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00. REDEMPTORYŚCI W POLSCE. 
(Ciąg dalszy.) 

Zuiesienie Towarzystwa Jezusowego na schyłku przeszłego 
wieku, spadło jak grom na Polskę, w której ster wychowania mło
dzieży dzierżyli przeważnie Jezuici, i stworzyło lukę, której na ra
zie trudno, a nawet niepodobno było zapełnić. Wprawdzie komisya 
edukacyjna wzięła się energicznie do dzieła i „postawiła w Polsce 
„system szkolny jeden z pierwszych w ówczesnej Europ ie , podług 
„zdania samych Prusaków, którzy po zaborze dziwili się jego do
skonałośc i" ì . „Wrezultacie jednak, jak powiada F . M. Sobieszczań-
„ski, urządzenia komisyi edukacyjnej od r. 1775 — 1793 były bar
d z i e j zapowiadające niż skutkujące, gdy nadto i wypadki polity
c z n e , które pociągnęły za sobą upadek" kraju, przerwały dalsze 
„czynności tej magistratury, komisya więc zdołała urządzić w War
s z a w i e jeden tylko wydział, składający się ze szkoły wydziałowej 
„na Starem Mieście, będącej rodzajem gimnazyum akademickiego, 
„mieszczącego się w gmachach pojezuickich 2 " . 

W Warszawie, stolicy rozległego państwa, liczącej przeszło sto 
tysięcy ludności z przedmieściami, istniało zaledwie sześć szkół. 
Jakkolwiek nieraz głosy podnosiły się przeciw temu, choć nie bra
kłoby zapisów i funduszów ua ich uposażenie, ale stany rządzące 
nie chciały długo zezwolić, aby w stolicy, jako miejscu elekcyjnem, 

1 J. Szujski. Dzieje Polski. Tom IV. str. 542. 
s Encyklopedya powszechna. Tom XXVI . str. 496. 



74 o n . и Е п т а р т о п т - í r r w Ρ Ο Τ , Μ Έ . 

i przeznaczonem na zjazdy publiczne, dokąd przybywała szlachta 
z całego kraju z licznemi dworami, przebywała także ucząca się 
młodzież. Z doświadczenia wiedziano, jakie burdy wywiązywały się 
nieraz pomiędzy studentami a dworzanami możnych, a może też 
nie chciano gorszyć młodzieży widokiem licznych nadużyć, jakich 
nie brakowało przy każdym podobnym zjeździe. Ale mimo tego 
celu praktycznego, wielu z młodzieży nie było w stanie z różnych 
powodów udać się dokądindziej, i liczba ta mała szkół była 
zawsze za szczupłą i niedostateczną. Dwie, z których pijarska uwa
żana za najlepszą i wydziałowa były rodzajem gimnazyów, dwie 
drugie u X X . Misyonarzy przy kościele Świętokrzyskim, druga 
przy szpitalu Dzieciątka Jezus, odpowiadały naszym elementarnym 
szkołom. Dwie zaś ostatnie, jedna ewangelicka na 18 dzieci, druga 
dla dzieci reformowanego wyznania, dla ogółu były bez znaczenia. 
Ale za to pensyonatów prywatnych męskich i żeńskich było bez 
liku, a liczba ich ciągle wzrastała, t a k , źe w r. 1800 liczono ich 
przeszło sto. Wszystkie te niemal zakłady prywatne zostawały 
w rękach Francuzów, w których „nie zajmowano się istotnie po-
„trzebnemi naukami, lecz kształcono do zabaw i towarzyskiego ży-
„cia. Utrzymywano tedy powszechnie, iż na pensyach panny po-
„winny się wcześnie do obejścia światowego przygotować, ochmi
s t r zyn ie tedy po wszystkich pensyach wyprawiały baliki pensyo-
„narskie, bądź to podczas karnawału, lub też z powodu uroczy
s t e g o jakiego obchodu, np. imienin madamy i t. p . Rozumie się, 
„iż pensye męskie idąc za tym przykładem, podobnież wyprawiały 
„baliki i uczyły chłopców tańczyć i bawić się. Ci albowiem, co 
„utrzymywali pensye lub szkoły wyższe, po większej części nie 
„szukali w tem innej nad swoją własną korzyść, mało troszcząc się 
„o przyszłość swoich wychowańców, ich moralność, usposobienie; 
„przestawano na uczeniu ich ladajako kilku języków a zresztą za-
„inykano oczy na ich prowadzenie się, lub pobłażano wadom i szko
d l i w y m skłonnościom. Ogólnie prawie otwierano wtedy pensye 
„i szkoły prywatne tak, jak sklepy handlowe, do których udało się 
„przedsiębiorcy szczęśliwie zwabić znaczniejszą liczbę wychowan
k ó w , to najmował im dom obszerniejszy, w przeciwnym razie za-
„mykał go i do innego rodzaju przemysłu udawał się. Trafiło się 
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„wtedy, iż jeden Francuz, gdy spekulacya na pensyi mu się nie 
„udała, założył sobie sklep winny" 1 . . . 

