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ENCYKLIKA PIUSA XII 
O �W. ANDRZEJU BOBOLI 

Invicti athletae Christi 
 

W trzechsetn� rocznic� m�cze�stwa �w. Andrzeja Boboli Papie� Pius XII ogłosił 
w dniu 16 maja 1957 roku encyklik�, która wysławia heroiczn� miło�� i zapał apostolski 
�w. Andrzeja, a na zako�czenie daje szereg praktycznych wskaza�, jak jego zasady 
wciela� w �ycie codzienne. Jest to jedyny w historii papieski dokument tej rangi 
po�wi�cony w cało�ci jednemu �wi�temu! 
 
 
Słowo wst�pne z pierwszego maszynopisowego wydania tłumaczenia polskiego encykliki. 

Dnia 16 maja 1957 r. upłyn�ło 300 lat od chwili, kiedy niezmordowany Apostoł 
Polesia, polski jezuita, �w. Andrzej Bobola został w niesłychanie okrutny sposób um�czony 
za wiar� przez schizmatyckich Kozaków w Janowie (30 km na zachód od Pi�ska). Po 33-ch 
�yciorysach pióra ró�nych autorów opisuj�cych Jego �ycie, m�cze�stwo i kult, napisanych w 
ró�nych j�zykach, gruntown�, na �cisłych danych naukowych opart� monografi� �wi�tego 
opracował zmarły w 1955 r. ks. Jan Poplatek TJ (Kraków 1936). Na gruntownej pracy ks. 
Poplatka, bardzo chlubnie ocenionej przez uczonych Bolandystów, oparły si� wszystkie 
pó�niejsze obcoj�zyczne �yciorysy �wi�tego, opublikowane w zwi�zku z kanonizacj� �w. 
Andrzeja Boboli (17 IV 1938).  

Kanonizacja �w. Andrzeja, oraz francuskie, angielskie, włoskie i w innych j�zykach 
wydane �yciorysy �wi�tego, rozsławiły imi� tego najwy�szym zaszczytem ko�cielnym 
ozdobionego Polaka - Jezuity po całym �wiecie.  

Ostatnia encyklika Ojca �w. Piusa XII skierowana nie tylko do Polski, ale do całego 
�wiata, przypomniała całemu Ko�ciołowi w słowach jak najbardziej uroczystych posta� tego 
bohatera Chrystusowego i stawiła go jako wzór nieugi�tego trwania przy wierze �w. nawet za 
cen� �ycia własnego. Za t� encyklik� winni�my najgł�bsz� wdzi�czno�� Ojcu �w., bo nie 
zwykłym listem okoliczno�ciowym, jak w podobnych okazjach zwykł to czyni�, ale listem 
okólnym, skierowanym do całej hierarchii ko�cielnej i ogółu wiernych, rozsławił zarówno 
naszego Rodaka, jak i nasz� Ojczyzn�, która tutaj w najbardziej oficjalnym dokumencie 
Stolicy Apostolskiej została nazwana antemurale christianitatis a jako tytuł najwi�kszej 
naszej chwały podkre�lono to, �e Polska była zawsze wierna. Zaznaczył przy tym Ojciec �w., 
i� to jest nasz� misj� dziejowa, przeznaczon� nam przez Opatrzno��.  

�w. Andrzeja nazwał Ojciec �w. ozdob� i chlub� narodu i stawił go jako wzór 
niezłomnej wiary i m�stwa nieustraszonego wszystkim wiernym na całym �wiecie. - Ks. A. 
Bober TJ  
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Encyklika 
 

 
     Do Czcigodnych Braci Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, 
Biskupów i innych Ordynariuszy Miejsca �yj�cych w pokoju i 
jedno�ci ze Stolic� Apostolsk� - w trzechsetn� rocznic� chwalebnego 
m�cze�stwa �w. Andrzeja Boboli.  
 
Pius XII Czcigodnym Braciom - z pozdrowieniem i Apostolskim 
błogosławie�stwem. 
 

Jest naszym gor�cym pragnieniem, �eby wszyscy po całym �wiecie uczestnicy 
chlubnego miana katolików, a zwłaszcza ci synowie ukochanej przez nas polskiej ziemi, dla 
których niezwyci��ony bohater Chrystusowy Andrzej Bobola jest chlub� i wspaniałym 
wzorem chrze�cija�skiego m�stwa, w trzechsetn� rocznic� jego zgonu pobo�nym sercem i 
umysłem rozwa�yli jego m�cze�stwo i jego �wi�to��.  

