Buenos Aires, 15 VII 1936



Do rekolektantów w Montebello

Dusz, dusz!

Da moich drogich Synów w Jezusie Chrystusie zgromadzonych na rekolekcjach w domu w Montebello,

Łaska i pokój Pana naszego Jezusa Chrystusa, o drodzy moi synowie, niech będą zawsze z nami!
Nie mogłem w żaden sposób skreślić specjalnego listu z racji drugiego turnusu rekolekcji; pragnąłem tego bardzo, ale - patrzcie - nie zdążyłem napisać nawet do ks. Sterpiego w zeszłą sobotę, kiedy odchodziła ostatnia poczta lotnicza. Niech się dzieje wola Boża. Musiałem głosić kazania i spowiadać uczestników wszystkich konferencji św. Wincentego à Paulo w Buenos Aires, którzy zebrali się na skupienie z racji uroczystości ich wielkiego świętego. Była tam ponad tysiąc dorosłych i młodych mężczyzn.
Dużo o was myślałem i trochę się za was modliłem - nie za wiele, ale z całego serca. Prosiłem Pana, aby przyjął na waszą intencję również wszystkie trudy tych moich skromnych kazań. Mimo to muszę wyznać, że nie czułbym się spokojny, gdybym wam, o mai drodzy synowie, nie przysłał choćby kilku dobrych ojcowskich słów!
Otóż pomyślałem, żeby zamiast listu wysłać wam pierwszy rozdział naszych Konstytucji w takiej formie, w jakiej Pan Jezus i Najświętsza Dziewica pomogli mi w jedną z tych ostatnich nocy dać mu ostateczne wykończenie, w dzień bowiem ciągle przychodzili, łazili i odchodzili liczni biedni, tak że trudno było myśleć o pisaniu.
A więc, drodzy moi, powiedzmy przede wszystkim piękne: „Bogu niech będą dzięki - Deo gratias”, jedna z tych, które mawiał św. Cottolengo. Następnie powiem wam, że - jak ufam Bogu - ten pierwszy rozdział naszych Konstytucji posłuży również ku temu, aby was zachęcić i rozpalić wielką miłością do namiestnika Jezusa Chrystusa; miłość do papieża jest naszą świętą miłością, naszym powołaniem, naszym „credo”, jest treścią całego naszego życia, o moi drodzy synowie!
W papieżu widzimy Chrystusa, naśladujemy Jezusa Chrystusa, kochamy Jezusa Chrystusa! A w biskupach? - W biskupach widzimy, naśladujemy czcimy i kochamy następców apostołów, „których Duch Święty ustanowił, aby kierowali Kościołem Boga” (por. Dz 20, 28) - jak mówi św. Łukasz.
Synowie Boskiej Opatrzności pragną całkowicie należeć do papieża, do biskupów i do Kościoła, pragną być niejako ścierkami, sługami i najposłuszniejszymi synami Kościoła, biskupów i papieża, w pokorze, wierności i bezgranicznej miłości - „zawsze - usque ad mortem et ultra”. Pierwszy rozdział naszych Konstytucji w sposób niedwuznaczny ustala cel i ducha naszego Zgromadzenia, „Bogu niech będą dzięki - Deo gratias”! O drodzy synowie, kochajcie wasze biedne Zgromadzenie, kochajcie je bardzo! Trwając nieustannie w tej miki i przywiązaniu będziemy wzrastać w cnocie i doskonałości uraz uświęcimy się służąc Bogu w papieżu i w Kościele, w dzieciach najbardziej potrzebujących i w ubogich. Kościół, dzieci i ubodzy byli i są przedmiotem wielkiej miłości Serca Jezusowego.
Kochajcie wasze Zgromadzenie w jego świętym celu, w apostolacie miłości, który pragnie ono rozwinąć dla ratowania maluczkich i ubogich! Kochajcie je, ponieważ całe jest przepełnione duchem miłości, posłuszeństwa i wierności papieżowi i biskupom. Kochajcie je w jego wierze i zdaniu się na Opatrzność Bożą, kochajcie je w jego ubóstwie, kochajcie w jego serdecznej miłości do dusz i do najbardziej opuszczonych, kochajcie je, ponieważ jest waszą matką. Przynoście mu dużo pociech i przynoście mu waszym życiem wiele chwały, będąc dobrymi i świętymi zakonnikami, prawdziwymi i świętymi jego synami.
Formujcie się w duchu pobożności i módlcie się - módlcie się dużo, zwłaszcza do Matki Bożej.
Kultywujmy cnoty pokazy, czystości i miłości, tak drogie Synowi Bożemu. Chodźmy zawsze w obecności Pana, jak to nam polecił świętej pamięci papież Pius X w swoim przemówieniu, które wygłosił do nas kilka miesięcy przed śmiercią.
Ja nadal będę się modlić za was. Wy też módlcie się zawsze za mnie, przynosząc mi tym wielkie pokrzepienie. Najświętsza Maryja Panna, Matka nasza niech nas umocni w świętych postanowieniach, niech nas weźmie za rękę i doprowadzi do ostatecznego, zwycięskiego wytrwania - do świętego nieba. Błogosławię wam wszystkim razem i każdemu z osobna.
Wasz najoddańszy w Jezusie Chrystusie
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