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Z Watykanu, 21 września 2009 
 
Czcigodny Ojcze,  
Papież przyjął z radością, że Konfederacja  Oratorium św. Filipa Neri, najbliższego 30 stycznia zamierza 
wspominać trzechsetną rocznicę śmierci błogosławionego Sebastiana Valfré. Z tej okazji Ojciec Święty  
pragnie przekazać Ojcu i Współbraciom Swoje serdeczne pozdrowienie, zaznaczając, że to wymowne 
wydarzenie będzie odpowiednią okazją, aby lepiej poznać tego wybitnego oratorianina i aby proponować 
go jako przykład świętości ludziom naszego czasu. 
 
 
Sebastian Valfré urodzony 9 marca 1629 w pokornej rodzinie w Verduno, małym miasteczku gminy 
Langhe, wstąpił do kongregacji Oratorium w Turynie w 1651, nie pozwalając się zrazić niepewnej 
sytuacji w jakiej znajdował się nowy Instytut, lecz przeciwnie, rozwijając szybko wasz ceniony apostolat, 
tak wiele w nim uczynił, że słusznie otrzymał tytuł współfundatora. 
 
 
Błogosławiony Sebastian przez długi czas był obarczony obowiązkiem Prepozyta Kongregacji i wypełniał 
przez wiele lat funkcję Prefekta Oratorium, łącząc wiele zajęć zarządzania i apostolatu z intensywnym 
życiem modlitwy. Przykładem była jego miłość do Eucharystii, poświadczone przez gorliwość z jaką 
celebrował Mszę i pozostawał na przedłużonej adoracji Najświętszego Sakramentu. Karmił 
się intensywną pobożnością do Dziewicy Maryi, do której zwracał się z synowską łagodnością 
i pogodnym zaufaniem, jak również do Świętego Całunu, do którego miał zwyczaj twierdzić: ”Krzyż 
otrzymał Jezusa żywego i oddał go nam martwego; Całun  otrzymał Jezusa martwego i oddał nam go 
żywego”. 
 
 
Doceniony kaznodzieja, apostoł katechizmu, ceniony spowiednik i kierownik duchowy, wyróżnił się także 
przez zachowania wielkiej otwartości wobec Żydów, wyprzedzając w tym Sobór Ekumeniczny 
Watykański II. Szczególną troską otaczał  w potrzebach  najbiedniejszych, dla których był autentycznym 
ojcem; nie było rzeczywiście kategorii potrzebujących w Turynie, która nie otrzymałaby konkretnej 
pomocy.  
 
 
Odszedł 30 stycznia 1710 roku w swoim małym pokoju, w końcu egzystencji zupełnie przeżytej jako akt 
miłości do Boga i do braci. Otwarto proces kanoniczny dziesięć lat po śmierci a 15 lipca 1834 roku 
Grzegorz XVI wpisał Ojca Valfré w katalog Błogosławionych.  
 
 
Wspominając wzorowe świadectwo tego znakomitego ucznia św. Filipa Neri, którego śladami wiernie 
poszedł, Papież łączy się w obfitości łaski, które rodzina oratoryjna podnosi do Pana dla niezliczonych 
cudów dobrze w  nim dokonanych dla dobrodziejstwa Wspólnoty wierzących i zaznacza, że wspomnienie 



wejścia do wieczności Błogosławionego ofiaruje każdemu członkowi tego Instytutu sposobność 
ożywienia ducha początków, kładąc owoc charyzmatu, którego Oratorium jest spadkobiercą 
i depozytariuszem.  
 
 
Z takimi uczuciami, Ojciec Święty , w tym czasie przywołuje wstawiennictwa Matki Bożej, św. Filipa 
Neri i bł. Sebastiana Valfré, przesyła z serca dla Ojca, dla Współbraci Oratorianów, jak także dla wielu, 
którzy wezmą udział w różnych celebracjach wspomnieniowych, specjalnego Apostolskiego 
Błogosławieństwa.  W wyrażeniu słów pełnych powodzenia dla każdej inicjatywy jubileuszowej, chętnie 
potwierdzam z wyrazami uznania i szacunku  

oddany w Panu 
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