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PIUS X

E SUPREMI APOSTOLATUS

Do  Patriarchów,  Prymasów,  Arcybiskupów,  Biskupów  i  innych
Ordynariuszy  miejsca  pozostających  w  łasce  i  jedności  ze  Stolicą
Apostolską.
Czcigodni  Bracia,  pozdrowienie  i  Apostolskie  błogosławieństwo.

POWODY OBAW PAPIEŻA PRZED OBJĘCIEM NAJWYŻSZEGO
URZĘDU

1. Zwracając się do Was po raz pierwszy ze słowem z tej najwyższego
apostolstwa stolicy,  na którą z niedoścignionych wyroków Bożych
zostaliśmy wywyższeni, poczytujemy za zbyteczne przypominać, ile
łez  wyleliśmy  i  jak  gorąco  staraliśmy  się  oddalić  od  Siebie  ten
straszny  ciężar  Pontyfikatu.  Jakkolwiek  bowiem  nierówni  wcale
zasługami,  możemy  jednak,  zdaje  się,  zastosować  zupełnie  do
Naszego położenia te wyrazy, w których św. Anzelm skarżył się, gdy
wbrew woli i  pomimo oporu był zmuszony do przyjęcia zaszczytu
biskupstwa. Tak tedy dla okazania, w jakim to stanie umysłu i woli,
przyjęliśmy  ten  największy  ciężar  pasterzowania  w  owczarni
Chrystusowej,  możemy  wygłosić  te  same  jęki  boleści,  które  i  on
roztaczał. "Świadkami są - powiada - moje łzy, łkania i jęki, które
wychodzą z głębi serca mego, a których nie pomnę, bym kiedy był
wydawał z jakiejkolwiek żałości, aż do dnia dzisiejszego, w którym,
zdawało  się,  spadł  na  mnie  ten  ciężki  los  biskupstwa
Kantauryjskiego. Nie mogli nie zauważyć tego ci, którzy w dniu tym
oglądali  oblicze  moje...  Podobny  barwą  raczej  umarłemu,  niż
żywemu, bladłem z przerażenia i bólu. Wyborowi też temu, a raczej
gwałtowi, dotąd, mówiąc szczerze, sprzeciwiałem się, o ile mogłem.
Jednak chcąc nie chcąc, wyznać już muszę, że wyroki Boże z dniem



każdym coraz silniej opierają się mym wysiłkom, tak iż nie widzę, iż
mógłbym się od nich w jakiś sposób uchylić. Stąd też pokonany nie
tyle ludzką, ile Bożą przemocą, na którą nie ma rady, czuję, że nic mi
nie pozostaje innego nad to, żebym po tylu modłach i  staraniach,
aby, o ile to możliwe, minął mnie ten kielich, abym z niego nie pił,
zrzekając się własnego sądu i woli, na sąd i wolę Boga całkowicie się
oddał..."  (1).

2. Nie brakło też Nam, zaiste, wielu i wielkich powodów do Naszego
oporu.  Obok  tego  bowiem,  iż  dla  niedostateczności  Naszej  nie
uznawaliśmy się w żaden sposób za godnych zaszczytu Pontyfikatu;
kogoż  by  nie  wstrząsnęło  wyniesienie  na  następcę  tego,  który,
rządząc  Kościołem  z  wielką  mądrością  przez  lat  prawie  26,  taką
zajaśniał  bystrością  umysłu,  takim  blaskiem  cnót  wszelkich,  iż
zjednał sobie podziw nawet u przeciwników i uwiecznił swą pamięć
dziełami nieprzemijającymi?

3. Dalej, pomijając wiele innych rzeczy, przerażał nas nad wyraz stan
najopłakańszy ludzkości w tych czasach. Komuż bowiem jest tajne,
że społeczeństwo ludzkie toczy dziś niemoc głęboka, straszniejsza od
wszelkich innych z czasów dawniejszych, która, potężniejąc z dnia
na dzień i trawiąc je doszczętnie, popycha je do zagłady? Jaka to jest
choroba,  rozumiecie  to,  Czcigodni  Bracia:  odwrócenie  się  i
odstępstwo  od  Boga;  nad  to  bowiem,  zaiste,  nie  ma  nic
zgubniejszego, wedle słów Proroka: "Bo oto giną ci, którzy od Ciebie
odstępują"  (Ps  73,  27).  Uważaliśmy  przeto  za  nasz  obowiązek,
płynący z powierzonej Nam godności pontyfikalnej, zapobiec temu
nieszczęściu;  poczytywaliśmy  bowiem  za  skierowany  do  Nas  ten
rozkaz: "Daję ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, byś
wyrywał i obalał, byś niszczył i burzył, byś budował i sadził" (Jer 1,
10); wszakże przekonani najzupełniej o Naszej słabości, obawialiśmy
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się  przyjąć  na  się  zadanie,  tak  pełne  trudności,  a  zarazem  nie
cierpiące zwłoki.

PROGRAM PONTYFIKATU

4. Skoro  jednak Bogu podobało  się  podnieść  Naszą  niskość  do tej
wysokości władzy, czerpiemy otuchę w Tym, który Nas umacnia, a
wsparci na mocy Bożej, przykładając rękę do dzieła, oświadczamy,
że w sprawowaniu pontyfikatu to jest Naszym celem jedynym, abym
"w Chrystusie wszystko naprawił" (Ef 1, 10),  aby, mianowicie był:
"wszystko  i  we  wszystkich  Chrystus"  (Kol  3,  11).
Znajdą się z pewnością ludzie, którzy, mierząc rzeczy Boskie miarą
ludzką,  będą  się  starali  dociekać,  jakie  też  są  najskrytsze  myśli
Naszej duszy, aby je wyzyskać dla celów ziemskich, dla zamiarów
stronniczych. Aby im odjąć wszelką tego nadzieję, objawiamy im z
całą stanowczością, że nie pragniemy być niczym innym i przy Bożej
pomocy niczym innym dla społeczności ludzkiej nie będziemy, jeno
służebnikiem  Boga,  którego  władzę  przedstawiamy.  Sprawa  Boża
Naszą jest sprawą: dla niej postanowiliśmy poświęcić wszystkie siły
Nasze i  nawet życie samo. Gdyby przeto kto pragnął mieć od nas
jakie zawołanie, które by dążność duszy Naszej streszczało, to jedno
zawsze mówimy: "Naprawić wszystko w Chrystusie!"

LUDZIE  WALCZĄC  Z  BOGIEM  UBÓSTWIAJĄ  SAMYCH  SIEBIE

Przy  podjęciu  i  przeprowadzaniu  tego  wspaniałego  dzieła  dodaje
Nam  najżywszej  otuchy  pewność,  że  tu  będziemy  mieli  ochotną
współpracę was wszystkich. Gdybyśmy o tym wątpili, musielibyśmy
niesłusznie  uważać,  że,  albo,  nie  pojmujecie  tej  walki
świętokradzkiej,  którą  dziś,  rzec  można,  na  każdym  miejscu



wszczyna się  i  prowadzi  przeciw Bogu;  albo też,  że  was ta walka
wcale nie obchodzi. Bowiem, zaprawdę, przeciwko swemu Stwórcy
dziś "wzburzyli się poganie, a ludzie rozmyślali próżne rzeczy" (Ps 2,
1), tak, iż ogólny prawie podnosi nie zgrzyt nieprzyjaciół Boga: "Idź
precz  od  nas!"  (Hiob  21,14).  Stąd  to  w  wielu  ludziach  zamarła
wszelka cześć dla Boga wiecznego, stąd to w urządzeniach życia tak
publicznego,  jak i  prywatnego pomija  się  dziś  zupełnie  Jego wolę
najwyższą: owszem, wszelkimi siłami i wszelkim podstępem dąży się
już do tego, żeby wyrugować nawet pamięć na Boga, samo nawet
Jego  pojecie.