Smutno przedstawiała się przyszłość tak wychowywanego po
kolenia. To też O. Hoff bauer , który przywiązał się całem sercem 
do Polski i każdą nędzę kraju żywo odczuwał, postanowił i w tej 
mierze pospieszyć mu z pomocą. Ponieważ instytut Zgromadzenia 
wykluczał zupełnie z programu swego wychowywanie i kształcenie 
młodzieży, udał się po dyspensę do Stolicy Św., przedstawiając ruinę 
religijną i moralną, jaka zawisła nad krajem. Otrzymawszy zezwole
nie Piusa VI . , otworzył O. Hoffbauer trzecie pięcioklasowe gimna-
zyum w Warszawie, do którego, jak pisze M. J. Hube, już w 1796 
uczęszczało bezpłatnie do 200 młodzieży. Uczono w niem „języka 
„niemieckiego, polskiego, łacińskiego, religii, historyi powszechnej, 
„geografii i historyi naturalnej" ä . Ster tej szkoły objął O. Pod
górski jako prefekt, a profesorami w niej byli członkowie Zgroma
dzenia. 

Prócz tego założył O. Hoffbauer szkółkę elementarną dla 
dzieci wyrobników, rzemieślników, w ogóle klasy biedniejszej, w któ
rej uczyli kandydaci zakonni pod kierownictwem kapłanów, którzy 
przy tej sposobności mogli wybadać ich charakter i zdolności. Nie 
nosili oni jeszcze szat zakonnych, ale mieszkając u św. Benona, gdy 
się godnymi okazali przyjęcia, wstępowali do nowicyatu. 

O podobnej pomocy pomyślał on także i dla dziewcząt. Zebrał 
kilkanaście pań pobożnych, niemających żadnych obowiązków rodzin
nych, a pragnących poświęcić się na wyłączną służbę Boga. Z nich to 
zawiązał rodzaj pobożnej kongregacyi. Panie te żyjąc w ścisłem odoso
bnieniu od świata, nie wychodziły z domu, tylko do kościoła na nabo
żeństwa, a zresztą oddawały się kształceniu ubogich i opuszczonych 
dziewczątek. Była to zarazem ochronka i szkoła publiczna. Sierotki 
albo zaniedbane przez rodziców dziatki miały tu pomieszkanie, wikt 
i stałą opiekę. Inne znów dochodziły tylko do szkoły, w której udzielano 
niezbędnych przedmiotów a zaprawiano prźedewszystkiem do robót 

1 M. Sobieszczański. Rys historyczno-statystyczny miasta Warszawy. 
Biblioteka Warszawska. Rok 1848. Zeszyt LXXXIX. str. 337. 

2 Warszawa w r. 1796. Przewodnik naukowo-literacki. Rok czwarty. 
Lwów 1876. 



kobiecych. Nadto zakładu tego obowiązkiem było utrzymywać bieliznę 
kościelną w czystości. 

