PIUS XI
ENCYKLIKA
NON ABBIAMO BISOGNO

Do czcigodnych bracia Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów i innych Ordynariuszów
utrzymuj cych pokój i jedno ze Stolic Apostolsk . O Akcji Katolickiej.
Czcigodni Bracia
Pozdrowienie i Apostolskie Błogosławie stwo.
Nie mamy potrzeby zawiadamia Was, Czcigodni Bracia, o wydarzeniach, jakie w ostatnich
czasach miały miejsce w Naszej Rzymskiej Siedzibie Biskupiej i w całych Włoszech, to
znaczy na terenie Naszego Prymasowskiego dominium, wydarzeniach, które odbiły si
rozległym i gł bokim echem, w całym wiecie, szczególnie odczutym we wszystkich razem i
ka dej oddzielnie diecezjach Włoch i wiata katolickiego. Streszczaj si one w niewielu, lecz
bardzo smutnych słowach: usiłowano miertelnie ugodzi w to, co było i zawsze b dzie
najdro szym Naszemu sercu Ojca i Pasterza dusz... A mo emy przecie , a nawet musimy
doda : "e il modo ancor m`offende" - i sposób tak e nasz obra a. Wobec tych wydarze i pod
ich naciskiem za potrzeb i obowi zek uwa amy zwróci si do Was i jakby w duchu przyj
do ka dego z Was, Czcigodni Bracia, przede wszystkim dla wypełnienia powa nego i pilnego
ju obowi zku braterskiej wdzi czno ci; na drugim miejscu dla zado uczynienia nie mniej
powa nemu i pilnemu obowi zkowi obrony prawdy i sprawiedliwo ci w materii, która,
dotycz c yciowych interesów i praw Ko cioła wi tego, dotyczy tak e Was wszystkich
razem i ka dego z osobna tam wsz dzie, gdzie, dla uregulowania jej wespół z Nami, postawi?
Was Duch wi ty; na trzecim miejscu chcemy przedstawi Wam te wnioski i my li, jakie
owe wydarzenia zdaj si Nam narzuca ; na czwartym miejscu chcemy zwierzy si Wam z
Naszych trosk co do przyszło ci i na koniec zapraszamy Was do podzielenia Naszych nadziei
i modlitw z Nami i wiatem katolickim o ich spełnienie.
I.
Pokój wewn trzny, ów pokój, pochodz cy z pełnej i jasnej wiadomo ci stania po stronie
prawdy i sprawiedliwo ci, walczenia i cierpienia dla nich, ów, pokój, który zdoła da jedynie
Król Bo y, a którego wiat jak da nie umie, tak i pozbawi nie mo e, pokój ten,
błogosławiony i dobroczynny, dzi ki Boskiej Dobroci i Boskiemu Miłosierdziu, nigdy Nas
nie opu cił i, mamy t pełn ufno , nigdy, cokolwiek by nast piło, Nas nie opu ci. Lecz
pokój ten, jak do serca um czonego Jezusa, tak i do serc wiernych sług pozostawia wolny
dost p (wiecie to zbyt dobrze, Czcigodni Bracia) wszelkim najbardziej gorzkim goryczom. I
My my równie do wiadczyli najbardziej owego tajemniczego słowa: "Ecce in pace
amaritudo mea amarissima" (Izaj. 38, 17). Wasza natychmiastowa, rozległa, pełna uczucia
interwencja, która jeszcze nie ustaje, braterskie i synowskie uczucia, a nade wszystko,
Czcigodni Bracia, owo, tchn ce z Waszych pełnych miło ci o wiadcze , poczucie wysokiej
nadprzyrodzonej solidarno ci i cisłej ł czno ci my li i uczu , wyrozumienia i woli, napełniły
dusz Nasz niewypowiedzian pociech i wielekro przywoływały z serca na usta słowa
Psalmu (92, 19): "Secundum multitudinem dolorum meorum in corde meo, consolation es tu
laetificaverunt animam meam". Za wszystkie te pociechy, po Bogu, Wam, Czcigodni Bracia,

z całego serca dzi kujemy, Wam, do których My równie powiedzie mo emy, jak Jezus do
Waszych poprzedników - Apostołów: "Vos qui permansistis mecum in tentationibus meis"
(Łuk. 22, 28).
Czujemy tak e i pragniemy tak e wypełni najsłodszy sercu ojcowskiemu obowi zek
podzi kowania z Wami, Czcigodni Bracia, tylu dobrym i godnym synom Waszym, którzy
indywidualnie i zbiorowo, sami i przez ró norodne organizacje i stowarzyszenia, a
najpowszechniej przez Stowarzyszenia Akcji Katolickiej i Stowarzyszenia Młodzie y
Katolickiej, nadesłali Nam liczne i tak pełne synowskiego uczucia wyrazy współubolewania,
oddania i szlachetnej a istotnej jednomy lno ci z Naszymi wskazaniami i Naszymi
yczeniami. Szczególnie pi kny i pocieszaj cy stał si dla Nas widok zgromadzonych przy
wspólnym Ojcu, o ywionych i kierowanych jakby jednym i tym samym duchem wiary,
synowskiej miło ci, szlachetnych celów, Akcji Katolickich wszystkich krajów, od
najbli szych do najbardziej odległych, gdy wyra aj bolesne zaskoczenie wobec faktu, e
Akcja Katolicka jest prze ladowan i atakowan tam, gdzie w centrum Apostolatu
Hierarchicznego, winna mie ona najwi ksz racj bytu, ta Akcja, która, zarówno we
Włoszech jak i we wszystkich cz ciach wiata, zgodnie ze sw autentyczn i istotn
definicj , zgodnie z Naszymi starannymi i bacznymi dyrektywami, którym Wy, Czcigodni
Bracia, tak szlachetnie wtórujecie, nie chce, ani mo e by niczym innym, jak udziałem i
współprac laikatu przy Apostolacie Hierarchicznym.
Wy, Czcigodni Bracia, wyrazy Naszej ojcowskiej wdzi czno ci zaniesiecie do wszystkich
Waszych i Naszych synów w Jezusie Chrystusie, którzy okazali si tak pi knie wzrosłymi w
Waszej szkole, tak dobrymi i tak pełnymi czci ku wspólnemu Ojcu, e mo emy powiedzie :
"Superabundo gaudio in tribulatione nostra" (2 Kor. 7, 4).
Wam, Biskupi wszystkich razem i ka dej z osobna diecezji tych drogich Włoch, wam
winni my nie tylko wyrazy Naszej wdzi czno ci za pociechy, jakich doznawali my przy
szlachetnym i wi tym współzawodnictwie w Waszych listach w ci gu całego ubiegłego
miesi ca, a zwłaszcza w Waszych serdecznych i wymownych depeszach w tym wła nie dniu
wi tych Apostołów, lecz winni my Wam tak e wzajemne współubolewanie w tym, co
ka dy z Was cierpiał, widz c pustosz c burz zrywaj c si nagle nad przebogato
rozkwitaj cymi i nadzieje rokuj cymi zagonami Waszej pieczy przez Ducha w.
powierzonych ogrodów duchownych, do których uprawy przyst powali cie z tak pilno ci i
z tak korzy ci dla dusz. Serca Wasze, Czcigodni Bracia, zwróciły si natychmiast do
Naszego serca, by współczu w Naszej trosce, w której, jakby w punkcie o rodkowym,
odczuwali cie zbieganie si , spotykanie si i mno enie wszystkich Waszych trosk.
Okazali cie to Nam przez dowody najbardziej jasne i pełne uczucia, a za to dzi kujemy Wam
z całego serca. Szczególnie wdzi czni jeste my Wam za jednomy lne i zaiste imponuj ce
wiadectwo, zło one przez Was, Akcji Katolickiej, a zwłaszcza Stowarzyszeniom Młodzie y,
o tym, e pozostaj one uległe i wierne Naszym i Waszym dyrektywom, które wykluczaj
wszelk polityczn działalno partyjn . A wraz z Wami dzi kujemy tak e wszystkim
zakonnikom i zakonnicom, którzy zł czyli si z Wami w tych porywach wiary i synowskiej
czci. W szczególniejszy sposób dzi kujemy Stowarzyszeniom Młodzie y wszelkich stopni, a
do najmniejszych dziewcz t - Benjaminek i a do najmniejszych chłopców, tym dro szych,
im mniejszych, w modlitwach których szczególniejsz pokładamy ufno i nadziej .
Usłyszeli cie, Czcigodni Bracia, e serce Nasze było i jest z Wami, z ka dym z Was, z Wami
cierpi i z Wami modli si , aby Bóg w niesko czonym Swoim miłosierdziu przybył Nam ku