5. Kto  się  istotnie  nad  tym  zastanowi,  ten  się  musi  słusznie
zatrwożyć,  czy  czasem  ta  przewrotność  umysłów  nie  jest  pewną
próbką  i  już  jakby  początkiem  nieszczęść,  które  są  przeznaczone
czasom  ostatecznym;  czy  czasem  "syn  zatracenia"  (2  Tes  2,  3),  o
którym mówi Apostoł, nie przebywa już na tej ziemi. Z taką przecież
zuchwałością,  z  taką  wściekłością  napada  się  wszędzie  na  religię,
zwalcza  się  dowody  wiary  objawionej,  dąży  się  uporczywie  do
zerwania  po  prostu  wszelkich  węzłów  człowieka  z  Bogiem!
Natomiast człowiek sam - a jest to właściwie według tego samego
Apostoła  oznaka  właściwa  Antychrysta  -  z  najwyższą
lekkomyślnością  wtargnął  na  miejsce  Boga,  wywyższając  się  nad
wszystko, co zwą Bogiem; do tego stopnia, że, jakkolwiek nie może
wyniszczyć  w  sobie  doszczętnie  samego  pojęcia  Boga,  jednak,
odrzuciwszy  powagę  Jego  majestatu,  uczynił  sobie  z  tego  świata
widzialnego świątynię własną, w której sam ma być od wszystkich
ubóstwiany.  "Zasiądzie  w  świątyni  Boga  dowodząc,  że  sam  jest
Bogiem" (2 Tes 2, 4).

6. Jaki zaś obrót weźmie ta walka ludzi słabych z Bogiem, o tym
żaden  człowiek  rozsądny  nie  ma  wątpliwości.  Zapewne,  może
człowiek,  nadużywając  swej  wolności,  naruszyć  prawo  i  obrazić



majestat  Stwórcy wszechrzeczy;  atoli  zwycięstwo zawsze jest  przy
Bogu:  owszem,  nawet  porażka  jest  tym  bliższa,  im  zuchwalej
człowiek, pewny tryumfu, powstaje. Bóg sam nas o tym ostrzega w
Piśmie św. "Zamyka mianowicie oczy na grzechy ludzkie" (Mdr 11,
23), jakoby zapominając o swej potędze i wielkości: rychło jednak po
tym pozornym cofnięciu się, "ocucony niby mocarz, któremu wino sił
dodało" (Ps 78, 65), "potłucze głowy nieprzyjaciół swoich" (Ps 68, 22);
aby poznali wszyscy, że "królem wszystkiej ziemi jest Bóg" (Ps 67, 8) i
"aby poganie wiedzieli, że są tylko ludźmi" (Ps 9, 21).

POWSZECHNE PRAGNIENIE POKOJU

7. To  wszystko,  Czcigodni  Bracia,  wyznajemy,  tego  wszystkiego
spodziewamy  się  z  wiarą  niewzruszoną.  Ale  to  nie  przeszkadza,
abyśmy także, każdy wedle swego działu, nie mieli współpracować w
przyśpieszeniu sprawy Bożej i to nie tylko w modlitwie wytrwałej:
"Powstań  Panie,  by  człowiek  nie  triumfował"  (Ps  9,  20)  ale,  co
ważniejsze,  broniąc  słowem  i  czynem,  w  jasności  dziennej,
najwyższej władzy Boga nad ludźmi i nad całym stworzeniem, oraz,
żądając aby Jego prawo i  moc władania były święcie  uznawane i
zachowywane. Tego znów wymaga nie tylko obowiązek, płynący z
porządku  rzeczy  naturalnego,  ale  także  i  dobro  ogólne.  Kogóż
bowiem, Czcigodni Bracia, nie ogarnie bojaźń i boleść na ten widok,
jak  większa  część  ludzi,  podczas  gdy  nie  bez  słuszności  wielbi  się
postępy  ludzkości,  walczy  między  sobą  tak  zaciekle,  że  zdaje  się,
jakoby  wszyscy  walczyli  ze  wszystkimi?  Pragnienie  pokoju
przepełnia z pewnością każde serce, nie ma też człowieka, któryby
gorąco go nie wzywał. Ale pragnąc pokoju, po wyrzeczeniu się Boga,
jest  niedorzecznością:  gdzie  bowiem  nie  ma  Boga,  stamtąd  znika
sprawiedliwość,  ze  zniknięciem  zaś  sprawiedliwości  przepada  cała
nadzieja pokoju: "Dziełem sprawiedliwości będzie pokój" (Iz 32, 17).



Wiadomo  nam,  wprawdzie,  że  nie  mało  jest  ludzi,  którzy,
powodowani  miłością  pokoju  -  czyli,  jak  się  mówi  -  spokojności
porządku, łączą się i zrzeszają w stowarzyszenia i stronnictwa, które
zwą  stronnictwami  porządku.  Czcze  nadzieje  i  trudy  stracone!
Istnieje  tylko  jedno  stronnictwo  porządku,  które  jest  zdolne
przywrócić  spokój  wśród  panującego  zamętu:  jest  to  stronnictwo
tych, którzy trzymają z Bogiem. Konieczne jest przeto popierać je, o
ile  można  więcej  ludzi  do  niego  wprowadzać,  jeżeli  kieruje  nami
zamiłowanie pokoju publicznego.

DOPROWADZIĆ LUDZKOŚĆ DO BOGA.

8. Tego wszakże powrotu ludów do majestatu i władzy Bożej nie da
się inaczej osiągnąć, Czcigodni Bracia, jakkolwiek byśmy gorliwie o
to się starali, tylko przez Jezusa Chrystusa. Upomina nas pod tym
względem Apostoł: "Albowiem fundamentu, innego nikt założyć nie
może, oprócz tego, który jest założony, którym jest Chrystus Jezus"
(1 Kor 3, 11). On to bowiem jest jedyny, "którego Ojciec poświęcił i
posłał  na  świat"  (J  10,  36)  "który  jest  odblaskiem  Jego  chwały  i
odbiciem  Jego  istoty"  (Hbr  1,  3),  prawdziwy  Bóg  i  prawdziwy
człowiek, bez którego nikt nie może poznać Boga jak należy, gdyż
"nikt nie zna Syna tylko Ojciec: ani Syna nikt nie zna, tylko Syn i ten,
komu Syn zechce  objawić  (Mt  11,  27).  Stąd  wynika,  że  naprawić
wszystko  w  Chrystusie  znaczy  to  samo,  co  nawrócić  ludzi  do
posłuszeństwa Bożego. Należy więc nam skierować nasze usiłowania
do  tego,  abyśmy  rodzaj  ludzki  zawrócili  do  panowania
Chrystusowego:  po  dokonaniu  tego,  wróci  już  do  Boga  samego.
Mówimy do Boga, nie do tego bóstwa bezwładnego i obojętnego na
sprawy ludzkie, jakiego wymyśliły majaczenia materialistów, ale do
Boga żywego i prawdziwego, jednego z natury, troistego w osobach,
twórcy  świata,  rządcy  najmędrszego  wszechrzeczy,  prawodawcy



najsprawiedliwszego, który karze złe uczynki, ale też jest rychły w
nagradzaniu cnoty.

