
SKARBY Z NASZEGO RZYMSKIEGO ARCHIWUM 
(#32) 

 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… 

(Sutanna narzędziem zagrożenia #32) 

 Sobór Watykański II (1962-65) był jednym z najważniejszych wydarzeń w Kościele w XX wieku. 
Przygotowanie jego trwało ponad dwa lata. W 1959 powołano dziesięć komisji, sekretariaty ds. 
kontaktów z mediami, ds. kontaktów z innymi wyznaniami chrześcijańskimi oraz ds. nadzwyczajnych. 
Centralna Komisja miała koordynować prace przygotowawcze. Do różnych wspólnot i zgromadzeń 
zakonnych wysłano listy z prośbą o przesłanie propozycji tematów, którymi mógłby się zająć Sobór. 
Także i nasze Zgromadzenie dostało stosowne pismo 18 czerwca 1959 roku. Kilka miesięcy poźniej 
Przełożony Generalny wysłał do stosownej komisji postulaty Zgromadzenia. Niektóre z nich były dość 
nietypowe… 

(Luźne tłumaczenie z łaciny…) 
1. Aby Eucharystia znajdowała się w centrum pobożności wiernych i tym samych, aby mniejszy nacisk 
kłaść na różne nowenny i inne nabożeństwa do których czasem przekłada się zbytnią wagę.  
2. Aby życie rodzinne było podkreślone jako podstawa życia społecznego i tym samym, aby nie 
odciągać wiernych od ich życia rodzinnego w godzinach wieczornym poprzez organizacje różnych 
wydarzeń kościelno-wspólnotowych…. 
3. Aby duchowni mieli pozwolenie na ubieranie się po świecku, kiedy nie wykonują czynności 
liturgicznych. To w związku z niebezpieczeństwem jakie noszenie sutanny powoduje w kierowaniu 
samochodem czego ciągle się doświadcza. 
4. Aby krótsza forma brewiarza była wprowadzona. Jest to motywowane brakiem księży i długimi 
dystansami jakie muszą oni pokonywać w celu wykonywania zadań apostolskich, a co sprawia, że 
odmawianie długiego brewiarza jest czynione bez należytej godności… 
5. Aby język łaciński był utrzymany jako język Kościoła w Mszy, brewiarzu itp., w opozycji do trendów 
dążących do używania języków danych krajów. 
6.——— 
7. Aby lokalne trybunały małżeńskie miały władzę orzekania o nieważności małżeństwa… 
8. Aby seminarzyści byli zachęcani do studiowania w Rzymie w celu zdobywania tradycyjnego ducha 
Kościoła.  
9. Aby zrewidowano zasady form postu…. 
10. Aby więcej promować  Naukę Społeczną Kościoła wyrażoną w dokumentach Leona XIII jako 
ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem komunizmu i ateizmu. 