pomocy i aby nawet to wielkie zło, jakie stary nieprzyjaciel Dobra rozp tał, doprowadziło do
nowego rozkwitu dobra a dobra wielkiego.
II.
Uczyniwszy zado obowi zkowi wdzi czno ci za pociechy w takim bólu, musimy uczyni
zado obowi zkowi, jaki z urz du apostolskiego jeste my winni prawdzie i sprawiedliwo ci.
Wielekro ju , Czcigodni Bracia, w sposób najbardziej wyra ny i bior c na siebie całkowit
odpowiedzialno za to, co mówimy, wypowiadali my si i protestowali my przeciw
kampanii fałszywych i niesłusznych zarzutów, jakie poprzedziły rozwi zanie Stowarzysze
Młodzie y i Stowarzysze Uniwersyteckich Akcji Katolickiej. Rozwi zanie dokonane drog
faktów i poczyna , które mogły da wra enie, e stosowano je wzgl dem rozległego i
niebezpiecznego wyst pnego stowarzyszenia, dotyczyło młodzie y i dzieci zapewne
najlepszych mi dzy dobrymi, czemu, radzi jeste my i po ojcowsku dumni, mo emy raz
jeszcze da wiadectwo. Mo na by powiedzie , e sami wykonawcy takich zarz dze (nie
wszyscy - daleko do tego - ale wielu z nich) odczuwali to i okazywali wkładaj c do pracy
swej tyle odczucia i uprzejmo ci, e zdawali si prosi o usprawiedliwienie ich i wybaczenie
tego, co zniewoleni byli czyni . Zdali my sobie z tego spraw , zachowuj c dla nich specjalne
błogosławie stwo.
Lecz, jakby dla bolesnego wyrównania, ile brutalno ci i gwałtów, a do bicia krwi, ile
uchybie w prasie, w słowach i czynach przeciw rzeczom i osobom, nie wył czaj c Naszej
osoby, poprzedziło, towarzyszyło i nast powało za wykonaniem niespodziewanego
zarz dzenia politycznego, które bardzo cz sto przez nie wiadomo i zło liw gorliwo
rozci gano nawet na stowarzyszenia i zwi zki, w które nie godziły wy sze zarz dzenia, a do
oratoriów dla dzieci i kongregacji Dzieci Maryi.
I wszystko to, przy akompaniamencie lekcewa enia i gwałtów, musiało dzia si z takim
udziałem członków i godeł partii, tak jednakowo od jednego do drugiego ko ca Włoch, z
takim pobła aniem ze strony Władzy i sił bezpiecze stwa publicznego, e czyni koniecznym
pomy lenie o dyspozycjach, nadeszłych z góry. Bardzo łatwo nam przypuszcza , a było
równie łatwo przewidzie , e dyspozycje te mogły były, a raczej musiały by niby z
konieczno ci przekraczane. Musieli my przypomnie te niemiłe i bolesne sprawy, poniewa
nie brakło usiłowa przekonania szerokiego ogółu, e godne po ałowania rozwi zanie tak
drogich Nam Stowarzysze odbyło si bez incydentów i prawie jako rzecz normalna.
W zupełnie jednak inny i bardziej rozległy sposób uczyniono zamach na prawd i
sprawiedliwo . Je li nie wszystkie, to z pewno ci główne fałsze i oczywiste kalumnje,
rozgłaszane przez nieprzychyln pras partyjn , pras jedynie woln , której si cz sto poleca,
lub prawie poleca, mówi wszystko i o miela si na wszystko, zostały zebrane razem w
odezwie, wprawdzie nieoficjalnej (przezorne zakwalifikowanie), i podane szerszemu ogółowi
przy pomocy najpot niejszych, jakie zna chwila obecna, rodków publikacji. Historia
prawdy i sprawiedliwo ci jest dług i smutn ; musimy jednak powiedzie z najgł bsz
gorycz , e, nawet w wielu latach ycia i działalno ci bibliotekarskiej, rzadko spotykali my
dokument tak tendencyjny i tak sprzeczny z prawd i sprawiedliwo ci w stosunku do Stolicy
wi tej, Włoskiej Akcji Katolickiej, a w szczególno ci do Stowarzysze tak ci ko
ugodzonych. Je liby my pozwolili przej spokojnie tym sprawom, to znaczy: pozwolili w
nie uwierzy , staliby my si bardziej, ni jeste my, niegodni zajmowa t wyniosł Stolic
Apostolsk , niegodni synowskiego i szlachetnego oddania, którym My my si zawsze

pocieszali i teraz wi cej, ni kiedykolwiek pocieszamy. Nasze drogie dzieci z Akcji
Katolickiej, a szczególniej ci, dzi ki Bogu tak liczni, synowie i te córki Nasze, którzy przez
bogobojn powolno wobec Naszych wezwa i wskazówek tyle ucierpieli i cierpi , tym
bardziej wysoko czcz c szkoł , z której wyro li, szkoł Boskiego Mistrza i Jego niegodnego
Namiestnika, o ile wietli ciej okazali przez sw chrze cija sk , nawet wobec gró b i
gwałtów, postaw , po której stronie znajduje si prawdziwa godno charakteru prawdziwa
siła ducha, prawdziwe m stwo i taka kultura.
Postaramy si by bardzo tre ciwi, protestuj c lekkomy lne twierdzenia wspomnianej
odezwy, mówimy lekkomy lne, aby nie powiedzie zuchwałe, twierdzenia, co do których
wiedziano, e mo na liczy na niemo liwo prawie wszelkiej kontroli ze strony szerokiego
ogółu. B dziemy tre ciwi tak e dlatego, e ju wielekro , zwłaszcza w tych ostatnich czasach
mówili my o zagadnieniach, które teraz powracaj , i słowo Nasze, Czcigodni Bracia, mogło
doj do Was, a przez Was - do Waszych i Naszych drogich dzieci w Jezusie Chrystusie tak,
jak to yczymy tak e niniejszej Encyklice.
Mówiła mi dzy innymi wspomniana odezwa, e rewelacje nieprzychylnej prasy partyjnej
zostały jakoby prawie w cało ci stwierdzone, przynajmniej w swej istocie, i to mianowicie
przez "Osservatore Romano". Prawd jest to, e "Osservatore Romano" od wypadku do
wypadku wykazywał, e tak zwane rewelacje były mniej ni wi cej jak wymy lone albo
całkowicie, albo co najmniej przy interpretowaniu faktów. Wystarczy czyta bez złej wiary i z
najskromniejsz zdolno ci rozumienia.
Mówiła jeszcze odezwa, e mieszny jest usiłowanie przedstawienia Stolicy wi tej jako
ofiary w kraju, gdzie tysi ce podró nych mog zło y wiadectwo o szacunku okazywanym
Kapłanom, Prałatom, Ko ciołowi i obrz dkom religijnym. Tak jest, Czcigodni Bracia,
usiłowanie to byłoby równie miesznym, jak usiłowanie wybicia otwartych drzwi, gdy
tysi ce go ci cudzoziemskich, których nigdy nie brak we Włoszech i Rzymie, mogły
stwierdzi osobi cie uchybienia czci, cz sto bezbo ne, blu niercze, gwałty, zniewagi,
wandalizmy popełnione wzgl dem miejsc, rzeczy i osób w całym kraju i w tej samej Naszej
Siedzibie Biskupiej, nad czym, na podstawie pewnych i cisłych informacji, nie ustawicznie
ubolewali my.
Odezwa wskazuje na "czarn niewdzi czno " Kapłanów, którzy staj przeciw partji, co
(mówi odezwa) stała si dla całych Włoch gwarancj wolno ci religijnej. Duchowie stwo,
Episkopat i ta sama Stolica wi ta nie zapoznawały nigdy, co w tych latach uczyniono dla
dobra i korzy ci Religii, owszem wielekro wyra ały za to yw i szczer wdzi czno . Ale
My i Episkopat i Duchowie stwo i wszyscy dobrzy wierni, oraz wszyscy obywatele miłuj cy
porz dek i pokój, niepokoili si , niepokoj i pełni s troski wobec nadto po piesznie
rozpocz tych systematycznych zamachów przeciw naj wi tszym i najczcigodniejszym
wolno ciom: Religii i sumienia, jakimi były zamachy przeciw Akcji Katolickiej, jej ró nym
Stowarzyszeniom, zwłaszcza stowarzyszeniom młodzie y, wobec zamachów, które dosi gły
punktu kulminacyjnego w zarz dzeniach policyjnych, skierowanych przeciw tym
stowarzyszeniom i we wskazanych ju metodach zamachów i zarz dze , które ka powa nie
w tpi , czy stanowisko, zrazu przychylne i dobroczynne, pochodziło jedynie z szczerej
miło ci i gorliwo ci do Religii. Je eli chce si mówi o niewdzi czno ci, to była ona i jest
nadal praktykowan w stosunku do Stolicy wi tej przez t parti i rz d, które, według s du
wiata całego, z przyjaznych stosunków ze Stolic wi t pozyskały w kraju i poza krajem
wzrost znaczenia i zaufania, które dla wielu we Włoszech i zagranic wydały si
nadmiernymi, podobnie jak zbyt wielk była łaskawo i zbyt wielka ufno z Naszej strony.