A mimo to wszystko nie poprzestał o Hoff bauer, jakeśmy to 
na początku widzieli, zbierać hołoty ulicznej. Owszem z czasem, 
dzięki ofiarności wiernych i licznym zabiegom, mógł pomyśleć o roz
szerzeniu budynków klasztornych i wygodniejszem pomieszczeniu 
swoich sierot. W r. 1796, jak pisze M. J . Hube, było tam 40 chłop
ców na wikcie, z których 22 sypiało w klasztorze, w roku 1800 
przybyło ich o 20 więcej, jak to widać z listu O. Hoff bauera, 
a w ostatnich latach liczba ta wzrastała aż do stu, pisze ks. P r u 
sinowski. Po pamiętnej zwłaszcza rzezi na Pradze, zebrał O. Hoff-
bauer wszystkie pozostałe sierotki, i przytulił je w swoim klasztorze. 
Wychowaniem tych dziatek zajmował się przeważnie sam O. Hoff-
bauer przy pomocy braci zakonnych. Jakkolwiek wielu pracami 
rozerwany, zawsze znalazł dla nich czas, i czuł się wtedy najszczę
śliwszym , kiedy mógł bawić w ich gronie. Sam uczył ich prawd 
wiary, zaprawiał do pracy, zachęcał do pobożności i wszczepiał 
w młode ich serca czułe nabożeństwo do Najśw. Panny. To też 
często wiódł ich do kościoła przed ołtarz Boga Rodzicy i tam 
śpiewał z nimi pieśni ku Jej czci ułożone, albo w braku czasu ka
zał im przynajmniej po kilkakroć powtarzać za sobą to krótkie, ale 
serdeczne wezwanie: „Matko moja! módl się za mną Matko moja, 
„bo gdy Ty się za mną wstawisz nie zginę na wieki". Troskliwy 
0 ich zbawienie wieczne, dbał zarówno o zabezpieczenie im docze
snej przyszłości. Wybadawszy pilnie każdego usposobienie i zdol
ności, kiedy podrośli, jednych oddawał do poczciwych i religijnych 
majstrów, których im sam wyszukiwał, zdolniejszych zaś kształcił 
w swojej szkole. Zamyślał on nawet założyć przy klasztorze szkołę 
przemysłową ', ale chwalebny ten zamiar nie przyszedł do skutku, 
prawdopodobnie z braku funduszów. 

Nadto wszystko istniała jeszcze w klasztorze św. Benona 
szkoła kleryków zakonnych, w której nauczycielami byli po naj
większej części cudzoziemcy, kapłani ze Zgromadzenia Francuzi 
1 Włosi nieznający dostatecznie ani polskiego, ani niemieckiego ję
zyka. Prócz kursów teologicznych, wykładano tu retorykę i filo-

1 M. J. Hube. 



zofię. Jak zaś tam kwitła nauka teologiczna, daje o tern pojęcie list 
Monsignora Litty, pisany do Jenerała Zakonu: „Biskup tej dyece-
,.zyi zapewnił mnie, że uczniowie Ligourianów, których tu Benoni-
„tami zowią, pokazują przy egzaminie przed święceniami, gruuto-
„wniejsze wykształcenie od wszystkich innych" J . W kilkadziesiąt 
lat jeszcze, bo w roku 1876 organ dyecezyalny z Ermeland głosił 
pochwały studyom u św. Benona, dokąd jak powiada, udawali się 
najbardziej utalentowani kandydaci teologii. Tam odbył swoje na
uki były biskup Ermelandzki Józef Gieritz i zarówno on, jak wielu 
innych kapłanów, wspominali zawsze z wdzięcznością o pobycie 
swoim w Warszawie, i o budującym przykładzie, jaki dawali syno
wie św. Alfonsa 2 . 

Najpiękniejszym atoli rysem klasztoru 0 0 . Benonów, było 
miłosierdzie w duchu czysto ewangelicznym, rozciągające się na 
wszystkich ubogich i nędzarzy, którzy się tłumnie garnęli do ich 
furty. Nie wiem, gdzie Kraszewski dopytał, czy doczytał się о skar

bach, które za granicę wywozili, i nietylko podobno, ale najpewniej 
wiadomość tę zawdzięcza jedynie swej fautazyi i uprzedzeniu do 
O O . Redemptorystów, bo sumienniejszy a żyjący podówczas M. J . 
Hube przedstawia ich jako obdłużonych i to znaczną na one czasy 
sumą 23.000 złp., to też litując się nad nimi bractwo św. Benona 
odstąpiło im domy przytykające do kościoła, z których codziennie 
4 złp. pobierali 8 . Kłamliwe i oszczercze są zarówno wszelkie oskar
żania ich o wyzyskiwanie jałmużn i natrętne żebractwo. „Wszy
s t k o u h a s , pisze Hoffbauer do kanclerza Baala , powoli i nie
znacznie powstało. Są to skutki dobrotliwej Opatrzności Bożej, 
„która chcącym i wiernie z Nim współdziałającym zawsze z pomocą 
„pospiesza. Tylko w ostatniej potrzebie, pozwala nam instytut od-
„kryć naszą biedę jednemu lub drugiemu z przyjaciół naszych, sta
nowczo zaś zabrania, aby zbieranie składek weszło u nas w zwy
c z a j , święty bowiem nasz zakonodawca był przekonany o niebez-

1 Hariuger str. 58. 
2 Bedriignisse des ehr. C. M. Hoffbauer während der preusischen Re

gierung in Warschau. Ein Nachtrag zum Leben des ehr. P. Hoffbauer von 
Michael Haringer. Regensburg 1883. 

