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 RozdziaÂ³ 16. Afera Banco Ambrosiano Â  Â   Nie Â³udÂ¼cie siÃª: BÃ³g nie dozwoli z siebie szydziÃ¦. A co czÂ³owiek
sieje, to i Â¿Â±Ã¦ bÃªdzie: kto sieje w ciele swoim, jako plon ciaÂ³a zbierze zagÂ³adÃª; kto sieje w duchu, jako plon
ducha zbierze Â¿ycie wieczne. 
 List do GalatÃ³w 6: 7-8, Biblia TysiÂ±clecia  Â  Â  Â   WiadomoÂ¶Ã¦, Â¿e najwyÂ¿szym zwierzchnikiem KoÂ¶cioÂ³a
katolickiego wybrano Karola WojtyÂ³Ãª, tysiÂ±ce oczekujÂ±cych na placu Â¶w. Piotra przyjÃªÂ³y z niemaÂ³ym
zaskoczeniem. Wierni spodziewali siÃª raczej, Â¿e papieÂ¿em zostanie ktÃ³ryÂ¶ z wybitnych czÂ³onkÃ³w biurokracji
watykaÃ±skiej: postÃªpowy kardynaÂ³ Benelli lub konserwatysta Siri. Nazwisko WojtyÂ³y wprawiÂ³o ich w
zakÂ³opotanie. Nawet dziennikarze pytali siÃª wzajemnie: â€žKim jest ten WojtyÂ³a?â€• - â€žTo Polakâ€• -
odpowiadano i nikt nie umiaÂ³ powiedzieÃ¦ nic wiÃªcej.  Â   Co innego, gdyby wybrano sÂ³ynÂ±cego z niechÃªci do
komunizmu kardynaÂ³a WyszyÃ±skiego. O Wojtyle jednak nie sÂ³yszaÂ³ nikt. Kim byÂ³? Jak temu mÂ³odemu
kardynaÂ³owi udaÂ³o siÃª zasiÂ±Â¶Ã¦ na Piotrowym tronie po niespeÂ³na dwÃ³ch dniach gÂ³osowaÃ±?  ZaskakiwaÂ³
nie tylko wynik konklawe. UwagÃª zwracaÂ³ rÃ³wnieÂ¿ wyglÂ±d nowego papieÂ¿a. BrakowaÂ³o mu delikatnych rysÃ³w
Jana PawÂ³a I, PawÂ³a VI lub Piusa XII. Mocna budowa ciaÂ³a i prostackie maniery nowego papieÂ¿a wydawaÂ³y siÃª
obserwatorom zaprzeczeniem delikatnego wdziÃªku i wyrafinowania poprzednich zwierzchnikÃ³w KoÂ¶cioÂ³a.[i]
NiechÃªtni mu ludzie wspominajÂ±, Â¿e brak obycia i nieokrzesanie szczegÃ³lnie rzucaÂ³y siÃª w oczy podczas jego
pierwszego publicznego wystÂ±pienia. WojtyÂ³a podszedÂ³ wtedy do grupy amerykaÃ±skich reporterÃ³w i skÂ³adajÂ±c
rÃªce w geÂ¶cie skruszonego grzesznika, prosiÂ³ ich, Â¿eby byli dla niego â€ždobrzyâ€•. W chwilÃª pÃ³Â¼niej, chcÂ±c
siÃª przypodobaÃ¦ przedstawicielom prasy, papieÂ¿ zwinÂ±Â³ dÂ³onie w trÂ±bkÃª i gromkim gÂ³osem
pobÂ³ogosÂ³awiÂ³ kÂ³ÃªbiÂ±cy siÃª na placu przed bazylikÂ± tÂ³um - jak czÂ³onek zespoÂ³u dopingujÂ±cego podczas
meczu futbolowego. Wizerunek Jana PawÂ³a II jako pozbawionego taktu prostaka umocniÂ³y wÂ³oskie tabloidy,
publikujÂ±c zdjÃªcia na wpÃ³Â³ nagiego papieÂ¿a, zaÂ¿ywajÂ±cego kÂ±pieli sÂ³onecznej. Licio Gelli pokazaÂ³ je
przywÃ³dcy wÂ³oskiej Partii Socjalistycznej, Vanniemu Nistico, mÃ³wiÂ±c: â€žSam pan widzi, jakie trudne zadanie
majÂ± tajne sÂ³uÂ¿by. JeÂ¿eli moÂ¿liwe jest zrobienie takich zdjÃªÃ¦ papieÂ¿a, to moÂ¿e pan sobie wyobraziÃ¦, jak
Â³atwo byÂ³oby go zastrzeliÃ¦â€•.  [ii]  Z upÂ³ywem czasu Â¶wiat dowiadywaÂ³ siÃª coraz wiÃªcej o przeszÂ³oÂ¶ci
nowego Biskupa Rzymu. Jak siÃª okazaÂ³o, w mÂ³odoÂ¶ci WojtyÂ³a nie zamierzaÂ³ zostaÃ¦ ksiÃªdzem, lecz aktorem.
