutkowały, że się czuję silniejszy. Śpię 

już po 3-4 godziny. I mogę kilka godzin pracować. Ale gdybym opu-

ścił S.[anto] Stefano, nie ma wątpliwości, żeby wróciła pierwsza zu-

pełna bezsenność, bo upały wciąż trwają, a w Adrianopolu podwój-

ne. Na końcu proszę Cię raz jeszcze, abyś nie myślał o O. Lechercie. 

On jest koniecznie potrzebny do alumnatu w tej chwili, a następnie 

na miejsce O. Stefana w Kolegium. Kard.[ynał] Ledóchowski skrzęt-

nie mnie się pytał, dowiedziawszy się, że O. Stefan ma być profeso-

rem w Krakowie, kogo ja na jego miejsce do Kolegium przezna-

czam; i wtedy widziałem, że się uspokoił kiedy wymieniłem Lecher-

ta. Będziesz miał tymczasem na parę miesięcy O. Pawła. Wolałbym, 

żeby zaraz był już i O. Władysław. Nie mogę przypuścić, aby to  

u niego była choroba piersiowa. Pan Bóg zaradzi. On zawsze o nas 

myśli i wszystkiemu zaradza. A czy się zapytano doktorów, co owo 

pokazanie się krwi znaczyło.  
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 Módlmy się, mój najdroższy Ojcze i ufajmy w Panu. Wszyst-

kich Was pozdrawiam, błogosławię, Ciebie w szczególności do serca 

przyciskam. 

W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks Piotr 

 

160.  List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 365) 

 
S.[anto] Stefano przy Konst[antyno]p[o]lu  

11 września 1882 [r.] 

 Mój drogi Ojcze Walerianie. 

 Jeżeli Ty mnie podziękowałeś za mój list, jak go nazwałeś – oj-

cowski, to ja Ci z mej strony pięknie dziękuję za Twoją prawdziwie 

synowską odpowiedź! Niestety zastała mnie ona jeszcze w S.[anto] 

Stefano i w tych samych warunkach. Upały nie tylko nie ustały, ale 

można powiedzieć, że się wzmogły, a sen jeszcze na stałe nie wrócił. 

Czasem mi się zdarzy spać dwie lub trzy godziny przez noc, ale cza-

sem, i to częściej spędzam noce niemal bezsenne. Przy kąpielach 

jednak i morskim powietrzu jestem trochę rzeźwiejszy, gdybym wró-

cił do Adrianopola jestem pewien, że nie tylko bezsenność zupełna 

ale i bezwładność od razu by także wróciły. Jutro nów księżyca, ale 

zmiana pogody może się dopiero za tydzień pokazać; mamy tedy 

jeszcze z pewnością tydzień upałów przed sobą. 

 Tymczasem mój brat
54

 za kilka dni z Kaukazu przyjeżdża  

i będę musiał go tu w S.[anto] Stefano przyjmować. Wszystko się 

pokrzyżowało, ale ja wszystko przyjmuję z ręki Pana Jezusa i na 

nikogo winy nie spędzam; jestem pewien, że najmilszy Pan sam 

to tak wszystko urządził, i że z tego wszystko najlepsze wynik-

___________ 

54
  SEMEMENKO KONSTANTY – brat O. Piotra Semenenki CR, mieszkający na Kau-

kazie. Do spotkania braci doszło po 51 latach nie widzenia się. Po powrocie ze 

spotkania z O. Piotrem Semenenką w styczniu 1883 r . Konstanty Semenenko 

zachorował. Zmarł 21 kwietnia 1883 r. 
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nie. Przewiduję, że wrócę do Adrianopola koło 19-go październi-

ka. Pojutrze tam zaczynają się szkoły, pełno chłopców, Ojcowie 

będą zajęci, i regularnych rekolekcji nie będzie można im dać. 

Będę się starał zastąpić konferencjami. 

 Jeżeli skończę koło 15-go, a będzie pogoda (czego się wtedy 

spodziewam na cały miesiąc znowu), to sprobuję pojechać do Lwo-

wa, bo jednak za wielki byłby zawód i dla mnie, i dla tamtych Ojców 

inaczej. Zresztą myśleć o pomocy dla domu rzymskiego (o której po-

trzebie mi piszesz) w Rzymie skutecznie nie można, w kraju tylko 

możemy ją znaleźć. Gdyby jednak była niepogoda lub pora spóźnio-

na pojechałbym morzem przez Neapol. W każdym razie, jeżeli Pan 

Jezus mi dopomoże, około 15 listopada chcę stanąć w Rzymie i mam 

tego nadzieję. Módlcie się i módlmy się razem. Tu w moich zapatry-

waniach nic się nie zmieniło. Tak jak pisałem w liście do O. Leona, 

tak wszystko stoi. 

 Wielkie mi ulżenie na sercu sprawiłeś donosząc, że ze zdro-

wiem O. Władysława Orp.[iszewskiego] nie jest tak źle, jak mnie  

o tym wieść z trzeciej ręki (od O. Kalinki) doszła. I tu winy na niko-

go nie zwalam, ale samej rzeczy chcę zaradzić, jak najprędzej. Piszę 

tedy do O. Władysława samego i jeżeli według tego, jak mu piszę, 

czuć się będzie na siłach, niechże zaraz wyjeżdża. Ty tego mój drogi 

Ojcze dopilnuj. Ojca Pawła we Lwowie nie myślę na długo zosta-

wiać. To że mnie o niego prosisz wcale mnie nie dziwi, byłem pe-

wien tego, a nawet to pochwalam. On pod dobrym przewodnictwem, 

okrzesany z tego, czego potrzeba, ma tyle w sobie dodatniego żywio-

łu, że może się stać w przyszłości siłą tej misji i zresztą tu jego miej-

sce. Ale wierzaj mi, od razu nie można z nim wjeżdżać: trzeba przy-

najmniej kilka miesięcy czasu. 

 Co do O. Rafała, on jedynie dlatego nie poprawił się ze swej 

niesforności, iż nie było nikogo, co by się tym zajął. Ojciec Tomasz 

nic się nie zajmował prowadzeniem Ojców, nie widzi nawet potrze-

by, nie rozumie o co idzie, nie ma zmysłu do tego. Tymczasem  

O. Rafał ma dużo dobrego w sobie, i gdyby widział, że na serio się  
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z nim do porządku zabrano, poddałby się, i to naprawdę. A byłby 

bardzo wielką pomocą dla Zgromadzenia, bo do niektórych rzeczy  

i tu na wschodzie on jest jedyny. Ja Ci tylko jedno powiem. Weź go 

na próbę, choćby tylko na trzy, cztery miesiące; opisz go dobrze, rób 

z siłą ale i z ojcowskim przyjacielskim sercem, a znajdziesz w nim 

pomocnika dla siebie, a dla misji żywioł dodatni. Nie trzeba leczyć 

misji adrianopolskiej jak chirurg, tnąc i amputując członki, trzeba być 

rozumnym doktorem i z wewnątrz leczyć, za pomocą siły żywotnej, 

to jest tego, co Pan Bóg dobrego do dusz włożył. Amputować trzeba 

tylko narośle, takim był ów braciszek Piotr, którego już wyprawi-

liśmy; wróciwszy zobaczę, czy i jakiego drugiego z Adrianopola nie 

trzeba wyprawić. A myśl o kucharzu, bo Bevilaqua
55

 jest niepodo-

bny, najniepodobniejszy kucharz. Ja nie wiem, jak oni żyją, toteż 

wszyscy bardzo się żalą, ale rady nie znaleźli. 

 Kilka słów o czyfliku
56

. Za mało co wyżej jak 7.000 fr. kupili 

500 hektarów ziemi (18 razy tyle jak nasza winnica) i to ziemi pierw-

szorzędnej, czarnoziemu, ze źródłami itd. Gdyby to zagospodarować, 

można niezawodnie wyżywić misję. Własność jest przepyszna, ale 

nic na niej, prócz domku o 3 (4) izbach, i stajni obszernej. Jest 6 wo-

łów jeszcze. Trzeba gospodarza i kapitału. A czy nie ma wiadomości 

o owym rządcy dóbr z Prus, który chce być braciszkiem? Przyrzekł 

mi przyjechać. O. Lechert wie o tym. Żegnam Was wszystkich. 

Udziel Ojcom tych wiadomości. Pozdrawiam Was i błogosławię. 

Ciebie przyciskam do serca. 

 W miłości Jezusa i Maryi Twój ks. Piotr 

___________ 

55
  BEVILAQUA JAN CR, brat zakonny. – Urodził się w Sezze, we Włoszech dnia 8 

grudnia 1834 r. Do Zgromadzenia Zmartwychwstania P.N.J.Chr. wstąpił 12 

sierpnia 1862 r. Pierwsze śluby złożył 8 listopada 1866 r., drugie 19 marca 

1869 r. Od 9 września 1869 r. na misji w Bułgarii. Od 1905 r. w domu zgro-

madzenia w Adrianopolu, gdzie zmarł 18 grudnia 1912 r. 

 
56

  Czyflik – niewielki obszar ziemi uprawnej. 
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 [P. S.] Zdaje mi się, że upoważniłem O. Leona do przyjęcia 

przyrzeczeń O. Władysława, ale gdyby tego nie było się stało  

i O. Wł.[adysław] przyrzeczeń nie złożył, to niniejszym upowa-

żniamy, a razem do skrócenia rekolekcji. 

 

161.  List [kserokopia
57

] do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 366) 

+ 

S.[anto] Stefano przy K[onstantyno]p[o]lu 

 18 września 1882 [r]. 

 Mój kochany i drogi Ojcze Walerianie. 

 Za list Twój ze Lwowa z 3 września serdecznie dziękuję. 

Współcześnie z tym listem wysyłam telegram do Rzymu, żeby  

O. Wład.[ysław] jechał do Lwowa. Ja jeszcze z S.[anto] Stefano 

nie wyruszyłem, raz, dlatego że się jeszcze nie skończyły upały, 

chociaż znacznie się zmniejszyły, i że jeszcze niezupełnie sen mi 

powrócił, a w Adrianopolu mógłbym go raz jeszcze stracić; drugi 

raz, dlatego że mój brat z Kaukazu tu do mnie przyjechał i za-

bawi z dni dziesięć. Pod koniec tedy tego miesiąca pojadę do 

Adrianopola, jeśli da Pan Jezus. Ojciec Tomasz dziś tam wrócił, 

bo się szkoły rozpoczęły. Ojca Chaulanda zatrzymałem na te dni 

kilka tu przy sobie. 