9. Drogi zaś, prowadzącej do Chrystusa, nie trzeba odszukiwać: jest
nią  Kościół.  Słusznie  przeto  mówi  Chryzostom:  "Kościół  jest  twą
nadzieją, Kościół twym zbawieniem, Kościół twą ucieczką" (2). Na to
istotnie założył go Chrystus, nabywszy go za krwi swojej cenę; na to
powierzył  mu swą  naukę  i  przepisy  swego  zakonu,  obsypując  go
jednocześnie skarbami łaski Boskiej do uświęcenia i zbawienia ludzi.
Otóż  widzicie,  Czcigodni  Bracia,  do  czego się  w końcu sprowadza
zadanie, włożone tak na Nas, jak i na was: abyśmy ludzkość, która
błąka się poza mądrością Chrystusową, zawrócili do posłuszeństwa
Kościołowi;  Kościół  zaś  odda  ją  Chrystusowi,  Chrystus  wreszcie  -
Bogu. Jeżeli tego dokonamy przy Bożej pomocy, wówczas będziemy
mogli sobie powinszować, że nieprawość ustąpiła miejsce prawości, i
uszczęśliwieni usłyszymy "głos wielki  na niebie mówiący: teraz się
stało  zbawienie,  i  moc,  i  królestwo  Boga  naszego  i  zwierzchność
Chrystusa jego" (Ap 12, 10).  Aby zaś skutek odpowiedział naszym
pragnieniom,  koniecznym  jest  dołożyć  wszelkich  starań,  aby
wszelkimi środkami i wysiłkami wykorzenić zupełnie ten okropny i
przerażający  występek,  cechujący  nasze  czasy,  że  człowiek
przywłaszcza  sobie  miejsce  Bogu  należne;  przywrócić  odwieczną
godność najświętszym prawom i radom Ewangelii; podnosić wysoko
prawdy, głoszone przez Kościół i streszczające jego naukę o świętości
małżeństwa,  o  wychowaniu  i  nauczaniu  młodzieży,  o  władaniu  i
użyciu  dóbr  doczesnych,  o  obowiązkach  tych,  którzy  zarządzają
sprawami  publicznymi;  przywrócić  wreszcie  należną  równowagę
między  różnymi  warstwami  społecznymi,  odpowiednio  do  praw  i
urządzeń  chrześcijańskich.  Takie  są  zasady,  które,  posłuszni  woli
Bożej, zamierzamy zastosować podczas Naszego Pontyfikatu i które
zastosujemy  z  całą  energią.  Do  was  należy,  Czcigodni  Bracia,
współdziałanie  naszym  poczynaniom  swą  świętością,  swą  nauką,
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swym doświadczeniem, a nade wszystko, swą gorliwością o chwałę
Bożą, nie szukając nic innego, oprócz tego, aby we wszystkim "był
Chrystus ukształtowany" (Gal 4, 19).

POTRZEBA KSZTAŁCIĆ ŚWIĘTYCH KAPŁANÓW

10. Przechodząc dalej do środków, którymi mamy posiłkować się dla
osiągnięcia  tak  wielkich  celów  zdaje  się  prawie  zbyteczne  je  tu
wymieniać:  rzucają  się  bowiem same w oczy.  Pierwszym waszym
zadaniem to być powinno,  abyście  kszałtowali  Chrystusa w tych,
którzy  z  obowiązku  powołania  swego  mają  Go  w  innych
kształtować. Mamy tu na myśli kapłanów, Bracia Czcigodni, którzy
bowiem  są  w  wyższych  święceniach,  pamiętać  mają,  iż  pośród
ludów, między którymi są postanowieni, tą samą mają misję, jaką
Paweł  otrzymał,  wedle  tego  własnego  w  tych  czułych  wyrazach
świadectwa:  "dzieci  moje,  oto  ponownie  w  bólach  was  rodzę,  aż
Chrystus w was się ukształtuje" (Gal 4, 19). Jakże jednak ci podołają
w spełnieniu tego zadania,  jeśli  naprzód sami w Chrystusa się nie
obloką? A nie obloką się tak, by mogli zastosować do siebie słowa
Apostoła: "Teraz zaś już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus" (Gal
2,  20);  "Dla  mnie  bowiem  żyć  -  to  Chrystus"  (Flp  1,  21).  Toteż,
jakkolwiek do wszystkich wiernych stosuje się zachęta "aż dojdziemy
wszyscy do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni
Chrystusa" (Ef 4, 13), to jednakże w sposób szczególny dotyczy ona
tego,  który  spełnia  posługiwanie  kapłańskie,  który  też  jest
mianowany  "drugim  Chrystusem",  niewątpliwie  nie  dla  udziału
jedynie  we  władzy  Chrystusowej,  ale  też  dla  naśladowania  Jego
czynów, przez które ma odbijać w sobie obraz Chrystusowy.

11. Wobec  tego,  Czcigodni  Bracia,  jakaż  ogromna  ma być  wasza
piecza  wokół  ćwiczenia  kleru  we  wszelkich  kierunkach
uświątobliwienia!  Tej  to  pieczy  powinny ustąpić  miejsca  wszelkie



inne  troski.  Dlatego  też  najwyższym  staraniem  waszym  być
powinno, abyście dobrze urządzili seminaria i nimi kierowali, aby w
nich  jednocześnie  kwitła  czystość  nauczania  obok  świętości
obyczajów. Poczytujcie każdy seminarium za pociechę serca swego i
dla jego pomyślności nie zaniedbajcie najmniejszej rzeczy, jaką był
Sobór Trydencki z wielką przezornością postanowił. Kiedy zaś zbliży
się  czas,  iż  klerycy  będą  mieli  przyjmować  święcenia,  nie
zapominajcie, proszę was, o tym, co Paweł przepisał Tymoteuszowi:
"Na nikogo rąk pośpiesznie nie wkładaj" (1 Tym 5, 22); dobrze o tym
przeświadczeni, że zwykle tacy będą wierni, jacy są ci, których do
kapłaństwa  dopuszczacie.  Przeto  też  nie  oglądajcie  się  pod  tym
względem na żadnego rodzaju korzyści prywatne: baczcie jedynie na
Boga, na Kościół, na dobro dusz wieczne, abyście, wedle ostrzeżenia
Apostoła, "nie byli uczestnikami grzechów cudzych" (1 Tym 5, 22).
Dalej konieczne jest, aby młodzi kapłani, opuszczający seminarium,
nie  byli  pozbawieni  waszej  opieki.  Z  głębokości  duszy  Naszej
zaklinamy was, abyście często przyciskali ich do swego serca, które
powinno płonąć ogniem niebieskim, abyście ich zagrzewali i zapalali,
ażeby pożądali  tylko Boga i  dobra dusz.  My zaś,  z  Naszej  strony,
Czcigodni Bracia, będziemy nad tym czuwali z całą usilnością, żeby
osoby duchowne  nie  ulegały  ponętom pewnej  nowej  i  zwodniczej
wiedzy, w której nie czuć Chrystusa, a która za pomocą argumentów
okraszonych i  podstępnych dąży do zasiania błędów racjonalizmu
lub  półracjonalizmu,  do  strzeżenia  się  przed  którymi  już  Apostoł
upominał  Tymoteusza,  pisząc:  "Strzeż  depozytu  wiary,  unikając
światowej  czczej  gadaniny  i  przeciwstawnych  twierdzeń  rzekomej
wiedzy, jaką obiecując niektórzy odpadli od wiary" (1 Tym 6, 20-21).
Nie  mamy  wszakże  zamiaru  przez  to  odmawiać  pochwały  tym
spomiędzy młodszych kapłanów, którzy prowadzą studia naukowe
we wszelkich dziedzinach mądrości, aby się stać tym zdolniejszymi
do bronienia prawdy i odpierania napaści nieprzyjaciół wiary. Nie



możemy jednak zataić, owszem, najgłośniej to wyznajemy, że zawsze
będziemy  oddawali  pierwszeństwo  tym,  którzy,  nie  lekceważąc
bynajmniej  nauk  duchownych  i  świeckich,  przede  wszystkim
wszakże  poświęcają  się  potrzebom duszy,  spełniając  te  obowiązki,
które są odpowiedniejsze dla kapłana, o chwałę Bożą gorliwego. "W
sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieprzerwany ból" (Rzym 9,
2)  gdy  widzimy,  że  i  do  naszych  czasów  stosuje  się  owa  skarga
Jeremiasza: "Maleństwa o chleb błagały, a nie było, kto by im łamał"
(Lm 4,  4).  Nie  brak bowiem kapłanów,  którzy,  idąc za  pociągiem
upodobań  własnych,  zużywają  swą  dzielność  na  sprawy  raczej
powierzchowne,  niż  głębszej  użyteczności:  a  znów  niewielu  jest
takich, którzy by, za przykładem Chrystusowym, stosowali do siebie
owe słowa Proroka: "Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie
namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom
głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał
wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana" (Łuk 4, 18-19).

