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 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. Teoria 
czarnej skrzynki możne być wyjaśniona w 
bardzo prosty i praktyczny sposób: 
“dziecko, które próbuje otworzyć drzwi, 
musi manipulować klamką, aby 
spowodować pożądany ruch mechanizmu, 
który otworzy zamek; uczy się jak 

kontrolować klamkę, aby zadziałał mechanizm, nie widząc wewnętrznego mechanizmu, który 
reguluje zamkiem. W codziennym życiu na każdym kroku napotykamy systemy, których 
wewnętrzne mechanizmy nie są w pełni przez nas znane i które muszą być traktowane 
metodami właściwymi dla Czarnej Skrzyni”(Ashby W., An Introduction to Cybernetics, 86). 
 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… 

(Postne dylematy #7)  
 “Czy jest grzechem zjeść kawałek mięsa w piątek?” - jest to jedno z “poważniejszych” 
moralno-piątkowych dylematów. Innymi słowy, mniej grzeszny będzie odgrzewany marny 
klops za 2 zł, czy surowa rybka w sushi za 20 zł? (Hołownia S., Monopol na zbawienie, 2009)   
Z pewnością na to pytanie nie musieli odpowiadać pierwsi zmartwychwstańcy, sushi nie było 
wiec i problem nie istniał. Jednak co zrobić, gdy samego mięsa była cała spiżarka…. 
 Kiedy o. Eugeniusz Funcken CR  wraz z bratem Głowackim zakładali misję w Kanadzie 
stanęli przed takim właśnie dylematem (1857). W jednym z listów do Przełożonego 
Generalnego, o. Eugeniusz pisze, że od “dobrych ludzi” z parafii Św. Agaty otrzymują tyle 
jedzenia, że można by wyżywić i “jeszcze ze trzech”. Prosi więc on o. Kajsiewicza o specjalną 
dyspensę. Nie otrzymując odpowiedzi, po jakimś czasie, sam podejmuję dość radykalną 
decyzję o której informuje Generała w kolejnym liście….  Zatem “smacznego” Wielkiego 
Postu! 

(*inspiracją dla dzisiejszego newslettera była książka ks. Jima Wahla CR, który zmarł wczoraj w 
Kanadzie; Wahl J., Excerpts from the History of the Congregation of the Resurrection by Paul 
Smolikowski, 1980) 









(*tłumaczenie częściowe dwóch listów o. Funckena CR) 

Parafia Św. Agaty, 25 września 1857 r. 
Mój drogi Ojcze,  
Chrystus Żyje!  

 […] Co się tyczy środków utrzymania, mogę cię zapewnić, że dobrowolne ofiary 
dawane przez ludzi, wystarczyłyby do wyżywienia jeszcze ze trzech. Przynoszą mi: drwa, pyry, 
jarzyny, wołowinę, baraninę, kury, jaja, masło, mleko, mąkę, chleb, cukier, mydło itp. i to 
wszystko w wielkiej ilości […]  
 Brat Głowacki jest katechetą i zarazem kucharzem; i jedno i drugie bardzo dobrze 
spełnia. Jako katecheta umie dzieci, a nawet i starszych, przyciągnąć swoimi opowiadaniami o 
Rzymie, jako kucharz, zna się na swoim fachu w każdym razie tak dobrze jak Giuseppe, tylko 
nie wie czasem co z tym wszystkim zrobić, co mu nanoszą. Stąd powstaje pytanie, czy mamy 
tutaj zachowywać posty w środę i w sobotę (tu się w sobotę nie pości) w razie jeśli za dużo 
mamy mięsa? Szczerze mówiąc jestem nieprzyjacielem takich wyjątków, ale nie widzę 
dotychczas na to innej rady, bo nie możemy tych dobrych ludzi z niczym odprawić nie 
przyjmując ich ofiar.  (ACRR 12846) 

Parafia Św. Agaty, 28 grudnia 1857 r. 
Mój drogi Ojcze Przełożony 

 Dary, które mi dano zawierały dwie ładne sutanny, jedną dla mnie drugą dla 
Głowackiego, śliczny obrus ołtarzowy,  parę ładnych futerkowych rękawiczek, beczkę piwa, 
dwie butelki wina i inne drobiazgi. Prośbę mą, jaką zaniósł, o zwolnienie z postu środowego i 
sobotniego, odwołuję. Pragnę Regułę ściśle przestrzegać, ponieważ w przeciwnym wypadku, 
mogą wkrandnąć się nadużycia, które zakażając amerykański fundament, z pewnością cały 
przyszły gmach by dotknęły […] (ACRR 12849) 
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