 Z poznania mego brata, którego w 1831 roku ostatni raz wi-

działem, a miał wtedy lat dziesięć, jestem nadzwyczaj pocieszo-

ny, jest to prawdziwie poczciwy i zacny człowiek, a przy tym ro-

zumny. Co do tutejszych spraw jeszcze się nie rozmówiłem sta-

nowczo z O. Tomaszem. Odłożyłem to do mojej wizyty w Adria-

nopolu. Co zaś do mego powrotu do Rzymu zapewne skończy się 

na tym, że udam się tam wprost morzem przez Neapol, około po-

___________ 

57
  Odnaleziona kserokopia listu (ACRR 366), którego brak w archiwum – zob. 

protokół z dnia 28. 10. 1998 r. sporz. w Rzymie. 
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łowy października, chociaż szczerze chciałbym wracać przez 

Lwów. 

 Ostatni punkt Twego listu o naszych przyszłych siostrach 

sprawił mi prawdziwą radość w Panu. Widzę znowu w Tobie 

wspólnika, pomocnika z łaski Bożej. Z siostrami w Belgii jest 

długa historia, którą jedno [tylko] za widzeniem się mógłbym Ci 

dokładniej opisać. Nosi ona na sobie wyraźny charakter opatrz-

nego działania Bożego. Dzisiejsze nieporozumienie w tym tylko 

się zawiera, że ja nie chcę, dla ważnych powodów, oddać im do 

nowicjatu kandydatek polskich, a one chciałyby je mieć. Jednym 

z powodów, który sam za inne wystarczy, jest ten, że one są do-

tąd zgromadzeniem diecezjalnym i zależą od biskupa. Kandydat-

ki polskie mogłyby tam utonąć i nie wrócić do Polski. A szcze-

gólniej takie kandydatki. Pierwszą jest pani Borzęcka
58

 i ta jest 

kamieniem węgielnym, od pięciu czy sześciu lat przez Pana Boga 

przygotowywanym. Razem z nią idzie jej córka Jadwinia
59

, ro-

___________ 

58
  BŁ. BORZĘCKA CELINA CR (1833-1913).  – Urodziła się 29 października 1833 

r., we wsi Antowil na Białorusi jako córka Ignacego Chludzińskiego i Kle-

mentyny Kossow, właścicieli ziemskich. Celina wyszła za mąż 26.11.1853 r. 

za Józefa Borzęckiego, właściciela majątków w Obrembszczyźnie koło Gro-

dna. Ze związku tego urodziło się czworo dzieci, z których dwoje w niemo-

wlęctwie zmarło, przy życiu była Celina, urodzona w 1858 r. i Jadwiga, uro-

dzona w 1863 r. Po 21 latach małżeństwa Józef Borzęcki zmarł w 1874 r.  

w Wiedniu. Po wielu trudnościach Celina i jej córka Jadwiga rozpoczęły życie 

zakonne pod kierunkiem O. Piotra Semenenki CR 24 grudnia 1882 r. w Rzy-

mie. 6 stycznia 1891 r. złożyły śluby jako Siostry Zmartwychwstania. Matka 

Celina zmarła w Krakowie 26 października 1913 r. (Zob. ks. John Iwicki CR, 

Charyzmat Zmartwychwstańców, Historia Zgromadzenia Zmartwychwstania 

Pańskiego, T. I, przyp. 157.) 

27 października 2007 r. w bazylice św. Jana na Lateranie odbyła się Msza 

święta, podczas której Matka Celina Borzęcka CR ogłoszona została błogosła-

wioną. 

 
59

  BORZĘCKA JADWIGA CR (1863-1906). – Najmłodsza córka Józefa i Celiny 

Borzęckich. Urodziła się 2 lutego 1863 r. w Obrembszczyźnie koło Grodna. 

Po śmieci męża Józefa Borzęckiego Celina wraz z córkami, Celiną i Jadwigą 
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zumne bardzo dziecko (18 lat przeszło), a której powołanie od 

roku jest zupełnie stanowcze. Trzecią jest panna Fryben, zdaje się 

znajoma Twoja, której całkowitość powołania bardzo mnie zasta-

nowiła. Czwartą jest pierwszorzędna zupełnie osobistość: pani 

Jarzmanowska, wysokiego wykształcenia i wielkiej powagi mo-

ralnej osoba; i mimo pewnego wieku młodzieńczego, najszla-

chetniejszego powołania. Piątej nie pamiętam nazwiska, wielce 

jest ceniona przez karmelitki łobzowskie, była taką ochmistrzy-

nią i osobą zaufania u pani Arturowej Potockiej starej. Oto są 

główne i pewne kandydatki. Są i inne mniej pewne, między któ-

rymi rachuję i [na] panią Ewelinę Sobańską, która do mnie przy-

jeżdżała do Krakowa, szczególniej jeżeli mnie posłucha i przy-

jedzie na tę zimę do Rzymu. Tam pozna te inne panie, pozna 

myśl tego nowego dzieła Bożego (bo nie miałem czasu i nie była 

nawet pora mówienia jej o tym w Krakowie) i niemal nie wątpię, 

że się przyłączy. Ma dość znaczny fundusz, którym mogłaby 

znacznie dopomóc do fundacji. Dodaj do tego, że pani Haller, 

matka Józia Hallera, zięcia pani Borzęckiej, chce oddać pani 

Borzęckiej i tym nowym siostrom Przytulisko we Lwowie, które 

z naszym domem graniczy. 

 Moją myślą tedy jest, żeby te panie nadchodzącą zimę w Rzy-

mie przepędziły, żebym im tam wytłumaczył „Regułę”, którą po 

francusku napisałem podług naszej dla sióstr belgijskich temu lat 4,  

a którą tu w S.[anto] Stefano w tych dniach poprawiłem ostatecznie  

i na polski przetłumaczyłem; obróciłbym na to pewną liczbę konfe-

___________ 
wyjechała z Polski, aby zapewnić im jak najlepsze wykształcenie. W paździer-

niku 1875 r. Jadwiga, mając 12 lat poznała O. Piotra Semenenkę CR, przy-

gotowywał ją do pierwszej Komunii świętej. W 1881 r. Jadwiga postanowiła 

zostać zakonnicą wraz ze swoją matką po odbyciu rekolekcji pod kierunkiem 

O. P. Semenenki CR. Rozpoczęły życie zakonne według wskazówek O. P. 

Semenenki CR w 1882 r. Jadwiga pomagała swej matce w zakładaniu Sióstr 

Zmartwychwstani. (Zob. ks. John Iwicki CR, Charyzmat Zmartwychwstań-

ców, Historia Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, T. I, przyp. 158.) 
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rencji; ułożylibyśmy tam razem cały porządek domowy, dałbym im 

nareszcie rekolekcje. Byłby to pewien rodzaj nowicjatu. Po jego 

ukończeniu ruszyłyby do Lwowa i tam rozpoczęły fundację. 

Miałem myśl sprowadzenia do Rzymu także przełożonej  

i paru sióstr z Belgii, żeby i one w tych przygotowaniach wzięły 

udział, i żeby na końcu nasze kandydatki w ręce tamtej przełożo-

nej przed powrotem do Galicji złożyły śluby, i żeby przez to za-

twierdziła się jedność dzieła. Ale w tym właśnie zaszło nieporo-

zumienie; one twierdzą, że do Rzymu przyjechać nie mogą. Żeby 

jednak ta jedność była mimo to zatwierdzona, pani Borzęcka  

w tych dniach była w Boussu oświadczyć w swoim i moim także 

imieniu, że chcemy zawsze być jednym dziełem z nimi, że naj-

ważniejsze wprawdzie powody, każą mi jako fundatorowi (bo  

i tamte za takiego mnie uznawają) założyć osobno tę gałąź pol-

ską, ale że uważamy to zawsze za gałąź tylko, i jak tylko jej ist-

nienie się utwierdzi, będziemy starali się i zewnętrznie tej jedno-

ści dokonać. Oczekuję wiadomości, jak to poszło. Mam nadzieję, 

że Pan Jezus tę rzecz Sam ułoży. 

Oto masz w krótkości cały stan rzeczy. Jakże mnie cieszy  

i Panu dziękuję, że Ciebie tak usposobił, iż widzisz ze swej strony 

potrzebę sióstr zmartwychwstanek. Już to lepszych, prawdziwszych 

zmartwychwstanek, jak pani Borzęcka i jej towarzyszki nie można 

zdaje się pomyśleć nawet; tak nas, powiadam, rozumiejących i tak 

nam oddanych. 

Już późno, mój drogi Ojcze Walerianie; przyciskam Cię do 

serca i wszystkich Was błogosławię. 

W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks Piotr 

[P. S.] Ojcu Pawłowi podziękuj bardzo za jego list. Jakże 

żałuję, że z nim się teraz rozmówić nie mogę. Da Pan Bóg! 
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162. List do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 367) 

 

Konstantynopol, 26 wrześ.[nia] 1882 [r.] 

 

 Mój drogi Ojcze Walerianie. 

 Jestem na dzień jeden w Konstantynopolu u ks. Petkow i pi-

szę na papierze i atramentem, jakie u niego znalazłem. Czym bo-

gata - tym rada chata. Odwiozłem tu ze S.[anto] Stefano mego 

brata, który do mnie z Kaukazu przyjechał i bawił dni dziesięć, 

po latach 51 niewidzenia. Przed godziną, o 8 z rana, odprowadzi-

łem go na statek, po południu wyjeżdżam do S.[anto] Stefano  

i dalej do Adrianopola; korzystam z kilku godzin czasu i piszę na 

wszystkie strony, zwłaszcza że dziś jeden z dwóch dni w tygo-

dniu, w którym poczta do Europy odchodzi. 