Nie chcemy wi�c pomin�� tej pami�tnej chwili, która złotymi zgłoskami zapisana jest 
w rocznikach Ko�cioła, �eby nie wspomnie� o jego �yciu i cnocie i �eby tak Wam, Czcigodni 
Bracia, jak wiernym waszej pasterskiej pieczy zawierzonym, przez to ogólne pismo nie 
wskaza� w nim przykładu, który by ka�dy wedle swojego stanu i zawodu mógł obra� za 
przedmiot na�ladowania. W�ród innych chlubnych przymiotów przede wszystkim błyszczy w 
Andrzeju Boboli cnota wiary, której moc, zasilana łask� Bo��, z biegiem lat tak w jego duszy 
zakorzeniła si� i rozrosła, �e nadała �yciu jego osobliw� cech� i dodała mu odwagi do 
m��nego podj�cia m�cze�stwa.  

W �yciu jego całkiem osobliwie �wieci ta prawda, któr� Apostoł narodów uj�ł w 
słowa: "A mój sprawiedliwy z wiary �y� b�dzie"1. Cokolwiek bowiem czy to do wierzenia, 
czy do pełnienia uczynkiem podaje katolicki Ko�ciół, on cał� sił� brał sobie do serca i jak 
najochotniej starał si� wykona�. Dlatego od samego pocz�tku usiłował poskromi� i do ładu 
doprowadzi� te nieporz�dne skłonno�ci, które po smutnym upadku pierwszego rodzica 
zwykły m�ci� nasz� natur� i do złego j� poci�ga�, a obok tego pracował z niesłabn�cym 
nigdy zapałem nad tym, �eby dusz� swoj� przyozdobi� we wszystkie chrze�cija�skie cnoty.  

I 
	ycie �w. Andrzeja 

Urodził si� w roku 1591 w Sandomierskiej ziemi z rodziców wybitnych szlachetno�ci� 
rodu, ale znamienitszych jeszcze cnot� i stało�ci� katolickiej wiary. Obdarzony bystrym i 
skłonnym do dobrego umysłem, odebrawszy ju� w domu od najwcze�niejszego dzieci�stwa 
zacne i chrze�cija�skie wychowanie, oddany został do szkół Towarzystwa Jezusowego, gdzie 
wnet zabłysn�ł niewinno�ci� i serdeczn� pobo�no�ci�.  
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Lata przygotowania 

Maj�c w sercu dla blasków i pró�no�ci �wiatowych tylko pogard�, zapragn�ł gor�co 
"lepszych darów"2 i niezadługo, jako dziewi�tnastoletni młodzieniec, wst�pił jak najochotniej 
do nowicjatu Towarzystwa w Wilnie, by móc bezpieczniej post�powa� drog� doskonało�ci 
ewangelicznej.  

Maj�c w pami�ci to tak wa�ne upomnienie Chrystusowe: "Je�li kto chce i�� za mn�, 
niech si� zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzy� swój, i niech mnie na�laduje"3, 
zabrał si� najgorliwiej, do nabycia chrze�cija�skiej pokory przez wzgard� samego siebie. A 
poniewa� z natury miał pewn� skłonno�� do wyniosło�ci i niecierpliwo�ci oraz odrobin� 
uporu, wydał samemu sobie nieubłagan� walk�. Przez t� wa1k� wzi�ł niejako krzy� 
Chrystusowy na ramiona i szedł z nim na Kalwari�, aby u jej szczytu osi�gn�� zarazem przy 
łasce Bo�ej t� doskonało�� upragnionej i gor�cymi modlitwami wyjednywanej pokory, przez 
któr� dochodzi si� do wszystkich blasków �wi�tobliwo�ci chrze�cija�skiej. Nosił bowiem w 
sercu to przem�dre zdanie �w. Bernarda, �e "obudowa duchowna nie mo�e d�wiga� si� 
inaczej, jak na mocnym fundamencie pokory"4. Ponadto płon�ł najgor�tsz� miło�ci� Boga i 
bli�nich, tote� nie było dla niego wi�kszej rozkoszy, jak sp�dza�, o ile tylko mógł, długie 
godziny przed Naj�wi�tszym Sakramentem i wszelkiego rodzaju nieszcz��liwym przychodzi� 
z pomoc�. Boga, a nie siebie, miłował nade wszystko i w my�l ustaw Zało�yciela swego 
zakonu, starał si� wszystko wył�cznie kierowa� do Jego chwały. Poj�ł on wi�c gł�boko i w 
�ycie wprowadził zalecenie wspomnianego wy�ej �wi�tego Doktora: "Tego tylko pragnijmy, 
który sam jeden pragnienie zaspokaja"5.  