[iii] Podczas okupacji niemieckiej pracowaÂ³ w kombinacie chemicznym. W pÃ³Â¼niejszych latach wspÃ³Â³pracowaÂ³ z
partyzantkÂ± komunistycznÂ±, gdzie nawiÂ±zaÂ³ bliskie przyjaÂ¼nie z wieloma kobietami. KrÂ±Â¿yÂ³a nawet plotka,
Â¿e z jednÂ± z nich siÃª oÂ¿eniÂ³. GlebÂ±, na ktÃ³rej rozwijaÂ³y siÃª pogÂ³oski i domysÂ³y, byÂ³a miÃªdzy innymi
tajemnicza luka w jego oficjalnym Â¿yciorysie z lat 1939-1944.  [iv]  Do opinii publicznej codziennie docieraÂ³y
informacje rzucajÂ±ce nowe Â¶wiatÂ³o na przyczyny wyniesienia WojtyÂ³y na papieski tron. Wiele wskazuje na to, Â¿e
jego sukces byÂ³ w znacznej mierze wynikiem kampanii zainicjowanej i przeprowadzonej przez kardynaÂ³a Villota i
innych masonÃ³w z kolegium elektorskiego. Po wygranej WojtyÂ³y kardynaÂ³owie nie Â¶wiÃªtowali zwyciÃªstwa
swojego kandydata, Â¶piewajÂ±c hymny na jego czeÂ¶Ã¦ lub odmawiajÂ±c oficjalne modlitwy. Zorganizowali za to
galowe przyjÃªcie, podczas ktÃ³rego papieÂ¿ osobiÂ¶cie napeÂ³niaÂ³ szampanem kielichy kardynaÂ³Ã³w i zakonnic,
podÂ¶piewujÂ±c przy tym swojÂ± ulubionÂ± pieÂ¶Ã±: â€žGÃ³ralu, czy ci nie Â¿al?!â€•.  [v]  Â   Jan PaweÂ³ II nie
przeprowadziÂ³ zmian zaplanowanych przez swojego poprzednika. SpÃ³Â³ka Watykan miaÂ³a powrÃ³ciÃ¦ do
interesÃ³w w starym stylu. Villota ponownie uczyniono sekretarzem stanu, a biskup Marcinkus odzyskaÂ³ stanowisko
prezesa Banku WatykaÃ±skiego. Stolica Apostolska odnowiÂ³a takÂ¿e i umocniÂ³a wiÃªzy z Roberto Calvim i Licio
Gellim. Bez ich udziaÂ³u nie mogÂ³oby dojÂ¶Ã¦ do najgÂ³oÂ¶niejszego skandalu w historii miÃªdzynarodowej finansjery
- afery Banco Ambrosiano.  W latach siedemdziesiÂ±tych Bank WatykaÃ±ski nawiÂ±zaÂ³ bliskÂ± wspÃ³Â³pracÃª z
mediolaÃ±skim Banco Ambrosiano, gdzie Calvi byÂ³ dyrektorem zarzÂ±dzajÂ±cym. Biskup Marcinkus byÂ³ czÂ³onkiem
zarzÂ±du jednej z filii tego banku na wyspach Bahama.  [vi] Banco Ambrosiano miaÂ³ obsÂ³ugiwaÃ¦ katolickie rodziny i
organizacje dobroczynne. Zgodnie z jego statutem Â¿aden z akcjonariuszy nie mÃ³gÂ³ posiadaÃ¦ wiÃªcej niÂ¿ piÃªÃ¦
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procent jego akcji. DziÃªki temu mediolaÃ±ski bank Â¶wietnie siÃª nadawaÂ³ na pralniÃª pieniÃªdzy dla mafii i loÂ¿y
Pâ€‘2. NaleÂ¿aÂ³o tylko przejÂ±Ã¦ nad nim kontrolÃª i wyprowadziÃ¦ powaÂ¿ne sumy, nie budzÂ±c podejrzeÃ± policji i
zarzÂ±du.  Calvi rozwiÂ±zaÂ³ oba problemy przy pomocy swego przyjaciela biskupa Marcinkusa i Banku
WatykaÃ±skiego. Bank, ktÃ³remu szefowaÂ³, zaczÂ±Â³ udzielaÃ¦ ogromnych poÂ¿yczek oÂ¶miu fikcyjnym spÃ³Â³kom.
