Tortona, 19 III 1913 
(Uroczystość drogiego nam św. Józefa) 


Do wszystkich członków Zgromadzenia

„Instaurare omnia in Christo -
Odnowić wszystka w Chrystusie” 
(św. Paweł, Ef 1, 10 wg Wulgaty)


Moi drodzy Synowie w Jezusie Chrystusie,

Moi drodzy synowie w Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym, odczuwam potrzebę posłania wam ojcowskiego słowa pociechy na zbliżające się święta wielkanocne. Postanawiam sobie z pomocą Bożą wysyłać wam co jakiś czas następne listy dla dobra nas wszystkich i naszego kochanego instytutu. Będą one przeznaczone tylko dla was i będą mówiły o postępach małego Zgromadzenia, o jego potrzebach, radościach, a także - może nawet częściej - o jego utrapieniach, przez jakie spodoba się Panu uczynić nas swoją własnością i własnością świętego Kościoła rzymskiego, któremu oddaliśmy się w szczególny sposób, ponieważ dobrze wiecie, że „(...) przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego - (...) per multas tribulationes oportet nos intrare in regnum Dei” (Dz 14, 22).
Szczególnie w tych dniach świętych jest mi miło przypomnieć, że to pokorne Zgromadzenie powstało w Wielkim Tygodniu i otrzymało od tego właśnie czcigodnego ks. biskupa (1) na swoje pierwsze oratorium kościół pod wezwaniem św. Krzyża. Dlatego ja zawsze wierzyłem i błagałem o to, żeby przede wszystkim wśród boleści i na krzyżu godnym uwielbienia nasz Pan sprawił, iżby wzrastało to małe dzieło Jego Opatrzności.
Stąd, moi najdrożsi synowie, powinniśmy dziękować Panu za tyle pociech, których On nam użycza, i nie poprzestawać na tym, owszem, powinniśmy dziękować i błogosławić Bogu, ilekroć czyni nas uczestnikami krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa, „w którym jest zbawienie, życie i zmartwychwstanie nasze - in quo est salus, vita et resurrectio nostra”.
Dlatego zachęcam was do codziennej modlitwy o łaskę Jezusa. ukrzyżowanego, tak żeby przez swoje cierpienia i miłosierną miłość raczył uformować z nas dobrych zakonników, szczęśliwych, jeżeli im będzie dane kochać Go i służyć Mu, tak jak Mu służyli i kochali Go święci, to znaczy żyjąc i umierając na krzyżu razem z Nim. 
Motywem wysłania wam niniejszego listu jest przypadające na 21 marca br. - w uroczystość św. Benedykta - dziesięciolecie diecezjalnego zatwierdzenia Malego Dziela Boskiej Opatrzności oraz bardzo pocieszająca i naprawdę pamiętna audiencja prywatna u Ojca św. 19 lutego, podczas której miałem to największe szczęście wręczyć Jego Świątobliwości jeden egzemplarz naszych Konstytucji. Ta audiencja trwała ponad godzinę; mam nadzieję, że o niej napiszę obszerniej. Teraz zaś z radością chcę zakomunikować wam, że nasz Ojciec św. okazał, iż przyjmuje z przyjemnością Konstytucje i to niewielkie dobro, którego dokonaliśmy z pomocą Bożą. Dałem mu sprawozdanie ze wszystkich domów, a on oświadczył, że jest bardzo zadowalany, i pocieszył mnie udzielając jak najhojniej błogosławieństwa i upoważniając, abym również wam przekazał jego błogosławieństwa apostolskie i zapewnienie o życzliwości.
A wiec obecnie, gdy Konstytucje zostały złożone u stóp namiestnika Jezusa Chrystusa, wraz z niniejszym listem zamierzam wręczyć każdemu domowi i każdemu z was, moi drodzy synowie, jeden egzemplarz, abyście się nauczyli ich na pamięć, abyście mogli zawsze zaglądać do nich, a przede wszystkim, abyście je zachowali w całości przy pomocy, której Bóg na pewno wam nie poskąpi. „Qui hanc regalom secuti fuerint, pax super illos et misericordia - Na wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą, [niech zstąpi] (...) pokój i miłosierdzie” (por. Gal 6, 16).
