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58 lat po zakończeniu Soboru Watykańskiego II, dzięki 
któremu „dym szatana” przeniknął do dzisiejszego 
Kościoła i 65 lat po śmierci Piusa XII, którego reforma 
kierowana przez masona Bugniniego zmieniła liturgię 
Wielkiego Tygodnia, w czasach, gdy w świecie muzuł-
mańskim można stracić życie za imię Naszego Pana 
Zbawiciela Jezusa Chrystusa, świat zmierza ku laicyza-
cji, a obraza imienia Pańskiego jest akceptowana w imię 
„tolerancji religijnej”, poniższe protokoły są katolicką 
odpowiedzią na współczesne zagrożenia. 

Sytuacja nie jest nowa. W historii świata nie brakuje 
przykładów prześladowań i nienawiści do katolików. 

Szykany wymierzone w katolików (chrześcijan) zaczęły 
się od ukrzyżowania Jezusa Chrystusa oraz ukamienowa-
nia św. Szczepana. Na większą skalę miały miejsce w cza-
sie panowania cezara Nerona, Domicjana, Decjusza oraz 
Dioklecjana. Żydzi masowo mordowali chrześcijan w cza-
sie powstania Szymona Bar-Kochby. W 614 roku z rąk 
Żydów życie stracili chrześcijanie z Jerozolimy. Prześla-
dowali ich perscy Sasanidzi, a potem muzułmanie. Wielu 
męczenników zginęło w trakcie wypraw chrystianizacyj-
nych do ludów germańskich i słowiańskich na północy 
i wschodzie. Katolicy prześladowani byli w XVII wieku 
w Japonii. 

To zaledwie kilka przykładów wydarzeń, pochodzą-
cych z niewielkiej części świata. 



W dzisiejszych czasach nienawiść do katolików 
nie ogranicza się tylko do żydostwa, masonerii, skraj-
nej lewicy i radykalnego islamu. Panuje ona również 
na politycznej prawicy i w centrum. Dotyczy także 
innych nurtów chrześcijańskich (zarówno heretyków, jak 
i schizmatyków) i różnych grup muzułmańskich. Ta nie-
akceptowalna rzeczywistość, z jaką mamy do czynienia, 
spowodowała, że przez ponad 150 godzin, korzystając 
ze zrealizowanych na nasze zlecenie niezależnych badań 
i opinii z całego świata (ponad 5000 stron prezentacji) 
wypracowaliśmy tekst poniższych protokołów. Spotka-
nie, podczas którego przelaliśmy na papier nasze sta-
nowisko, zorganizowane zostało bez wiedzy obecnych 
władz Watykanu, w pełnym utajeniu dla naszych współ-
pracowników i bliskich, a wzięło w nim udział 50 kar-
dynałów i 20 osób świeckich, wspierających prawdziwą 
i niezmienną naukę Kościoła. Przestudiowaliśmy zjawi-
sko antykatolicyzmu w bezprecedensowym jak dotąd 
zakresie, sięgającym również w głąb historii. W ponad 
150 prezentacjach, badaniach i opiniach z całego świata, 
omówiono wszystkie formy niszczenia religii katolickiej 
aż do dzisiaj. Uczyniono to z jak najszerszej perspektywy 
i na wielu polach takich jak:

•	 Historia starożytna
•	 Psychologia
•	 Historia wieków średnich
•	 Historia współczesna i nowoczesna
•	 Biblia i Chrześcijaństwo
•	 Filozofia i Etyka



•	 Judaizm i żydostwo
•	 Socjologia i Nauki Społeczne
•	 Islam i Pedagogika
•	 Studia nad Katolicyzmem
•	 Przekaz Internetowy
•	 Media, Dziennikarstwo i Kultura wizualna
•	 Prawo, Studia Polityczne.

Każda z prezentacji zakończona była zarekomendo-
waniem koncepcji działań mających na celu zwalczanie 
antykatolicyzmu oraz przywrócenie panowania Jezusa 
Chrystusa nad całym światem. Zarysowane w tych pro-
tokołach wytyczne, stanowią bazę dla kształtowania 
polityki walki z antykatolicyzmem. Niektóre z nich 
są niemalże bezpośrednimi cytatami, zaczerpniętymi 
z prezentacji. Inne stanowią konkluzje z dociekań nauko-
wych przeprowadzonych podczas spotkania. Łącznie, 
rekomendacje te są oryginalną próbą przekształcenia 
prac naukowych i badawczych, we wpływowy dokument 
o znaczeniu praktycznym. Zainteresowani tematem 
znajdą tam naukowe argumenty, leżące u podstaw konfe-
rencji. Mamy nadzieję, że zalecenia sformułowane w tym 
katalogu mogą pomóc w wykorzenieniu i stłumieniu 
w skali globalnej, wszelkich form antykatolicyzmu.