Dla zwiÃªkszenia wiarygodnoÂ¶ci tych firm pieniÂ±dze byÂ³y najpierw kierowane na konta Banku WatykaÃ±skiego, co
mogÂ³o sprawiaÃ¦ wraÂ¿enie, Â¿e w transakcjach uczestniczy Stolica Apostolska.  [vii] SzeÂ¶Ã¦ spoÂ¶rÃ³d oÂ¶miu
spÃ³Â³ek miaÂ³o swoje siedziby w Panamie. ByÂ³y to: Astrolfine S.A., United Trading Corporation, Erin S.A., Bellatrix 
S.A., Belrose S.A. i Starfield S.A. SiÃ³dma, Manic S.A., zarejestrowana byÂ³a w Luksemburgu, a Ã³sma - Nordeurop
Establishment - w Liechtensteinie. Fikcyjne spÃ³Â³ki przeznaczaÂ³y wielomilionowe poÂ¿yczki na realizacjÃª
nastÃªpujÂ±cych celÃ³w: po pierwsze, na zwiÃªkszenie osobistego majÂ±tku Calviego i jego mafijnych kompanÃ³w; po
drugie, na sfinansowanie nielegalnych operacji Licio Gellego i po trzecie - na zakup kolejnych pakietÃ³w akcji Banco
Ambrosiano. Proszeni o przedstawienie zabezpieczeÃ± dla poÂ¿yczek szefowie panamskich spÃ³Â³ek przesyÂ³ali
Â¶wiadectwa zakupu akcji Banco Ambrosiano wraz z faÂ³szywymi danymi na temat majÂ±tku swoich firm i
przewidywanych ogromnych zyskÃ³w z handlu zagranicznego. DÂ±Â¿Â±c do podwyÂ¿szenia wartoÂ¶ci akcji banku, 
Calvi oferowaÂ³ jego akcjonariuszom wysokie dywidendy i prawo do zakupu nowych akcji po cenie znacznie niÂ¿szej
od nominalnej. ChÃªtnie opowiadaÂ³ teÂ¿ bajki o Â¶wietlanej przyszÂ³oÂ¶ci banku i jego planach ekspansji w Ameryce
Â£aciÃ±skiej. Fikcyjne firmy kupowaÂ³y coraz wiÃªcej akcji Ambrosiano i przedstawiaÂ³y je jako zabezpieczenie dla
kolejnych, jeszcze wyÂ¿szych poÂ¿yczek, za ktÃ³re znowu kupowano akcje, dziÃªki ktÃ³rym poÂ¿yczano jeszcze
wiÃªcej pieniÃªdzy, i tak dalej, i tak dalej. ZaangaÂ¿owane w te machinacje spÃ³Â³ki nigdy nie pÂ³aciÂ³y odsetek od
zaciÂ±ganych poÂ¿yczek. DodawaÂ³y po prostu naleÂ¿ne z tego tytuÂ³u sumy do swoich zobowiÂ±zaÃ±,
zabezpieczanych Â¶wiadectwami zakupÃ³w kolejnych pakietÃ³w akcji Banco Ambrosiano. W ten sposÃ³b, krok po
kroku, Calvi przejmowaÂ³ kontrolÃª nad zarzÂ±dzanym przez siebie bankiem.  JednÂ± z panamskich spÃ³Â³ek
â€žwydmuszekâ€•, Bellatrix, utworzyÂ³ osobiÂ¶cie Calvi z Marcinkusem i trzema innymi czÂ³onkami loÂ¿y P-2: Licio
Gellim, Umberto Ortolanim (ktÃ³remu papieÂ¿ PaweÂ³ VI przyznaÂ³ tytuÂ³ â€žDÂ¿entelmena Jego
Â¦wiÂ±tobliwoÂ¶ciâ€•) i Bruno Tassanem Dinem, dyrektorem wydawnictwa Rizzoli.[viii] SpÃ³Â³ka Bellatrix 
przeznaczyÂ³a niemaÂ³Â± czÃªÂ¶Ã¦ ze 184 milionÃ³w dolarÃ³w, jakie wyÂ³udziÂ³a od Banco Ambrosiano, na zakupu
rakiet â€žExocetâ€• dla armii argentyÃ±skiej, przygotowujÂ±cej siÃª do wojny o Falklandy z WielkÂ± BrytaniÂ±. 