 Przed paroma dniami otrzymałem Twój list z początku mie-

siąca, strasznie długo listy idą, szczególnie jak na swój dzień nie 

trafią. Na Twoje przedstawienie, żeby 2.000 fr. Ojca Pawła obró-

cić na dom lwowski zgodzić się nie mogę, nie tyle, dlatego że  

O. Paweł właściwie należy do domu bułgarskiego, jak raczej  

i stanowczo, dlatego że w domu bułgarskim ostateczna nędza. 

Uzbierałem był dla nich po drodze 1.200 fr., które zaraz im da-

łem przyjechawszy, a które w mig się rozeszły na pierwsze po-

trzeby. Dałem im następnie z moich podróżnych pieniędzy 500 

fr., ograniczając moje zasoby do ściśle potrzebnych, i to jak nic 

się rozeszło. Ponieważ bank już im więcej nie pożycza (z czego 

rad jestem), musieli w tych dniach na rozpoczęcie nowego roku 

szkolnego szukać pożyczki tu w Konstantynopolu, bo tam na 

miejscu niepodobna, i po długim szukaniu zaledwie sam delegat 

nad nim się zlitował i pożyczył 2.000 fr., ale i te już dotychczas 

niezawodnie się rozeszły, bo na nie już czekali dostarczyciele. Za 

chwilę nie tylko nie będą mieli grosza, ale ani sposobu pożycze-

nia. Bardzo tedy proszę, aby O. Paweł natychmiast owe pie-

niądze wysłał. On będzie wiedział, jaki najlepszy sposób prze-
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słania. W ostatnim razie zdaje mi się, że bardzo dobry jest sposób 

przysłać w liście zabezpieczonym (chargee) nie rekomendowa-

nym papiery austriackie, nie wyższe jednak nad 100 fl. 

 Teraz, kiedy się z bratem daleko prędzej uprzątnąłem, ani-

żeli się spodziewałem, myślę, że i z Adrianopolem dosyć w cza-

sie się ułatwię. Przyniesiono mi z miasta uczciwszy atrament, 

więc nim kończę list rozpoczęty. Myślę tedy, że w Adrianopolu 

za łaską Bożą będę mógł skończyć przed 10 października, i że 10 

(dzień odejścia statku do Warny) będę mógł wyjechać z Kon-

st[antyno]p[o]la przez Ruszczuk do Lwowa i być tam na 15-go,  

a może nawet na 14 października. Co daj Boże, Amen! Wiele po-

wodów, z których niektóre są w Twoim ostatnim liście wskazane 

skłaniają mnie do tego, abym wracał przez Galicję, i jeżeli tylko 

rzecz wyda mi się możebna, to ją z łaską Bożą uczynię. 

 Nie wiem jednak, czy będzie możebne, o czym mi wspomi-

nasz, aby do Lwowa sprowadzić O. Leona i O. Stefana. Urządzenie 

ich wspólnego stanowiska przyszłego w Krakowie jest szansą nader 

ważną, ale zdaje mi się, że jeszcze jest zagadkową. O. Stefan w roz-

mowie swojej ze mną przed moim wyjazdem na wschód, obawiał 

się, czy mu klimat służyć będzie, i czy mu nie wypadnie w Rzymie 

pozostać. Dlatego też mnie prosił, żebym w Rzymie nic nie zmieniał, 

a nawet o jego krakowskim profesorstwie nic nie mówił. Teraz do-

chodzą mnie słuchy, że rzeczywiście powietrze mu nie służy. Trzeba 

to sprawdzić wprzódy i we wszystkich warunkach się rozpatrzyć.  

Z tego by wynikało, że z O. Stefanem powinienem się ja wprzódy  

w Krakowie widzieć, czyli raczej w Krzeszowicach, bo on tam  

w jesieni zamyślał dłużej zabawić, i oszczędzić mu niepotrzebnej być 

może do Lwowa podróży. O. Stefan zresztą w każdym razie zamie-

rzał przybyć na styczeń do Rzymu, choćby dlatego, żeby się tam 

pożegnać, itd. Skutek tego, że w tej chwili nie można jeszcze nic sta-

nowczo przewidywać ani postanawiać. Da Bóg, zobaczymy się we 

Lwowie i mam nadzieję, że jeszcze będzie czas o wszystkim po-

mówić i postanowić, co potrzeba. Bardzo się z tego, co mi piszesz  
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o O. Pawle cieszę; rachuję wiele na dany mu od Boga dar prowa-

dzenia dzieci i chciałbym mu się we Lwowie z bliska przypatrzeć. 

Pozdrów go serdecznie, a zarazem wszystkich innych. Błogosławię 

Was wszystkich z całego serca. Ciebie do serca przyciskam i Panu 

oddaję. 

W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr 

 [P. S.] Co do O. Władysława będziesz go mógł odstąpić  

O. Leonowi, kiedy czas przyjdzie, tymczasem niech się uczy od 

O. Pawła prowadzenia dzieci. 

 

163. List do O. Antoniego Lecherta CR (ACRR 3091) 

 

S.[anto] Stefano przy Konstantynopolu  

27 września 1882 [r.] 

 Mój najdroższy O. Antoni. 

 Za wszystkie Twoje listy pięknie Ci dziękuję, chociaż na 

nie osobno odpowiadać nie mogłem. List z Castel Gandolfo po-

budził mnie do współczucia nad Waszą ciasnotą, ale i pocieszył, 

że wszyscy to jakoś dobrze znosicie. 

 I dzisiaj wiele Ci pisać nie mogę, bo zbyt mało mam czasu, 

czyli raczej zbyt wiele do czynienia, ale mam jedną prośbę do 

Ciebie, z którą już przeszło od miesiąca się noszę, a z którą na-

reszcie muszę się do Ciebie zgłosić. Idzie o moją książeczkę 

„Cyryla i Metodego”. Trzeba ją posłać (przynajmniej 50 egzem-

plarzy) do Paryża, do księgarni Palmé wyrażonej na okładce. Ale 

nie poprawnych posyłać nie można. Musisz tedy za to coś zrobił, 

albo raczej coś nie zrobił (żeś nie poprawił, jak trzeba) nieco 

odpokutować, to jest tyleż egzemplarzy poprawić. Ale trzeba 

gładko i zręcznie poprawiać. Więc ku temu posyłam Ci dwie po-

moce: 1. wykaz wszystkich błędów tu osobno spisany, 2. jeden 

egzemplarz poprawiony tak, jak najgładziej można. 

 Proszę to tedy uczynić i tych poprawionych 50 egzemplarzy 
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posłać tymczasowo do O. Władysława do Paryża, do którego ja  

o tym piszę. On umieści je u Palmé. Tylko tyle na dzisiaj, mój 

drogi Ojcze Antoni, bo doprawdy czasu nie mam. Zdrowie moje 

dość dobre. Około 8 - 10 paźdz.[iernika], da Bóg, ten kraj opusz-

czę i mam zamiar, jeśli pozwoli przez Galicję wracać.Przyciskam 

wszystkich do serca i błogosławię. 

       Wasz w Panu ks. Piotr 

 

164.  List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 368) 

 

Adrianopol, 4 paźdz.[iernika] 1882 [r.] 

 

 Drogi mój Ojcze Walerianie. 

 Otrzymałem dzisiaj Twój list z 26 września. Był to właśnie 

dzień, w którym mój brat z Konstantynopola do Kaukazu powra-

cał. Po jego wyjeździe powróciłem natychmiast tu do Adrianopo-

la i rozpocząłem rekolekcje, wprawdzie tylko po dwie konferen-

cje na dzień, ale i za to dzięki Bogu, że się urządzić mogło,  

a z drugiej strony, że mi siły służą. I rzeczywiście od dni kilku 

sen mi zupełnie wrócił, ale się to stało dopiero, kiedy termometr 

spadł na 150 Reaumura, co dopiero nastąpiło w ostatnich dniach 

września. 

 Dzisiaj po otrzymaniu listu telegrafowałem do Ciebie, aby  

O. Luigi dał rekolekcje w Rzymie, bo doprawdy na 15 lub 20 paź-

dzier.[nika], jakbyś sobie życzył, powrócić do Rzymu nie mogę. 

Ale mówiąc o moim powrocie, muszę rzecz ab ovo rozpocząć. Po 

moim tu do Adrianopola powrocie i już po rozpoczęciu rekolekcji,  

a niedzielę dzień Najśw.[iętszej] Panny Różańcowej, wyraźną łaską 

Bożą, nastąpiło zupełne porozumienie z Ojcem Tomaszem. Propo-

nowałem mu, aby był przy mnie w Rzymie jako asystent i członek 

Rady, a że Ciebie chcę tu umieścić; z początku go to bardzo zdeto-

nowało, ale wkrótce się uspokoił i szczerze się zgodził. Żale nieco 

wracają, ale go nie niepokoją i trwa w postanowieniu. Włożyłem na 
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niego obowiązek, aby nic tu w domu nikomu nie mówił, bo byłaby 

rewolucja, chcę powiedzieć niepotrzebne zamieszanie. I Was o to 

wszystkich bardzo proszę, żeby stamtąd tu do nich ta wiadomość 

się nie dostała, aż póki ja do Rzymu, da Pan Bóg, nie wrócę i rzeczy 

urzędownie nie przeprowadzę. Nawet do samego O. Tomasza przed 

tym czasem o tym nie piszcie. Trzeba, żebyście wiedzieli, że ja to 

przeniesienie O. Tomasza zupełnie na siebie wziąłem, mówiąc mu, 

że ja tego pragnę, że sądzę to za stosowne dla dobra Zgromadzenia  

i dla misji samej, i że go o to proszę; nic mu nie mówiąc, że była  

o tym wprzódy między nami mowa, że robiono przeciwko jego 

rządom zarzuty, że inni Ojcowie byli zdania, aby go cofnąć itd., bo 

to wszystko uważałem nie tylko za niepotrzebne, ale jakoby oliwę 

na ogień, który dopiero by się zapalił. A tak wszystko jest cicho,  

a Ojciec Tomasz, jeżeli z jednej strony żal mu Bułgarii, to z drugiej 

strony ma pewne racje, które mu tę zamianę czynią dość przyjemną. 