Gdy dokonane zostały zarz dzenia policyjne, a dokonane przy jednoczesnym i nast puj cym
za niemi stosowaniu gwałtów, uchybie czci, niew tpliwie z przyzwolenia i przy pobła aniu
władz bezpiecze stwa publicznego, wstrzymali my zarówno wysłanie Naszego Kardynała
Legata na uroczysto ci jubileuszowe w Padwie, jak i uroczyste procesje w Rzymie i we
Włoszech. Dyspozycja ta pochodziła z widocznej Naszej kompetencji, a do tej dyspozycji
widzieli my tak powa ne i nagl ce motywy, i stal si ona Naszym obowi zkiem, mimo, e
wiedzieli my, i zmuszamy przez ni uczciwych wiernych do powa nych po wi ce ,
uci liwych mo e bardziej dla Nas samych, ni dla ka dego innego. Jak, zaiste, mogłyby
mie zwykły przebieg radosne i wi teczne uroczysto ci przy takiej ałobie i takim bólu, jakie
zaci yły na sercu wspólnego Ojca wszystkich wiernych i na macierzy skim sercu wi tej
Matki Ko cioła, w Rzymie, we Włoszech, raczej w całym wiecie katolickim, jak to
natychmiast okazał powszechny i prawdziwie wszech wiatowy udział jego z Wami,
Czcigodni Bracia, na czele? Lub, jak e nie mieli my obawia si o poszanowanie i
nienaruszalno nawet osób i rzeczy naj wi tszych, bior c pod uwag postaw władz i sił
publicznych wobec tylu uchybie czci i gwałtów?
Wsz dzie, dok d doj mogły polecenia Nasze, dobrzy Kapłani i dobrzy wierni odczuli te
same wra enia i te same uczucia i tam, gdzie ich nie nastraszono, gdzie im nie gro ono, lub
gorzej sobie poczynano, dali tego wspaniałe, a dla Nas najbardziej pocieszaj ce dowody,
zast puj c uroczyste obchody godzinami modlitwy, adoracji i zado uczynienia, ł cz c si w
trosce i intencji z Ojcem wi tymi przy niewidzianym nigdy udziale ludu.
Wiemy, jaki tam, dok d dyspozycje Nasze nie mogły przyby na czas, przyj ły bieg sprawy
przy interwencji władz, co podnosi odezwa, tych samych władz, które, nieme i bierne,
asystowały ju lub wkrótce miały asystowa przy wykonaniu czynów czysto antykatolickich i
antyreligijnych, o czym odezwa nie mówi. Mówi ona natomiast, e były lokalne władze
ko cielne, które jakoby nie czuły si w stanie "nie przyj do wykonania" Naszego zakazu.
Nie znamy ani jednej lokalnej władzy ko cielnej, która by zasłu yła na obelg i obraz ,
zawarta w tych słowach. Ale wiemy, gor co nad tym ubolewaj c, o narzucaniu woli,
cz stokro przy gro bach i gwałtach, stosowanym lub zalecanym do stosowania, wzgl dem
lokalnych władz ko cielnych, wiemy o bezbo nych parodiach piewów wi tych i pochodów
religijnych, tolerowanych ku gł bokiemu bólowi wszystkich obywateli, miłuj cych pokój i
ład, a widz cych jak jedno i drugie jest obra ane, co gorsza, wła nie przez tych, co w obronie
ich maj najpowa niejszy obowi zek, a zarazem yciowy interes.
Odezwa powołuje si na tylekro stosowane porównywanie Włoch z innymi pa stwami,
gdzie Ko ciół jest istotnie prze ladowany, a wzgl dem których nie słyszano słów takich, jak
wygłoszono przeciw Włochom, gdzie (mówi odezwa) Religia została odrestaurowana.
Powiedzieli my ju , e zachowali my i zachowujemy i pami i wdzi czno wieczna za to,
co uczyniono we Włoszech dla dobra Religii, ale tak e jednocze nie nie mniej, a mo e
wi cej, dla dobra partii i rz du. Mówili my tak e i powtarzali my, e nie jest nieodzownym
(mogłoby to cz sto by szkodliwym dla zamierzonych celów), aby przez wszystkich
słyszanym i rozumianym było to, co My i ta Stolica wi ta za po rednictwem Naszych
przedstawicieli, Naszych Braci w Episkopacie, mówimy i przedstawiamy tam, gdzie tego
wymagaj interesy Religii, i w miar , jak s dzimy, e tego wymagaj , szczególnie tam, gdzie
Ko ciół jest rzeczywi cie prze ladowany.
Z niewypowiedzianym bólem widzimy rozp tane w tych Naszych Włoszech i tam nawet w
Naszym Rzymie prawdziwe i rzeczywiste prze ladowanie tego, co Ko ciół i jego Głowa
uwa aj za najczcigodniejsze i najdro sze w dziedzinie wolno ci i praw, które s wolno ci i

prawami dusz, zwłaszcza dusz młodzie y, szczególnie porzuconych przez Boskiego Stwórc i
Odkupiciela.
Jak wiadomo, ustawicznie i uroczy cie stwierdzali my i za wiadczali my, e Akcja
Katolicka, zarówno z własnej swej natury i istoty (współudział i współpraca laikatu przy
Apostolacie hierarchicznym), jak i wskutek Naszych cisłych i kategorycznych dyrektyw i
dyspozycji stoi ponad i poza wszelk polityk partyjn . Stwierdzali my zarazem i
za wiadczali my, i wykazano Nam wierne wysłuchiwanie i wypełnianie we Włoszech
Naszych dyrektyw i dyspozycji. Odezwa orzeka, jakoby twierdzenie, i by Akcja Katolicka
nie posiadała prawdziwego charakteru politycznego, jest fałszywe. Nie chcemy uwypukla
tego wszystkiego, co jest uwłaczaj cego w tym orzeczeniu, tak e dlatego, e umotywowanie,
jakie daje temu odezwa, okazuje cał fałszywo i lekkomy lno , któr by my nazwali zaiste
mieszn , gdyby wypadek ten nie był tak godnym opłakania.
Akcja Katolicka, mówi odezwa, miała faktycznie sztandary, oznaki, karty członkowskie i
wszelkie inne zewn trzne cechy partii politycznej. Tak jakby sztandary, oznaki, karty
członkowskie i podobne cechy zewn trzne nie były dzi pospolite we wszystkich krajach
wiata przy najrozmaitszych stowarzyszeniach i akcjach, nie maj cych i nie chc cych mie
nic wspólnego z polityk : sportowych i zawodowych, cywilnych i wojskowych, handlowych i
przemysłowych, szkolnych od pierwszych lat dzieci stwa, religijnych o bardzo bogobojnej i
pilnej nabo no ci i prawie dzieci cych - jak w Eucharystycznej Krucjacie Dzieci.
Odezwa odczuła cał słabo i znikorno
dodaje do niego trzy inne motywy.

podanego motywu i, jakby piesz c to odrobi ,

Pierwszym ma by , e szefowie Akcji Katolickiej byli prawie w komplecie członkami, a
nawet szefami Partii Ludowej, która była (mówi odezwa) jednym z najsilniejszych
przeciwników faszyzmu. Oskar enie to było rzucane Włoskiej Akcji Katolickiej wi cej ni
raz jeden, zawsze jednak ogólnikowo i bez podawania nazwisk. Za ka dym razem
zapraszali my do ich sprecyzowania i wymienienia nazwisk, ale na pró no. Dopiero nieco
przed zarz dzeniami wymierzonymi przeciw Akcji Katolickiej i w widocznym do nich
przygotowaniu, prasa nieprzychylna, z niemniej widocznym odwoływaniem si na raporty
policyjne, ogłosiła kilka serii faktów i nazwisk, a to z mniemanymi "rewelacjami", na które
wskazuje odezwa w swoim wst pie, i które "Osservatore Romano" jak nale y zdementował i
sprostował, a nie potwierdził, jak, wprowadzaj c w bł d szeroki ogół, twierdzi ta sama
odezwa.
Co do Nas, Czcigodni Bracia, uznali my za Nasz obowi zek do od dawna ju zebranych
informacji i do wcze niej ju poczynionych bada osobowych uzyska nowe informacje i
nowe poczyni badania. I oto, Czcigodni Bracia, pozytywne tego rezultaty. Stwierdzili my
przede wszystkim, e gdy istniała jeszcze Partia Ludowa, a nie utwierdziła si jeszcze nowa
partia, na podstawie dyspozycji ogłoszonych w r. 1919, ten, kto zajmowałby stanowiska
kierownicze w Partii Ludowej, nie mógłby zajmowa jednocze nie urz dów kierowniczych w
Akcji Katolickiej.
Stwierdzili my poza tym, Czcigodni Bracia, e wypadki byłych lokalnych wieckich
kierowników Partii Ludowej, którzy pó niej stali si lokalnymi kierownikami Akcji
Katolickiej, z pomi dzy wypadków, podanych, jake my wy ej powiedzieli, przez pras
nieprzychyln , redukuj si do czterech, powiadamy czterech. I ta, tak nieznaczna liczba, na
250 Zwi zków diecezjalnych, 4000 Sekcji m ów katolickich, oraz ponad 5000 Kół