Nic wi�c dziwnego, �e ten szermierz Chrystusowy, tylu darami niebieskimi 
ubogacony, tak wielkie poło�ył zasługi na polu apostolskiej pracy i tak obfite a zbawienne 
zbierał z niej owoce. A poniewa� wysiłki jego zmierzały przede wszystkim do utrzymania, 
wzmocnienia i zabezpieczenia katolickiej wiary, ju� jako wychowawca młodzie�y w Wilnie i 
potem w innych miastach oddawał si� cały nauczaniu podstaw wiary, przy czym rozbudzał w 
młodych sercach kult Eucharystii i gor�ce nabo�e�stwo do Naj�wi�tszej Panny.  

Kiedy za� po kilku latach, w dzie� uroczystej kanonizacji �wi�tego Ignacego Loyoli i 
Franciszka Ksawerego, otrzymał godno�� kapła�sk�, to sobie przede wszystkim wzi�ł do 
serca, �eby nie szcz�dz�c �adnych trudów, przez kazania i misyjne wyprawy wsz�dzie 
szerzy� katolick� wiar� i to wiar� �yw�, w dobre uczynki bogat�.  

Walka z wrogami Ko�cioła 

A �e we wschodnich zwłaszcza cz��ciach kraju zagra�ało wierze wielkie 
niebezpiecze�stwo od odszczepie�ców, którzy usiłowali na wszelki sposób oderwa� wiernych 
od jedno�ci Ko�cioła i swoimi bł�dami ich zarazi�, na rozkaz swoich przeło�onych udał si� 
Andrzej w te wła�nie strony i tam po miastach, miasteczkach i wioskach ju� to przez kazania, 
ju� tu przez prywatne rozmowy, a zwłaszcza, przez urok swej �wi�to�ci i przez płomienny 
zapał apostolski zachwian� u wielu katolików wiar� od bł�dnych naleciało�ci oczy�cił, na 
mocnych podstawach oparł i na powrót doprowadził do jedynej Chrystusowej owczarni. A nie 
poprzestaj�c na samym pod�wigni�ciu i umocnieniu słabn�cej lub upadłej wiary, wsz�dzie - 
gdzie tylko mógł - rozbudzał �al za grzechy, łagodził niezgody i rozterki, wprowadzał na 
powrót dobre obyczaje, tak �e miejsca, przez które wzorem Boskiego Mistrza "czyni�c 
dobrze" przechodził, zaczynały jakby pod tchnieniem wiosny niebia�skiej wydawa� �liczne 
kwiaty i owoce cnoty. Dlatego te�, jak to przechowało si� w pami�ci, zarówno wierni, jak i 
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schizmatycy nadali mu charakterystyczn� nazw�, "duszochwata", czyli łowcy dusz 
nie�miertelnych.  

Jak wi�c ten niestrudzony apostoł Chrystusowy sam �ył wiar� i najgorliwiej szerzeniu 
wiary si� oddawał, tak nie zawahał si� dla obrony tej wiary ojczystej �ycie swoje odda�. 

W�ród niezliczonych prze�ladowa�, z jakimi spotykała si� zawsze katolicka wiara, na 
szczególne wspomnienie zasługuje ten gwałtowny a nieludzki ucisk prawdziwego Ko�cioła, 
jaki zapanował koło połowy XVII wieku we wschodnich stronach kraju nawiedzonych 
najazdem kozackim. Cała w�ciekło�� naje�d�ców zwróciła si� głównie na katolików i ich 
pasterzy oraz na misyjnych pracowników, tak dalece, �e w całym kraju mo�na było widzie� 
zburzone ko�cioły, popalone klasztory, ciała pomordowanych kapłanów i wiernych, ogóln� 
ruin� i rozbicie wszystkiego, co �wi�te.  

