
 
SKARBY Z NASZEGO RZYMSKIEGO ARCHIWUM 
(#41) 

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… 

Ameryka - nasza jedyna nadzieja! #41 

 Z pewnością każdy z nas zna historię powołania 
Arcybiskupa Józefa Webera (1846-1918), który po wielu 
latach oczekiwania, mając sześćdziesiąt jeden lat, wstąpił 
do Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, a tym 
samy rezygnując z funkcji biskupa pomocniczego Lwowa. 
Już kilka lat przed złożeniem ślubów zakonnych (1907), 
tak pisał do ks. Pawła Smolikowskiego CR, “Myślą bardzo 
często jestem z Wami w Rzymie. O Boże, jakżebym 
pragnął na zawsze być przy Was… Dzisiaj sądzę, a może 
łudzę s ię , że jako Biskup móg łbym Wam t j . 

Zgromadzeniu oddawać usługi w Ameryce” (ACRR 32921).  Po złożeniu ślubów zakonnych w 1907 i 
dwuletniej służbie w Rzymie jako rekolekcjonista dla seminarzystów i sióstr zakonnych, decyzją 
Generała, został wysłany do Kanady (Berlin/Kitchener), aby objąć funkcję mistrza nowicjatu. Podczas 
jego pięciu lat spędzonych w Berlinie (1909-1914) do nowicjatu wstąpiło około czterdziestu 
kandydatów wywodzących się z absolwentów Kolegium św. Hieronima w Berlinie lub Kolegium św. 
Stanisława w Chicago.  
 W naszym rzymskim archiwum przechowujemy dość sporą ilość listów Webera z tamtych 
czasów. W jednym z listów do Jana Kasprzyckiego CR, Arcybiskup dzieli się z Generałem dość 
ciekawą opinią na temat przyszłości Zgromadzenia….  

(Arcybiskup Józef Weber CR, List do Jana Kasprzyckiego CR z 15 marca 1012, ACRR 68655) 

 Co będzie dalej w Chicago? Pod względem moralnym i co pod względem finansowym? W tej 
sprawie sądzę trzeba zwłaszcza teraz zasadniczo i konsekwentnie postępować, jeżeli skutek pożądany 
się chce osiągnąć. Za zasadę trzeba przyjąć: Ameryka jest obecnie i w najbliższej przyszłości jedyne 
pole do pracy dla naszego Zgromadzenia i jedyną nadzieją rozwoju Zgromadzenia. Dowodów na to 
nie trzeba. W Ameryce bowiem mamy pracę podług Konstytucji naszych. Tu mamy parafie i zakłady 
naukowe dla młodzieży. W Europie – z wyjątkiem Bułgarii – nie mamy ani parafialnej pracy, ani 
zakładu wychowawczego. Kraków i Lwów nie są w duchu naszych Konstytucji. Tam mamy tylko 
domowy nadzór nad młodzieżą, który może być dobry, ale nie jest podług naszych Konstytucji. Stąd 
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wynika dalej, że w Ameryce mamy powołania, bo młodzież widzi pracę naszą, a w Europie nie mamy, 
bo nadzorowanie chłopców i bezczynne całodzienne życie młodzieży nie przyciąga. Nic tu nie 
pomoże wzgląd patriotyzmu. Więcej dla Galicji, która jedna nam jest przystępna, nie zrobimy, bo 
biskupi nie dadzą nam parafii. Sam z ich ust słyszałem, że nasi ojcowie, jakimi ich znają w kraju, są 
tylko do salonów, a nie do pracy parafialnej! Przeciwnie w Ameryce mamy do 100 000 dusz po d 
swoją opieką, mamy trzy gimnazja, z których wychodzą kapłani i mężowie zajmujący poważne 
stanowiska w społeczeństwie, tak polskim jak i angielskim. Praca nasza jest pożyteczna dla Kościoła, 
przynosi piękne owoce. Arcybiskup Quigley, w którego diecezji główna praca, jest zadowolony z 
naszych ojców, sam mi to powiedział. Wszelkie więc narzekanie na Amerykę i wyrzuty czynione Ojcu 
Drogiemu, że więcej dba o Amerykę, są bezpodstawne, są wielce szkodliwe naszemu Zgromadzeniu i 
świadczą tylko o nieznajomości sprawy lub o uprzedzeniu względem pola pracy, które po naszych 
ojcach otrzymaliśmy i które pielęgnować winniśmy. Tę zasadę Ojciec Drogi przyjąć musi i jej bronić.   
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