Tortona, 21 XII 1932


Do dobrych Córek Bożych – 
Misjonarek Miłosierdzia w Polsce

Dusz, dusz!
Pierwszy to list, jaki piszę do was niosąc zarazem życzenia i błogosławieństwo z okazji Bożego Narodzenia. Otrzymałem od was pocieszające wiadomości. Przełożona wasza (1), ilekroć do niej piszecie, powiadamia mnie a waszych sprawach.
Wielką pociechę sprawia mi wiadomość, że wszystko u was układa się pomyślnie i że żyjecie w świętej karności wobec waszych reguł zakonnych i w jedności serc, oraz że jednomyślnie trwacie w miłości Chrystusowej, tak jak przystało na dobre zakonnice.
Bądźcie ostrożne w przyjmowaniu nowych sióstr. Nie spieszcie się z ostateczną decyzją tak długo, dopóki nie odbędą one próby, która by dała gwarancję, że mają dobrego ducha.
Polecam wam całą duszą, żebyście zachowywały zawsze karność zakonną; karność i zachowanie Reguł przysparza wiele trudów temu, kto je zachowuje niechętnie, kto jest niedbały i małoduszny. Dla tego zaś, jest pilny, karność staje się - jak mówi nasz Zbawiciel - jarzmem słodkim i ciężarem lekkim (por. Mt 11, 30).
Kto w dobrej intencji wstępuje da zakonu, ten nie pragnie w nim używać, ale cierpieć, a przez ta zasłużyć sobie na wielką nagrodę w niebie. Poświęciliśmy się Panu Bogu nie po to, aby rządzić, ale żeby słuchać; nie aby przywiązywać się do stworzeń, ale żeby praktykować miłosierdzie względem bliźniego jedynie z miłości ku Bogu; nie aby prowadzić życie w dostatkach, ale żeby zostać biednymi z Jezusem Chrystusem, cierpieć z Nim, a potem stać się uczestnikami Jego chwały w niebie. Odwagi więc, o dobre misjonarki Miłosierdzia, niech was nic nie zatrzymuje na drodze do doskonałości zakonnej! Naprzód śladami Jezusa i Maryi Najświętszej, a Bóg i Matka Boża będą z wami i będą pocieszać i krzepić was zawsze!
Podczas tych słodkich uroczystości Bożego Narodzenia będę się przede wszystkim modlił za was.
Niech łaska Boża i Jego błogosławieństwo zawsze będą z wami. 
Módlcie się za mnie.
Wasz w Chrystusie Panu

ks. Alojzy Orione
ze Zgromadzenia „Boskiej Opatrzności”


(1) Ks. Orione mówi tu o przełożonej w Italii – ona go informuje. Oryginału, czy jakiegoś odpisu tego listu nie posiadamy, jesteśmy wiec zmuszeni posłużyć się dawnym jego (lekko obecnie poprawionym) tłumaczeniem.