Proszę wszystkich Ojców radnych, aby później w swoich stosun-

kach z O. T.[omaszem] na tym stanowisku razem ze mną stali. 

 O innych rzeczach tutejszej misji nie potrzeba mi dzisiaj 

rozwodzić się. Powziąłem dokładne o niej wyobrażenie i mnó-

stwo reform jest do przeprowadzenia, ale o tym z Wami, a z To-

bą szczególnie będziemy obszernie, da Bóg, w Rzymie mówili. 

Nawet tutaj nic nie rozpocznę na miejscu z tego samego powodu, 

tj., że przy takim obrocie rzeczy teraz nie pora do tego. A do 

Twego przyjazdu wszystko tak może stać, jak stoi. Bądźże tedy 

cierpliwy, bądźcie cierpliwi wszyscy. Za półtora dnia ćwiczenia 

się kończą, za 4, to jest 8-go paźdz.[iernika], da Bóg, stąd wyjeż-

dżam, a 10-go z Carogrodu przez Warnę do Bukaresztu, gdzie 

pierwszą noc, da Bóg, przenocuję, drugą w Romanie, trzecią, da 

Bóg, we Lwowie 13 paźdz.[iernika]. Da Bóg, to nie bardzo 

później od 1 list.[opada] mam nadzieję być w Rzymie. Wszyst-

kich pozdrawiam i błogosławię. Ciebie drogi Ojcze Walerianie 

do serca przyciskam. 

W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr 
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165.  List do O. Leona Zbyszewskiego CR (ACRR 3598) 

Lwów, 18 paźdz.[iernika] 1882 [r]. 

 Mój drogi Ojcze Leonie. 

 List Twój z 6 paźdz.[iernika] otrzymałem tu w pierwszej 

chwili mego przyjazdu. A przyjechałem 13-go, to jest piąty dzień 

temu, po bardzo pomyślnej i szczęśliwej podróży. Zaczynam od 

Twojej podróży do Krakowa i objaśniam moją myśl o niej. Nie 

miałem wcale zamiaru stanowczego sprowadzenia tam Ciebie; 

zdawało mi się, że może będzie potrzebnym i pytałem Ciebie sa-

mego o zdanie, czy nie sądzisz, że jest potrzebnym? Chodziło  

o porozumienie się, czy potrzeba albo nie, żebyś przyjechał. Dziś 

i mnie się zdaje, że wielkiej potrzeby nie ma, a nawet w tej chwili 

żadnej. Co do Ojca Orpiszewskiego pisałem Ci także, że zoba-

czymy, czy Ci go nie będzie można dać do Krakowa. Rozpa-

trzywszy się tu w rzeczach, dzięki szczególnie pewnemu zbie-

gowi okoliczności, widzę, że to można będzie uczynić. Przetoż 

oświadczyłem Ojcu Kalince, że jak otworzy się nowicjat w Kra-

kowie, to go tam przeniosę. 

 Ja pojmuję, mój drogi Ojcze Leonie, że Ci potrzebny jest po-

mocnik, na którego mógłbyś się spuścić, i dlatego daję Ci go, skoro 

tylko mogę. Jest to pokusa, kiedy myślisz, że ja na Twoje racje albo 

na potrzeby nie zważam, lub nie mam dobrej woli dla Ciebie i nie 

wiem tam już co, i jestem pewien, żeby to Panu Jezusowi milej było, 

gdybyś na takie pokusy nie zważał. Miej trochę więcej ufności we 

mnie, nie w mojej lichocie zaprawdę, ale w łasce Pana Jezusa i przez 

wzgląd na Niego, który z miłości dla Zgromadzenia mnie pomaga  

i podtrzymuje. Z drugiej strony bądź przekonany, że ja cenię łaskę 

Bożą, która jest w Tobie, wdzięczny Ci jestem razem z Panem Je-

zusem za to, co czynisz i prawdziwym dla mnie jest szczęściem, ile 

razy mogę być z Tobą w jedności i miłośnej współpracy. Proszę 

serdecznie Pana, aby tak zawsze było. Już wiesz, że O. Tomasz sam 

się zgodził na przeniesienie się do Rzymu. Zapowiedziałem mu, że 
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go czynię asystentem moim z władzy, jaką mi do tego dała kapituła; 

to go pocieszyło, widział w tym, że będzie mógł być pożytecznym 

dla Zgromadzenia. To co mi radzisz, żeby go zrobić przełożonym do-

mu, już z asystenctwa samego wypływa, a takie postawienie rzeczy, 

wychodzące z miłości, prowadzi do zgody i pokoju. Zresztą miałem 

obowiązek myśleć o asystencie i już był wielki czas skutecznie o tym 

pomyśleć. O reszcie pomówimy za moim przyjazdem, który będę się 

starał przyśpieszyć, tak żebym z początkiem listopada mógł być już 

w Rzymie. Mam dobrą tego nadzieję. 

 Piszę współcześnie do O. Waleriana, tam będą szczegóły je-

go się tyczące, ale niejedno będzie mogło i Ciebie interesować. 

Polecam Cię Panu z całej duszy i prośmy wspólnie o miłość, zgo-

dę i jedność w działaniu. Przyciskam Cię do serca i w miłości Je-

zusa i Maryi jestem Twój. 

          ks. Piotr 

 

166.  List do O. Waleriana Przewłockiego CR (ACRR 369) 

 

Lwów, 18 paźdz.[iernika] 1882 [r.] 

 

 Najdroższy mój w Panu Ojcze Walerianie. 

 Wyjechałem z Adrianopola 8 t.m., a z Konstantynopola 10-

go wieczorem statkiem do Warny. Były to ostatnie dni najpięk-

niejszej pogody, Morze Czarne było światłe i gładkie jak zwier-

ciadło, reszta podróży była też najpomyślniejsza i stanąłem tu we 

Lwowie 13-go wieczorem. 

 Dom tutejszy znalazłem w najlepszym stanie i w prawdzi-

wie zakonnym porządku; jest tu znaczna liczba dobrych bracisz-

ków, a w tych dniach zgłosiło się dwóch kandydatów na klery-

ków (z których jeden Słowak i skończył gimnazjum z maturą, 

drugi z Królestwa), a trzecim jest nasz dawny brat Stefan Baka-

nowski, którego dziwna i nader budująca jest historia. Ożenił się 

przed rokiem, żył z żoną (17 letnią, wielkiej piękności i wy-
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kształconą, ale bardziej jeszcze religijną panienką) rok cały jak 

brat z siostrą (złożyli ślub czystości wzajemnej na rok jeden, a to 

zaraz po ślubie), przez ten czas żona go upominała, błagała, za-

chęcała do życia zakonnego i do pierwszego swego powołania,  

i ażeby jej pozwolił zostać zakonnicą, a przy końcu roku zwycię-

żyła łaska Boża; przyjechali oboje do Lwowa, odbyli rekolekcje, 

on przy tym spowiedź z całego życia, i wstępują: on do nas (i jest 

już tu jako postulant od paru tygodni), a ona do zmartwychwsta-

nek i czeka na panią Borzęcką. Brata Stefana dziś nie poznać, tak 

się odmienił; a ona jest młodą osobą pełną przymiotów, łask  

i nadziei. Proszę tych szczegółów udzielić Ojcu Leonowi i innym 

Ojcom. Są one naszą wspólną pociechą. Tu wszystkich Ojców  

i pocieszyły, i zbudowały. To samo i w Adrianopolu, gdzie je-

szcze przed moim wyjazdem te szczegóły mnie doszły. Listy tu 

przyłączone obu Bakanowskich do mnie do Adrianopola lepiej 

jeszcze o tej sprawie Was objaśnią. 

 Teraz co do Ciebie mój drogi Ojcze i Twego powołania do 

Adrianopola. Jestem najmocniejszego przekonania, że Ci tam Pan Bóg 

obficie pobłogosławi. Znajdziesz tam bardzo dobre żywioły, tylko że 

nie było ręki umiejętnej do ich użycia. Za widzeniem się przedstawię 

Ci cały stan tutejszy rzeczy, który łatwo Ci bardzo będzie w zupełny 

porządek wprowadzić. Jedna tylko jest kwestia krytyczna, to jest fi-

nansowa. Jest przeszło 50.000 fr. długów, wszystko a wszystko ra-

chując, ale połowa z tego nie pilna, trzecia ćwierć także nie bardzo, 

czwarta dopiero dosyć pilna, a z tej czwartej jakie 5-6.000 bardzo 

pilne, bo jak przyjedziesz, szczególniej gdy się rozniesie wiadomość, 

że przełożony zmieniony, że Ty przyjeżdżasz jako jego następca, to 

mogą się zgłosić z natarczywymi wymaganiami co do tej ostatniej su-

my długów. Być jednak może, że i tego nie będzie. Ale z tego wy-

pływa, że Ty przyjeżdżając tam na miejsce musisz mieć z sobą na 

wszelki przypadek dostateczną liczbę pieniędzy. Żeby temu zaradzić 

nałożyłem naprzód wyjeżdżając ścisły sekret O. Tomaszowi, żeby 

nikomu o zmianie nie mówił, wyjąwszy jak przyjdzie czas Ojcom; 

teraz odpowiadając na list jego piszę mu współcześnie z tym listem, 
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żeby zabronił Ojcom o zmianie, niechaj urządzi dom jak zwykle go 

urządzał, kiedy wyjeżdżał na kwestę; niech O. Kobrzyński będzie zas-

tępcą przełożonego, a on Ojciec Tomasz niechaj wyjedzie na kwestę 

do Austrii i Niemiec; i niechaj wszyscy wiedzą, że na kwestę wyje-

chał. Ta kwesta jest bez tego potrzebną, a to żeby zebrać grosz odpo-

wiedni dla Ciebie, ale może służyć i na ukrycie do czasu przed pu-

blicznością zmiany przełożonego. Epoka, w której O. Tomasz z Adria-

nopola wyjedzie przypadnie na pierwsze dni listopada, zwłaszcza że 

ma wolny przejazd na Dunaju, ale tylko do 20 listopada. Prócz tego 

będziemy szukali wszystkich innych możebnych środków, aby tej po-

trzebie zaradzić. Może mi się uda, co jeszcze w mojej podróży zna-

leźć. 