NAUCZAJCIE PRAWD WIARY !

12. Otóż komu to być może niewiadomym, Czcigodni Bracia, że, byle
człowiek  kierował  się  tylko  rozumem  i  wolną  wolą,  to
najskuteczniejszą  drogą  do  przywrócenia  rządów  Bożych  nad
duszami jest nauczanie religijne? Iluż to jest z pewnością takich, co
to  nienawidzą  Chrystusa,  brzydzą  się  Kościołem  i  Ewangelią,
bardziej ze względu na nieznajomość, aniżeli ze względu na złości, o
których dałoby się rzec: "Ci zaś temu bluźnią, czego nie znają" (Jud
10). Taki zaś stan duszy spotyka się nie tylko u ludu i w warstwach
najniższych, łatwych do uwiedzenia na drogę błędu, ale nawet i w
warstwach  wykształconych,  owszem,  nawet  wśród  tych,  którzy,
zresztą,  posiadają  wykształcenie  wcale  nie  zwyczajne.  Stąd  to  u
wielu  osłabienie  wiary.  Gdyż  niepodobna  przypuścić,  że  wiara



słabnie  z  postępem wiedzy,  ile  raczej  z  braku wiadomości;  tak,  iż
gdzie  większy  brak  wiadomości,  tam  też  się  spostrzega  szersze
odstępstwo  od  wiary.  Dlatego  też  to  Chrystus  polecił  Apostołom:
"Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody" (Mat 28, 19).

MIŁUJCIE !

13. Aby zaś znów z tego apostolstwa i gorliwości w nauczaniu można
było zbierać spodziewane owoce i aby we wszystkich ukształtowany
był Chrystus, niech o tym pamięta dobrze każdy, Czcigodni Bracia,
że nie ma nic dzielniejszego nad miłość. Albowiem "Pan nie był w
wichurze" (1 Krl 19, 11). Na próżno spodziewano by się, że pociągnie
dusze do Boga gorliwość  zgorzkniała;  owszem -  surowe gromienie
błędów, gwałtowne karcenie wad prowadzi nieraz raczej ku szkodzie,
aniżeli  ku  pożytkowi.  Wprawdzie  upominał  Apostoł  Tymoteusza:
"wykaż błąd,  poucz,  podnieś  na duchu" -  dodawał jednak: "z  całą
cierpliwością" (2 Tym 4, 2). Tego też, zaiste, nauczał nas Chrystus
swym  przykładem.  "Pójdźcie  -  czytamy,  jak  mówił,  -  do  mnie
wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię"
(Mat 11, 28). Przez "utrudzonych" zaś i "obciążonych" rozumiał nie
innych, tylko tych, którzy byli w niewoli błędu i grzechu. Jakaż to
była  w  tym  Mistrzu  łaskawość,  jaka  łagodność,  jaka  litość  nad
stroskanymi  wszelkiego  rodzaju!  Serce  Jego  odmalował  wiernie
Izajasz w tych słowach: "Sprawiłem, że Duch Mój na Nim spoczął.
Nie będzie wołał ni podnosił głosu. Nie złamie trzciny nadłamanej,
nie  zgasi  knotka  o  nikłym płomieniu"  (Iż  42,  1-3).  Ta  zaś  miłość,
cierpliwa i  łaskawa (por.  1  Kor 13,  4)  ma się  rozciągać nawet  na
naszych  nieprzyjaciół  i  prześladowców.  "Błogosławimy,  gdy  nam
złorzeczą - świadczył o sobie Paweł - znosimy, gdy nas prześladują"
(1  Kor  4,  12).  Wydają  się  oni  może  gorszymi,  niż  są  w  istocie.



Stosunki  towarzyskie,  uprzedzenia,  cudze  rady  i  przykłady,  a
wreszcie  nieszczęsne  względy  ludzkie  popchnęły  ich  do  obozu
bezbożnych: wola ich jednak nie jest jeszcze tak zepsuta, jak to w
siebie wmówić pragną. Dlaczegóż więc nie moglibyśmy mieć nadziei,
że płomień miłości  chrześcijańskiej  rozproszy ciemności,  zalegające
takie dusze, a zarazem wniesie tam światło i pokój Boży? Opóźni się
może nieraz skutek naszych trudów: miłość jednak nigdy nie nuży
się  oczekiwaniem,  gdyż  wie,  że  Bóg  przyrzekł  swą  nagrodę  nie
skutkom osiągniętym w trudach, lecz dobrej woli.

WSPÓŁPRACA  ZE  ŚWIECKIMI  POD  PRZEWODNICTWEM
BISKUPÓW

14. Daleka wszakże jest  od Nas myśl,  Czcigodni  Bracia,  jakoby w
całej tej ciężkiej sprawie odnowienia w Chrystusie wszystkich ludów
mieliście  pozostawać  bez  pomocników,  tak  wy  sami,  jak  i  wasze
duchowieństwo.  Wiemy  dobrze,  że  "Bóg  każdemu  z  osobna  dał
rozkazanie o bliźnim swoim" (Syr 17, 12). Zatem nie tylko kapłani,
ale  i  wszyscy bez wyjątku wierni  mają współpracować w sprawie
Bożej  i  dusz  ludzkich:  rozumie  się,  nie  na  własną  rękę  i  nie  we
własnym  kierunku,  lecz  zawsze  pod  kierownictwem  i
przewodnictwem  biskupów;  albowiem  przewodzić,  nauczać  i
kierować w Kościele  nie  dano nikomu poza wami,  "których Duch
Święty  ustanowił  abyście  rządzili  Kościołem  Bożym"  (Dz  20,  28).
Rzecz  to  jest  bowiem  od  dawna  uznana  i  pobłogosławiona  przez
naszych Poprzedników, że katolicy, w różnych celach, zawsze jednak
dla  dobra  religii,  łączą  się  w  stowarzyszenia.
Nie wahamy się przeto zaszczycić i naszym też uznaniem te dzielne
urządzenia i życzymy usilnie, aby się szerzyły i kwitły po miastach i
wioskach.  Przecież  życzeniem  jest  Naszym,  aby  tego  rodzaju



stowarzyszenia do tego najpierw i przede wszystkim dążyły, aby ci,
co do nich wstępują, ustawicznie żywot chrześcijański pędzili. Mało,
zaiste, przynosi korzyści poruszać subtelnie przeróżne zagadnienia,
rozprawiać wymownie o prawach i obowiązkach, gdzie to wszystko
dalekie  od  czynu.  Właśnie  bo  czynów  czasy  te  wymagają;  ale
czynów, które dążą do wypełnienia zupełnego i sumiennego zakonu
Bożego  i  przykazań  kościelnych;  do  wyznawania  szczerego  i
otwartego religii; do pełnienia uczynków miłosierdzia we wszelkich
jego  przejawach,  bez  żadnych  widoków  osobistych  lub  ziemskich
korzyści.  Tego  rodzaju  wspaniałe  przykłady  tylu  szermierzy
Chrystusowych daleko będą dzielniejsze do poruszenia umysłów i do
ich porwania, aniżeli wymowa i subtelność rozpraw; a tak łatwo się
to  osiągnie,  że  bardzo  wielu,  pozbywszy  się  obawy,  porzuciwszy
uprzedzenia  i  wątpliwości,  powróci  do  Chrystusa  i  rozszerzy
wszędzie  Jego  poznanie  i  miłość  ku  Niemu,  a  to  są  środki  do
prawdziwej i pewnej szczęśliwości. Rzeczywiście, gdy po miastach i
wioskach  wszystkich  będą  sumiennie  przestrzegane  przykazania
Boskie, gdy rzeczy święte będą we czci, gdy będzie częste do świętych
Sakramentów  przystępowanie,  gdy  w  ogóle  będzie  przestrzegane
wszystko,  co  należy  do  całości  życia  chrześcijańskiego;  wówczas,
Czcigodni  Bracia,  niewiele  już  pozostanie  do  sprawienia,  aby
wszystko w Chrystusie było odnowione.

