Rzym, 30 IX 1939



Do ks. Alicego

Dusz; dusz!
Drogi Księże Alice,
„Pokój Pański niech zawsze będzie z nami - Pax Domini sit semper nobiscum!” Otrzymałem tutaj twój miły list i cieszę się z wiadomości, że jesteś w Canneto, mieście rodzinnym ks. bpa Daffry - które zna doskonale twoja ciocia - dokąd posłało cię posłuszeństwo. Nie mogę ci napisać więcej niż parę wierszy, ale odpowiadam natychmiast. Niech te słowa powiedzą ci o moim pragnieniu, które mi Pan Bóg daje, aby ci pomóc. Reszty, owszem więcej niż reszty, co pad żadnym względem nie zastało mi dane, dokona na pewno Pan Jezus.
I. „Bądź zadowolony, że jesteś nieznany i za nic miary - Ama nesciri et pro nihilo reputari” zawsze i we wszystkim z wyjątkiem tego, co może odnosić się do naszego dobrego Ojca niebieskiego, do Pana Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła, którego jesteś sługą, do charakteru i godności kapłańskiej, którymi zostałeś naznaczany i do twoich obowiązków.
II. Bądź posłuszny zatem i podnoś twojego ducha w modlitwie, która poszerza i czyni wspaniałomyślnym twoje serce w Chrystusie; szanuj i całuj z prostatą dziecka nawet przecinki najzwyklejszych ludowych formuł modlitewnych - formuł, zrozumiałe, zatwierdzonych lub choćby tolerowanych przez Kościół, mądrą i kochaną matkę dla tylu i tylu jego synów, którzy potrzebują tych formuł i przy ich pomocy idą do Boga, tak że ich zobaczymy przed sobą: „Powstaną prości i zdobędą królestwo Boże, a my co... - Surgunt indocti et rapiunt Regnum Dei, et nos,..” (Przeczytaj sobie do końca).
III. Celem codziennego ćwiczenia się w pokorze i celem zastosowania jej w praktyce na razie nie opuszczaj modlitw ustnych, a to również dlatego, żeby uniknąć jakiejś pułapki, którą nieprzyjaciel może zastawić. Wiesz, że jest bardzo podstępny i subtelny. Trzeba się zawsze mieć na baczności. Bądź wytrwały i spokojny, gdy idzie o twoje powołanie misjonarskie i zakonne. Powołuje cię Pan Jezus. Zresztą widzisz, że jedna rzecz nie wyklucza drugiej i że nikt nie jest w rzeczywistości bardziej ojcem w Jezusie Chrystusie dla naszych braci włóczęgów, dla ich dzieci, niż misjonarz.
Jest pewien młody kapłan, którego znasz i kochasz w Panu, który chciałby pojechać na misje i czeka wahając się. Powiedz mu, żeby poszedł za ks. Pawłem (1), a znajdzie się na swoim miejscu i umrze w wielkiej radości.
Jutro święto Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Różaniec jest syntezą wiary, wielkich nadziei, miłości Boga i ludzi. Podaje najważniejsze wydarzenia z ewangelii. Przepójmy nasze życie różańcem, a będziemy żyć ewangelią, będziemy żyć Jezusem Chrystusem i Maryją.
Piszesz mi, że masz pragnienie i prosisz, żebym ci wskazał boską wodę Jezusa Chrystusa. Otóż, drogi synu, czerp ją z różańca, a będziesz żył przy mistycznym źródle Maryi - naszej Matki. Niech cię krzepi i błogosławi Bóg.


ks. Orione
ze Zgromadzenia „Boskiej Opatrzności”

(1) Chodzi o ks. Bidonego.

