
SKARBY Z NASZEGO RZYMSKIEGO ARCHIWUM (#46) 

 Istnieje pewna interesująca teoria nazwana “teorią czarnej 
skrzynki”. Mówi o przedmiocie, którego wewnętrzna budowa jest 
a lbo w ogóle n ieznana, a lbo znana bardzo s łabo… 
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… 

Wisło Ty moja droga ukochana, powiedz do Tybru 
niech wzniesie bałwana! #46 
 Mimo że historia kartek świątecznych sięga bardzo daleko, 
trudno znaleźć w naszym Archiwum osobne życzenia np. w formie 
kartki czy specjalnego listu, które otrzymaliby nasi Założyciele. Jest 
jednak pewien wyjątek… Niejaki Dyonizy Zapotoczny z Krakowa 

wysłał dość osobliwe życzenia na Boże Narodzenie o. Hieronimowi Kajsiewiczowi CR w 1869 r. To, że 
pomylił jego nazwisko nie jest tak ważnym - treść jego życzeń jest tym co przykuwa szczególną 
uwagę. Wesołych Świąt i dobrego Nowego Roku! 

Wielmożnemu Księdzu Hieronimowi Kcyziemiczowi,  
Rektorowi X.X. Zmartw. Pańskiego w Rzymie  

i całemu Zgromadzeniu Księży Braci i Rodaków  
w Bogu i o! Ojczyźnie,  

a zarazem z Wiary życzenie  
pokornego i głębokiego religijnego Szacunku  

świętej Stolicy Apostolskiej:  

Z Wisły naszej z pod góry Wawelu 
Z miasta Krakowa, tych pamiątek wielu 
Serce do Ciebie spieszy cny Kapłanie 

Niech leci z Krakowa i niech w Rzymie stanie. 
Wisło Ty moja droga ukochana, 

Powiedz do Tybru niech wzniesie bałwana. 
Niech się wzniesie i z tobą złączony 
Niech życzenia gdy Bóg narodzony 
Od Krakowiaka, polaka co świętą 

Wiarę dusza jego jest zawsze przejętą. 
Niech Bóg łaskawy i z opatrzności swojej 

Stolicę świętą w łaski swoje stroi, 
Nich się bogaci, niech kruszy bałwany 
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Które się srożą na kraj nasz kochany. 
Tobie przezacny Rektorze Kapłanie 

Niech Chrystus narodzony z dary swymi stanie 
I Zgromadzeniu niech błogosławi  

Pamiątką narodzenia sam się już postawi, 
A tak zabłyśnie  Jego gwiazda błoga, 
Co prowadziła pastuszków do Boga 

I stanie się dobre i to co żądane 
Będzie do Jezusa małego zesłane. 

Niech całe Katolickie Państwo i Stolica, 
Czym się darem od Boga zaszczyca -  

Kto na Piotrowskiej zasiada stolicy 
Nie przemogą Mu żadni przeciwnicy. 

Z narodzeniem Chrystusa świat się nowy rodzi 
I umysły burzliwe z małymi pogodzi, 

I wieki przemijają Chrystus się wciąż rodzi 
I swem narodzeniem pamiątkę nam słodzi 
Jaka radość, pociecha płynie z narodzenia 

To godne katolika, polaka znaczenia, 
Całego świata, co chrzest przyjął mile 

I dla Chrystusa służy w całej sile 
Niech wspiera Bóg zamiary i Ojca świętego 

I całego Soboru Zgromadzenia tego,  
Nie się rozleje balsam po tym świecie 

I kłamstwo odszczepieńców na świecie pogniecie. 
Niech prawda góruje, a fałsz zgruchotany 

Zaświadczy, że Bóg jedynym jest Panem nad Pany. 
Ojcu świętemu daru Bóg udziela 

Prałatów Rzymskich w łaskę uwesela. 
Niech wszystko co się do Kościoła godzi 

Przyjdzie na ten świat, gdy się Chrystus rodzi!  

Dyonizy Zapotoczny, (8 grudnia 1869) 
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