3 Przewodnik naukowo literacki. Rok 1870. 
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„pieczeństwie, w jakiem się znajdują chodzący po kweście i o nie
ł a d z i e , jaki z tego powodu do klasztoru się wkrada" 1 . 

Tem świetniej występuje miłosierdzie O O . Benonów, źe sami 
będąc biedni , obdłużeni, dzielili się chlebem i ostatkiem mienia 
z uboższymi od nich. Od ich furty nie odszedł nigdy żaden nę
dzarz nie obdarowany i niepocieszony. Sam O. Hoffbauer wyznał 
później, że gdyby zebrać to wszystko, co on sam rozdał między 
ubogich w Warszawie, toby urósł taki wór złota, żeby go i naj
silniejszy człowiek nie dźwignął. Nieraz minister domu , któremu 
była zlecona troska o byt materyalny Zgromadzenia, użalał się 
przed O. Hoffbauerem na niepomierny szafunek jałmużny przy fur
cie, i przedstawiał biedę w jakiej zostawali, ale nic to nie poma
gało. „Dajcie, a będzie wam dano", odpowiadał mu z uśmiechem 
O. Hoffbauer, „wszak Ojciec sam wiesz dobrze, że to rodzone 
„siostry". Inną razą znów powtarzał słowa Zbawiciela: Nie troszczcie 
się tedy o jutro, albowiem jutrzejszy dzień, sam o się troskać się 
będzie2... Niekiedy znów mawiał : „źe gdy tylko kapłan spełnia 
„swą powinność, to może być spokojny o swoje życie, bo gdyby 
„się tylko jeden bochenek chleba na świecie znajdował, Pan Bóg 
„przysłałby mu połowę z niego" s . I jałmużny płynęły dalej . . . 

Owszem dobroczynność ich w tej mierze rozciągała się na 
chorych biedaków, nie mogących przyjść do klasztoru po jałmużnę. 
„Chodzili z garnkami żywności, jak pisze X . Prusinowski, do cho-
„rych i ubogich, nie pytając co świat na to powie , a mianowicie 
„świat ówczesny warszawski, zepsuty w obyczajach, swywolnie obo
j ę t n y na wszystkie świętości' 4 . Chorzy i ubodzy — to był świat, 
w którym się obracał głównie O. Hoffbauer. Tak było w Warsza
wie przez lat dwadzieścia dwa, tak było później w Wiedniu. „Ząj-
„mował się on ubogimi, zeznaje Dr. V e i t h , jak matka swojemi 
„dziećmi", a towarzysz jego kilkoletui O. Mandlener powiada 
o nim, że daleko więcej wolał O. Hoffbauer przestawać z nędza
rzami, niż z bogatymi. „Ubogich sam on szukał, i do nich przy-

1 Haringer str. 103. 
2 Luk. X l i . 22. 
3 Haringer str. 40. 
4 Prusinowski str. 13. 
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„chodził, ale możni musieli jego szukać i za nim chodzić". Ile 
razy wychodził z klasztoru Mechitarystów, mówi o nim proces ka
nonizacyjny, obładowany b y ł , jakby jaki tragarz sakwami chleba 
i różnej żywności, którą między ubogich rozdzielał i roznosił 1 . 