 Co do Ojca Pawła jest konieczną rzeczą, aby on tu został 

przez pewien czas dla wprowadzenia w życie swego systemu pe-

dagogicznego. Zależy od tego przyszłość tutejszego domu, a na-

wet w ogóle przyszłość naszych zakładów w Polsce. W Bułgarii 

szkoła nasza jest już podług tego systemu urządzona i tak idzie, 

więc on Ci tam pod tym względem niekoniecznie potrzebny,  

a z drugiej strony, powtarzam raz jeszcze, że sprowadzając zaraz 

O. Pawła utrudniłbyś swoją pozycję w Adrianopolu. I to także 

powtarzam, że jest tym więcej sił i żywiołów dodatnich, niż się 

spodziewałem, niż przypuszczaliśmy; ja Ci to wszystko szcze-

gółowo objaśnię, jak da Pan Bóg, przyjadę. Więc nie nastawaj, 

bardzo Cię o to proszę w imieniu Pana Jezusa i dobra ogólnego 

Zgromadzenia, nie nastawaj na to, aby go tam mieć zaraz przy 

sobie. I bez niego masz tam, co na tę chwilę potrzeba ściśle  

(a będziemy się starali o więcej), ażeby z łaską Boską pięknie, 

porządnie i skutecznie z nadzieją najlepszych owoców dom tam-

ten prowadzić. Pan Bóg Twoją dobrą wolę pobłogosławi. Rachu-

ję na Ciebie i na łaskę Bożą w Tobie. Wszystkich tam u Was 

błogosławię, Ciebie przyciskam do serca. 

W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr 

 [P. S.] Mam nadzieję przyjechać w początkach listopada. 
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167.  List do O. Tomasza Brzeski CR (ACRR 2103) 

 

Lwów, 23 paźdz.[iernika] 1882 [r]. 

 

 Mój najdroższy Ojcze Tomaszu. 

 Wyprawiłem wczoraj czy pozawczoraj telegram prosząc, 

abyś się wstrzymał, a objaśnienia przesyłam listownie. Nie mam 

nic przeciw temu, abyś Ojcom powiedział o zamierzonym przeze 

mnie przeniesieniu Cię do Rzymu na wakujący od 1880 roku 

urząd asystenta generalnego w Zgromadzeniu, wskutek pełno-

mocnictwa danego mi przez kapitułę do podobnej nominacji. 

Wiesz dobrze, jak się to na kapitule działo. Już trzeci rok, jak 

Zgromadzenie jest bez asystenta, więc trzeba już raz spełnić tę 

nominację, a nie ubliżając innym, Twoja osoba jest mi w tym ra-

zie najmilsza. Więc nic nie mam przeciwko temu, abyś o tym 

zamiarze Ojcom powiedział, chociaż te słowa moje nie są jeszcze 

samą nominacją, bo muszę ją uczynić opowiedziawszy wprzódy 

całą rzecz Ojcom radnym. 

 Powiedz tedy; ale kładę warunki. Przede wszystkim rzecz 

cała ma zostawać pod sekretem. Nie trzeba naprzód, żeby coś  

o tym przed czasem w Adrianopolu wiedziano, choćby dlatego 

jednego, że podobna wiadomość rzuciłaby popłoch pomiędzy 

wierzycielami i misja mogłaby być wystawiona na przykre przej-

ścia. A następnie nie trzeba tego kłaść do raportu, czyli zdania 

sprawy publicznego z czynności misji, bo rzecz przecież nie jest 

jeszcze dokonana i nie ma żadnej potrzeby, aby o tym zaraz pu-

blicznie wiedziano. Proszę tedy Ojców o zupełne milczenie i to 

pod posłuszeństwem, bo rzecz jest bardzo ważna. Ciebie zaś, mój 

drogi Ojcze Tomaszu proszę bardzo, abyś rzecz następnie urzą-

dził. Powiedz, że jedziesz na kwestę, daj to wszystkim za przy-

czynę Twego wyjazdu, a będzie ona najprawdziwsza, owszem je-

dynie prawdziwa. Bo przecież prawdziwie pojedziesz na kwestę, 

a w chwili wyjazdu będziesz jeszcze przełożonym misji i bę-
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dziesz nim jeszcze aż do nominacji publicznej następcy. Zamia-

nuj tedy Ojca Szymona jako Twego zastępcę w przełożeństwie 

po Twoim wyjeździe i niech rzecz będzie tak postawiona, jak 

przy każdym innym Twoim wyjeździe na kwestę. O to Cię pro-

szę, mój drogi Ojcze Tomaszu, i bardzo proszę, aby to było 

punktualnie przez wszystkich wypełnione, bo do takiego posłu-

szeństwa jest przywiązane błogosławieństwo Boże. 

 Będziesz tedy mógł, po takim postawieniu rzeczy, wyjechać 

zaraz do Wiednia i korzystać z wolnego przejazdu na Dunaju. 

Kwesta o którą Cię bardzo i bardzo proszę, jest rzeczą nader ważną. 

Przyłóż do tego całe Twe staranie, a nawet Twoje serce i całą dobrą 

wolę. Wiesz, w jakim położeniu jest misja i jak gwałtownie potrze-

buje pomocy. Pokaż, że zawsze jesteś jej Ojcem, a nawet teraz dwa-

kroć i trzykroć. Na kweście pozostań tak długo, jak Ci się podoba, 

póki będziesz uważał, że możesz jeszcze co uczynić. 

 Co do przejścia na powrót na obrządek łaciński, to zostaw do 

Twego powrotu do Rzymu. Wszakże w tym dla Ciebie nie ma nic 

pilnego. Masz pozwolenie w podróżach odprawiać Mszę [świętą] ła-

cińską, więc masz wszystko, czego Ci przez ten czas potrzeba. Pisz 

do mnie już do Rzymu. Spodziewam się tam być w pierwszej poło-

wie listopada. Ojciec Paweł pisał sam o sobie, więc nic nie po-

trzebuję o nim donosić. Jest On tu teraz niezbędnie potrzebny i zo-

stanie tu na czas nieograniczony. Co do mnie zdrowie moje dzięki 

Bogu trzyma się nieźle. W powrocie z Adrianopola morze miałem 

spokojne i jasne jak zwierciadło i całą podróż najszczęśliwszą. Sta-

nąłem tu 13 wieczorem, jak zamierzałem, odjadę da Bóg za dwa lub 

trzy dni: 25 lub 26 paźdz.[iernika]. Drogi i najdroższy Ojcze, nie wa-

haj się w niczym, nie żałuj niczego. Bóg Cię prowadzi w tym, co się 

z Tobą dzieje; z Tobą Jego łaska i błogosławieństwo. I w Rzymie bę-

dziesz pracował dla Unii, ale zarazem dla całego Zgromadzenia. 

Przyciskam Cię do serca. Wszystkich pozdrawiam i błogosławię. 

 W miłości Jezusa i Maryi Twój cały - ks. Piotr 
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168. List do O. Waleriana Kalinki CR (ACRR 2046) 

 

Rzym, 27 listop.[ada] 1882 [r]. 

 

 Drogi mój Ojcze Walerianie. 

 Nie miałem czasu pisać do Ciebie z Wiednia o tym, co tam 

zaszło, bo zaraz nazajutrz z rana po rozmowie z Dunajewskim  

z Wiednia wyjechałem. Było to w piątek, 17-go t. m. Tu do Rzy-

mu przyjechałem 20-go listopada w poniedziałek, właśnie dzisiaj 

tydzień temu, ale we Florencji na samym jakoby wjezdnym do 

Rzymu, przyczepił się do mnie katar i chrypka. Zwykle ostatnia 

szklanka kładzie do łóżka pijaka, tak się też i ze mną stało. Nic to 

jednak wielkiego; od kilku dni odprawiam Msze [święte] i pra-

cuję, a jeżeli jeszcze nie wychodzę, to dlatego że tak się doktoro-

wi podoba, który się lęka słotnego powietrza. 

 Dunajewski przyjął mnie prawdziwie po przyjacielsku i ser-

decznie. Dwie są ważne rzeczy, które z nim załatwiłem. Pierwsza 

Ciebie się tyczy. Chodzi o ów fundusz z loterii państwowej. Wytłu-

maczył mi naprzód, że to nie byle kiedy, ale dwa lub trzy razy na rok 

robią się rozdawnictwa z tego funduszu na przeznaczone cele. Naj-

bliższa w tej chwili epoka ma przypadać w miesiącu marcu. To ma 

głównie od Taaffego zależeć i przyrzekł mówić z nim o tym. Ale 

radził, i to jest główna rzecz, abyś Ty od namiestnika wyprosił liścik 

prywatny do Taaffego, przypominający mu i polecający tę rzecz. Ani 

wątpi, że w ten sposób rzecz niezawodnie się stanie. Jeszcze raz mi 

tłumaczył, że to ma być zupełnie prywatny liścik. Druga rzecz tyczy 

się misji w Bułgarii. Meysenbug mnie objaśnił, że są oprócz fun-

duszów sekretnych, z których Ministerium Spraw Zagranicznych 

mogłoby czerpać, inne jeszcze od niego zależne fundusze, jakoby  

z legatów lub coś podobnego, wprost na sprawy wschodnie przezna-

czone, z których bardzo właściwie możnaby coś znaczniejszego 

uprosić na wspomożenie i wyprowadzenie z kłopotów misji naszej. 

Opowiedziałem to Dunajewskiemu, który tę rzecz przypuścił, kazał 
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mi napisać notę i podjął się oddać ją Kalnokiemu. Mam nadzieję, że 

współcześnie z tym listem do Ciebie i tę notę do Wiednia wyprawię. 

 Tu w Rzymie znalazłem wszystko w bardzo miłym porządku. 