Katolickiej Młodzie y m skiej. A winni my doda , e we wspomnianych czterech
wypadkach chodzi o osobisto ci, które nigdy nie dopuszczały do trudno ci, nie którzy za
wprost sympatyzowali z partia i mile przez parti i rz d widziani.
I nie chcemy pomin owej drugiej gwarancji apolitycznej religijno ci Akcji Katolickiej,
dobrze przez Was, Czcigodni Bracia, Biskupi Włoscy, znanej, a która polegała, polega i
zawsze polega b dzie na zale no ci Akcji Katolickiej od Episkopatu; od Was, do których
nale y wyznaczanie kapłanów "asystentów" i mianowanie "prezydentów Zwi zków
diecezjalnych", st d jasnym jest, e oddaj c Wam i poruczaj c Wam, Czcigodni Bracia,
Stowarzyszenia dotkni te zarz dzeniami, nie polecili my, ani zarz dzili my nic zasadniczo
nowego. Gdy Partia Ludowa została rozwi zana i istnie przestała, ci, co nale eli ju do Akcji
Katolickiej, kontynuowali to nale enie, poddaj c si jednak w doskonałej dyscyplinie
podstawowemu prawu Akcji. Katolickiej, to jest powstrzymuj c si od wszelkiej działalno ci
politycznej, i tak samo zrobili ci, co wtedy dopiero prosili o przyj cie.
Dla jakiej e sprawiedliwo ci i miło ci mieliby oni wszyscy by wył czeni lub nie przyj ci,
skoro wyposa eni w dane kwalifikacje, podporz dkowywali si temu prawu? Rz d i partia,
które zdaj si przypisa członkom Partii Ludowej sił tak gro n , której nale y si tak
obawia na terenie politycznym, powinni si okaza wdzi czni Akcji Katolickiej, e ich
wła nie z tego terenu usun ła, zobowi zuj c formalnie do nie rozwijania akcji politycznej, a
jedynie działalno ci religijnej.
Natomiast My, Ko ciół, Religia, wierni katolicy (i nie tylko My) nie mo emy by wdzi czni
tym, co po usuni ciu socjalizmu i masonerii, Naszych (i nie tylko Naszych) zdeklarowanych
nieprzyjaciół, na nowo ich, jak to widz i ubolewaj wszyscy nad tym, tak licznie dopuszczaj
z powrotem, tym silniejszych i nie bezpieczniejszych i szkodliwych, im bardziej ukrytych
przy jednoczesnym faworyzowaniu ich przez nowy porz dek.
O naruszeniach przyj tego zobowi zania mówiono Nam nie rzadko: damy wci nazwisk i
faktów konkretnych, zawsze gotowi interweniowa i zapobiega ; nigdy Nam nie
odpowiedziano na takie Nasze danie.
Odezwa wyst puje z doniesieniem, e znaczna cz
aktów o charakterze organizacyjnym
była szczególnie natury politycznej i nie miała nic do czynienia z "wychowaniem religijnym i
propagowaniem wiary". - Pomijaj c niekompetentny i bezwładny sposób, jakim odezwa
usiłuje wskazywa na zadania Akcji Katolickiej, wszyscy, co znaj ycie dzisiejsze i yj
nim, wiedz i nie ma zamierze i działalno ci, od najbardziej duchowych i naukowych do
najbardziej materialnych i mechanicznych, które by nie miały potrzeby organizacji i aktów
organizacyjnych, i e zarówno te akty, jak i sama organizacja nie identyfikuj si z celami
ostatecznymi ró nych zamierze i działalno ci, lecz s niczym innym, jak rodkami dla
lepszego osi gni cia celów, jakie ka de z nich dla siebie wysuwa.
Ale (ci gnie dalej odezwa) najsilniejszym argumentem, jaki mo e usprawiedliwi burzenie
katolickich kółek młodzie y, jest obrona Pa stwa, która jest wi cej ni prostym obowi zkiem
jakiegokolwiek rz du. Nie ma w tpliwo ci co do znaczenia i wagi ywotnej takiego
obowi zku i takiego prawa, dodamy jednak, poniewa ze wszystkimi, co uczciwi i rozs dni,
uznajemy i za wszelk cen chcemy stosowa t zasad , i pierwszym prawem jest: czyni
własn powinno . Ci jednak wszyscy, co przyj li i czytali t odezw , z niedowierzaniem i
najwy szym zdumieniem u miechn liby, si gdyby odezwa dodała, i z po ród Katolickich
Kółek Młodzie y 10.000 było, a raczej jest kolkami młodzie y e skiej o ogólnej liczbie

prawie 500.000 młodych panienek i dziewcz t, w czym, któ by mógł widzie serio
niebezpiecze stwo rzeczywistego zagro enia bezpiecze stwu Pa stwa? A nale y wzi pod
uwag , e tylko 220.000 zapisane s jako członkinie "rzeczywiste", ponad 100.000 jako małe
"aspirantki", ponad 150.000 - to jeszcze mniejsze "Benjaminki".
Pozostaj kółka katolickiej młodzie y m skiej, tej samej młodzie y katolickiej, któr w
partyjnych publikacjach dla młodzie y i w odczytach i w okólnikach tak zwanych hierarchów
przedstawia si i wskazuje za cel obelg i ur gowisk, (przy jakiem poczuciu odpowiedzialno ci
pedagogicznej, eby to tylko powiedzie - ka dy widzi) jako zbiorowisko tchórzów, dobrych
jedynie do noszenia wiec i recytowania Ró a ców w czasie procesji, a która, by mo e
dlatego, w tych ostatnich czasach była tylekro i z tak mało szlachetn odwag napastowan i
maltretowan a do krwi, pozostawiona bez obrony przez tych, co mogli i powinni byli strzec
jej i broni , je li nie dla czego innego, to dlatego, e, bezbronna i pokojowo usposobiona,
napastowana była przez ludzi maj cych przemoc i cz sto uzbrojonych.
Je li tu jest najsilniejszy argument usiłowanego "burzenia" (słowo, które zaiste nie
pozostawia w tpliwo ci co do intencji) Naszych drogich i bohaterskich stowarzysze
młodzie y Akcji Katolickiej, to widzicie, Czcigodni Bracia, i mo emy i musimy cieszy si ,
i argument ten ju sam przez si okazuje si niewiarogodnym i nierzeczowym. Lecz niestety,
musimy powtórzy , e "mentita est iniquitas sibi" (Psal. 26, 12) i e "najsilniejszego
argumentu" do po danego burzenia szuka nale y na innyrn terenie; walka, jaka si toczy
dzi , nie jest polityczn , lecz walk o moralno i religi ; wyra nie o moralno i religi .
Trzeba zamyka oczy na t prawd i widzie , a raczej wymy li polityk tam, gdzie nie ma
nic prócz Religii i Moralno ci, a eby doj do wniosku jak to czyni odezwa, e wytworzyła
si absurdalna sytuacja silnej organizacji na usługach mocarstwa "obcego" - "Watykanu" rzecz, na któr aden rz d tego wiata nie mógłby pozwoli .
Zasekwestrowano masowo dokumenty w wszystkich siedzibach Włoskiej Akcji Katolickiej,
przejmuje si (i to tak e si czyni) w dalszym ci gu i sekwestruje wszelk korespondencj , w
której mo na podejrze jaki zwi zek ze Stowarzyszeniami pogn bionymi, a nawet nie
pogn bionemi - oratoriami. Niech si zatem powie Nam, Krajowi, wiatu, jakie i ile jest
dokumentów polityki propagowanej i knutej przez Akcj Katolick ku niebezpiecze stwu
Pa stwa. miemy powiedzie , e ich tam nie znaleziono, o ile nie czyta i nie interpretowa
wedle zgóry powzi tych idei niesłusznych i całkowicie sprzecznych z faktami i oczywisto ci
niezliczonych dowodów i wiadectw. Gdyby w nich znaleziono dokumenty autentyczne i
godne uwzgl dnienia, pierwsi byliby my do ich uznania i wzi cia ich w rachub . Kto jednak
b dzie chciał, na przykład, pomawia o polityk , i polityk niebezpieczn dla Pa stwa, jakie
sygnalizowanie i uskar anie si na pełne nienawi ci traktowanie tylekro i w tylu miejscach,
nawet przed ostatnimi faktami, stosowane wzgl dem Akcji Katolickiej? Lub, kto oprze si na
deklaracjach narzuconych i wymuszonych, co, jak Nam stwierdzono, zdarzyło si w kilku
miejscach?
Natomiast, wła nie mi dzy zasekwestrowanemi dokumentami, znajd si niezliczone dowody
i wiadectwa gł bokiej i wytrwałej nabo no ci i religijnej działalno ci zarówno całej Akcji
Katolickiej, jak w szczególno ci Stowarzysze młodzie y i Stowarzysze akademickich.
Wystarczy czyta i ocenia , jak to My sami niezliczon ilo razy czynili my, programy,
sprawozdania, protokóły kongresów, tygodni, studiów religijnych i modlitw, rekolekcji,
praktykowania i propagowania przyst powania do Sakramentów, konferencji
apologetycznych, studjów i pracy katechetycznej, współdziałania przy inicjowaniu

prawdziwej i czystej chrze cija skiej charytatywno ci w Konferencjach
Wincentego, działalno ci i współdziałania misyjnego.

