
Zaangażowanie
społeczne

40-letnia Paulina  
Jaricot bardzo dobrze 
poznała życie w Lyonie 
zarówno od strony wła-
ścicieli zakładów pracy, 
jak i najuboższych robot-
ników. Boleśnie przeży-
wała bunty robotników i 
krwawe prześladowania 
w epoce rewolucyjnej. 
Zrodziły się w jej sercu 
dwa pomysły. Z pomocą 
bogatych przyjaciół za-
pragnęła założyć „Bank 

Niebieski”, aby przyznawać „darmowe pożyczki” in-
stytucjom – zaczynającym działalność lub przeży-
wającym trudności – bezpośrednio zaangażowanym 
w rozwiązywanie najważniejszych problemów spo-
łecznych. Drugim pomysłem było, jak sama pisała: 
„utworzenie zakładu, w którym prawi robotnicy mo-
gliby – jak w rodzinie – cieszyć się zaletami starannie 
uregulowanej pracy oraz sprawiedliwego wynagro-
dzenia.” Pragnęła zwrócić „męża – żonie, ojca jego 
dzieciom i Boga człowiekowi”. Stała się w ten sposób 
prekursorką samorządów robotniczych.

Otwarty „Dom Loretto”
Dom, który stanowił centralę ruchu Żywego Ró-

żańca, był otwarty dla przeróżnych gości. W 1842 
roku zjawił się w nim bp de Forbin-Janson, którego 
stan zdrowia zmusił do porzucenia pracy misyjnej w 
Kanadzie. Przejął się również losem ubogich dzieci w 
Chinach i szukał rady u Pauliny. Ona zachęciła go do 
kontynuowania pracy nad powołaniem do życia dzie-
ła, które za cel miałoby „ocalenie dzieci przez dzieci”. 
W ten sposób w roku 1843 powstało Stowarzyszenie 
Świętego Dziecięctwa Pana Jezusa, którego pierwszą 
członkinią została Paulina Jaricot. Obecnie nosi ono 
nazwę Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.

W tym samym czasie pojawił się pan Allioud, 
bankier z Grenoble, który szybko zyskał pełne zaufa-
nie Pauliny i wprowadził do Domu Loretto przemy-
słowca Gustave Perre. Wspólnie przekonali Paulinę 
do przejęcia huty Rustrel i stworzenia w niej wyma-
rzonego zakładu pracy… Paulina nazwała go Hutą 
Naszej Pani od Aniołów i zaczęła zbierać od swoich 
przyjaciół fundusze przeznaczone na rozpoczęcie no-
wej działalności. W krótkim czasie wierzyciele ufając 
jej ofiarowali na tak szlachetny cel 500.000 franków.

Droga krzyżowa Pauliny

Jednak w 1845 roku wyszło na jaw oszustwo 
bankiera i przemysłowca, którym zaufała. Przejęli 
na własność zgromadzony kapitał, zaś pannę Jaricot 
pozostawili z długami u licznych wierzycieli. W tym 
samym roku zmarli jej siostra Zofia oraz brat Paweł, 
którzy ją wspierali we wszystkich poczynaniach. Roz-
poczęła się samotna walka w sądach zakończona po 
trzech latach rozwiązaniem spółki i pozostawieniem 
Pauliny z długiem 500.000 franków. Dalsi krewni 
byli gotowi pomóc Paulinie, ale już nie wierzycielom. 
Ona jednak miała odmienną zasadę: „dla mnie nic, 
wszystko dla wierzycieli”. Znaleźli się inni dobroczyń-
cy, którzy zaoferowali pomoc, ale wybuch rewolucji 
lutowej w Paryżu w 1848 roku zniweczył te plany. Za-
częło się spełniać „proroctwo” świętego proboszcza z 
Ars, który widząc jej owocną działalność powiedział: 
„Moja droga siostro, wszystko to jest bardzo piękne, 
wspaniałe przed Boskim Mistrzem, toteż podstęp sza-
tana zażąda za to wysokiej ceny!”

Paulina zwróciła się więc do Rady Głównej Dzieła 
Rozkrzewiania Wiary prosząc o rozpisanie dodatko-
wej zbiórki wśród członków Dzieła, aby w ciągu kilku 
lat spłacić wszystkich wierzycieli. Spotkała ją tu bo-
lesna odmowa. Co więcej, zaproponowano jej, aby 
za bardzo zaniżoną cenę sprzedała Dom Loretto. W 
roku 1852 doszło do sytuacji w której Paulina żyjąc 
w najgorszej biedzie otrzymała z urzędu miasta „za-
świadczenia o ubóstwie”, co przyjęła w duchu głębo-
kiej wiary niczym tytuł szlachecki…

Droga Hioba
Pozostała jeszcze ostatnia deska ratunku – podróż 

do Rzymu, aby prosić Ojca Świętego o pomoc. W 
1856 roku kard. Villecourt przedstawił Ojcu Święte-
mu Piusowi IX całą sytuację, w której znalazła się za-
łożycielka Dzieła Rozkrzewiania Wiary z prośbą, aby 
przekonał Radę Główną Dzieła do rozpisania zbiór-
ki. Ojciec Święty przyjął z ojcowską miłością Paulinę 
i przychylił się do jej prośby pisząc: „Panno Paulino 
Mario Jaricot, córko moja, słusznym jest, żeby Dzieło 
Rozkrzewiania Wiary spłaciło Pani długi ze względu 
na dobro, które Pani uczyniła dla Kościoła świętego”. 
Jednak po kilku tygodniach przyszła odpowiedź am-
bitnych członków Rady Głównej, którzy nie chcieli 
uznać w Paulinie założycielki swego Dzieła. Napisali 
krótko: „w żadnym wypadku ofiary Dzieła nie mogą 
zostać odebrane ich pierwotnemu i ściśle określo-
nemu przeznaczeniu.” Równocześnie wykorzystu-
jąc nieobecność Pauliny w Lyonie, jej sąsiedzi zajęli 
część ziemi należącą do Domu Loretto, pozbawiając 
ją ostatnich dochodów. 

Opuszczona przez wszystkich, w cichej adoracji 
eucharystycznej zgodziła się z koniecznością wypicia, 
aż do dna, gorzkiego napoju upokorzeń i dźwigania 
ciężaru cudzych niegodziwości, których powodem 
była bolesna niemożność uwolnienia się od ciężaru 
długów. Umarła w opuszczeniu 9 stycznia 1862 roku. 
Przy grobie zgromadziła się nieliczna grupa biedaków 
i członkiń Żywego Różańca, które ofiarowały wieniec 
z białych róż.

Ku chwale ołtarzy
W 1881 roku Ojciec Święty Leon XIII tak pisał o 

Paulinie: „ Bez wątpienia Bóg na to pozwalał, aby ta, 
która żyła dla Niego i dla zbawienia braci, naślado-
wała, u kresu swego życia, Jezusa Chrystusa umiera-
jącego za lud, który Go skazał, oraz, aby przez swoją 
wiarę, ufność, siłę ducha, łagodność i pogodne przyj-
mowanie wszystkich krzyży okazała się prawdziwą 
uczennicą.” 22 maja 2022 roku Paulina Maria Jaricot 
zostanie ogłoszona w Lyonie błogosławioną.

W.D.


