
A RÓMAI KATOLIKUS ANYASZENT- 
EGYHÁZ KORMÁNYZATA.

AZ A N Y A SZ E N T E G Y H Á Z  F E J E :

XI. Pl US,

Jé z u s  k r i s z t u s  helytartója, az apostolfejedelem utódja, a 
katolikus világegyház főpásztora, a Nyugat patriarchája, 
Olaszország prímása, a római egyházi tartomány érseke és 

metropolitája, a római szentegyház földi javainak fejedelme.
A Szentatya a Szent Officium, a konzisztorialis és a keleti egy

házak kongregációinak prefektusi tisztjét a maga számára tartotta 
fönn. *

A pápák sorrendjében XI. Pius pápa a 261-ik, családi 
néven Ratti Achilles. 1857 május 31-én született régi jómódú csa
ládból, a Milánóhoz közel fekvő Desióban, tehát ez év március 
31-én tölti be 70-ik évét. Szülei innen Milánóba költöztek és 
ott végezte tanulmányait s már korán mutatott hajlandóságot 
a papi hivatásra. Először a milánói egyházm. szemináriumban, 
majd a római Collegio Lombardinoban végzett teológiát és a Szent 
Tamás Akadémián megszerezte a filozófia, a teológia és az egyház
jog hármas doktorátusát. 1879 szeptember 20-án szentelték pappá 
és főpásztora a milánói szemináriumba küldte tanárnak. Ugyan
ekkor azonban lelkipásztorkodási tevékenységgel is foglalkozott, 
harminc éven keresztül a Coenaculum-nővérek kolostorával kap
csolatban gondozta több kongregációnak, egyesületnek, ifjúsági 
csoportoknak lelki életét. 1888-ban került a híres milánói Ambrosina- 
könyvtárba, ahol húsz esztendőt töltött. Itt nagyszerű területet 
talált a tudományos búvárkodáshoz és sorra jelentek meg tudo
mányos munkái, amelyek alapján a könyvtárban egyre vezetőbb 
állásokba jutott és 1907-ben a könyvtár igazgatója lett. 1911-ben
X. Pius pápa Rómába hívta az Ambrosiana tudós vezetőjét a
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vatikáni könyvtárhoz, amelynek 1914-ben igazgatója lett s egyút
tal apostoli protonotárius és a Szent Péter-bazilika kanonokja. 
A Vaticana könyvei között is fejtett ki Ratti Achilles tudományos 
munkásságot, de innen ki kellett lépnie és egy nagyon kényes diplo
máciai küldetést vállalnia. 1918 április 25-én Rattit a pápa Lengyel- 
országba küldötte apostoli vizitátornak és itt nevezetes szerep 
jutott részéül a felsősziléziai népszavazás idejében. Mikor Lengyel- 
ország rendes diplomáciai összeköttetésbe lépett a Szentszékkel,
XV. Benedek pápa őt lepantói címzetes érsekké és varsói nun- 
ciussá nevezte ki. Püspökké Kakowszki bíboros-érsek szentelte 
1919 október 28-án. 1921 júniusában a pápa bíbornokká kreálta 
és a milánói érseki székre nevezte ki, ahova ugyanez év szeptember
8-án vonult be. Öt hónapig volt a milánói érseki székben, amikor
XV. Benedek pápa halála után a pápa-választó konzisztóriumra 
utazott és onnan már nem tért vissza érseki székébe. 1922 feb
ruár C-án a conclave Ratti Achillest választotta pápává, aki a
XI. Pius nevet vette föl, amely alatt február 12-én koronázták 
meg a Szent Péter-bazilikában.

A pápa a koronázási évfordulói misén imádkozik.