M�cze�stwo 

Andrzej Bobola, który mógł przyzna� si� �miało do tego wyznania �w. Bernarda: "Nic 
[...] mi nie jest obce z tego, co jest Bo�e"6, nie l�kaj�c si� ani �mierci, ani katuszy, zapalony 
miło�ci� Bo�� i bli�nich wszedł dobrowolnie w te gro�ne stosunki, aby na wszelki sposób 
ratowa� przed wyrzeczeniem si� wiary tych, których odszczepie�cy bł�dami swoimi starali 
si� usidli�, oraz by niezmordowanie umacnia� wszystkich w wyznawaniu Chrystusowej 
prawdy. Stało si� jednak, �e 16 maja 1657 roku, w samo �wi�to Wniebowst�pienia Pa�skiego, 
został pochwycony w okolicy Janowa przez wrogów katolickiego imienia. Pojmanie to, jak 
domy�la� si� mo�na, nie wywoływało w nim trwogi, ale raczej niebia�sk� rado��, wiemy 
bowiem, �e zawsze m�cze�stwa pragn�ł i nigdy nie tracił z pami�ci tych słów Boskiego 
Zbawiciela: "Błogosławieni jeste�cie, gdy wam ur�gaj� i prze�laduj� was, i gdy z mego 
powodu mówi� kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie si� i radujcie, albowiem wasza 
nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prze�ladowali proroków, którzy byli przed wami"7.  

Wzdryga si� dusza na wspomnienie wszystkich tych m�k, które bohater Chrystusowy 
z niezłomnym m�stwem i nieugi�t� wiar� przecierpiał. "Po obiciu kijami i dotkliwych 
policzkach, przywi�zany sznurem do konia, ci�gniony był przez je�d�ca na powrozie m�cz�c� 
i krwaw� drog� a� do Janowa, gdzie czekała go ostatnia katusza. W tej m�ce dorówna 
M�czennik polski najchlubniejszym zwyci�zcom, jakich czci katolicki Ko�ciół. Zapytany, czy 
jest łaci�skim ksi�dzem, odparł Andrzej: `Jestem katolickim kapłanem. W tej wierze si� 
urodziłem i w niej te� chc� umrze�. Wiara moja jest prawdziwa i do zbawienia prowadzi. Wy 
powinni�cie �ałowa� i pokut� czyni�, bo bez tego w waszych bł�dach zbawienia nie 
dost�picie. Przyjmuj�c moj� wiar�, poznacie prawdziwego Boga i wybawicie dusze swoje'"8.  

Te słowa nie tylko nie pobudziły zbrodniarzy do lito�ci, ale wprawiły ich w tak� 
w�ciekło��, �e z niesłychanym okrucie�stwem zacz�li stosowa� do �ołnierza Chrystusowego 
najsro�sze m�ki. "Powtórnie obity biczami, na wzór Chrystusa uwie�czony został dotkliwym 
spowiciem głowy, policzkami straszliwie sponiewierany i zakrzywion� szabl� zraniony upadł. 
Niebawem wyrwano mu prawe oko, w ró�nych miejscach zdarto mu skór�, okrutnie 
przypiekaj�c rany ogniem i nacieraj�c je szorstk� plecionk�. I na tym nie koniec: obci�to mu 
uszy, nos i wargi, a j�zyk wyrwano przez otwór zrobiony w karku, ostrym szydłem ugodzono 
go w serce. A� nareszcie niezłomny bohater około godziny trzeciej po południu, dobity 
ci�ciem miecza, doszedł do palmy m�cze�skiej, zostawiaj�c wspaniały obraz 
chrze�cija�skiego m�stwa"9.  
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Jak niezwyci��ony M�czennik w purpurze krwi własnej z wielkim triumfem przyj�ty 
został w niebie, tak i na ziemi podany został przez Ko�ciół do czci i na�ladowania wszystkim 
wiernym, zarówno dla osobliwego blasku jego �wi�to�ci, jak dla zadziwiaj�cych znaków, 
którymi Bóg t� �wi�to�� za�wiadczał i stwierdzał. W roku bowiem 1853 czcigodnej pami�ci 
Poprzednik Nasz Pius IX zaliczył go w poczet Błogosławionych, a w roku 1938 bezpo�redni 
Nasz Poprzednik Pius XI uroczy�cie pomi�dzy �wi�tych go wprowadził.  