wi tego

Wobec takich faktów i takiego udokumentowania, a wi c z okiem i r k w rzeczywisto ci,
mówili my wci i jeszcze mówimy, e oskar anie Akcji Katolickiej o robienie polityki było
i jest prawdziw i zwykł kalumnj . Fakty wykazały, do czego przez t kalumni zmierzano i
co przygotowywano: rzadko w takiej skali sprawdziła si bajka o wilku i jagni ciu, a historia
nie b dzie mogła tego nie wspomina .
A do oczywisto ci pewni, e jeste my i utrzymujemy si na gruncie religijnym, nigdy my
nie wierzyli, w to, aby my mogli by uwa ani za "mocarstwo obce", zwłaszcza przez
katolików i katolików włoskich.
e dobrzy katolicy całego wiata (wiecie o tym bardzo dobrze, Czcigodni Bracia), uwa aj
Rzym za drug ojczyzn wszystkich i ka dego z nich, wynika to z racji władzy apostolskiej
Nam bardzo niegodnym przez Boga powierzonej. Nie jest jeszcze zbyt odległym dzie , gdy
pewien m
stanu, ani katolik, ani przyjazny katolicyzmowi, powiedział na pełnym
zgromadzeniu politycznym, i nie mógł uwa a za mocarstwo obce władzy, której słuchało
dwadzie cia milionów Niemców.
Na to, aby mówi dalej, e aden rz d w wiecie nie dopu ciłby do powstania sytuacji
stworzonej we Włoszech przez Akcj Katolick , trzeba albo absolutnie nie wiedzie , albo
zapomnie , e we wszystkich pa stwach wiata, a do Chin, istnieje, yje i działa Akcja
Katolicka, bardzo cz sto na laduj ca w cało ci, nawet w szczegółach, Akcj Katolick
Włosk , a cz sto jeszcze o formie i szczegółach organizacyjnych bardziej zaakcentowanych
ni we Włoszech. W adnym z Pa stw wiata nigdy Akcja Katolicka nie jest uwa an za
niebezpiecze stwo dla Pa stwa; w adnym z Pa stw wiata Akcja Katolicka nie była tak
wstr tnie prze ladowana (nie widzimy, jakie inne słowo odpowiadałoby rzeczywisto ci i
prawdzie faktów), jak w tych Naszych Włoszech i w tej samej Rzymskiej Siedzibie Biskupiej.
Jest to zaiste sytuacja absurdalna, nie przez Nas, lecz wbrew Nam stworzona.
Podj li my si , Czcigodni Bracia pracy powa nej i uci liwej, wydało si to Nam cisłym
obowi zkiem miło ci i ojcowskiej sprawiedliwo ci i w tym te duchu dokonali my jej w celu
przedstawienia we wła ciwem wietle tych faktów i prawd, które niektórzy z Naszych synów,
by mo e nie całkowicie wiadomie, postawili w fałszywem wietle ku szkodzie innych
Naszych synów.
III.
A teraz pierwsza z refleksji i konkluzji. Z tego, co my przedstawili, a wi cej jeszcze z samych
wydarze tak jak one si rozwijały, polityczna działalno Akcji Katolickiej, jawna lub
zamaskowana niech pewnych jej sekcji wzgl dem rz dów i partii, jak równie ewentualne
udzielenie schronienia i opieki pod sztandarami Akcji Katolickiej pozostałej i a dot d
oszcz dzonej partii opozycyjnej (por. Komunikat Dyrektoriatu z 4 czerwca 1931), wszystko
to jest niczym innym jak pretekstem lub zbiorem protestów, pretestem jest nawet, o mielamy
si to powiedzie , sama Akcja Katolicka, a to, co chciano i usiłowano uczyni , było: oderwa
od Akcji Katolickiej, a przez to od Ko cioła, młodzie , cał młodzie . Tak dalece jest to
słusznym, e powiedziawszy tyle o Akcji Katolickiej, skierowano to na Stowarzyszenia
Młodzie y, a nie ograniczaj c si do Stowarzysze Młodzie y Akcji Katolickiej, hała liwie
wyci gni to r k tak e do stowarzysze i dzieł czysto religijnych i odnosz cych si do

pierwszej nauki religijnej, jak Kongregacje Dzieci Maryi i Oratoria, a tak hała liwie, e cz sto
uzna trzeba niezgrabny bł d.
Ten zasadniczy punkt potwierdza si tak e szeroko i z innej strony. Potwierdza si przede
wszystkim uprzednimi licznymi twierdzeniami elementów wi cej lub mniej
odpowiedzialnych, a tak e elementów bardziej reprezentuj cych rz dy i parti , czego pełnym
komentarzem i definitywnym potwierdzeniem były ostatnie wydarzenia.
Bardziej jeszcze wyra ne i kategoryczne, powiedzieliby my solenne zarazem i gwałtowne,
potwierdzenie tego nast piło ze strony kogo , co nie tylko wszystko reprezentuje, ale i
wszystko mo e, w oficjalnej - lub mało do tego brakuje - publikacji po wi conej młodzie y,
w wywiadach, przeznaczonych do publikacji w prasie, w cz ciej dla zagranicznej ni
krajowej, a w ostatnich czasach, równie w odezwach i komunikatach dla przedstawicieli
prasy.
Natychmiast narzuca si inna nieunikniona refleksja i konkluzja. Nie brano zatem w rachub
powtarzanych zapewnie i protestów Naszych, nie brano w rachub adnych protestów i
zapewnie Waszych, Czcigodni Bracia, Biskupi Włoch, o istocie i działalno ci prawdziwej i
rzeczywistej Akcji Katolickiej i jej wi tych niepogwałcalnych prawach duszy i prawach
Ko cioła w niej reprezentowanych i uciele nionych.
Mówimy, Czcigodni Bracia, wi te i niepogwałcalne prawa duszy i prawa Ko cioła, i to jest
refleksj j konkluzj , która narzuca si bardziej ni ka da inna, poniewa jest najpowa niejsz
z po ród wszystkich innych. Ju wielekro razy, jak wiadomo, wyra ali my pogl d Nasz lub
raczej pogl d Ko cioła wi tego, na te tak wa ne i zasadnicze sprawy i nie dla Was to,
Czcigodni Bracia, mistrzowie w Izraelu, potrzeba mówi o tym wi cej, nie mo emy jednak
nie doda paru rzeczy dla tego drogiego ludu, który przy Was stoi, któremu pasterzujecie i
którym kierujecie z Bo ego mandatu, a który odt d prawie jedynie za Waszym
po rednictwem pozna mo e my l wspólnego Ojca ich dusz.
Powiedzieli my: wi te i niepogwałcalne prawa duszy i prawa Ko cioła. Idzie o prawo dusz
do pozyskiwania najwi kszego dobra duchowego pod przewodnictwem i pod kształc c
działalno ci Ko cioła, jedynego, przez Boga ustanowionego mandatariusza tego
nadnaturalnego porz dku, ugruntowanego przez Krew Boga Odkupiciela, jaki niezb dny i
obowi zkowy jest dla wszystkich dla udziału w Boskim Odkupieniu. Idzie o prawo tak
ukształtowanych dusz do uczynienia uczestnikami skarbów Odkupienia innych dusz przez
współprac przy działalno ci Apostolatu Hierarchicznego.
Otó , rozwa aj c to podwójne prawo duszy, powiemy, i czujemy si szcz liwi i dumni,
prowadz c słuszn walk o wolno sumienia, ale nie (jak nie którzy mo e przez nieuwag
s dziliby) o wolno sumienia w znaczeniu zbyt cz sto nadu ywanego dwuznacznika dla
oznaczenia absolutnej niezale no ci sumienia, rzeczy absurdalnej w duszy przez Boga
stworzonej i odkupionej.
Idzie poza tym o nie mniej niepogwałcalne prawo Ko cioła do imperatywnego zlecenia
Boskiego, poruczonego mu przez Boskiego Zało yciela, niesienia duszom, wszystkim
duszom, tych wszystkich skarbów prawdy i dobra, doktrynalnych i praktycznych, jakie On
sam przyniósł wiatu. "Euntes docete omnes gentes... docentes eos servare omnia qu cumque
mandavi vos". Id c nauczajcie wszystkie narody... nauczajcie je chowa wszystko,
comkolwiek wam przykazał (Mat. 28, 19 - 20). A jakie miejsce w tej absolutnej