Bellatrix uzyskaÂ³a tak wielki kredyt zabezpieczony akcjami Banco Ambrosiano, dysponujÂ±c zaledwie 10 tysiÂ±cami
dolarÃ³w kapitaÂ³u wÂ³asnego. Takim samym stanem konta mogÂ³a siÃª pochwaliÃ¦ inna panamska spÃ³Â³ka,
Astrolfine, ktÃ³ra wyÂ³udziÂ³a z Banco Ambrosiano poÂ¿yczki na Â³Â±cznÂ± sumÃª 486 milionÃ³w dolarÃ³w.  [ix] Na
tych samych zasadach dziaÂ³aÂ³y wszystkie fikcyjne spÃ³Â³ki - Â¿adna z nich nie dysponowaÂ³a kapitaÂ³em
przekraczajÂ±cym 10 tysiÃªcy dolarÃ³w, a mimo to udaÂ³o im siÃª poÂ¿yczyÃ¦ setki milionÃ³w dolarÃ³w. Te nielegalne
operacje doprowadziÂ³y do powstania gigantycznej bankowej â€žfatamorganyâ€•, mitycznej potÃªgi finansowej, ktÃ³rej
majÂ±tek zainwestowany byÂ³ w wiÃªkszoÂ¶ci w poÂ¿yczki dla fikcyjnych spÃ³Â³ek. JuÂ¿ wkrÃ³tce ten mit o potÃªdze
miaÂ³ prysnÂ±Ã¦ jak baÃ±ka mydlana.  Â   Machlojki z udziaÂ³em Banco Ambrosiano zwrÃ³ciÂ³y wreszcie uwagÃª
inspektorÃ³w z wÂ³oskiego Banku Narodowego. ZaÂ¿Â±dali oni szczegÃ³Â³owych informacji na temat dziaÂ³alnoÂ¶ci
tajemniczych spÃ³Â³ek, ktÃ³rym Ambrosiano tak chÃªtnie udzielaÂ³ ogromnych poÂ¿yczek. Calvi wyjaÂ¶niÂ³, Â¿e
spÃ³Â³ki te utworzyÂ³ Bank WatykaÃ±ski, aby za ich poÂ¶rednictwem prowadziÃ¦ handel dewocjonaliami. Jako dowÃ³d
wskazaÂ³ fotografiÃª dyrektorÃ³w Banco Ambrosiano Overseas w Nassau na Bahamach, na ktÃ³rej widoczny byÂ³
biskup Marcinkus. Ten osobliwy argument zadowoliÂ³ bankowych inspektorÃ³w. KimÂ¿e byli oni, szeregowi urzÃªdnicy
paÃ±stwowi, by podawaÃ¦ w wÂ±tpliwoÂ¶Ã¦ legalnoÂ¶Ã¦ charytatywnej i gospodarczej dziaÂ³alnoÂ¶ci KoÂ¶cioÂ³a
rzymskokatolickiego.  Â   Tak wiÃªc na razie bankowe machinacje mogÂ³y byÃ¦ kontynuowane niemal bez przeszkÃ³d.
Z Banco Ambrosiano przelano ponad 1,3 miliarda dolarÃ³w na konta Banku WatykaÃ±skiego, skÂ±d przekazywano je
dalej, do Panamy, Luksemburga i Liechtensteinu, pomniejszone jednak o wysokie opÂ³aty za poÂ¶rednictwo i
denominacjÃª walut. Niewiele osÃ³b zauwaÂ¿yÂ³o, Â¿e pobieranie tych opÂ³at byÂ³o zupeÂ³nie nieuzasadnione,
gdyÂ¿ bank mediolaÃ±ski mÃ³gÂ³ dokonywaÃ¦ niezbÃªdnych operacji bez poÂ¶rednictwa innej instytucji finansowej.  
Kryzys zaostrzyÂ³ siÃª w 1979 roku, gdy Banco Ambrosiano miaÂ³ wypÂ³aciÃ¦ swoim klientom odsetki od depozytÃ³w.
Problem byÂ³ tym wiÃªkszy, Â¿e pod koniec dekady lat siedemdziesiÂ±tych stopy procentowe w bankach na caÂ³ym
Â¶wiecie znacznie wzrosÂ³y. Wreszcie, w roku 1981, czÂ³onkowie kierownictwa banku zaÂ¿Â±dali od Calviego 
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niezbitego dowodu, Â¿e Watykan faktycznie sprawuje kontrolÃª nad zadÂ³uÂ¿onymi firmami. JednoczeÂ¶nie wÂ³oska