II 
Przykład M�czennika 

Uwa�ali�my za wskazane krótko i tre�ciwie przedstawi� w tej encyklice główne 
zarysy �wi�to�ci Andrzeja Boboli, by wszystkie po całym �wiecie dzieci Ko�cioła nie tylko 
spogl�dały na niego z podziwem, ale z podobn� wierno�ci� starały si� na�ladowa� czysto�� 
jego nauki katolickiej, niezłomn� jego wiar� i to m�stwo, z jakim a� do m�cze�skiego ko�ca 
walczył o cze�� i chwał� Chrystusow�. Niech wszyscy wedle waszych, Czcigodni Bracia, 
polece� i wskazówek, w�ród tych zwłaszcza obchodów z trójwiekow� rocznic� m�cze�stwa 
zwi�zanych, rozwa�aj� gł�boko wzniosłe jego cnoty i budz� w sobie poczucie obowi�zku 
wst�powania w jego �wi�te �lady.  

Współczesne bł�dy 

Dzi�, co jest dla Nas powodem wielkiego bólu, w niejednym kraju wiara katolicka ju� 
to omdlewa i podupada, ju� to prawie zupełnie wygasa. Nauka Ewangelii niemałej liczbie 
ludzi jest nieznana, u innych za�, co gorsza, spotyka si� z zupełnym odrzuceniem pod 
pozorem, �e jest całkowicie obca tym, którzy id�c z post�pem czasu, urabiaj� sobie 
przekonanie, �e na ziemi bez Boga, tj. przez własny rozum i przez własne siły wszystko, 
czym �yj� i przez co działaj�, posi��� mog�, swoj� moc� podbijaj�c pod swoj� wol� i władz�, 
dla po�ytku i rozwoju ludzko�ci, wszystkie pierwiastki i �ywioły tej ziemi. Inni znów do tego 
d���, �eby z dusz ludzi prostych i nieuczonych albo te� takich, którzy ju� dotkni�ci s� zaraz� 
bł�dów, wyrwa� do ostatka t� wiar� chrze�cija�sk�, która dla rozmaitych biedaków jest w tym 
�miertelnym �yciu jedyn� pociech� i w tym celu zwodz� ich obietnicami jakiego� 
nadzwyczajnego szcz��cia, które w tym ziemskim wygnaniu jest dla nas zupełnie 
niedost�pne. Dok�dkolwiek bowiem oczy obróci i d��y� zaczyna ludzka społeczno��, je�eli 
od Boga odchodzi, nie tytko nie osi�ga upragnionego spokoju i zgody, ale wpada w tak� 
rozterk� i niepokój, jak człowiek trawiony gor�czk�, oddaj�c si� pogoni za bogactwem, za 
wygodnym i przyjemnym �yciem, które wył�cznie sobie ceni, chce pochwyci� co�, co przed 
ni� ci�gle ucieka i buduje na tym, co si� zapada. Albowiem bez uznania Najwy�szego Boga i 
Jego �wi�tego prawa nie mo�e istnie� w�ród ludzi �aden ład, ani �adne prawdziwe szcz��cie. 
Brakuje bowiem podstawy zarówno do prywatnego, jak i do nale�ycie prowadzonego 
społecznego �ycia. A ponadto, jak Wam dobrze wiadomo, Czcigodni Bracia, tylko niebieskie 
wiekuiste, a nie znikome i przemijaj�ce dobra tej ziemi, mog� duszy przynie�� pełne 
nasycenie.  

I dlatego te� twierdzi� nie mo�na, co wielu zuchwale i lekkomy�lnie rozpowiada, �e 
nauka chrze�cija�ska przygasza �wiatło naturalnego ludzkiego rozumu, kiedy - przeciwnie - 
dodaje mu blasku i siły, bo go od pozorów prawdy odwraca a kieruje na pole szerszych i 
wy�szych rozumie�. Nie mo�na wi�c mie� Boskiej ewangelii, tj. nauki Chrystusowej, któr� 
Ko�ciół katolicki z powołania i obowi�zku swego wykłada, za co� wstecznego i pokonanego 
dzisiejszym post�pem, ale za co� �ywego i �ywotnego, co samo jedno mo�e wskaza� ludziom 
pewn� i prost� drog� do sprawiedliwo�ci, do prawdy i do wszelkiej cnoty oraz zabezpieczy� 
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ich spokój i zgod� wzajemn�, dodaj�c ich prawom i instytucjom społecznym silne i 
nienaruszalne podpory.  