Dołączam egzemplarz tak zwanych Reguł wspólnych, które dotyczą moralności członków Zgromadzenia, moralności wychowanków, a także środków do praktykowania życia wspólnego i do pielęgnowania powołań. O tych przepisach mówiło się na zebraniach kapłanów w czasie rekolekcji i są one „ad experimentum”. Dyrektorzy powinni je odczytać jak najprędzej wszystkim członkom Zgromadzenia i probantom, i któryś punkt mogą krótko wytłumaczyć zebranym. Dla dyrektorów będą stanowić tematy do konferencji, które mają głosić zgodnie z ustaleniami podczas rekolekcji.
A teraz, moi drodzy bracia i synowie w Jezusie Chrystusie, polecam wam modlitwę. Miejcie wielkie nabożeństwo do Jezusa w Najświętszym Sakramencie, do Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, do Najświętszego Serca Jezusowego, miejcie wielkie nabożeństwa do Matki Najświętszej - naszej najsłodszej Matki, miejcie szczególne nabożeństwo do św. patriarchy Józefa. - patrona świętego Kościoła i małego Zgromadzenia, do świętych apostołów Piotra i Pawła i do św. Benedykta opata, do świętych dusz czyśćcowych. 
Oby radosne uroczystości wielkanocne Zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa ożywiły ducha naszej wiary i zapał naszego świętego powołania. Niech nas pociesza w pracy ciągła obecność Boga, a Jego Oblicze niechaj zawsze będzie skierowane ku nam - Jego małym synom, i Jego łaska niech będzie zawsze z nami, a także Jego błogosławieni aniołowie jako wierni słudzy Boskiej Opatrzności niech będą naszą tarczą.
Och, jakbym chciał być razem z wami i spędzić wspólnie te święta wielkanocne! Ileż słodkich wspomnień budzą one w moim sercu! W Wielkanoc odprawiłem moją pierwszą mszę św., w Wielkanoc dziesięć lat temu złożyłem na ręce ks. biskupa pierwsze śluby zakonne!
Moi drodzy, módlcie się zawsze za mnie, módlmy się jeden za drugiego i kochajmy się w Panu. To podoba się Panu, tego pragnie ad nas Pan - chce, żebyśmy Go kochali i żyli w miłości braterskiej, a wtedy naprawdę zstąpi na nas obfitość łask niebieskich.
W dniu imienin Ojca św. przesłałem mu w moim i waszym imieniu nasze życzenia synowskiej miłości i posłuszeństwa, a on natychmiast raczył przesłać telegram, którym pragnę zakończyć ten drugi list do moich synów w Jezusie Chrystusie: „Ojciec święty dziękuje za hołd przywiązania i przesyłając błogosławieństwo apostolskie, o które proszono, błaga dla Waszej Wielebności i dla Synów Boskiej Opatrzności o obfitość łask niebieskich” - ks. kard. Merry Del Val.
„Et Deo gratias - Bogu niech będą dzięki”! Dziękujmy i okażmy wdzięczność i miłość i oddanie bez granic naszemu drogiemu Ojcu świętemu.
Niechaj nasz Pan Jezus Chrystus ukrzyżowany i chwalebnie zmartwychwstały nam błogosławi, i ja z całego serca błogosławię wam w Jego miłości, drodzy moi synowie! Pozdrawiają was wraz ze mną tutejsi bracia. Chwalmy i wysławiajmy Pana, Alleluja, Alleluja, Alleluja! Wasz najoddańszy w Jezusie Chrystusie 
ks. Alojzy Oriane
ze Zgromadzenia ,;Boskiej Opatrzności”


(1) Jest tu mowa o ks. bpie Hyginie Bandim, ordynariuszu diecezji tortońskiej.


