
SKARBY Z NASZEGO RZYMSKIEGO 
ARCHIWUM (#29) 

 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… 

(Nasze Konstytucje #29) 

 Dwa tygodnie temu Przełożony Generalny rozpoczął kanoniczną wizytację Prowincji Polskiej. 
Podczas Mszy inaugurującej ten ważny dla nas czas, odbyła się prezentacja nowej wersji Konstytucji 
(poprawki wprowadzone przez ostatnią Kapitułę Generalną dotyczyły głównie dostosowania ich do 
obecnego ustawodawstwa kościelnego). Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i 
Stowarzyszeń Życia Apostolskiego zatwierdzając poprawione Konstytucje stwierdziła: “niechaj 
wielkoduszne przeżywanie treści tych Konstytucji zachęca wszystkich członków Zgromadzenia do 
coraz głębszego poświęcenia się głoszeniu Misterium Paschalnego i dawania o Nim świadectwa, 
zgodnie z duchem Założyciela Bogdana Jańskiego, i Współzałożycieli, wielebnych ojców Piotra 
Semenenki i Hieronima Kajsiewicza”. 
 W dzisiejszym biuletynie chciałbym podzielić się z wami listem o. Piotra Semenenki 
dotyczącym Reguły z roku 1850. List ten został napisany 3 września 1850 roku do ówczesnego 
generała o. Józefa Hube. 
 “Przekonanie moje jest, że reguła co do swojej treści  od Pana Boga pochodzi, to jest, że 
wszystkie jej główne punkty i ich całoś ź od Pana Boga nam jest dana. Stąd można nam zmieniać ich 
wyrażenia, porządek itd., ale samych punktów zmieniać się nie godzi i że gdybyśmy raz zaczęli, czego 
nie daj Boże, wtenczas tego zmieniania nie byłoby końca i miary. Szanujmy więc regułę i starajmy się 
wypełniać, ale nie targajmy się na nią nazajutrz po jej przyjęciu. 
 Na jedną rzecz musisz się koniecznie zgodzić mój drogi Ojcze, że do stanowienia reguły 
potrzeba ducha Bożego. Teraz raczże się nad tym zastanowić: w której chwili sądzisz, mogliśmy 
prędzej mieć ducha Bożego; czy kiedy wszyscy razem, w modlitwie, miłości i zgodzie, wspólnie 
regułę przyjmowaliśmy, czy teraz, kiedy każdy osobno swoich własnych natchnień słuchając, inaczej 
zaczynamy sądzi i nie tylko do zgody, ale do wysłuchania jedni drugich, przyjść środka nie mamy? 
Zresztą, mój drogi Ojcze, ta reguła nas obowiązuje i tylko zebranie ogólne o takich rzeczach 
rozstrzyga.” 
(P. Semenenko CR, List do Józefa Hube z dnia 3 września 1850, ACRR 493)
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