policja skarbowa wszczÃªÂ³a Â¶ledztwo w sprawie tych transakcji. ChcÂ±c uchroniÃ¦ KoÂ¶ciÃ³Â³ przed
konsekwencjami udziaÂ³u w nielegalnych operacjach, wÂ³oski minister skarbu Beniamiono Andreatta spotkaÂ³ siÃª z
ministrem spraw zagranicznych Watykanu kardynaÂ³em Casarolim i zaÂ¿Â±daÂ³ od niego natychmiastowego zerwania
wszelkiej wspÃ³Â³pracy z Calvim.  [x]  Â   Casaroli przedstawiÂ³ sprawÃª Ojcu Â¦wiÃªtemu. Jednak pieniÂ±dze z Banco
Ambrosiano nadal napÂ³ywaÂ³y szerokim strumieniem do papieskiej szkatuÂ³y, toteÂ¿ zignorowaÂ³ on ostrzeÂ¿enie
wÂ³oskiego ministra.  Wraz z umacnianiem siÃª kursu dolara w stosunku do lira pÃªtla zadÂ³uÂ¿enia coraz silniej
zaciskaÂ³a siÃª na szyi Roberta Calviego. W lipcu 1980 roku inspektorzy Guardia di Finanza odkryli
nieprawidÂ³owoÂ¶ci w przepÂ³ywach pieniÃªÂ¿nych pomiÃªdzy Banco Ambrosiano a fikcyjnymi spÃ³Â³kami z rajÃ³w
podatkowych. Raport w tej sprawie przedstawiono sÃªdziemu Lucce Mucciemu, ktÃ³ry pozbawiÂ³ Calviego paszportu i
nakazaÂ³ wszczÃªcie przeciw niemu dochodzenia.  [xi] Kilka tygodni pÃ³Â¼niej Dailo Abbruciati, pÂ³atny morderca na
usÂ³ugach mafii, zastrzeliÂ³ w Mediolanie Roberta Orsona, czÂ³onka zarzÂ±du Banco Ambrosiano. Dopiero po latach
wyszÂ³o na jaw, Â¿e na kilka tygodni przed swojÂ± Â¶mierciÂ± Orson zaÂ¿Â±daÂ³ od Calviego zÂ³oÂ¿enia rezygnacji
ze stanowiska dyrektora Banco Ambrosiano.  MajÂ±c w dalszym ciÂ±gu nadziejÃª na uratowanie kwitnÂ±cego interesu,
Calvi wynajÂ±Â³ wpÂ³ywowego gangstera Flavio Carboniego, ktÃ³ry obiecaÂ³ doprowadziÃ¦ do umorzenia Â¶ledztwa.
Mafioso stosowaÂ³ wobec urzÃªdnikÃ³w i inspektorÃ³w bankowych stare, wyprÃ³bowane metody perswazji: groÂ¼by i
Â³apÃ³wki. W 1984 roku, gdy afera dobiegÂ³a wreszcie koÃ±ca, inspektorzy wÂ³oskiej policji finansowej ujawnili, Â¿e z
peruwiaÃ±skiej filii Banco Ambrosiano na jedno ze szwajcarskich kont numerowych Carboniego przelano w tamtym
okresie ponad 30 milionÃ³w dolarÃ³w.  [xii]  Â   Jednak mimo wysiÂ³kÃ³w Carboniego dochodzenie nie ustawaÂ³o. Calvi
nie miaÂ³ wyboru, musiaÂ³ szukaÃ¦ pomocy u biskupa Marcinkusa. â€žÂ¦ledztwo - tÂ³umaczyÂ³ swojemu
Â¶wiÂ±tobliwemu wspÃ³lnikowi - nieuchronnie doprowadzi do ujawnienia, Â¿e fikcyjne spÃ³Â³ki byÂ³y kontrolowane
przez Watykan.â€• Marcinkus speÂ³niÂ³ oczekiwania Calviego, dopuszczajÂ±c siÃª tym samym jednego z
najwiÃªkszych oszustw w historii KoÂ¶cioÂ³a. Biskup wydaÂ³ Calviemu â€žlist patronackiâ€•, w ktÃ³rym stwierdziÂ³,
Â¿e â€žzadÂ³uÂ¿one spÃ³Â³ki sÂ± godne zaufania, a ich cele i zadania znane sÂ± i popierane przez StolicÃª
ApostolskÂ±â€•. List napisany byÂ³ na papierze firmowym Watykanu i datowany na pierwszego wrzeÂ¶nia 1981 roku.