SPODZIEWANE DOCZESNE OWOCE ODNOWY

Nie  należy  też  tego  wszystkiego  uważać  wyłącznie  za  dążenie  do
osiągnięcia dóbr niebieskich: przyczyni się to bowiem jak najwięcej
do  szczęścia  doczesnego  i  do  pomyślności  ogólnej.  Albowiem  po
dopięciu  tego  wszystkiego,  możni  i  zamożni  w  sprawiedliwości  i



miłości pomagać będą uboższym, ci zaś w pokoju i cierpliwości będą
znosili  braki życia niedostatniego;  obywatele będą się powodowali
prawami, nie samowolą; wszyscy będą poczytywali za święty swój
obowiązek cześć i  miłość ku książętom i  innym władcom, "nie ma
bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga" (Rzym 13, 1). Cóż
więcej? Wówczas wszyscy się przekonają, że Kościół musi posiadać
zupełną i całkowitą wolność, jaka od Chrystusa, jego twórcy, była
ustanowiona, że nie może podlegać obcej przemocy; że wreszcie My
sami,  walcząc  o  przywrócenie  tej  wolności,  bronimy  nie  tylko
najświętszych  praw  religii,  ale  nadto  przyczyniamy  się  do  dobra
ogólnego i powszechnego pokoju. "Pobożność - bowiem - przydatna
jest do wszystkiego" (1 Tym 4, 8); i gdzie ona jest we czci i w sile,
tam, zaprawdę "lud mój mieszkać będzie w stolicy pokoju" (Iz 32,
18).

ZAKOŃCZENIE

15. Oby Bóg, "który jest bogaty w miłosierdzie" (Ef 2, 4), przyśpieszył
łaskawie to odrodzenie narodów w Jezusie Chrystusie; przecież "nie
zależy od tego, kto chce lub o nie się ubiega, ale od Boga" (Rzym 9,
16). My zaś, Czcigodni Bracia, "z duchem uniżonym" (Dan 3, 39) w
codziennej i  usilnej modlitwie błagajmy Go o to dla zasług Jezusa
Chrystusa.  Uciekajmy  się  też  do  przemożnego  pośrednictwa
Bogarodzicy; dla zjednania też Sobie tego, korzystając z okoliczności,
że list niniejszy wydajemy w tym dniu, który jest przeznaczony ku
czci  Różańca  Maryi,  zarządzamy  i  zatwierdzamy  również  to
wszystko, cokolwiek był zarządził i zatwierdził Nasz Poprzednik w
sprawie  poświęcenia  miesiąca  października  ku  czci  Dziewicy
Królowej,  za  pomocą  publicznego  odmawiania  różańca  po
świątyniach;  upominając  nadto,  aby  też  uciekano  się  do



wstawiennictwa św. Józefa, przeczystego Bożej Matki Oblubieńca, a
Kościoła katolickiego patrona, oraz świętych Piotra i Pawła, książąt
apostołów.

16. Aby zaś to wszystko się dobrze spełniło i  aby wszystkie wasze
prace odniosły skutek szczęśliwy, błagamy dla was o obfitość łask
Boskich. Na dowód zaś najsłodszej miłości, którą obejmujemy was i
wszystkich  wiernych,  których  Opatrzność  Boża  raczyła  Nam
powierzyć,  udzielamy  najmiłościwiej  w  Panu  Wam,  Czcigodni
Bracia,  duchowieństwu  i  ludowi  waszemu  błogosławieństwa
Apostolskiego.

Dan  w  Rzymie,  u  św.  Piotra,  dnia  4  października  1903  roku,
pontyfikatu Naszego roku pierwszego.

Pius X
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Sanctissimi  Domini  Nostri  divina  providentia  Pii  Papae  X  ad
Patriarchas  Primates  Archiepiscopos  Episcopos  aliosque  locorum
Ordinarios pacem et communionem cum Apostolica Sede habentes. 

Venerabiles Fratres, salutem et Apostolicam benedictionem 

E supremi apostolatus cathedra, ad quam, consilio Dei inscrutabili,
evecti  fuimus,  vobis  primum  eloquuturos,  nihil  attinet
commemorare  quibus  Nos  lacrymis  magnisque  precibus
formidolosum hoc pontificatus onus depellere a Nobis conati simus.
Videmur equidem Nobis, etsi omnino meritis impares, convertere in
rem  Nostram  posse  quae  Anselmus,  vir  sanctissimus,  querebatur
quum, ad versans  et  repugnans,  coactus  est  honorem episcopatus
suscipere. Etenim quae ille moeroris indicia pro se afferebat, eadem
et  Nobis  proferre  licet,  ut  ostendamus  quo  animo,  qua voluntate
Christi  gregis  pascendi  gravissimum  officii  munus  exceperimus.
Testantur,  sic ille  [1], lacrymae meae et voces et ragitus a gemiti
cordis mei, quales nunquam de me, ullo dolore, memini exiisse ante
diem illam, in qua sors illa gravis archiepiscopatus Cantuariae visa
est super me cecidisse.  Quod ignorare nequiverunt illi  qui,  ea die,
vultum meum inspexerunt... Ego magis mortuo quam viventi colore
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similis, stupore et dolore pallebam. Huic autem de me electioni, imo
violentiae,  hactenus,  quantum  potui,  servata  veritate,  reluctatus
sum. Sed iam, velim nolim, cogor fateri  quia quotidie  iudicia Dei
magis ac magis conatui meo resistunt, ut nullo modo videam me ea
posse fugere. Unde iam, non tam hominum quam Dei, contra quam
non est prudentia, victus violentia, hoc solo intelligo me uti debere
consilio, ut, postquam oravi quantum potui, et conatus sum ut, si
possibile esset,  calix iste transiret a me ne biberem illum...  meum
sensum  et  voluntatem  postponens,  me  sensui  et  voluntati  Dei
penitus committam. 