W naturze badań naukowych leży zyskanie nowego 
spojrzenia, poprzez twórczą wymianę poglądów, często –  
przy towarzyszącej różnicy zdań. Dlatego też, niektóre 
z wytycznych tego protokołu, będą stały w sprzeczno-
ści z poglądami jednych prezenterów, a wspierane będą 



przez innych. Chcielibyśmy podziękować wszystkim 
uczestnikom za ich działania i sugestie. Dla tych, z któ-
rymi nawet się nie zgadzamy, podziękowania za wnie-
siony duży wkład w naszą pracę.

Historia antykatolicyzmu sięga ponad 2000 lat. Zwal-
czanie tego zjawiska jest skomplikowanym procesem i nie 
ma tutaj łatwych rozwiązań. Złożoność antykatolicyzmu 
wymaga kompleksowej odpowiedzi, jak zwalczać go sku-
tecznie. Niniejsze protokoły odzwierciedlają wieloaspek-
towość problemu. Nie ma tu prostych odpowiedzi. Tylko 
bowiem szerokie podejście do proponowanych koncepcji 
i wytycznych, w dziedzinach takich jak: religia, kultura, 
Internet, edukacja i wychowanie oraz dotyczących sfer: 
biznesowych, akademickich, rządowych i partyjnych – 
dają prawdopodobieństwo sukcesu w walce z antykato-
licyzmem – w swojej istocie wielowiekową nienawiścią.

Tak rozbudowane podejście do tematu może powo-
dować trudności z ogarnięciem problemu. Dlatego też 
poniższe protokoły nie będą nigdy dostępne bez ograni-
czeń dla wszystkich. Otrzymają je tylko zaufane Wydaw-
nictwa, co do których wierności wierze katolickiej i braku 
przynależności do masonerii będziemy pewni. 

Dla ułatwienia czytających – chcących zgłębić ten zło-
żony i skomplikowany materiał – każdy protokół został 
zaadresowany do konkretnych ciał decyzyjnych i czynni-
ków wpływu. Chodzi o to, aby np. „decydent” religijny czy 
polityczny otrzymał tylko konkretne informacje i sugestie 
od naszych wpływowych osób bez konieczności poinfor-
mowania go o istnieniu niniejszych protokołów. Mamy 



nadzieję, że zawarte w katalogu podsumowania wykonaw-
cze, skierują uwagę czytających na istotę zagadnienia.

Celem niniejszych protokołów do zastosowania 
w walce z antykatolicyzmem, jest zwrócenie uwagi 
i dotarcie do świadomości środowisk decyzyjnych i opi-
niotwórczych na całym świecie. Zawarte tu zalecenia, 
co do strategii postępowania, dotyczą w zasadzie tylko 
antykatolicyzmu. Jednakże autorzy tego opracowania 
są w pełni przekonani, że antykatolicyzm jako jedyna 
w swoim rodzaju kulturowa i religijna kategoria, funk-
cjonuje z całą masą innych fobii i nienawiści kierowanej 
w stronę mniejszości i różnych innych prześladowa-
nych grup. Jesteśmy święcie przekonani, że katolicy nie 
są jedynym obiektem nienawiści, są jedynie czubkiem 
góry lodowej. Dlatego mamy nadzieję, że poza walką 
z antykatolicyzmem, katalog może służyć jako model 
do walki z innymi formami nienawiści, może być punk-
tem wyjścia, z którego praca nad wyplenieniem innych 
form zła będzie kontynuowana.

Poniższe protokoły to efekt pracy kilkuset osób, specja-
listów w swoich dziedzinach. Niech Bóg im pobłogosławi 
i za pośrednictwem Matki Najświętszej wybłaga łaski dla 
nich i ich rodzin. W intencji każdego z nich odprawione 
zostaną Msze święte gregoriańskie. 

In Christo!
Watykan 2023
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