
 
S K A R B Y Z N A S Z E G O R Z Y M S K I E G O 
ARCHIWUM (#35) 

 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… 

(Wizyta kard. Newmana w naszej bibliotece #35) 

Niestety na zdjęciu obok nie znajduje się kardynał 
John Henry Newman. Śmiejącym się młodym 

człowiekiem jest nasz seminarzysta Michał Michalski CR z Prowincji Polskiej. Zdjęcie to zostało 
zrobione chwilę po zakończeniu jego trzytygodniowej pracy w naszej nowej bibliotece Domu 
Rzymskiego. Dzięki wielkiemu poświęceniu kl. Michała nowa biblioteka została uporządkowana i 
książki w większości skatalogowane. Mówimy tu o ponad 3000 pozycji! 
 W poprzednim newsletterze pokazałem wam komiks z 1983 roku o życiu Jana Pawła II, jednak 
dziś chciałbym podzielić się z wami czymś jeszcze bardziej wyjątkowym - prawdziwym skarbem! 
 Z pewnością osoba  kardynała Johna Henry'ego Newmana (1801–1890), teologa i poety, 
najpierw anglikańskiego duchownego, a później katolickiego księdza i kardynała jest wam wszystkim 
znana.  Dużymi krokami zbliża się jego kanonizacja, która odbędzie się 13 października 2019 r. w 
Rzymie. Podobno jednym z gości ma być sam książę Karol, następca tronu Zjednoczonego 
Królestwa. Przygotowując się do kanonizacji chciałbym podzielić się z wami materiałami znajdującymi 
się w naszej bibliotece i archiwum na temat tego wielkiego teologa. Niniejszy biuletyn i oraz kolejny 
będą jemu poświęcone. 
 Po nawróceniu na katolicyzm, Newman w 1846 r. rozpoczął studia w Kolegium prowadzonym 
przez Kongregację Rozkrzewiana Wiary w Rzymie. Budynek owego 
Kolegium znajdował się na południowym krańcu Placu 
Hiszpańskiego, w bardzo bliskiej odległości od kościoła św. 
Klaudiusza, który w tym czasie by ł g łówną s iedzibą 
Zmartwychwstańców w Rzymie. Trudno powiedzieć, czy i jak 
dobrze Newman znał naszych Ojców tam posługujących. 
Zachowały się jednak pewne ślady jego kontaktów z naszymi. 
 Prawdopodobne było to w 1847 r., kiedy Newman przekazał 
swoją książkę wraz z dedykacją (Dissertatiunculae Quaedam 
Critico-Theologicae) ks. Hieronimowi Kajsiewiczowi CR! Zamieścił 
tam  następujące słowa: dla Najprzewielebniejszego Ojca 
Przełożonego kościoła św. Klaudiusza z wyrazami szacunku i 
wdzięcznością, od autora. Ze względów bezpieczeństwa pozycja ta 
przechowywana jest w specjalnym miejscu w naszym archiwum, a 
nie w bibliotece. 
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