Kto to wszystko roztropnie rozwa�y, łatwo zda sobie spraw�, czemu Andrzej Bobola 
ch�tnie i m��nie podj�ł tyle prac, tyle cierpie�, �eby w�ród swoich ziomków zachowa� 
nienaruszon� wiar�, a obyczaje ich na takie pokusy i niebezpiecze�stwa nara�one od 
zgubnych podst�pów obroni� i niezmordowanie według zasad chrze�cija�skiej cnoty urobi�.  

Zadanie kapłanów i �wieckich 

Skoro za�, jak powiedzieli�my ju�, Czcigodni Bracia, wiara katolicka i dzisiaj w wielu 
stronach wystawiona jest na powa�ne niebezpiecze�stwa, nale�y j� wszelkimi siłami broni�, 
wykłada� i szerzy�. W tej wielkiej i tak doniosłej pracy powinni Wam by� pomoc� nie tylko 
słudzy ołtarza, którzy to z obowi�zku usilnie czyni� maj�, ale i �wieccy katolicy, na tyle 
szlachetni i ofiarni, �eby nie l�kali si� stan�� do pokojowej walki o Bo�� chwał�. Im 
zuchwałej ludzie nienawidz�cy Boga i nauki chrze�cija�skiej wyst�puj� przeciw Chrystusowi 
i zało�onemu przeze� Ko�ciołowi, tym gorliwiej powinni nie tylko kapłani, ale wszyscy 
katolicy i �ywym słowem i przez pisma rozpowszechni� w�ród ludu, a najbardziej przez 
�wietlany przykład �ycia swego im si� przeciwstawia�, zachowuj�c zawsze poszanowanie dla 
osób, ale staj�c m��nie w obronie prawdy. A cho�by w tej pracy spotka� ich miały ró�ne 
przeciwno�ci, oraz utrata czasu i mienia, niech nigdy nie cofaj� si� wstecz, chowaj�c zawsze 
w pami�ci to słowo: m��ne działanie i znoszenie cierpienia jest dziełem tej cnoty 
chrze�cija�skiej, której sam Bóg najwy�sz� zapłat�, tj. wiekuiste szcz��cie obiecuje. A 
pami�ta� trzeba, �e w tej cnocie, je�li rzeczywi�cie chcemy j� coraz bardziej ku doskonało�ci 
kierowa�, zawsze znajdzie si� odrobina m�cze�stwa. Nie tylko, bowiem krwi rozlewem 
wydajemy Bogu �wiadectwo naszej wiary, ale i m��nym a wytrwałym opieraniem si� 
pokusom oraz wielkoduszn� ofiar� z siebie i ze wszystkiego, co mamy, zło�on� Temu, który 
tu jest naszym Stwórc� i Odkupicielem, a w niebie b�dzie kiedy� nie ko�cz�c� si� rado�ci�.  

Niech�e, wi�c, wszyscy jako we wzór wpatruj� si� w m�stwo �wi�tego M�czennika 
Andrzeja Boboli. Niech nieugi�t� jego wiar� i sami zachowuj� i na wszelki sposób broni�. 
Niech tak na�laduj� jego apostolsk� gorliwo��, �eby starali si� najusilniej, stosownie do 
swego stanu, Królestwo Chrystusowe na ziemi umacnia� i we wszystkich kierunkach 
rozszerza�.  