powszechno ci i cało ci zlecenia powinny mie pierwsze lata i młodo , wskazaje On sam,
Boski Mistrz, Stwórca i Odkupiciel dusz, swoim przykładem i swymi słowami, szczególnie
godnymi zapami tania i szczególnie tak e buduj cymi; "Pozwólcie dziatkom przyj do mnie
i nie chciejcie im w tym przeszkadza "... "Tych maluczkich, którzy (jakby z Bo ego
instynktu) wierz we Mnie; którym zachowane jest Królestwo Niebieskie; których Aniołowie
Stró e i obro cy widz ci gle oblicze Ojca Niebieskiego; biada człowiekowi, ktoby zgorszył
jednego z tych maluczkich". "Sinite parvulos venire ad me et nolite prohibere eos... qui in me
credunt... istorum est enim regnum c lorum; quorum Angeli semper vident faciem Patris qui
in c lis est; V homini illi, per quem unus ex pusillis istis scandalizatus fuerit" (Mat. 19, 13,
nast., 18, 1 nast.). Oto my teraz w obliczu całokształtu autentycznych stwierdze i faktów nie
mniej autentycznych, które stawiaj ponad wszelk w tpliwo zamysł - ju w znacznej
cz ci wykonany - całkowitego zmonopolizowania młodzie y od najpierwszego dzieci ctwa
a do wieku dojrzałego, na całkowit i wył czn korzy partii, jednych rz dów, na podło u
ideologii, która zdecydowanie streszcza si w prawdziwej i czystej statolatrii poga skiej, a nie
mniej w pełnej sprzeczno ci z przyrodzonymi prawami rodziny, zarówno jak i z
nadprzyrodzonymi prawami Ko cioła. Powzi
zamiar i przeprowadza taki monopol,
prze ladowa , jak to od pewnego czasu zacz ło si czyni wi cej lub mniej jawnie, albo
skrycie, w tym zamiarze Akcj Katolick , razi w tym celu, jak si to ostatnio robiło, jej
Stowarzyszenia Młodzie y - jest równoznaczne prawdziwemu i rzeczywistemu
przeszkadzaniu, aby młodzie przychodziła do Jezusa, a zatem, nie przychodziła do Ko cioła,
albowiem, gdzie jest Ko ciół, tam jest Jezus Chrystus. Doszło wreszcie do wyrywania
młodzie y z łona Ko cioła i od Jezusa Chrystusa sił gwałtu.
Ko ciół Jezusa Chrystusa nie zaprzeczał nigdy praw i obowi zków Pa stwa wzgl dem
wychowania obywateli, a My sami przypomnieli my je w niedawnej Naszej Encyklice o
chrze cijanskiem wychowaniu młodzie y; praw i obowi zków niezaprzeczalnych, dopóki
pozostaj w granicach kompetencji wła ciwych Pa stwu, kompetencji, które ze swej strony
jasno s ustalone w ostatecznych celach Pa stwa, celach stanowczo nie tylko cielesnych i
materialnych, które jednak same przez si zawarte s z konieczno ci w naturalnych granicach
przestrzeni, czasu. Boski mandat powszechny, jaki Ko ciołowi Jezusa Chrystusa przez
samego Jezusa Chrystusa został nadany jako rzecz nie do ust pienia i nie do zast pienia,
rozci ga si natomiast na rzeczy wieczyste, niebia skie, nadprzyrodzone. Jest to porz dek
rzeczy, który, z jednej strony, ci le obowi zuje ka de wiadome stworzenie i któremu, z
drugiej strony, wszystkie inne porz dki winny podporz dkowa si i z nim koordynowa .
Ko ciół Jezusa Chrystusa pozostaje bez w tpienia w granicach swego mandatu nie tylko
wtedy, gdy zakłada w duszach pierwsze niezb dne zasady i pierwiastki ycia
nadprzyrodzonego, ale tak e i wtedy, gdy, zale nie od okoliczno ci i zdolno ci pojmowania,
przy pomocy rodków i sposobów, jakie uzna za słuszne, to ycie nadprzyrodzone podnosi i
rozwija tak e w celu przygotowania o wieconej i warto ciowej współpracy przy Apostolacie
Hierarchicznym. Od Jezusa Chrystusa pochodzi to uroczyste o wiadczenie, e przyszedł On
wła nie w tym celu, aby dusze miały nie tylko jaki zacz tek i pierwiastek ycia
nadprzyrodzonego. ale, aby ycie to miały w wi kszej obfito ci: "Ego veni, ut vitam habeant
et abundantius habeant" (Jan, 10, 10). I sam Jezus dał pierwsze pocz tki Akcji Katolickiej,
wybieraj c i kształc c sam w ród Apostołów i Uczniów współpracowników przy swoim
Boskim posłannictwie, przykład niezwłocznie na ladowany przez pierwszych wi tych
Apostołów, jak do wierzenia podaje Pismo wi te.
W konsekwencji zatem nieusprawiedliwionym i niegodnym imienia i wyznania katolików jest
owo uroszczenie zwykłych wiernych, którzy chc poucza Ko ciół i Jego Głow o tym, co

wystarcza i co powinno wystarcza przy wychowaniu i chrze cija skim kształtowaniu dusz,
oraz przy ochronie, dalszym rozwoju u społecze stwa, a głównie u młodzie y, zasad wiary i
jej całkowitej skuteczno ci w yciu.
Nieusprawiedliwionemu uroszczeniu towarzyszy najwyra niejsze okazanie absolutnej
niekompetencji i zupełnej ignorancji w omawianych materiach. Ostatnie wydarzenia winny
otworzy wszystkim oczy, wykazały bowiem oczywisto tego, do czego si doszło,
bynajmniej nie chroni c, lecz usuwaj c i niszcz c w wychowaniu chrze cija skim i
społecznym faktycznie prawdziw religijno . Wiecie, Czcigodni Bracia, Biskupi Włoch, z
Waszego do wiadczenia pasterskiego, jak bardzo powa nym i szkodliwym bł dem byłoby
powierzy i zezwala na wierzenie, e działalno Ko cioła rozwijana w Akcji Katolickiej i
za po rednictwem Akcji Katolickiej mogłaby by zast pion i usuni t jako zb dna przez
nauk religijn w szkołach i przez asystencj kapelanów w zale nych od partii i rz dów
stowarzyszeniach młodzie y. Bez w tpienia, i jedno i drugie jest koniecznym; bez nich szkoła
i wymienione stowarzyszenia stałyby si nieuniknione i bardzo szybko przez nieodzown ,
logiczn i psychologiczn konieczno
rzeczami poga skimi. Koniecznym zatem, ale
niewystarczaj cym, albowiem, przy owej nauce religii i owej asystencji kapelanów, Ko ciół
Jezusa Chrystusa mo e zrealizowa tylko minimum swojej sprawno ci duchowej i
nadprzyrodzonej, i to tylko na gruncie i w otoczeniu nie od siebie zale nym, zaprz tni tym
wieloma innymi materiami nauczania i wszelkimi innymi wiczeniami, na terenie i w
otoczeniu podległym władzom cz sto mało lub wcale nieprzyjaznym, a nierzadko, słowem i
przykładem ycia, wywieraj cym wpływy wr cz przeciwne.
Powiedzieli my, e ostatnie wydarzenia zako czyły, nie pozostawiaj c mo no ci w tpienia,
wykazywanie tego, e w ci gu niewielu lat zdołano nie ochroni , lecz zatraci i zniszczy
faktycznie prawdziw religijno i wychowanie, nie powiemy chrze cija skie, ale tak e
jedynie moralne i obywatelskie.
Widzieli my, rzeczywi cie, w działaniu t religijno , która buntuje si przeciw zarz dzeniom
Najwy szej Władzy Religijnej i która odmawia i zach ca do nieprzestrzegania tych
zarz dze ; religijno , która stała si prze ladowaniem i usiłowaniem zniszczenia tego, co,
jak wiadomo, Najwy sza Głowa Religii najbardziej ceni i najbardziej ma na sercu;
religijno , która o miela si i pozwala o miela na obelgi w słowie i czynie przeciw osobie
Ojca wszystkich wiernych a do wykrzykiwania Mu "precz" i " mier : prawdziwe
przygotowywanie ojcobójstwa. Podobna religijno w aden sposób nie mo e si godzi z
nauk i praktyk katolick , jest za raczej czym , co trudno wyobrazi sobie bardziej
sprzecznym i jednej i drugiej.
Sprzeczno jest powa niejsz w samej sobie i bardziej szkodliw w swych objawach, gdy
jest nie tylko sprzeczno ci faktów zewn trznie spełnionych i dokonanych, ale tak e
sprzeczno ci zasad i maksym wygłaszanych jako programowe i podstawowe.
Koncepcji, aby młode pokolenia nale ały do Pa stwa całkowicie i bez wyj tku, od
pierwszych lat a do lat dojrzałych, katolik nie mo e pogodzi z nauk katolick , podobnie,
jak nie mo e jej pogodzi z przyrodzonym prawem rodziny. Katolik nie mo e pogodzi z
nauk katolick twierdzenia, i Ko ciół, Papie , winni ograniczy si do zewn trznych
praktyk religijnych (Msza w. i Sakramenty), a reszta wychowania nale y całkowicie do
Pa stwa.