Nowicjat jest w nowo najętym apartamencie na trzecim piętrze mię-

dzy kościołem a resztą naszego apartamentu na tym samym piętrze, 

tak że całe to piętro dzisiaj do nas należy. Ściskają się nowicjusze  

i studenci ile mogą, bo stancji u św. Klaudiusza jest mało co więcej 

niż 40, a mieszkańców więcej już niż 60. Przed paroma dniami przy-

jechali też obaj Twoi kandydaci ze Lwowa, kiedym ja już z sobą 

przywiózł był z Krakowa Twojego Jana Kantego, którego na powrót 

nazwaliśmy jego pierwszym nazwiskiem czyli imieniem, to jest Jó-

zefem. W Rzymie nie mamy niemal zgoła Józefów. Ten ostatni, któ-

rego podczas wspólnej podróży bliżej i z moją pociechą poznałem, tu 

się wszystkim podobał, ale z dwoma pierwszymi rzecz się ma zu-

pełnie inaczej.  Dowiedzieliśmy się o Jasieńskim, że w seminarium 

lubelskim popełniał niepiękne rzeczy, wyraźnie dowodzące braku zu-

pełnego powołania i odprawiamy go natychmiast. Co do Węgra ma-

łej rzeczy mu brakuje: wiary! Ponieważ jednak jest dobrej woli i ro-

zumny, a przy tym szczery, więc go zatrzymamy; a wzdy [na koniec] 

za łaską Bożą i współpracą naszą przyjdzie mu i wiara. 

 Ojciec Przewłocki wybiera się stanowczo do Adrianopola  

i już nie rości sobie prawa, aby mieć z sobą O. Pawła. Jakże ja 

dziękuję Panu Bogu, że te rzeczy tak pięknie wszystkie ułożył  

i Sam do dobrego końca prowadzi. I z O. Leonem dobrze rzeczy 

stoją. Ma on dziś w swoim nowicjacie, rachując Bielę i Węgra, 

czternaście głów; mimo to że w ostatnich czasach dużo przeszło 

do alumnatu, który dziś liczy 18 alumnów. Niechże to wszystko 

Pana chwali! Przeniesienie do Krakowa, czyli raczej założenie 

tam nowicjatu drugiego, nie będzie zdaje się, z tej strony miało 

przeszkody. O. Leon chętnie się tam przeniesie. In omnibus et 

pro omnibus Deo gratias! 

 Przenoszę się teraz myślą i duszą wśród Was do Lwowa  

i bardzo mi tam z Wami dobrze; i pozdrawiam Was serdecznie,  
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i wszystkich z duszy błogosławię. Błogosławię też w szczegól-

ności i panią Zofię. Niechaj cierpliwie czeka wezwania w danej 

chwili. Pani Borzęcka musiała pojechać na Litwę, od jej wyjazdu 

z Krakowa nie miałem jeszcze od niej wiadomości, ale też i trud-

no, abym mógł mieć. Ciebie mój, drogi Ojcze Walerianie, czule 

do serca przyciskam i Panu we wszystkim oddaję. 

   W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr 

 

169.  List [kopia] do O. Władysława Witkowskiego CR  

(ACRR 3537) 

Rzym, 27 listop.[ada] 1882 [r]. 

 

 Drogi mój i kochany Ojcze Władysławie. 

 List Twój z przedwczoraj (25 list.[opada]) zrobił na nas nie-

spodziane wrażenie donosząc nam o śmierci pani Borowskiej
60

. 

Przewróciła się znowu jedna nowa karta w historii naszego Zgro-

madzenia. Niech Pan wszystkim rządzi! Słowa, jakie O. Józef ka-

zał (i do mnie przesłać, bardzo mnie za serce ujęły. Naprzód po-

dziękuj mu za nie serdecznie, a potem powiedz mu ode mnie. 

 1. Że najmocniej wierzę, że On nas wszystkich gorąco kocha. 

 2. Że z uznaniem przyjmuję jego oświadczenie, iż on nigdy 

ze Zgromadzenia nie wychodził, chociaż poza domem mieszkał. 

 3. Że z prawdziwym szczęściem przyjmuję ostatnie jego 

oświadczenie, iż teraz pragnie do domu wrócić. 

 4. A jak on się oświadcza, że gotów na moje rozkazy, tak ja 

dom nasz stawię na jego rozkazy. Niech się nie troska na co się 

___________ 

60
  BOROWSKA TEKLA – zaprzyjaźniona z oo. zmartwychwstańcami, szczególnie 

z O. Józefem Hube CR , była pod jego kierownictwem duchowym. Zmarła  

w Hyères we Francji w listopadzie 1882 r.  
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nam przyda. A chociażby na to jedno tylko, o czym czasem mó-

wi, to jest na modlitwę, czyż to nie dosyć? 

 Powiedzże jemu, że go przyjmuję na łono moje, przyciskam 

do serca i duszy, i mam nadzieję w Panu, że mu da się jeszcze 

przekonać, jak ja go także gorąco kocham. Zapewnij go również, 

że wszyscy Ojcowie podzielają te same ze mną uczucia. Powiedz 

mu i to nareszcie, że ja bym bardzo go pragnął mieć przy sobie  

w Rzymie, a okoliczności zewnętrzne, które w ostatnich tych 

dniach rozwinęły się w Zgromadzeniu, ze swojej strony sprzyjają 

temu, aby on tu w Rzymie zamieszkał, i jakoby to wskazywały. 

 Trzeba Ci bowiem wiedzieć, że wskutek mej ostatniej po-

dróży do Adrianopola i wskutek innych przyczyn ważne w tej 

chwili zachodzą w Zgromadzeniu przemiany. Ojciec Przewłocki 

jedzie na przełożonego do Adrianopola, a O. Tomasz przyjeżdża 

do Rzymu na asystenta generalnego, którego nominację (asysten-

ta) kapituła ostatnia mnie uczynić poruczyła, zamiast coby ją sa-

ma miała uczynić. O. Leon Zbyszewski zapewne już w kwietniu 

pojedzie do Krakowa, gdzie zakładamy nowicjat polski; tamże  

w Krakowie zamieszka O. Pawlicki, mianowany świeżo profe-

sorem Uniwersytetu w wydziale Teologii, to jest profesorem fi-

lozofii tomistycznej i teologii fundamentalnej (tak nazywanych 

dzisiaj „Les Origines du Christianisme”; do Kolegium Polskiego 

zamiast O. Pawlickiego trzeba zapewne będzie dać O. Lecherta; 

wskutek wszystkich tych przemian ja przy ś[w]. Klaudiuszu zo-

stanę z jednym O. Tomaszem i z młodym O. Szyllerem. Będzie 

tedy szerokie i przestrzenne miejsce dla O. Józefa. To wszystko 

tedy udziel kochanemu O. Józefowi i powtórz mu raz jeszcze 

serdeczne zaproszenie, aby tu do mnie przyjeżdżał do Rzymu. Na 

lato będzie mógł wyjeżdżać albo do Subiaco, albo do Castel Gan-

dolfo, albo nad morze; będą tam ci lub owi z naszych. 

 Żebyś był do Wiednia przyjechał byłbym Ci to wszystko  

ze szczegółami opowiedział. Bardzo żałuję, żeśmy się nie wi-

dzieli. Ale wszystkim Pan Bóg rządzi. Tego dosyć na dzisiaj i ja-
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koś o czym innym pisać bym nie mógł. Mam jednak o czym i ju-

tro lub pojutrze otrzymasz, da Pan Bóg, drugi list ode mnie. Ja-

sieńskiemu oświadcz moje powinszowanie. A proszę o szczegó-

ły. Przyciskam Cię do serca. 

W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy (podpisano) ks. Piotr 

 

170.  List do O. Tomasza Brzeski CR (ACRR 2104) 

 

Rzym, 7 grud.[nia] 1882 [r]. 

 Mój kochany i drogi Ojcze Tomaszu. 

 Już dwa tygodnie przeszło jak do Rzymu przybyłem, a jeszcze 

na list się nie zdobyłem; wysłałem jednak telegram, żebyś na mój list 

czekał. Więc dzisiaj nareszcie piszę. Telegrafowałem zaś, dlatego że 

nie chciałem Cię wystawiać na podróż uciążliwą, a nawet może nie-

bezpieczną dla Twego zdrowia w takiej porze roku, gdybyś, jak się 

wprzódy umówiliśmy, pojechał na kwestę do Wiednia i innych kra-

jów w Austrii leżących. Ja będąc w Wiedniu mówiłem z Dunajew-

skim o innym sposobie dopomożenia misji bułgarskiej, łatwiejszym  

a może i skuteczniejszym, aniżeli kwesta, zdaje się, że ten sposób 

może się udać, a wtenczas cała Twa podróż byłaby nawet niepotrze-

bna. Więc dla tych przyczyn telegrafowałem, abyś w Adrianopolu 

czekał na list ode mnie. 

 W miesiącu listopadzie najbrzydsza pora roku do odbywania 

podróży, ale przy końcu grudnia, w styczniu i w lutym bywają 

piękne i dość długie pogody. Lepiej tedy będzie, że święta Bożego 

Narodzenia przepędzisz w Adrianopolu, a dopiero po Nowym Roku 

przyjedziesz do Rzymu, i to prostą drogą przez morze. Tymczasem 

O. Przewłocki przygotuje się do podróży ze swej strony i zaraz po 

przyjeździe Twoim ruszy do Bułgarii.  

 Otrzymałem od jednego dobrodzieja sto rubli na dom buł-

garski, które tu przyłączam, a których możesz użyć na swoją po-

dróż. Przyłączam tu także dyspensę dla seminarzysty Michała, którą 
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mi przysłał Cretoni. Z Propagandą jeszcze się niewiele rozmówiłem 

co do spraw całej Bułgarii, i nie chciałbym też wiele o tym mówić, 

chyba mnie zmuszą.  