Jego tekst brzmi nastÃªpujÂ±co:  Â   Szanowni Panowie,  Â   Niniejszym potwierdzamy, Â¿e bezpoÂ¶rednio lub
poÂ¶rednio kontrolujemy wiÃªkszoÂ¶Ã¦ udziaÂ³Ã³w w niÂ¿ej wymienionych firmach:  Â   Manic S.A. z Luksemburga;
Astrolfine z Panamy;  Â   Nordeurop Establishment z Liechtensteinu;   Â   United Trading Corporation z Panamy;   Â   
Erin S.A. z Panamy;  Â   Bellatrix S.A. z Panamy; Belrose S.A. z Panamy; Starfield S.A. z Panamy;  Â   Potwierdzamy
takÂ¿e, iÂ¿ znany nam jest fakt zadÂ³uÂ¿enia wymienionych firm wobec PanÃ³w w wysokoÂ¶ci wynikajÂ±cej z
zaÂ³Â±czonego wykazu sald na 10 czerwca 1981 roku.  ZaÂ³Â±czone salda wykazywaÂ³y, Â¿e zadÂ³uÂ¿enie tylko
wobec filii Banco Ambrosiano w Limie siÃªgaÂ³o kwoty 907 milionÃ³w dolarÃ³w. List podpisaÂ³ arcybiskup Marcinkus i
jego dwaj asystenci, Luigi Mennini i Pellegrini de Strobel.  [xiii]  Umowa z Marcinkusem obejmowaÂ³a jeszcze jeden list,
ktÃ³rego adresatem byÂ³ Bank WatykaÃ±ski. Calvi zapewniaÂ³ w nim, Â¿e z faktu zaangaÂ¿owania siÃª IOR we
wspÃ³Â³pracÃª z fikcyjnymi spÃ³Â³kami â€žnie wyniknÂ± dla niego Â¿adne zobowiÂ±zania, ani nie poniesie on w
przyszÂ³oÂ¶ci Â¿adnych szkÃ³d lub stratâ€•.  [xiv]  W swoim komentarzu na temat â€žlistu patronackiegoâ€• Michele 
Sindona powiedziaÂ³ dziennikarzowi Nickowi Toschesowi, Â¿e za wydanie go Calvi zapÂ³aciÂ³ Watykanowi 20
milionÃ³w dolarÃ³w.  [xv]  21 stycznia 1981 roku grupa mediolaÃ±skich akcjonariuszy Banco Ambrosiano, obawiajÂ±c
siÃª, Â¿e caÂ³a prawda o nielegalnych transakcjach wyjdzie na jaw i posiadane przez nich akcje stanÂ± siÃª
bezwartoÂ¶ciowe, wystosowaÂ³a list do Jana PawÂ³a II, w ktÃ³rym zwrÃ³ciÂ³a siÃª do niego o przerwanie podejrzanych
powiÂ±zaÃ± pomiÃªdzy Marcinkusem, Calvim, Ortanim i Gellim oraz o zbadanie przepÂ³ywÃ³w wielkich kwot do
spÃ³Â³ek pozostajÂ±cych pod patronatem Watykanu. W liÂ¶cie, ktÃ³ry napisano po polsku, Â¿eby papieÂ¿ mÃ³gÂ³ go
przeczytaÃ¦ w swoim ojczystym jÃªzyku, czytamy: â€žIOR nie jest jedynie zwykÂ³ym akcjonariuszem Banco
Ambrosiano. Jest Â¶ciÂ¶le powiÂ±zany interesami z Roberto Calvim. Jak wykazuje rosnÂ±ca liczba postÃªpowaÃ±
sÂ±dowych, Calvi jest gÂ³Ã³wnym ogniwem Â³Â±czÂ±cym wolnomularstwo najgorszego rodzaju (P-2) z mafiÂ±.
RÃ³wnieÂ¿ ta dziaÂ³alnoÂ¶Ã¦ odbywa siÃª przy wspÃ³Â³udziale osÃ³b popieranych i chronionych przez StolicÃª
ApostolskÂ±, na przykÂ³ad Ortolaniego, ktÃ³ry podtrzymuje kontakty pomiÃªdzy Watykanem i potÃªÂ¿nymi grupami
miÃªdzynarodowego podziemia przestÃªpczegoâ€•.  [xvi]  Â   Jan PaweÂ³ II nigdy nie zaszczyciÂ³ mediolaÃ±skich
akcjonariuszy odpowiedziÂ± na ich uprzejmy list. Zamiast tego, jakby na przekÃ³r, postanowiÂ³ nagrodziÃ¦ biskupa
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Marcinkusa za wiernÂ± sÂ³uÂ¿bÃª Stolicy Apostolskiej, mianujÂ±c go przewodniczÂ±cym Komisji Pontyfikalnej ds.
Miasta-PaÃ±stwa Watykan. Tym samym Marcinkus zostaÂ³ kimÂ¶ w rodzaju gubernatora Watykanu, pozostajÂ±c w
dalszym ciÂ±gu szefem Banku WatykaÃ±skiego. JednoczeÂ¶nie uzyskaÂ³ godnoÂ¶Ã¦ arcybiskupa. NiestosownoÂ¶Ã¦
tego awansu byÂ³a tym wiÃªksza, Â¿e nastÂ±piÂ³ on 28 wrzeÂ¶nia 1981 roku, dokÂ³adnie w trzeciÂ± rocznicÃª
Â¶mierci Jana PawÂ³a I - papieÂ¿a, ktÃ³ry zamierzaÂ³ usunÂ±Ã¦ go z urzÃªdu.  Jednak nawet jako arcybiskup
Marcinkus nie mÃ³gÂ³ uratowaÃ¦ przed upadkiem wzniesionego przez Roberto Calviego domku z kart. Roberto Rosone,
dyrektor generalny i zastÃªpca prezesa Banco Ambrosiano, Â¿Â±daÂ³ od niego ustÂ±pienia ze stanowiska dyrektora i
zwrotu przekazanych Watykanowi pieniÃªdzy. Calvi poskarÂ¿yÂ³ siÃª na niego Flavio Carboniemu, ktÃ³ry
skontaktowaÂ³ siÃª z Danilo Abbruciatim, przedstawicielem mafii sycylijskiej w rzymskim pÃ³Â³Â¶wiatku. Rosona
zastrzelono rankiem 27 kwietnia 1982 roku, gdy wychodziÂ³ z budynku, w ktÃ³rym mieÂ¶ciÂ³a siÃª siedziby Banco
Ambrosiano.  [xvii]  Â   31 maja 1982 roku w piÂ¶mie skierowanym do zarzÂ±du Banco Ambrosiano Narodowy Bank
WÂ³och zaÂ¿Â±daÂ³ przedstawienia peÂ³nej dokumentacji kredytÃ³w udzielonych oÂ¶miu fikcyjnym spÃ³Â³kom.