Zanim przejdziemy do opowiedzenia dalszych kolei zgroma
dzenia warto rozglądnąć się po klasztorze O O . Benonów, któryśmy 
widzieli przy oddaniu tak zdezolowanym i opuszczonym. W istocie 
wiele się w nim zmieniło. Ład i czystość przemieniła tę ruderę, 
po której ścianach wilgoć ściekała, w chędogi choć ubogi przyby
tek sług Bożych. Znikła wprawdzie pierwotna nędza, ale duch 
ubóstwa tchnie tu na każdym kroku, a stróżem jego czujnym i su
rowym, to głowa Zgromadzenia — O. Hoffbauer. W tej on rze
czy ustępstwa nie dopuszczał, nie znosił, nie rozumiał. To też 
kiedy na kapitule generalnej kongregacyi w 1802 r. złagodzono 
pierwotną ostrość, O. Hoffbauer żywą boleścią przejęty, napisał 
list przez O. Hiibla do O. Jenerała , w którym mu swój smutek 
i żal z tego powodu odkrywa: „Ze zgrozą, pisze o n , dowiedzie-
„liśmy się, że odtąd ma być wolno, żeby rektor miał kasę do któ-
„rej składać mogą członkowie małe swe depozyty. Ten statut, który 
„dotąd przynajmniej w państwie kościelnem i poza Włochami był 
„zgoła nieznany, narusza w najwyższy sposób ślub ubóstwa i ogro
m n y m nas smutkiem napełnia. To cios śmiertelny, który w swoim 
„czasie spowoduje zupełną ruinę instytutu, gdyż przez tę konsty-
„tucyę, otwiera się wrota niezliczonym nadużyciom i nieporządkom" 2 . 
I nie uspokoił się on prędzej , aż go doszła wieść, że wszystko 
wróciło do dawnych karbów. Surowy co do ubóstwa dla siebie, 
nie cierpiał najmniejszego uchybienia w tej mierze u swoich pod
władnych. I kiedy raz w Warszawie spostrzegł u jednego płaszcz 
jedwabną tasiemką obszyty, natychmiast upomniał go o t o , rozka-
Z 4 B C ją zastąpić wełnianą. 

Ale jeśli chcemy lepiej się przekonać, jaki duch panował 
w klasztorze św. Benona, to wejdźmy na chwilę do mieszkania 
O. Hoffbauera, wszak ad exemplum regis totus componitur orbis, 
a i nasze przysłowie nie darmo mówi „jaki p a n , taki kram". 

1 Haringer str. 257. 
2 Tenże str. 110. 
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1 Haringer str. 120. 

W rogu korytarza ostatnią celkę zamieszkuje wikary generalny 
Zgromadzenia — ale nie sam. Brak pomieszczenia, a więcej może 
chęć umartwienia się sprawiła, że dzieli swe mieszkanie z O. H ü -
blem przełożonym miejscowym. Wszedłszy do niej, oko nie spotka 
tylko to, co łacińscy asceci tak pięknie wyrażają splendor pauper-
talis, ubóstwo w całem tego słowa znaczeniu. Gdy przyszli do 
Warszawy, stół był dla nich wszystkiem, teraz mają już łóżka, 
krzesła, i osobne stoliki, czegóż im więcej potrzeba? Jeden tylko 
zbytkowny mebel uderza oko ciekawe, a to drugie okno w małej 
celce. Drugie to okno wykute w ścianie kościelnej, przez które 
widać ołtarz wielki i Zbawiciela utajonego w Najśw. Sakramencie. 
Tu klęcząc gotuje się sługa Boży przed każdem kazaniem, tu czer
pie zapał i siłę do coraz nowych przedsięwzięć, ofiar i poświęceń, 
tu znajduje światło, pomoc, pociechę, a nawet wsparcie materyalne, 
kiedy już bieda w klasztorze dojdzie do ostateczności. 

Z samego wejrzenia na O. Hoffbauera poznać wnętrze pię
knej jego duszy. Wyniosłej postaci o twarzy wyschłej , ascetycznej 
pełnej wyrazu dobrotliwego i pogody. W oczach jego zwłaszcza 
skupiało się całe jego usposobienie wyższe. Ten wyraz tych oczu 
tak głęboki a nieuchwytny robił wiele trudności sławnemu artyście 
Filipowi Vei towi , który go chciał za życia jeszcze odmalować. 
Mawiał on : P. Hoffbauer schaut nach innen, chcąc przez to dać 
znać, że wzrok jego zajęty patrzeniem na rzeczy wyższe, zdaje się 
nie oglądać świata zmysłowego. „Cała jego postać jaśniała nad
z iemską czystością, powiada o nim proces kanonizacyjny, a samo 
„spojrzenie obudzalo czyste uczucia". 

Człowiek wielkiego zaparcia siebie i umartwienia. „Misyonarz 
„było jego zdanie musi być umartwiony, aby był w stanie wszel
akiej pracy podołać". Nie znał rannego posiłku, aż dopiero w sta
rości pozwalał sobie о godzinie 10 trochę rosołu. Wina w czasie 
pobytu swego w Warszawie nie używał zupełnie, przy schyłku do
piero życia swego, kiedy powracał znużony z wycieczek swoich od 
chorych, skosztowawszy odrobinę wina, dziękował Bogu „za ten 
„dar cenny, którym krzepi słabe siły podeszłego wieku" К 

