
SKARBY Z NASZEGO RZYMSKIEGO ARCHIWUM (#26) 

 Prawdopodobnie wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że w 
naszym Archiwum w Rzymie mamy ponad 200 czarnych 
skrzynek. Skrzynek, w których przechowujemy skarby naszego 
Zgromadzenia…. 

(Świąteczne opowieści o. Funckena #26) 

 W dzisiejszym newsletterze chciałby podzielić się z wami 
świątecznymi opowieściami, które znajdują się w liście 
napisanym przez o. Eugeniusza Funckena CR do Ojca Generała 
Hieronima Kajsiewicza CR… 

 “Wreszcie zaczął padać u nas kanadyjski śnieg. Co w innych 
krajach może być uważane za niedogodność, jest dla nas 
błogosławieństwem. W tym roku, co jest wyjątkiem, nie mieliśmy 
śniegu aż do Nowego Roku, a w związku z tym nie można było 
używać sani. Dlatego też rolnicy nie mogli zabierać swojej 

pszenicy na rynek. Teraz inaczej, wszystkie ulice są pełne życia, wszędzie można usłyszeć dźwięk 
dzwoneczków zawieszonych na koniach ... 
 Chciałbym opowiedzieć jeszcze kilka budujących historii, które same w sobie nie są tak 
istotne, ale czasami są jak słodkie krople w kielichu goryczy biednego misjonarza ... Na Boże 
Narodzenie umieściliśmy choinkę, głównie dla dzieci…, ale gdy tylko rozeszła się o niej wieść, 
miałem cały dom wypełniony dziećmi, z których każde pomagało dekorować drzewko ‘rajskimi 
owocami’. Po ceremonii powiedziałem im, aby poszły do kościoła i pomodliły się za mnie jednym 
Ave [Maria]. Po jakimś czasie wróciły i powiedziały: ‘Każde z nas pomodliło się za ciebie czterema 
Ojcze Nasz’.  
 Pewne małe dziecko z sąsiedztwa, któremu zawsze starałem się coś przynieść przy okazji 
odwiedzin, modliło się także za mnie i to w następujący sposób. Za każdym razem, gdy inni się 
modlili wspólnie, dziecko to przerwało modlitwę Ave na słowa ‘módl się za nami grzesznymi’ i 
dodawało: ‘i za księdzem Funckenem’. Na Nowy Rok przyszły do mnie poczciwe młode matki, które 
życzyły mi powodzenia w nowym roku. Jedna powiedziała po odbytej spowiedzi: ‘Modlę się za ciebie 
każdego dnia, ale dzisiaj ofiaruję dodatkowy  różaniec za ciebie i za mnie.’ Czy nie jest to pociechą? 
Inni kapłani z pewnością mogliby opowiedzieć Tobie wiele podobnych historii. 
 W ostatni dzień Świąt Bożego Narodzenia nasi Polacy, którzy ponownie zwiększyli swoją 
liczebność, śpiewali polskie kolędy przed żłóbkiem w kościele,  ku wielkiemu zdziwieniu Niemców i 
Irlandczyków (oczywiście w porozumieniu z Ojcem Franciszkiem naszym polskim 
misjonarzem).” (Eugeniusz Funcken CR, List do Hieronima Kajsiewicza CR z dnia 20 stycznia 1862, 
ACRR 13064) 
 Na koniec chciałbym podzielić się z wami świątecznymi życzeniami do “Najdroższego Brata”, 
które to o. Eugeniusz napisał 12 grudnia 1873 r… 
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(Eugeniusz Funcken CR, List do “Najdroższego Brata” z dnia 12 grudnia 1873, ACRR 13064) 

Św. Ag. 24.12.73 
 Najdroższy Bracie! 

 Życzę Tobie wesołych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia! Niech wszystkie ponure myśli 
pójdą na bok i ciesz się życiem! Spójrz na wszystkie gorzkie cierpienia jako na źródło radości. Po 
Wielkim Tygodniu przychodzi Wielkanoc i Boże Narodzenie w zimie. Zatem bądź dobrej myśli! I nie 
nadwyrężaj się zbytnio!  

Twój wierny 
Brat  
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