Stosunkiem gÂ³osÃ³w 11:3, pomimo gwaÂ³townych protestÃ³w Calviego, zarzÂ±d postanowiÂ³ speÂ³niÃ¦ Â¿Â±danie
banku centralnego.  W tej sytuacji jedynym ratunkiem dla Calviego byÂ³o pokrycie miliardowego deficytu poÂ¿yczkÂ± z
Banku WatykaÃ±skiego. PoÂ¿yczka taka, jak utrzymywaÂ³ bankier, byÂ³aby w peÂ³ni uzasadniona, gdyÂ¿ brakujÂ±ce
miliony trafiÂ³y w wiÃªkszoÂ¶ci do Watykanu, ktÃ³ry byÂ³ faktycznym wÂ³aÂ¶cicielem fikcyjnych spÃ³Â³ek.
â€žKoÂ¶ciÃ³Â³ powinien wywiÂ±zaÃ¦ siÃª ze swoich zobowiÂ±zaÃ±, sprzedajÂ±c czÃªÂ¶Ã¦ majÂ±tku kontrolowanego
przez IOR. Jest to ogromny majÂ±tek. Wyceniam go na dziesiÃªÃ¦ miliardÃ³w dolarÃ³w. Aby pomÃ³c Banco
Ambrosiano, IOR mÃ³gÂ³by zaczÂ±Ã¦ sprzedaÂ¿ swoich aktywÃ³w w ratach po miliardzie dolarÃ³wâ€•.  [xviii]  Â   
SÂ³owa Calviego naleÂ¿y traktowaÃ¦ powaÂ¿nie. JeÂ¶li ktokolwiek w roku 1982 mÃ³gÂ³ mieÃ¦ pojÃªcie o majÂ±tku
Banku WatykaÃ±skiego, to wÂ³aÂ¶nie Calvi, czÂ³owiek, ktÃ³ry byÂ³ jego wspÃ³lnikiem w setkach mniej lub bardziej
nielegalnych operacji. Warto takÂ¿e pamiÃªtaÃ¦, Â¿e podana przez niego szacunkowa kwota nie uwzglÃªdniaÂ³a stanu
posiadania innych watykaÃ±skich instytucji: Administracji DÃ³br Stolicy Apostolskiej (APSA), miasta-paÃ±-stwa
Watykan i Kongregacji ds. Ewangelizacji NarodÃ³w.  Â   Pomimo naglÂ±cych apeli Watykan odmÃ³wiÂ³ udzielenia
poÂ¿yczki Calviemu. Co wiÃªcej, przesÂ³uchiwany przez wÂ³oskich inspektorÃ³w skarbowych Marcinkus zaprzeczyÂ³,
jakoby miaÂ³ cokolwiek wspÃ³lnego z jego machinacjami i z oÂ¶mioma fikcyjnymi spÃ³Â³kami. â€žBank WatykaÃ±ski -
tÂ³umaczyÂ³ inspektorom Marcinkus - byÂ³ po prostu miejscem, w ktÃ³rym organizacje religijne mogÂ³y bezpiecznie
przechowywaÃ¦ swoje pieniÂ±dze.â€• DodaÂ³ takÂ¿e, Â¿e nie warto sobie zaprzÂ±taÃ¦ uwagi bankiem, ktÃ³rego
aktywa nie przekraczajÂ± kilku milionÃ³w dolarÃ³w i ktÃ³ry nie moÂ¿e siÃª nawet rÃ³wnaÃ¦ z jakÂ±kolwiek Â¶wieckÂ±
instytucjÂ± finansowÂ±.  Calvi postanowiÂ³ wyjechaÃ¦ z WÂ³och. PakujÂ±c walizki, powiedziaÂ³ jednemu z czÂ³onkÃ³w
swojej rodziny: â€žW razie potrzeby ujawniÃª rzeczy, ktÃ³re wstrzÂ±snÂ± posadami Watykanu. PapieÂ¿ bÃªdzie
musiaÂ³ zrezygnowaÃ¦â€•.  [xix]  Â   W dniu, w ktÃ³rym Calvi zniknÂ±Â³ wraz ze swojÂ± czarnÂ± dyplomatkÂ±
wypeÂ³nionÂ± dokumentami, Graziella Corrocher, jego 55-letnia sekretarka, wypadÂ³a czy teÂ¿ zostaÂ³a wyrzucona z
piÂ±tego piÃªtra siedziby Banco Ambrosiano w Mediolanie. CiaÂ³o kobiety z gÂ³uchym Â³oskotem spadÂ³o na rampÃª