Miłośnik gorący instytutu przodował podwładnym swoim w za-
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chowaniu reguł i spełnianiu powinności. Pierwszym był on zawsze 
w kościele na rannej medytacyi, jak to opowiadał jeden z ojców 
warszawskich i najmniejszego wyjątku nie pozwalał sobie co do re
guł i porządku domowego. Prędki z natury, nawet gwałtowny, pa
nował dziwnie nad sobą, tak źe zaledwo z wzroku lub poruszeń 
żywszych, można było niekiedy odgadnąć, że ten spokój, który go 
znamionował, był owocem długich walk i ciągłego panowania nad 
sobą. „Dziękuję Bogu , rzekł raz do jednego ze swoich, że mi tę 
„żywość i drażliwość zostawił, gdyż ona ochrania mnie od pychy 
„a pomaga do pokory". Największe obelgi jak zeznali świadkowie 
w jego procesie kanonizacyjnym, nie mogły naruszyć jego spokoju 
wnętrznego, i wywołać oznaki niecierpliwości. 

Słodyczą i miłością pozyskiwał sobie nieprzejednanych wrogów. 
I tak raz w Warszawie odwiedzając chorych żołnierzy w szpitalu, 
przystąpił z kolei do jednego, który nienawidził kapłanów i jakkol
wiek bliski śmierci nie dał sobie mówić o pojednaniu się z Bogiem. 
Ten skoro ujrzał O. Hoff bauera, porwał się z wściekłością. „Zbliż 
się tylko popie do mnie, zawołał doń, a natychmiast wydrę ci oczy*. 
Nieustraszony groźbą, i nie zrażony zniewagą, przystąpił do niego 
O. Hoffbauer, i z taką słodyczą przemówił, źe chory oniemiał na 
razie. Po krótkiej a serdecznej rozmowie, zmiana nastąpiła w duszy 
grzesznika, ze łzami przepraszając O. Hoffbauera, poprosił go o spo
wiedź z całego życia, którą z wielką skruchą i zbudowaniem dla 
innych odprawił 1 . 

Odbierając podzięki i hołdy swej cnocie przynależne z nie
chęcią słuchał takowych i mowę na co innego zwracał. Przed tą 
próżnością strzegł też swoich poddanych, to też ile razy słyszał, że 
mówili o dobrem przyjęciu, jakiego doznali, o objawach wdzięcz
ności ze strony ludzi. „Jeśli kapłan, mawiał naonczas, tylko połowę 
„swoich obowiązków spełni, to lud prawie ubóstwiać go będzie, ale 
„nie wiem czy on będzie zbawionym" 2 " 

Bodźcem i myślą przewodnią we wszystkich jego czynach, 
przedsięwzięciach i pracach była mu wiara. Tę wyszczególnia w nim 
Kościół, jako cechę charakterystyczną, nazywając ją mirum fiati 

1 Z procesu kanonizacyjnego. Haringer str. 253. 
2 Brunner 54. 
Р . Р . т. X V I I I . О 
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robur, a obok tego odznaczała go żelazna sila wo l i , invida con
stantia. Cnoty te zaczerpnął on w wielkiem nabożeństwie do tego, 
który jest fortitudo fortium, a wykształcił je i wypielęgnował 
czułą, dziecięcą miłością ku Najśw. Pannie. „Boga Rodzice Dzie-
„wicę, mówi o nim dekret beatyfikacyjny, kochał najtkliwszą mi-
„łością i otaczał czcią szczególną, przez dzień po wielekroć Ją po
zdrawiając , a dzień sobotni poszcząc, jeszcze jako małe chłopie 
„na Jej cześć". 

Takiego męża mając na czele, nie dziw, źe klasztor O O . Be
nonów w Warszawie kwitnął życiem duchowem, i stał się bonus 
odor Christi. Oddani Bogu słudzy musieli sobie zdobyć serca wier
nych i pociągnąć ich do Boga. Słusznie w pośmiertnym nekrologu 
O. Hoffbauera, pisał Oesterreichischer Beobachter1: „Co potrafi zdzia
ł a ć jeden wierny sługa Boży w najnieprzyjaźniejszych okoliczno
ś c i a c h i w najopłakańszem położeniu, o temby mogły poświadczyć 
„mury kościoła i klasztoru św. Benona w Warszawie, gdyby nie 
„było tysiąca żyjących świadków, których on karmił, odziewał, do 
„Boga i życia chrześcijańskiego zaprowadził". ( C d. n.) 

Ks. Zdzisław Bartkiewicz. 

1 17 marca 1820. 