Bł dne i fałszywe nauki i maksymy, na które my tu zwrócili uwag i nad któremi my
ubolewali, wielokrotnie ju stawały przed Nami w ci gu tych ostatnich lat i, jak wiadomo,
nigdy my, z Bo pomoc , nie zaniedbali Naszego Apostolskiego obowi zku wytykania ich i
przeciwstawiania im słusznych wymaga istotnych doktryn katolickich i niepogwałcalnych
praw Ko cioła Jezusa Chrystusa, oraz wymaga prawa dusz przez Jego Bosk Krew
odkupionych.
Lecz, pomimo s dów i oczekiwa i poddawania my li, jakie z ró nych stron, nawet bardzo
godnych uwagi, do Nas nadchodziły, powstrzymali my si wci
przed formalnymi i
wyra nymi pot pieniami, zmierzaj c raczej do uwierzenia w mo liwo i do popierania z
Naszej strony porozumienia i współpracy, które dla innych wydawały si niedopuszczalnymi.
Czynili my tak, poniewa my leli my, a raczej pragn li my, aby pozostała mo liwo co
najmniej przypuszczania, e mogli my mie do czynienia z przesadnymi i sporadycznymi
twierdzeniami i działaniami elementów nie do odpowiedzialnych, krótko: z twierdzeniami i
działaniami, raczej pochodz cymi, w cz ciach podlegaj cymi zastrze eniom, od osób i
okoliczno ci, ani eli faktycznie i rzeczywi cie programowymi.
Ostatnie wydarzenia i twierdzenia, które te wydarzenia przygotowały, towarzyszyły im i
komentowały je, odsuwaj od Nas t po dan mo liwo , musimy za powiedzie , e jest si
katolikiem jedynie ze chrztu i imienia, w niezgodzie z wymaganiami imienia i samymi
zobowi zaniami przy Chrzcie wi tym, je eli przyjmuje si i rozwija program, który doktryny
swoje i zasady czyni tak sprzecznymi z prawami Ko cioła Jezusa Chrystusa i prawami dusz,
program, który groził, zwalczał i prze ladował Akcj Katolick , to znaczy to, co Ko ciół i
jego Głowa maj , jak wiadomo, za szczególnie drogie i czcigodne. Zapytujecie Nas
Czcigodni Bracia, w tym miejscu, co w wietle tego, co to poprzedza, nale y my le i s dzi
o formule przysi gi, która nawet dzieciom narzuca wykonywanie bez dyskusji rozkazów,
które, jak to widzieli my i prze ywali my, mog nakazywa - wbrew wszelkiej prawdzie i
sprawiedliwo ci - gwałcenie praw Ko cioła i duszy, samych przez si ju wi tych i
niepogwałcalnych; słu enie ze wszystkich sił, a do krwi, sprawie rewolucji, która odbiera
Ko ciołowi i Jezusowi Chrystusowi młodzie i zaprawia swoje młode siły do nienawi ci,
gwałtu, nieposzanowania, nie wył czaj c nawet osoby Papie a, jak to najdobitniej wykazały
wypadki ostatnie.
Je eli pytanie musi by postawione w tych warunkach, odpowied z punktu widzenia
katolickiego, a tak e czysto ludzkiego, jest nieuniknienie jedna, a My, Czcigodni Bracia,
mo emy tylko potwierdzi odpowied , któr cie sobie ju dali: podobna przysi ga, tak jak
ona jest, nie jest dozwolon .
I oto my wobec Naszych trosk, trosk bardzo powa nych, które, czujemy to, s tak e troskami
Waszymi, Czcigodni Bracia, Waszymi zwłaszcza, Biskupi Włoch. L kamy si wi c przede
wszystkim o tyle, tyle dzieci Naszych, chłopców i dziewcz t, zapisanych i zaopatrzonych w
karty członkowskie z ow przysi g . Litujemy si gł boko nad tyloma sumieniami,
dr czonymi w tpliwo ciami (udr ki i w tpliwo ci, jakich najpewniejsze wiadectwa
dochodz do Nas) wła nie dzi ki owej przysi dze, tak jak ona jest pomy lan , zwłaszcza po
wydarzonych faktach.
Znaj c mno ce si trudno ci doby obecnej i wiedz c, e dla wielu karta członkowska i
przysi ga s warunkiem kariery, chleba, ycia, szukali my rodka, któryby przywrócił
sumieniom spokój, redukuj c do mo liwego minimum trudno ci zewn trzne. I wydaje si
Nam, e takim rodkiem dla zaopatrzonych ju w karty członkowskie mogłoby by

zastrze enie przed Bogiem i własnym sumieniem: "z zastrze eniem praw Boga i Ko cioła",
lub "z zastrze eniem obowi zków dobrego chrze cijanina" wraz z mocnym postanowieniem
o wiadczenia, gdyby tego zaszła potrzeba, tego zastrze enia na zewn trz.
Tam, nast pnie, sk d wychodz dyspozycje i rozkazy, chcieliby my przyby z Nasz pro b ,
pro b Ojca, który pragnie dba o sumienia swoich synów w Jezusie Chrystusie, aby to
wła nie zastrze enie wprowadzone było w formuły przysi gi, je liby nie chciano uczyni
lepiej, du o lepiej, to jest zaniecha przysi gi, która sama przez si jest aktem religijnym i
zapewne nie jest na najodpowiedniejszym dla siebie miejscu: na karcie członkowskiej partii.
Starali my si mówi zarówno ze spokojem i powag , jak i z cał jasno ci , nie mo emy
jednak nie l ka si o to, czy b dziemy dobrze zrozumiani - nie mówimy: przez Was,
Czcigodni Braci, zawsze, a teraz wi cej ni kiedykolwiek tak z Nami zł czonych my lami i
uczuciami, ale przez wszystkich innych. I dlatego dodajemy, e przez to wszystko, co my
dot d powiedzieli, nie chcieli my pot pi partii i rz dów jako takich.
Zamierzali my wskaza i pot pi to, co w programie i działalno ci partii i rz dów
zauwa yli my i stwierdzili my jako sprzeczne nauce i praktyce katolickiej, a przeto nie daj ce
si pogodzi z imieniem i wyznaniem katolików. I przez to dopełnili my czcigodnego
obowi zku Urz du Apostolskiego wzgl dem wszystkich Naszych synów, nale cych do
partii, aby mogli pogodzi to z własnym sumieniem katolików.
S dzimy dalej, i jednocze nie uczynili my przysług partii i rz dom. Albowiem, jaki
interes i po ytek mog one mie w takim kraju katolickim jak Włochy, zachowuj c w
programie idee, zasady i praktyki niezgodne z sumieniem katolickim? Sumienie ludów, jak
sumienie jednostek, ko czy zawsze nawrotem do siebie samego i odszukaniem dróg
straconych z widoku na wi cej lub mniej dług chwil lub nawet zupełnie opuszczonych.
Pragniemy tak e, nawet w mierze zasługuj cej na szczególn uwag , aby nie mówiono, e
Włochy s katolickie ale antyklerykalne. Wy, Czcigodni Bracia, którzy w du ych i małych
diecezjach Włoch yjecie w ci głym kontakcie z dobr ludno ci całego Kraju, wiecie i
widzicie co dzie , jak ludno ta, o ile jest podburzan i sprowadzan z wła ciwej drogi,
dalek jest od wszelkiego antyklerykalizmu. Tym, co nieco dokładniej znaj histori Kraju,
wiadomo, e antyklerykalizm miał we Włoszech takie znaczenie i sił , jakich mu udzieliły
masoneria i liberalizm, które nim kierowały. Za Naszych za dni zgody entuzjazm, jaki
poł czył i w zachwyt wprowadził cały Kraj w dniach Umowy Latera skiej, nie pozostawiłby
antyklerykalizmowi sposobu ponownego wzmo enia si , gdyby go nie wywołano i nie
zach cano go nazajutrz po tej Umow . Potem, w ostatnich wypadkach, dyspozycje i rozkazy
wprowadziły go do akcji, a nast pnie poło yły mu kres, co wszyscy mogli widzie i
stwierdzi . Jest przeto bez adnego w tpienia, e wystarczyłoby i b dzie zawsze wystarcza
do utrzymywania go na nale nym stanowisku setna i tysi czna cz
rodków tak hojnie
zastosowanych przeciw Akcji Katolickiej i wła nie tak uwie czonych, jak to wszyscy wiedz .
IV
Inne i bardzo powa ne troski wzbudza w Nas najbli sza przyszło . Obwieszczono, i to na
bardziej ni inne oficjalnym i uroczystym posiedzeniu, natychmiast po ostatnich, dla Nas i dla
katolików całych Włoch i całego wiata najbole niejszych wydarzeniach: "niezmienne
uszanowanie dla Religii katolickiej, jej Najwy szego Naczelnika" itd. Uszanowanie
"niezmienne" a zatem to samo, bez zmian, uszanowanie, jakiego my do wiadczyli; a zatem,