 Co do naszej misji, to już powiedziałem i oni to dobrze przyjęli, 

że powołuję Ciebie tu do Rzymu na mojego asystenta generalnego,  

a O. Przewłockiego posyłam na Twoje miejsce. Zobaczysz mój drogi 

Ojcze Tomaszu, że Pan Bóg temu pobłogosławi. A muszę Ci też tu 

zaraz dodać, że my obaj starzy będziemy tu mieli niespodziewanego, 

również starego kolegę, to jest Ojca Józefa Hubę. Pani Borowska 

umarła przed kilkunastu dniami i Ojciec Hube kazał mi oświadczyć 

przez O. Władysława, że on nigdy ze Zgromadzenia nie wychodził  

i tylko mieszkał poza domem, że teraz chce wrócić do domu i prosi  

o przyjęcie. Odpisałem najserdeczniej zapraszając do Rzymu. Tym 

sposobem, co jest najstarszego w Zgromadzeniu zbiera się znowu  

w Rzymie, jak było przed laty 30. To wygląda, jakby ze zrządzenia 

Bożego między nami miało tak być na końcu, jak było na początku. 

 Mój drogi Ojcze Tomaszu, tylko oddajmy się w ręce Jego z ca-

łego serca i duszy, a on wszystko najpiękniej ułoży i do najpiękniej-

szego końca doprowadzi. Pisałem także do pana de Mare do Paryża 

w odpowiedzi na jego list, który tu otrzymałem 25 listopada, wkrótce 

potem, jak on sam w Paryżu otrzymał list od O. Rafała z Adriano-

pola. Odpisałem mu, że się do niego zgłosi O. Witkowski, który  

z nim ułoży się o warunki wypłaty, a do O. Władysława posłałem 

długi list z instrukcjami. Dla nas ta wypłata jest bardzo ciężka, bo 

dom rzymski w tej chwili już nie ma ani grosza, i długi już zaczynają 

wciskać się przez drzwi. Rzeczywiście pod względem finansowym 

Zgromadzenie znajduje się obecnie w krytycznej chwili; nie ma zni-

kąd widoku pomocy, chociaż Pan Jezus może nam w jednej chwili ze 

wszystkich stron otworzyć niespodziane lub mało przewidywane źró-

dła. I całą też w Nim jednym pokładam nadzieję. Wszystkich w do-

mu serdecznie pozdrawiam, każdego w szczególności błogosławię  

i do serca przyciskam i Bogu oddaję. 

 Ty mój drogi i kochany Ojcze przyjmij moje najserdeczniejsze 
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pozdrowienia i błogosławieństwa. Niech Jezus i Maryja otoczą Cię 

całą swoją nieskończoną miłością. 

    W tej miłości Twój najoddańszy ks. Piotr 

 

171.  List do O. Szymona Kobrzyńskiego CR (ACRR 3059) 

 

Rzym, 7 grud.[nia] 1882 [r]. 

 Mój kochany Ojcze Szymonie. 

 Chociaż główny list, który tu przesyłam jest zaadresowny do 

O. Tomasza, na kopercie jednak zaadresowałem wszystko do Cie-

bie, a to na nieprzewidziany przypadek, gdyby O. Tomasza już nie 

było w Adrianopolu. W takim razie proszę list przeczytać i O. To-

maszowi odesłać, a pieniądze dla domu zatrzymać. 

 W odpowiedzi na Twój list kilka słów Ci powiem. A naprzód 

wszystko, co mówisz o O. Tomaszu jest bardzo słuszne, ale wniosek 

nie jest konieczny. Zasługi jego są bardzo wielkie i te mu nie tylko 

przed Bogiem, ale i przed Zgromadzeniem nie zginą nigdy, ale znowu 

nie są przyczyną, aby go trzymać na jednym miejscu i nie przenosić go 

na inne miejsce, gdzie może mieć zasługi równie wielkie al.bo  

i większe. Co zaś do przeszłości Ojca Przewłockiego, to ta przeszłość 

jest tak daleka, że on za nią już nie ma odpowiedzialności przed 

żadnym rozsądnym i bezstronnym człowiekiem. Zresztą proszę Was 

wszystkich, aby przed nim samym o tej przeszłości nie mówić, by go 

niepotrzebnie nie martwić. W końcu i to dodam, że wiele musi być 

przesadzonego, a że w każdym razie nie ma nic nieuczciwego. Mam 

nadzieję w miłosierdziu Pana, że On tę przeszłość pokryje płaszczem 

swojej ochrony, i że ona w niczym nie zaszkodzi naszej misji. Tyle na 

Twój list mój dobry i drogi księże Szymonie. Módl się, aby się 

wszystko obróciło na największą chwałę Bożą. Twojej zacnej matce 

posyłam moje serdeczne ukłony i polecam się jej modlitwom. Wszyst-

kich w domu błogosławię. Ciebie do serca przyciskam. 

W miłości Jezusa i Maryi najoddańszy ks. Piotr 
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A 

Aasun, kardynał, 185 

Adamowa Lubomirska, księ-

żna, 9, 14 

Adolf, zob. Bakanowski 

Adolf CR, ks. 

Alfons, zob. Krajewski 

Alfons CR, ks. 

Antonelli Giacomo, 

kardynał, 97 

Antoni, zob. Lehert Antoni 

CR, ks. 

Arturowa Potocka,, 287, 311 

B 

Bakanowscy, zob. Bakanow-

ski Adolf i Stefan, bracia 

Bakanowscy, Adolf i Stefan, 

bracia, 320 

Bakanowski Adolf CR, ks., 

9, 10, 15, 19, 20, 40, 41, 

45, 72, 73, 77, 79, 81, 83, 

87, 96, 98, 109, 111, 123, 

150, 153, 165, 166, 170, 

173, 179, 180, 195, 203, 

204 

Bakanowski Stefan, 

postulant CR, 319 

Bańkowski, ks., 213 

Bartoszewicz Julia, 9 

Barzyński Wincenty CR, ks., 

62, 63, 64, 95, 179, 191, 

198, 202, 274 

Bereszczyński, profesor, 277 

Bevilaqua Jan CR, brat 

zakonny, 308 

Bibułowicz, kandydat do 

nowicjatu, 231 

Bielski, lekarz homeopata, 

136, 216 

Billio, kardynał, 192 

Bobrowicz, ks., 136, 139, 

168, 170 

Borowska Tekla, 

arystokratka polska, 326, 

329 

Borzęcka Jadwiga CR, zmar-

twychwstanka, córka bł. 

Matki Celiny Borzęckiej 

CR, założycielki Zgroma-

dzenia SS. Zmartwych-

wstanek, 310 

Brzeska Tomasz CR, ks., 15, 

26, 27, 34, 46, 49, 50, 53, 

54, 56, 58, 59, 60, 61, 75, 

76, 148, 161, 171, 190, 

191, 201, 229, 232, 233, 

255, 292, 294, 298, 299, 

300, 301, 304, 307, 309, 

316, 317, 318, 320, 321, 

322, 323, 327, 328, 329, 

330 
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Brzeziński Michał CR, ks., 

3, 24, 25, 29, 30, 31, 35, 

40, 43, 47, 48, 68, 95, 120, 

124, 125, 126, 129, 130, 

131, 133, 138, 142, 191, 

223, 231, 241, 281, 282, 

328 

Buteniew, 188 

C 

cesarz, zob. Franciszek 

Józef, cesarz Austrii 

Chłapowski Józef, 198 

Chudzyńska, 14, 22 

Cichocki Henryk CR, ks., 40, 

61, 62, 107, 109, 110, 145, 

146, 147, 196, 200 

Cretoni Sylwester, kardynał, 

119, 149, 150, 167, 168, 

169, 175, 183, 254, 265, 

266, 267, 268, 269, 270, 

271, 272, 275, 328 

Czacki Włodzimierz, kardy-

nał, 46, 119, 134, 179 

Czartor., zob. Czartoryski 

Władysław, książę 

Czartoryska Marcelina, księ-

żna, 140 

Czartoryski Władysław, 

książę, 44, 45, 106, 112, 

116, 127, 194, 264 

Czorba Konstanty CR, ks., 53 

D 

Darowska Marcelina, siostra 

zakonna, niepokalanka, 2, 

3, 16, 18, 20, 31, 43, 48, 

59, 63, 64, 86, 156, 157, 

158, 169, 186, 195, 201, 

207, 210, 260, 274 

Darowska Marcelina, Siostra 

zakonna, niepokalanka, 

156, 158, 169 

Daurelle, ks., 276 

Dawid, zob. Fennessy David 

CR, ks. 

de Chevrense, duchessa, 44 

de Mare, 329 

Dumont, biskup, 93 

Dunajewscy, zob. Dunajew-

scy, bracia Albin i Julian 

Dunajewscy, Albin i Julian, 

bracia, 135 

Dunajewski, zob. Dunajewski 

Julian, zob. Dunajewski Al-

bin, kardynał 

Dunajewski Albin, kardynał, 

60 

Dunajewski Julian, 283, 324, 

328 

Duninn William, ks., 244 

Dutkiewicz Józef, ks., 66 

E 

Eugieniusz, zob, Funcken 

Eugeniusz CR, ks. 
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Eustachy, zob. Skrochowski 

Eustachy CR, ks. 

F 

Fehrenbach Jan CR, ks., 56 

Feliński, zob. Feliński Julian 

CR, ks. 

Feliński Julian CR, ks., 1, 52, 

59, 65, 89, 100, 136, 151, 

155, 156, 157, 158, 159, 

160, 184, 185, 186, 215, 

216, 244 

Fennessy David CR, ks., 

196, 

Ferrata, monsignore, 116 

Ferrigno Rafał CR, ks., 22, 

217, 232, 307, 329 

Filipini, księża, 126 

Franciszek Józef, cesarz Au-

strii, 5, 17, 18, 27, 39, 46, 

88, 248, 273, 276, 283, 

285, 286, 287 

Fryben, 311 

Funcken Eugeniusz CR, ks., 

56, 196 

Funcken Ludwik CR, ks., 

286, 288, 294 

G 

Gara, zob. Gara Andrzej CR, 

kleryk 

Gara Andrzej CR, kleryk, 

53, 54 

Gasztowt, 230, 234, 276 

Gawroński, 219 

Grabowski, zob. Grabowski 

Karol CR, ks. 

Grabowski Adam, 144 

Grabowski Karol CR, ks., 

42, 118, 291 

Granniello, ks., 192 

Guépin Karol, ks., 42, 45 

H 

Haknald, kardynał, 278 

Haller Józef, zięć Matki Bo-

rzęckiej Celiny CR, 

założycielki SS. 

