
SKARBY Z NASZEGO RZYMSKIEGO ARCHIWUM (#28) 

  Istnieje pewna interesująca teoria nazwana “teorią czarnej  
skrzynki”. Mówi o przedmiocie, którego wewnętrzna budowa jest 

albo w ogóle nieznana, albo znana bardzo słabo. Przedmiot taki 
można analizować jedynie pod kątem jego reakcji na określone 
wymuszone bodźce.        
 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. 
Niektóre z tych skarbów ujrzały światło dzienne w różnych 

publikacjach, ale są tu też inne, które czekają na swój czas… 

(Dzień Założycieli  #28) 

Już za dwa tygodnie będziemy obchodzili kolejny Dzień Założycieli. 
Pierwsze obchody tej uroczystości miały miejsce 18 listopada 1951 
roku. Data ta może być dla wielu młodszych współbraci pewnym 
zaskoczeniem. Dlaczego ówczesna Administracja Generalna 
zdecydowała, że ten ważny dzień dla naszej Wspólnoty, będzie 

obchodzony w listopadzie? Przede wszystkim 18 listopada przypada 
rocznica śmierci o. Piotra Semenenki, który w tamtym czasie był 

postrzegany jako najważniejsza postać w historii Zgromadzenia. Zatem 
nie jest zaskoczeniem, że Kapituła Generalna, która miała miejsce w 1947 

roku, decydując się na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego jednego z 
naszych Założycieli, wybrała właśnie osobę o. Piotra jaki tego, od którego 
należało rozpocząć procesy beatyfikacyjne. Wyznaczenie dnia w którym przypada 

rocznica jego śmierci miało pomóc w szerzeniu jego kultu i promocji innych 
Założycieli oraz całego Zgromadzenia. W newsletterze skierowanym do współbraci z 

grudnia 1950 roku, Ojciec Generał podzielił się pewnymi wskazówkami dotyczącymi obchodu tego 
ważnego dla nas dnia… 

 “Dnia 18 listopada, w 64. rocznicę śmierci Ojca Piotra Semenenki, my tutaj w Rzymie, podczas 
Mszy solenniej odprawionej w naszym kościele, ustanowiliśmy Dzień Założycieli,  dziękując Bogu 
Wszechmocnemu za Jego dobroć dla nas oraz prosząc o Bożę błogosławieństwo dla naszej posługi, 
a w sposób szczególny, o chwałę ołtarzy dla naszych Założycieli. Dodatkowo, w dniach 19 i 20 
listopada, Radio Watykańskie transmitowało 15 minutową audycje poświęconą życiu i mówiącą o 
cnotach Ojca Semenenki. 
 Naszym szczerym i żarliwym życzeniem jest, aby Dzień Założycieli był corocznie obchodzony 
we wszystkich domach zakonnych dnia 18 listopada […] wraz z Mszą solenną w intencjach wyżej 
wspomnianych, z przemową prezentującą misję i cel naszego Zgromadzenia oraz mówiącą o życiu 
naszych Założycieli, szczególnie o życiu i cnotach Ojca Semenenki.  
 W parafiach, w których nie można sprawować Mszy Świętej solennej z powodu braku 
wystarczającej liczby kapłanów, należy odprawić co najmniej Missa Cantata, z odpowiednią 
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wcześniejszą zapowiedzią w biuletynie parafialnym, oraz zaproszeniem skierowanym do wiernych czy 
to z ambony, czy zamieszczonym w biuletynie parafialnym, prosząc ich o uczestnictwo, ofiary i  
modlitwy o Boże błogosławieństwo dla naszej posługi, a w szczególności o łaskę beatyfikacji naszych 
Założycieli. Podczas tej Mszy, o ile to możliwe, powinno również znaleźć się miejsce na przemowę o 
tematyce wyżej wspomnianej. 
 Zwracamy się z prośbą o waszą lojalność i współpracę w wykorzystywaniu tych środków, tak 
aby nasze Zgromadzenie stawało się bardziej znane i bardziej kochane oraz aby szerzył się kult Ojca 
Semenenki […] Być może zainspiruję to innych do przyłączenie się do naszych szeregów dla szerzenia  
chwały Bożej, dla ich własnego uświęcenia oraz dla zbawienia innych poprzez wychowanie młodzieży 
i opiekę nad duszami " (John Mix CR, Newsletter, grudzień 1950).
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