to uszanowanie, które wyra ało si w na tyle rozległych na te i ohydnych zarz dzeniach
policyjnych, przygotowanych w gł bokim milczeniu bynajmniej nie jak przyjacielska
niespodzianka i niby piorun zastosowanych wła nie w przeddzie Naszej rocznicy urodzin,
okazji do tylu uprzejmo ci i dobroci ze strony wiata katolickiego, a nawet i niekatolickiego;
to samo zatem uszanowanie, jakie przeszło w te gwałty i uchybienia czci, które bez
przeszkody pozwolono popełnia . Czego wi c mo emy mie nadziej , lub, lepiej, czego nie
musimy oczekiwa ? Nic dziwnego, e pytano, czy w tym osobliwym sposobie mówienia,
pisania, wobec tych okoliczno ci i przy takiej blisko ci takich poczyna , nie było w istocie
sprzecznej ironii, bardzo smutnej ironii, któr by my z Naszej strony zaiste ch tnie
wykluczali.
W tym samym tek cie i w bezpo rednim zwi zku z "niezmiennym uszanowaniem" (a wi c
pod tym samym adresem) stawia si insynuacj "przytułku i ochrony" udzielanej resztkom
opozycjonistów partii i "poleca kierownikom dziewi ciu tysi cy "fasci" we Włoszech
działalno swoja natchn wnioskami z tej dyrektywy. Nie jeden z Was, Czcigodni Bracia,
do wiadczył ju , - podaj c Nam o tym zasmucaj ce wiadomo ci -, skutków takich insynuacji
i takich polece w podj ciu ohydnego nadzoru, donosicielstwa, gró b i gn bienia. Có wi c
Nam przygotowuje przyszło ? Czegó zatem nie mo emy i nie musimy oczekiwa (nie
mówimy obawia si , gdy boja Boga wyklucza obaw przed lud mi), je eli, jak mamy
podstawy do wierzenia, celem jest nie dozwala , aby Nasza młodzie katolicka, pod groz
ostrych kar dla kierowników, ł czyła si nawet cicho?
Co wi c, zapytujemy si ponownie, przygotowuje Nam i czym Nam grozi przyszło ?
V
W tym wła nie kra cowym stadium w tpliwo ci i przewidywa , do jakiego Nas doprowadzili
ludzie, wszelkie troski, Czcigodni Bracia, nikn i gin , a duch Nasz otwiera si przed
nadziejami wzbudzaj cymi i pocieszaj cymi ufno , albowiem przyszło jest w r ku Boga i
Bóg jest z Nami, a... "Si Deus nobiscum quis contra nos?" (Rzym. 8. 31).
Znak i oczywisty dowód pomocy i łaski Bo ej widzimy ju i odczuwamy w waszej,
Czcigodni Bracia, pomocy i współpracy. Je eli my dobrze poinformowani, powiedziano
niedawno, e obecnie Akcja Katolicka jest w r ku Biskupów i nie ma si ju czego wi cej
obawia . A dot d wszystko dobrze, bardzo dobrze, z zastrze eniem owego "czego wi cej,"
jakby przedtem było si czego obawia , i zastrze eniem owego "teraz", jakby przedtem, od
samych pocz tków Akcja Katolicka nie była zawsze istotnie diecezjaln i zale n od
Biskupów (jak My my to ju wy ej zaznaczyli) i e wła nie dlatego, głównie dlatego,
ywili my jak najwi ksze zaufanie, i dyrektywy Nasze wykonano i popierano. Z tego
powodu, poza wzgl dem przyrzeczenia niezawodnej pomocy Bo ej, pozostajemy i
pozostaniemy zawsze w najbardziej ufnym spokoju, nawet gdyby ucisk, powiedzmy wła ciwe
słowo: prze ladowanie, miał trwa dalej i wzmaga si . Wiemy, e jeste cie, a i Wy o tym,
Czcigodni Bracia, wiecie, Naszymi Bra mi w Episkopacie i Apostołowie; wiemy, i Wy
wiecie, e jeste cie nast pcami tych Apostołów, których wi ty Paweł nazywał słowem
zawrotnej szczytno ci: "gloria Christi" (2 Kor. 8. 23); wiecie, e nie człowiek miertelny,
cho by był głow Pa stwa czy Rz du, lecz Duch wi ty wyznaczył was na posterunki
wskazane przez Piotra do kierowania Ko ciołem Bo ym. O tych i tylu innych wi tych i
szczytnych rzeczach, które Was, Czcigodni Bracia dotycz , widocznie nie wie i zapomina ten,
który uwa a i nazywa was, Biskupów Włoch, "urz dnikami Pa stwa", od których zreszt

jasno odró nia Was i oddziela ta forma przysi gi, jak wypada wam składa Monarsze, gdy
mówi i zastrzega wyra nie: "jak przystoi Biskupowi Katolickiemu".
Wielk nast pnie i zaiste niezmierna pobudk do dobrej nadziei jest jeszcze dla Nas ogromny
chór modłów, jakie Ko ciół Jezusa Chrystusa ze wszystkich stron wiata wznosi do Boskiego
Zało yciela i Jego Naj wi tszej Matki za sw widom Głow , Nast pc Piotra, wtedy
wła nie, gdy, dwadzie cia wieków temu, prze ladowanie dotkn ło osob samego Piotra;
modłów wi tych pasterz y i ludu, duchowie stwa i wiernych, zakonników i zakonnic,
dorosłych, młodzie y i dzieci; modłów w najbardziej doskonałej i skutecznej formie wi tych
nabo e stw i komunii eucharystycznych, suplikacji, adoracji, zado uczynie ,
spontanicznych ofiarowa si i znoszonych po chrze cija sku cierpie ; modłów, których
odgłos, we wszystkich tych dniach i natychmiast po smutnych wypadkach, dochodził Nas
pocieszaj cy, i nigdy tak mocno i tak pocieszaj co, jak w ten wi ty i uroczysty dzie pami ci
Ksi t Apostołów, w którym za zrz dzeniem Bo ej Dobroci mo emy zako czy t Nasza
Encyklik .
Modlitwie przez Boga wszystko jest przyrzeczone: je li to nie b dzie pogod i spokojem
porz dku odnowionego, b dzie cierpliwo ci chrze cija sk we wszystkich, wi t odwag ,
niewymown rado ci cierpienia z Jezusem i dla Jezusa, z młodzie i dla młodzie y, tak
przez Niego umiłowanej, a do ukrytej w tajemnicy Serca Bo ego godziny, niezawodnie
najbardziej stosownej dla sprawy prawdy i dobra.
A poniewa po tylu modłach mo emy na wszystko mie nadziej , i poniewa wszystko jest
mo liwym dla Boga, który wszystko obiecał modlitwie, mamy ufn nadziej , e zechce On
o wieci umysły dla prawdy i skieruje wol ku dobremu, a jednocze nie ku Ko ciołowi
Bo emu, który nie zaprzecza Pa stwu niczego, co do Pa stwa nale y: wychowania i
chrze cija skiego kształtowania młodzie y nie dla ludzkiego upodobania, lecz z Bo ego
mandatu, czego zatem musi zawsze da i zawsze na nowo b dzie musiał
da z
wytrwało ci i nieust pliwo ci , która ani usta , ani ugi si nie mo e, albowiem nie
pochodzi z upodobania albo wyrachowa ludzkich, albo ludzkiej ideologii, zmiennych w
zale no ci od ró nych czasów i miejsc, lecz z Bo ego polecenia, które nie mo e by
gwałcone.
Co wzbudza w Nas jeszcze ufno i nadziej , to dobro, jakie bez w tpienia byłoby skutkiem
uznania tej prawdy i tego prawa. Ojciec wszystkich odkupionych, Wikariusz tego
Odkupiciela, który, nauczywszy i poleciwszy wszystkim miło
nieprzyjaciół, umarł,
przebaczaj c tym, co Go krzy owali, nie jest i nie b dzie nigdy nieprzyjacielem kogokolwiek,
a tak samo czyni b d wszyscy dobrzy i prawdziwi Jego synowie katolicy, którzy chc
pozosta godnymi tego imienia; nie mog oni jednak nigdy podziela , przyjmowa lub
popiera zasad i norm my li i czynów, sprzecznych prawom Ko cioła i dobru dusz, a przeto
sprzecznym prawom Boga.
O ile bardziej ni nie daj cy si zmniejszy rozdział umysłów i woli byłaby po dan
pokojowa i spokojna wspólnota my li i uczu , która przez szcz sn konsekwencj nie
mogłaby nie wyrazi si płodn współprac wszystkich ku prawdziwemu dobru wspólnemu
dla wszystkich, i to ku szczeremu poklaskowi katolików całego wiata, zamiast, jak to si
obecnie dzieje, ku jego naganie i niezadowoleniu.
Błagamy Boga o wszelkie miłosierdzie za wstawiennictwem Jego Naj wi tszej Matki, która
wła nie u miecha si do nas w wielowiekowej Swej chwale, i wstawiennictwem wi tych

Apostołów Piotra i Pawła, aby pozwolił nam wszystkim ujrze , co czyni wypada, i dał moc
do wypełnienia tego.
Niech Błogosławie stwo Nasze Apostolskie, zapowied i r kojmi wszelkich Błogosławie stw
Bo ych, spłynie na Was, Czcigodni Bracia, na Wasze Duchowie stwo, na Wasz lud,
i pozostanie zawsze z Wami.
Rzym, z Watykanu, w Uroczysto
PIUS PP. XI

. Apostołów Piotra i Pawła, 29 czerwca 1931.