Odezwa do Narodu Polskiego 

Je�eli za� te ojcowskie Nasze zlecenia i pragnienia kierujemy do wszystkich Pasterzy 
�wi�tego Ko�cioła i do ich owczarni, najbardziej zwraca si� my�l nasza do tych, co w 
polskich stronach �ycie p�dz�. Skoro bowiem Andrzej Bobola z ich narodu wyszedł i ich 
ziemi� nie tylko blaskiem rozlicznych cnót, ale i krwi� m�cze�sk� u�wietnił, jest on dla nich 
wspaniał� ozdob� i chlub�. Niech�e wi�c id�c za jego �wietlanym przykładem nadal broni� 
ojczystej wiary przeciw wszystkim niebezpiecze�stwom, niech usiłuj� obyczaje do norm 
chrze�cija�skich dostosowa�, niech to sobie maj� mocnym przekonaniem za najwi�ksz� 
chwał� swojej Ojczyzny, je�eli przez nieugi�te na�ladowanie niezachwianej cnoty przodków 
to osi�gn�, �eby Polska zawsze wierna była dalej "przedmurzem chrze�cija�stwa". Zdaje si� 
bowiem wskazywa� "historia, [...] jako �wiadek czasów, �wiatło prawdy [...] i nauczycielka 
�ycia"10, �e Bóg t� wła�nie rol� narodowi polskiemu przeznaczył. Niech�e wi�c m��nym i 
stałym sercem usiłuj� t� rol� wypełni�, unikaj�c wrogich podst�pów i zwalczaj�c przy 
pomocy łaski Bo�ej wszystkie przeciwno�ci i próby. Niech spogl�daj� na nagrod�, jak� Bóg 
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obiecuje tym wszystkim, co nie szcz�dz�c wysiłków z najwy�sz� wierno�ci� i gor�c� miło�ci� 
�yj�, działaj� i walcz� dla zachowania i rozszerzenia na ziemi Bo�ego Królestwa pokoju.  

Przy tej sposobno�ci, przez słowa tej encykliki nie mo�emy nie zwróci� si� wprost do 
wszystkich bardzo nam drogich synów Polski, zwłaszcza do tych �wi�tych kapłanów, którzy 
dla imienia Jezusa Chrystusa cierpienia i utrapienia ponie�li. Post�pujcie nadal m��nie, ale z 
t� odwag� chrze�cija�sk�, która idzie w parze z roztropno�ci� i z t� m�dro�ci�, która umie 
bystro patrze� i przewidywa�. Wiar� katolick� i jedno�� zachowujcie. Wiara niech b�dzie 
przepasaniem bioder waszych11; niech ona głoszona b�dzie po całym �wiecie12, niech dla was 
i dla wszystkich b�dzie tym "zwyci�stwem, które zwyci��a �wiat"13. A czy�cie to wszystko 
"patrz�c na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i j� wydoskonala. On to zamiast rado�ci, 
któr� mu obiecywano, przecierpiał krzy�, nie bacz�c na jego ha�b�, i zasiadł po prawicy tronu 
Boga"14.  

Tak post�puj�c i to osi�gni�cie, �eby wszyscy �wi�ci, osobliwie ci, co z waszego rodu 
wyszli, z tego wiekuistego szcz��cia jakim si� obecnie ciesz�, wraz z Królow� Polski, Bo�� 
Rodzicielk� Maryj�, na was i na ukochan� Ojczyzn� wasz� łaskawie spogl�dali, by 
opiekowa� si� ni� i jej broni�.  

	eby si� to szcz��cie zi�ciło, pragniemy gor�co, Czcigodni Bracia, by�cie wszyscy ze 
wszystkimi wiernymi całego �wiata, zwłaszcza w czasie obchodu tej wiekowej rocznicy, 
gor�ce do Boga zanosili pro�by, by raczył łaskawie obfitsze dary i pociechy osobliwie tym 
zsyła�, którzy w wi�kszych niebezpiecze�stwach �y� musz� i ci��szych na drodze Bo�ej 
doznaj� trudno�ci.  

Przez te same jednomy�lne pro�by starajmy si� i to u miłosierdzia Bo�ego wybłaga�, 
�eby wreszcie zapanował w�ród wszystkich narodów upragniony pokój i �eby �wi�te prawa 
oraz zadania Ko�cioła, które te� prawdziwemu dobru ludzkiego społecze�stwa jak najbardziej 
słu��, znalazły u wszystkich nale�ne uznanie i na prawnej drodze wsz�dzie a szcz��liwie 
weszły w �ycie.  

By do tego wszystkiego jak najrychlej doszło, z waszymi modłami ł�czymy nasze 
najgor�tsze pro�by i udzielamy Wam, Czcigodni Bracia, oraz całemu chrze�cija�skiemu 
ludowi na zadatek łask Bo�ych i na znak �yczliwo�ci ojcowskiej, płyn�cego z gł�bi serca 
Apostolskiego błogosławie�stwa.  

Rzym, Bazylika �w. Piotra, dnia szesnastego miesi�ca maja - w trzechsetn� rocznic�, 
kiedy to �w. Andrzej Bobola otrzymał palm� m�cze�stwa - w roku 1957 a dziewi�tnastym 
Naszego Pontyfikatu. 
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