Nec plane repugnandi causae, multae, et maximae, defuerunt Nobis.
Praeterquam  enim  quod  honore  pontificatus,  ob  tenuitatem
Nostram,  nullo  pacto  Nos  dignaremur;  quem  non  moveret  ei  se
successorem designari, qui, cum ecclesiam sex fere ac viginti annos
sapientissime rexisset, tanta valuit alacritate ingenii, tanto virtutum
omnium  splendore,  ut  vel  adversarios  in  sui  admirationem
traduxerit  et  memoriam  sui  nominis  factis  praeclarissimis
consecrant?  — Dein,  ut  praetereamus cetera,  terrebat  Nos,  quam
quod  maxime,  ea  quae  modo  est  humani  generis  conditio
afflictissima.  Quem  enim  lateat,  consociationem  hominum
gravissimo  nunc,  supra  praeteritas  aetates,  atque  intimo  urgeri
morbo; qui in dies ingravescens eamque penitus exedens ad exitium
rapit?  Morbus  qui  sit,  intelligitis,  Venerabiles  Fratres;  defectio
abscessioque  a  Deo:  quo  nihil  profecto  cum  pernicie  coniunctius,
secundum  Prophetae  dictum:  Quia  ecce,  qui  elongant  se  a  te,
peribunt [2]  .  Tanto  igitur  malo,  pro  pontificali  munere  quod
demandabatur,  occurrendum esse  Nobis  videbamus:  arbitrabamur
enim Dei  iussum ad Nos  pertinere:  Ecce  constitui  te  hodie  super
gentes et super regna, ut evellas et destruas, et aedifices et plantes
[3]; verum conscii Nobis infirmitatis Nostrae, negotium, quod nihil
simul haberet morae et difficultatis plurimum, suscipere verebamur.
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Attamen, quoniam numini divino placuit humilitatem Nostram ad
hanc amplitudinem potestatis provehere; erigimus animum in eo qui
Nos  confortat,  Deique  virtute  freti  manum  operi  admoventes,  in
gerendo pontificatu  hoc  unum declaramus  propositum esse  Nobis
instaurare omnia in Christo [4] , ut videlicet sit omnia et in omnibus
Christus [5] . — Erunt profecto qui, divina humanis metientes, quae
Nostra  sit  animi  mens  rimari  nitantur  atque  ad  terrenos  usus
partiumque  studia  detorqueri  His  ut  inanem  spem  praecidamus,
omni asseveratione affirmamus nihil velle Nos esse, nihil, opitulante
Deo, apud consociationem hominum futuros, nisi Dei, cuius utimur
auctoritate,  administros.  Rationes  Dei  rationes  Nostrae  sunt;  pro
quibus vires omnes vitamque ipsam devovere decretum est. Unde si
qui symbolum a Nobis expetant, quod voluntatem animi patefaciat;
hoc  unum  dabimus  semper:  Instaurare  omnia  in  Chris  toi  Quo
quidem  in  praeclaro  opere  suscipiendo  urgendoque  illud  Nobis,
Venerabiles  Fratres,  alacritatem  affert  summam,  quod  certum
habemus fore vos omnes strenuos ad perficiendam rem adiutores. Id
enim  si  dubitemus,  ignaros  vos,  non  sane  iure,  aut  negligentes
putaverimus  nefarii  illius  belli,  quod  nunc,  ferme  ubique,
commotum  est  atque  alitur  adversus  Deum.  Vere  namque  in
Auctorem suum fremuerunt gentes et populi meditati sunt inania [6]
; ut communis fere ea vox sit adversantium Deo: Recede a nobis [7] .
Hinc extincta omnino in plerisque aeterni Dei reverentia, nullaque
habita  in  consuetudine  vitae,  publice  ac  privatim,  supremi  eius
numinis ratio: quin totis nervis contenditur omnique artificio, ut vel
ipsa recordatio Dei atque notio intereat penitus. Haec profecto qui
reputet,  is  plane  metuat  necesse  est  ne  maiorum,  quae  supremo
tempore  sunt  expectanda,  sit  perversitas  haec  animorum
libamentum quoddam ac veluti exordium; neve filius perditionis, de
quo Apostolus loquitur [8], iam in hisce terris versetur. Tanta scilicet
audacia, eo furore religionis pietas ubique impetitur, revelatae fidei
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documenta  oppugnanturr  quaeque  homini  cum  Deo  officia
intercedunt tollere delere prorsus praefracte contenditur! E contra,
quae,  secundum Apostolum eundem,  propria  est  Antichristi nota,
homo  ipse,  temeritate  summa  in  Dei  locum  invasit,  extollens  se
supra omne quod dicitur Deus; usque adeo ut, quamvis Dei notitiam
extinguere  penitus  in  se  nequeat,  Eius  tamen  maiestate  reiecta,
aspectabilem hunc mundum sibi ipse veluti templum dedicaverit a
ceteris adorandus.  In templo Dei sedeat, ostendens se tamquam sit
Deus  [9].  Enimvero hoc  adversus  Deum mortalium certamen qua
sorte pugnetur nullus est sanae mentis qui ambigat. Datur quidem
homini, libertate sua abutenti, rerum omnium Conditoris ius atque
numen violare; veruntamen victoria a Deo semper stat: quin etiam
tum propior clades imminet, quum homo, in spe triumphi, insurgit
audentior.  Haec  ipse  Deus  nos  admonet  in  Scripturis  sanctis.
Dissimulât scilicet peccata hominum [10],  suae veluti potentiae ac
maiestatis immemor: mox vero, post adumbratos recessus, excitatas
tamquam  potens  crapulatus  a  vino  [11],  confringet  capita
inimicorum suorum [12]; ut norint omnes quoniam rex omnis terrae
Deus [13], et sciant gentesquoniam homines sunt [14]. Haec quidem,
Venerabiles Fratres, fide certa tenemus et expectamus. Attamen non
ea  impediunt  quominus,  pro  nostra  quisque  parte,  Dei  opus
maturandum  nos  etiam  curemus:  idque,  non  solum  efflagitando
assidue: Exsurge, Domine, non confortetur homo [15]; verum, quod
plus  interest,  re  et  verbo,  luce  palam,  supremum  in  homines  ac
naturas ceteras Dei dominatum adserendo vindicandoque, ut Eius
imperandi ius ac potestas sancte colatur ab omnibus et observetur.
—  Quod  plane  non  modo  officium  postulat  a  natura  profectum,
verum etiam communis utilitas nostri generis. Quorumnam etenim,
Venerabiles  Fratres,  animos  non  conficiat  trepidatio  ac  moeror,
quum  homines  videant,  partem  maximam,  dum  quidem
humanitatis  progressus  haud  immerito  extolluntur,  ita  digladiari
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atrociter  inter  se,  ut  fere  sit  omnium in  omnes  pugna? Cupiditas
pacis omnium, profecto pectora attingit, eamque nemo est qui non
invocet vehementer. Pax tamen, reiecto Numine, absurde quaeritur:
unde  namque  abest  Deus,  iustitia  exsulat;  sublataque  iustitia,
frustra in spem pacis venitur.  Opus iustitiae pax [16]. — Novimus
equidem  non  paucos  esse,  qui  studio  pacis  ducti,  tranquillitatis
nempe  ordinis,  in  coetus  factionesque  coalescunt,  quae  ab  ordine
nominant.  Proh tamen spes curasque inanes!  Partes  ordinis,  quae
pacem  afferre  turbatis  rebus  reapse  queant,  unae  sunt:  partes
faventium Deo.  Has  igitur  promovere  necesse  est,  ad  easque  quo
licebit plures adducere, si securitatis amore incitamur. 

Verum  haec  ipsa,  Venerabiles  Fratres,  humanarum  gentium  ad
maiestatem Dei imperiumque revocatio, quantumvis licet conemur,
numquam nisi per Iesum Christum eveniet. Monet enim Apostolus:
Fundamentum aliud nemo potest ponere praeter id quod positum
est, quod est Christus Iesus [17]. Scilicet unus ipse est,  quem Pater
sanctificavit  et  misit  in  mundum [18];  splendor  Patris  et  figura
substantiae eius [19], Deus verus verusque homo: sine quo, Deum, ut
oportet, agnoscere nemo possit; nam neque Patrem quis novit nisi
Filius, et cui voluerit Filius revelare [20]. — Ex quo consequitur, ut
idem omnino sit instaurare omnia in Christo atque homines ad Dei
obtemperationem reducere. Huc igitur curas intendamus oportet, ut
genus hominum in Christi ditionem redigamus: eo praestito, iam ad
ipsum Deum remigraverit. Ad Deum inquimus, non socordem illum
atque  humana  negligentem,  quem  materialistarum deliramenta
effinxerunt;  sed  Deum  vivum  ac  verum,  unum  natura  personis
trinum,  auctorem  mundi,  omnia  sapientissime  providentem,
iustissimum  denique  legis  latorem,  qui  sontes  plectat,  praemia
proposita  virtutibus  habeat.  Porro  qua  iter  nobis  ad  Christum
pateat,  ante  oculos  est:  per  Ecclesiam  videlicet.  Quamobrem  iure
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Chrysostomus: Spes tua Ecclesia, salus tua Ecclesia, refugium tuum
Ecclesia[21].