Zmartwychwstanek, 15, 

311 

Haynold, kardynał, 279 

Helclowa, 84, 85 

Hempel, zob. pan Hempel, 

ojciec ks. Jana Hempla CR 

Hempel Jan CR, ks., 57, 60, 

90, 91, 96, 98, 100, 109, 

119, 120, 124, 130, 136, 

137, 139, 143, 149, 151, 

153, 163, 164, 166, 168, 

171, 174, 175, 176, 262, 

310 

Hennessy David CR, ks., 

196 

Henryk, zob. Cichocki 

Henryk CR, ks. 

Hirschler, ks. biskup, 195 

Honorat, ks., 14, 15 
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Hube Józef  CR, ks., 6 

Hube Józef CR, ks., 6, 7, 63, 

214, 326, 327, 329 

J 

Jackowski, ks., 262, 264, 

268, 269, 270, 271 

Jacobini Ludwik, kardynał, 

119, 135, 138, 188, 189, 

193, 198, 218, 263 

Jadwinia, zob. Borzęcka Ja-

dwiga CR, zmartwych-

wstanka, córka bł. Matki 

Celiny Borzęckiej CR, 

założycielki Zgromadzenia 

SS. Zmartwychwstanek 

Jan, zob. Hempel Jan CR, ks. 

Jan Paweł II, papież, 99 

Jarzmanowska, 311 

Jasieński, 116, 325, 328 

Jełowicki Teodor, marszałek, 

141 

Jourdan, monsignor, wikary 

generalny w Paryżu, 206 

Józef, zob. Haller Józef, zięć 

Matki Borzęckiej Celiny 

CR, założycielki SS. Zmar-

twychwstanek, zob. Hube 

Józef CR, ks. 

Jucewicz, 281 

Julia, zob. Bartoszewicz 

Julia 

Julian, zob. Feliński Julian 

CR, ks. 

K 

Kaczkowski, lekarz home-

opata, 136, 216 

Kalinka Walerian CR, ks., 1, 

16, 18, 19, 33, 34, 55, 56, 

69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 

79, 82, 83, 84, 86, 87, 90, 

92, 95, 96, 101, 109, 111, 

118, 121, 124, 134, 136, 

139, 142, 144, 147, 148, 

149, 151, 152, 153, 163, 

164, 166, 167, 172, 174, 

180, 181, 182, 187, 192, 

194, 198, 199, 211, 216, 

218, 224, 226, 227, 228, 

233, 237, 239, 240, 247, 

248, 249, 256, 258, 261, 

262, 265, 268, 272, 274, 

275, 279, 283, 285, 286, 

289, 290, 293, 294, 295, 

296, 300, 303, 304, 309, 

312, 313, 318, 324, 326 

Kanty Jan, kandydat do 

Zgromadzenia 

Zmartwychwstania 

P.N.J.Chr., 325 

Karol, zob. Grabowski Karol 

CR, ks. 

Kobrzyński, zob. Kobrzyński 

Karol Szymon CR, ks. 

Kobrzyński Karol Szymon 

CR, ks, 232, 330 
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Kobrzyński Karol Szymon CR, 

ks., 51, 161, 162, 214, 229, 

234, 268, 271, 299, 321 

Kołupajło, 106, 112, 251, 

276, 277, 280 

Konstanty, brat zakonny CR, 

22, 67, 99, 162, 223 

Korzeniowski, 120 

Kosiłowski, 88, 112, 116, 

245, 254 

Kossiłowski Ildefons, pisarz, 

127 

Koziebrocka, 80 

Koziebrodzka, 80, 81, 86, 

89, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 

101, 170, 174, 209 

Koziebrodzki, syn pani Ko-

ziebrodzkiej, 209 

Krajewski Alfons CR, ks., 

19, 25, 43, 68, 69, 71, 72, 

74, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 

85, 86, 87, 89, 90, 96, 98, 

156, 157, 158, 160, 161, 

169, 175, 176, 198, 199, 

200, 201, 203, 207, 208, 

209, 211, 212, 213 

księżna Marcelina, zob. Czar-

toryska Marcelina, księżna 

Księżna Odescalchi, zob. 

Odescalchi Zofia z Branic-

kich, księżna 

L 

Lah, ks., 231, 243 

Lechert, zob. Lechert Antoni 

CR, ks. 

Lechert Antoni CR, ks., 26, 

67, 68, 111, 143, 154, 172, 

173, 291, 302, 303, 305, 

308, 327 

Lechert Michał CR, kleryk, 

253 

Ledóch., zob. Ledóchowski 

Mieczysław, kardynał 

Ledóchowski, zob. 

Ledóchowski Mieczysław, 

kardynał 

Ledóchowski Mieczysław, 

kardynał, 57, 58, 88, 93, 

138, 194, 227, 235, 267, 

269, 270, 303, 305 

Lehert Antoni CR, ks., 26, 

53, 54, 57, 63, 66, 68, 99, 

107, 110, 111, 112, 154, 

186, 205, 213, 214, 224, 

231, 252, 253, 279, 281, 

282, 285, 291, 293, 315, 

316 

Leocadie de Mirbach, la 

comtesse, 282 

Leon, zob. Zbyszewski Leon 

CR, ks. 

Leon XIII, papież, 5, 46, 49, 

55, 57, 59, 63, 88, 102, 

157, 183, 184, 185, 186, 

190, 194, 210, 228 

Leopold, zob. Moczygemba 

Leopold CR, ks. 
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Lescoeur Ludwik, ks. orato-

rianin, 32 

Lewicki, ks., 22, 23, 24, 67, 

73, 94, 167 

Liszt Ferenc, kompozytor wę-

gierski, 140, 195 

Luigi, zob. Oldoini Alojzy 

CR, ks. 

Lutrzykowski, zob. Lutrzy-

kowski Franciszek CR, ks. 

Lutrzykowski Franciszek 

CR, ks., 47, 73, 97, 99, 

135, 279, 281, 284 

Ł 

Łobos, ks., 218 

Łukasz, zob. Wronowski Łu-

kasz CR, ks. 

M 

Maciejostwie Radziwiłłowie, 

rodzina książęca, 212 

Maksymczuk, postulant, 249 

Maliński, ks., 4 

Małyniak, ks., 47 

Marcelina, zob. Darowska 

Marcelina, siostra 

zakonna, niepokalanka 

Marcelli, książę, 302 

Maria od Krzyża, siostra za-

konna, 97, 170 

Marszałkiewicz Władysław 

CR, ks., 53, 54 

Marszałkiewicza, zob. Mar-

szałkiewicz Władysław CR, 

ks. 

Masołów, 188 

Massalski Marcin CR, brat 

zakonny, 214 

matki Teresy od Pana 

Jezusa, karmelitanka, 111 

Meszczyński, monsignore, 

100, 227 

Michał, zob. Brzeziński Mi-

chał CR, ks. 

Moczygemba, zob. Moczy-

gemba Leopold CR, ks. 

Moczygemba Leopold CR, 

ks., 16, 63 

Monaco (La Valetta), kardy-

nał, 47 

Morawska, siostra zakonna, 

120, 261 

Morawski, ks., 120, 138 

Mostowska Zofia, 195, 281 

Moszyński, zob. Moszyński 

Wincenty CR, ks. 

Moszyński Wincenty CR, 

ks., 57, 72, 82, 91, 109, 

119, 124, 136, 137, 143, 

144, 150, 152, 155, 215 

N 

Nil Iswanow, arcybiskup, 

217, 292, 301 
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O. Przewłocki, zob. 

Przewłocki Walerian CR, 

ks. 

O. Walerian K., zob. Kalinka 

Walerian CR, ks. 

O. Władysława Orp., zob. 

Orpiszewski Władysław 

CR, ks. 

Odescalchi Zofia z Branic-

kich, księżna, 22, 46 

Ojca Św., zob. Leon XIII, pa-

pież 

Ojciec Święty, zob. Leon 
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Oldoini Alojzy CR, ks., 242, 

316 

Orpiszewski, zob. Orpiszew-

ski Władysław CR, ks. 

Orpiszewski Władysław CR, 

ks., 172, 182, 257, 303, 

307, 309, 318 
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Paillet, ks., 94 

pan Hempel, ojciec ks. Jana 

Hempla CR, 149 

Pani Haller, 80, 311 

pani Yunga, siostra ks. Jana 

Hempla CR, 171 
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papież 

Paweł, zob. Smolikowski Pa-
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Pawlicki, zob. Pawlicki 

Stefan Zachariasz CR, ks. 
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Petkoff Michał, biskup, 292, 

301, 313 

Petkow, zob. Petkoff Michał, 

biskup 

Pie, kardynał, 42 

Pitra, kardynał, 269, 286 

Pius IX, papież, 22, 46 

Potocka, 287 

Potocki Antoni, 256 

Przewłocki Walerian CR, 

ks., 1, 2, 31, 51, 52, 55, 65, 
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Pusłowska, 23, 26, 48, 302 
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źniejszy kardynał, 110, 
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Quinn, ks., 256 
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Raczek, ks prałat, 277, 284 

Rafał, zob. Ferrigno Rafał 

CR, ks. 

Ramotowski, pułkownik, 4 
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Marian, kardynał, sekretarz 
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Reichert, ks. proboszcz, 254 

Rozyna, siostra zakonna, 22, 

44, 47, 215 
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Sacconi, kardynał, 189 

Sajda, ks., 47 
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Sembratowicz, zob. Sembra-

towicz Józef, ks. 

arcybiskup 

Sembratowicz Józef, ks. 
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175, 213, 263, 267 

Sememenko Konstanty, brat 

O. Piotra Semenenki CR, 
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Siedliska, zob. Siedliska 

Franciszka, siostra 

zakonna, założycielka SS. 

Nazaretanek 

Siedliska Franciszka, siostra 
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Nazaretanek, 67, 99, 215 

Siemieńska, 189, 193 

Simeoni, kardynał, 134, 254, 

273 

Simor, kardynał, 278, 279, 
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Simpré, ks., 206 

Skrochowski Eustachiusz CR, 

ks., 19 

Skrochowski Eustachy CR, 

ks., 23, 25, 35, 39, 41, 43, 
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