In  id  namque  illam  condidit  Christus,  quaesitam  sui  sanguinis
pretio  ;  eique  doctrinam  suam  ac  suarum  praecepta  legum
commendavit, amplissima simul impertiens divinae gratiae munera
ad  sanctitatem  ac  salutem  hominum.  Videtis  igitur,  Venerabiles
Fratres,  quale  demum  Nobis  vobisque  pariter  officium  sit
demandatum;  ut  consociationem  hominum,  a  Christi  sapientia
aberrantem,  ad  Ecclesiae  disciplinam  revocemus;  Ecclesia  vero
Christo  subdet,  Christus  autem  Deo.  Quod  si,  Deo  ipso  favente,
perficiemus,  iniquitatem  cessisse  aequitati  gratulabimur,
audiemusque feliciter vocem magnam de coelo dicentem: Nunc facta
est salus et virtus et regnum Dei nostri et potestas Christi eius [22].
— Hic tamen ut optatis respondeat exitus, omni ope et opera eniti
opus  est  ut  scelus  illud  immane  ac  detestabile,  aetatis  huius
proprium, penitus eradamus, quo se nempe homo pro Deo substituit:
tum  vero  leges  Evangelii  sanctissimae  ac  consilia  in  veterem
dignitatem  vindicanda;  adserendae  altius  veritates  ab  Ecclesia
traditae, quaeque eiusdem sunt documenta de sanctitate coniugii, de
educatione doctrinaque puerili, de bonorum possessione atque usu,
de  officiis  in  eos  qui  publicam  rem  administrant;  aequilibritas
demum  inter  varios  civitatis  ordines  christiano  instituto  ac  more
restituenda. — Nos profecto haec Nobis, Dei nutui obsequentes, in
pontificatu  prosequenda  proponimus,  ac  pro  virili  parte
prosequemur. Vestrum autem erit,  Venerabiles Fratres, sanctitate,
scientia,  agendorum  usu,  studio  cum  primis  divinae  gloriae,
industriis  Nostris  obsecundare;  nihil  aliud spectantes  praeterquam
ut in omnibus formetur Christus [23].  Iam quibus ad rem tantam
utamur adiumentis, vix dicere oportet; sunt enim de medio sumpta.
— Curarum haec  prima sunto,  ut  Christum formemus in  iis,  qui
formando  in  ceteris  Christo  officio  muneris  destinantur.  Ad
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sacerdotes  mens  spectat,  Venerabiles  Fratres.  Sacris  namque
quotquot  initiati  sunt,  eam  in  populis,  quibuscum  versantur,
provinciam sibi datam norint, quam Paulus suscepisse testatus est
amantissimis  iis  verbis:  Filioli  mei,  quos  iterum  parturio,  donec
formetur Christus in vobis [24]. Qui tamen explere munus queant,
nisi  priores  ipsi  Christum induerint?  atque  ita  induerint,  ut  illud
Apostoli eiusdem usurpare possint: Vivo ego, iam non ego, vivit vero
in me Christus [25]. Mihi vivere Christus est [26]. Quamobrem, etsi
ad  fideles  omnes  pertinet  hortatio  ut  occurramus  in  virum
perfectum, in mensuram aetatis plenitudinis Christi [27]; praecipue
tamen ad illum spectat qui sacerdotio fungitur; qui idcirco dicitur
alter Christus, non una sane potestatis communicatione sed etiam
imitatione  factorum,  qua  expressam  in  se  Christi  imaginem
praeferat. 

Quae  cum  ita  sint,  quae  vobis  quantaque,  Venerabiles  Fratres,
ponenda cura est in clero ad sanctitatem omnem formando! huic,
quaecumque obveniant, negotia cedere necesse est. Quamobrem pars
potior  diligentiarum  vestrarum  sit  de  seminariis  sacris  rite
ordinandis  moderandisque,  ut  pariter  integritate  doctrinae  et
morum sanctitate floreant. Seminarium cordis quisque vestri delicies
habetote,  nihil  plane  ad  eius  utilitatem  omitientes,  quod  est  a
Tridentina  Synodo  providentissime  constitutum.  -  Quum  vero  ad
hoc  ventum  erit  ut  candidati  sacris  initiari  debeant,  ne  quaeso
excidat animo quod Paulus Timotheo perscripsit: Nemini cito manus
imposueris  [28]  ;  illud  attentissime  reputando,  tales  plerumque
fideles futuros, quales fuerint quos sacerdotio destinabitis. Quare ad
privatam quancumque utilitatem respectum ne habetote; sed unice
spectetis Deum et Ecclesiam et sempiterna animorum commoda, ne
videlicet, uti Apostolus praecavet, communieetis peccatis alienis [29].
-  Porro  sacerdotes  initiati  recens  atque  e  seminario  digressi
industrias  vestras  ne  desiderent.  Eos,  ex  animo hortamur,  pectori
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vestro,  quod  coelesti  igne  colere  oportet,  admovete  saepius,
incendite,  infiammate ut uni Deo et lucris  animorum inhient.  Nos
equidem,  Venerabiles  Fratres,  diligentissime  providebimus  ne
homines sacri cleri ex insidiis capiantur novae cuiusdam ac fallacis
scientiae,  quae Christum non redolet,  quaeque, ñica tis  astutisque
argumentis,  rationalismi  aut  semirationalismi  errores  invehere
nititur;  quos  ut  caveret  iam  Apostolus  Timotheum  monebat,
scribens: Depositum custodi, devitans profanas vocum novitates et
oppositiones  falsi  nominis  scientiae,  quam  quidam  promittences
circa fidem exciderunt [30]. Hoc tamen non impedimur quo minus
laude dignos existimemus illos e sacerdotibus iunioribus, qui utilium
doctrinarum  studia,  in  omni  sapientiae  genere,  persequuntur,  ut
inde ad veritatem tuendam atque osorum fidei calumnias refellendas
instructiores fiant. Veruntamen celare haud possumus, quin etiam
apertissime  profitemur,  primas  Nos  semper  delaturos  iis  qui,
quamvis  sacras  humanasque  disciplinas  minime  praetereunt,
proxime  nihilosecius  animorum  utilitatibus  se  dedant,  eorum
procuratione  munerum,  quae  sacerdotem  deceant  divinae  gloriae
studiosum.  Tristitia  Nobis  magna  est  et  continuus  dolor  cordi
Nostro[31],  quum  cadere  etiam  in  aetatem  nostram  conspicimus
Ieremiae lamentationem: Parvuli  petierunt panem et non erat qui
frangerei  eis  [32].  Non  enim  de  clero  desunt,  qui,  pro  cuiusque
ingenio, operam forte navent rebus adumbratae potius quam solidae
utilitatis:  at  verum  non  adeo  multi  numerentur,  qui,  ad  Christi
exemplum, sibi  sumant Prophetae dictum :  Spiritus Domini  unxit
me,  evangelizare  pauperibus  misit  me,  sanare  contritos  corde,
praedicare captivis remissionem et coecis visum [33]. 

— Quem tamen fugiat, Venerabiles Fratres, quum homines ratione
maxime ac libertate ducantur, religionis disciplinam potissimam esse
viam ad Dei imperium in humanis animis restituendum ? Quot plane
sunt qui Christum oderunt, qui Ecclesiam, qui Evangelium horrent
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ignoratione  magis  quam  pravitate  animi!  de  quibus  iure  dixeris:
quaecumque ignorant blasphemant [34]. Idque non in plebe solum
reperire est aut in infima multitudine, quae ideo in errorem facile
trahitur; sed in excultis etiam ordinibus atque adeo in iis, qui haud
mediocri  eruditione  ceteroqui  polleant.  Hinc  porro  in  plerisque
defectus fidei. Non enim dandum est, scientiae progressibus extingui
fidem,  sed  verius  inscitia;  ut  idcirco  ubi  maior  sit  ignorantia,  ibi
etiam latius  pateat  fidei  defectio.  Quapropter  Apostolis  a  Christo
mandatum est: Euntes, docete omnes gentes [35]. Nunc autem, ut ex
docendi munere ac studio fructus pro spe edantur atque in omnibus
formetur  Christus,  id  penitus  in  memoria  insideat,  Venerabiles
Fratres,  nihil  omnino  esse  caritate  efficacius.  Non  enim  in
commotione Dominus [36]. Allici animos ad Deum amariore quodam
conatu,  speratur perperam: quin etiam errores  acerbius increpare,
vitia  vehementius  reprehenderé  damno  magis  quam  utilitati
aliquando  est.  Timotheum  quidem  Apostolus  hortabatur:  Argue,
obsecra, increpa; attamen addebat: in omni patientia  [37]. — Certe
eiusmodi  nobis  exempla;  prodidit  Christus.  Venite,  sic  ipsum
alloquutum legimus,  venite  ad me omnes qui  laboratis  et  onerati
estis,  et ego reficiant vos [38].  Laborantes autem oneratosque non
alios  intelligebat,  nisi  qui  peccato  vel  errore  tenerentur.  Quanta
enimvero in divino illo magistro mansuetudo ! quae suavitas, quae
in aerumnosos quoslibet miseratio! Cor eius plane pinxit Isaias iis
verbis:  Ponam  spiritum  meum  super  eum;  non  contendet  neque
clamabit; arundinem quassatam non confringet et linum fumigans
non extinguet [39]. — Quae porro caritas, patiens et benigna [40] ad
illos  etiam  porrigatur  necesse  est,  qui  sunt  nobis  infesti  vel  nos
inimice insectantur.  Maledicimur et  benedicimus,  ita  de se  Paulus
profitebatur, persecutionem patimur et sustinemus, blasphemamur
et obsecramus [41]. Peiores forte quam sunt videntur. Consuetudine
enim aliorum, praeiudicatis opinionibus, alienis consiliis et exemplis,
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malesuada demum verecundia in impiorum partem translati sunt:
attamen eorum voluntas non adeo est depravata, sicut et ipsi putari
gestiunt. Quidni speremus christianae caritatis flammam ab animis
caliginem dispulsuram atque allaturam simul Dei lumen et pacem?
Tardabitur  quandoque  forsitan  laboris  nostri  fructus:  sed  caritas
sustentatione nunquam defatigatur, memor non esse praemia a Deo
proposita  laborum  fructibus  sed  voluntati.  Attamen,  Venerabiles
Fratres,  non  ea  Nobis  mens  est  ut,  in  toto  hoc  opere  tam  arduo
restitutionis  humanarum gentium in Christo,  nullos  vos clerusque
vester  adiutores  habeatis.  Scimus  mandasse  Deum  unicuique  de
proximo suo [42]. Non igitur eos tantum, qui sacris se addixerunt,
sed universos prorsus fideles rationibus Dei et animorum adlaborare
oportet:  non  marte  utique  quemque  suo  atque  ingenio,  verum
semper Episcoporum ductu atque nutu;  praeesse  namque,  docere,
moderari nemini in Ecclesia datur praeter quam vobis, quos Spiritus
Sanctus posuit regere Ecclesiam Dei [43].

— Catholicos  homines,  vario  quidem consilio  at  semper  religionis
bono, coire inter se societatem. Decessores Nostri probavere iamdiu
bonaque  precatione  sanxerunt.  Institutum  porro  egregium  Nos
etiam  laudatione  Nostra  ornare  non  dubitamus,  optamusque
vehementer  ut  urbibus  agrisque  late  inferatur  ac  floreat.
Verumenimvero  consociationes  eiusmodi  eo  primo  ac  potissimum
spectare volumus, ut quotquot in illas cooptantur christiano more
constanter  vivant.  Parum  profecto  interest  quaestiones  multas
subtiliter agitari, deque iuribus et officiis eloquenter disseri, ubi haec
ab actione fuerint seiugata. Postulant enim actionem tempora; sed
eam  quae  tota  sit  in  divinis  legibus  atque  Ecclesiae  praescriptis
sancte integreque servandis, in religione libere aperteque profitenda,
in  omnigenae  demum  caritatis  operibus  exercendis,  nullo  sui  aut
terrenarum  utilitatum  respectu.  Illustria  eiusmodi  tot  Christi
militum  exempla  longe  magis  valitura  sunt  ad  commovendos
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animos  rapiendosque  quam  verba  exquisitaeque  disceptationes:
fietque  facile  ut,  abiecto  metu,  depulsis  praeiudiciis  ac
dubitationibus,  quamplurimi  ad  Christum  traducantur
provehantque ubique notitiam eius et amorem; quae ad germanam
solidamque beatitatem sunt via. Profecto si in urbibus, si in pagis
quibusvis praecepta Dei tenebuntur fideliter, si sacris erit honos, si
frequens  sacramentorum  usus,  si  cetera  custodien  tur  quae  ad
christianae  vitae  rationem pertinent;  nihil  admodum,  Venerabiles
Fratres, elaborandum erit ulterius ut omnia in Christo instaurentur.
Neque  haec  solum  coelestium  bonorum  prosequutionem  spectare
existimentur : iuvabunt etiam, quam quae maxime, ad huius aevi
publicasque civitatum utilitates. His namque obtentis, optimates ac
locupletes aequitate simul et  caritate tenuioribus aderunt,  hi  vero
afflictions fortunae angustias sedate ac patienter ferent; cives non
cupiditati sed legibus parebunt; principes et quotquot rempublicam
gerunt, quorum non est potestas nisi a Deo [44],  vereri ac diligere
sanctum erit Quid plura? Tunc demum omnibus persuasum fuerit
debere  Ecclesiam,  prouti  ab  auctore  Christo  est  condita,  plena
integraque libertate frui nec alienae dominationi subiici; Nosque, in
hac ipsa libertate vindicanda, non religionis modo sanctissima tueri
iura,  verum  etiam  communi  populorum  bono  ac  securitati
prospicere. Scilicet pietas ad omnia utilis est [45] : eaque incolumi ac
vigente, sedebit reapse populus in plenitudine pacis [46]. Deus, qui
dives est in misericordia [47], hanc humanarum gentium in Christo
Iesu instaurationem benignus festinet; non enim volentis opus neque
currentis sed miserentis est Dei [48]. Nos vero, Venerabiles Fratres, in
spiritu  humilitatis  [49],  quotidiana  et  instanti  prece  id  ab  Eo
contendamus  ob  Iesu  Christi  merita.  Utamur  praeterea
praesentissima  Deiparae  impetratione:  cui  conciliandae  Nobis,
quoniam has litteras die ipsa damus, quae recolendo Mariali Rosario
est  instituta;  quidquid  Decessor  Noster  de  octobri  mense  Virgini
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augustae dicando edixit, publica per templa omnia eiusdem Rosarii
recitatione, Nos pariter edicimus et confirmamus; monentes insuper
ut deprecatores etiam adhibeantur castissimus Dei Matris Sponsus
catholicae  Ecclesiae  patronus  sanctique  Petrus  et  Paulus
apostolorum principes. Quae omnia ut rite eveniant et cuncta vobis
pro desiderio fortunentur,  divinarum gratiarum subsidia uberrime
exoramus. Testem vero suavissimae caritatis, qua vos et universos
fideles,  quos  Dei  providentia  Nobis  commendatos  voluit,
complectimur,  vobis,  Venerabiles  Fratres,  clero  populoque  vestro
apostolicam benedictionem amantissime in Domino impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum, die IV Octobris MCMIII, Pontificatus
Nostri anno primo. 
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