prowadzÂ±cÂ± do podziemnego garaÂ¿u. Policja nie zdoÂ³aÂ³a stwierdziÃ¦, jaka byÂ³a przyczyna wypadku i nikogo w
zwiÂ±zku z nim nie aresztowaÂ³a.  CiaÂ³o Roberto Calviego znaleziono 17 czerwca 1982 roku wiszÂ±ce pod Mostem
Czarnych MnichÃ³w (Black Friars Bridge) w Londynie. Bankier ubrany byÂ³ w jasnoszary garnitur, na nadgarstku miaÂ³
kosztowny zegarek firmy Patek Phillipe, a w portfelu ponad 20 tysiÃªcy dolarÃ³w w rÃ³Â¿nych walutach. Zegarek i
pieniÂ±dze Â¶wiadczyÂ³y, Â¿e nie padÂ³ ofiarÂ± rabunku. W jego kieszeniach znaleziono ponadto cztery pary
okularÃ³w, faÂ³szywy wÂ³oski paszport i piÃªÃ¦ cegieÂ³.  [xx]  Â   OkolicznoÂ¶ci tej Â¶mierci natychmiast wzbudziÂ³y
podejrzenia. CzÂ³onkowie wielu lÃ³Â¿ masoÃ±skich we WÂ³oszech noszÂ± czarne szaty i zwracajÂ± siÃª do siebie per
â€žbracieâ€• jak zakonnicy; wolnomularzy we WÂ³oszech nazywa siÃª potocznie â€žCzarnymi Mnichamiâ€•. Wymowny
wydaje siÃª rÃ³wnieÂ¿ fakt, Â¿e w kieszeniach zmarÂ³ego znaleziono cegÂ³y, â€žkamienie ociosaneâ€•
symbolizujÂ±ce wtajemniczenie masoÃ±skie wysokiego stopnia, oraz to, Â¿e powieszono go nad wodÂ± przed
godzinÂ± przypÂ³ywu, a takÂ± wÂ³aÂ¶nie karÃª przewiduje dla zdrajcÃ³w przysiÃªga masoÃ±ska.  Â   Po upÂ³ywie
trzech tygodni Â¶ledczy przydzieleni do wyjaÂ¶nienia Â¶mierci Calviego zawyrokowali, Â¿e â€žpopeÂ³niÂ³ on
samobÃ³jstwoâ€•. Ich orzeczenie jednak uniewaÂ¿niono, a zespÃ³Â³ dochodzeniowy w innym skÂ³adzie nie potrafiÂ³
rozstrzygnÂ±Ã¦, czy bankier popeÂ³niÂ³ samobÃ³jstwo, czy zostaÂ³ zamordowany. Dopiero szesnaÂ¶cie lat pÃ³Â¼niej,
w roku 1988, w wyniku uporu syna Calviego, ktÃ³ry nigdy nie uwierzyÂ³ w samobÃ³jstwo ojca, ciaÂ³o ekshumowano, a
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medycy sÂ±dowi uznali, Â¿e na bankierze dokonano mordu. W jakiÂ¶ czas potem Francesco Di Carlo, znany lepiej jako
â€žFranek Dusicielâ€•, szef gangu handlarzy heroinÂ± zwiÂ±zany z mafiÂ± sycylijskÂ±, przyznaÂ³ siÃª do zabÃ³jstwa,
zeznajÂ±c, Â¿e popeÂ³niÂ³ je na rozkaz Pippiego Calo z rodziny Corleone. Zlecenie na zamordowanie Calviego 
wydano jako karÃª za zdefraudowanie milionÃ³w naleÂ¿Â±cych do mafii. WedÂ³ug Di Carlo Licio Gelli wrÃªczyÂ³ 
Calviemu duÂ¿Â± sumÃª pieniÃªdzy, ktÃ³re miaÂ³y byÃ¦ â€žwypraneâ€• w jego banku. Tymczasem Calvi uÂ¿yÂ³ tych
pieniÃªdzy do pokrycia deficytu powstaÂ³ego w wyniku udzielania poÂ¿yczek fikcyjnym spÃ³Â³kom. Dowiedziawszy
siÃª o tym, Gelli spotkaÂ³ siÃª z gangsterami z rodziny Corleone i pomÃ³gÂ³ im odnaleÂ¼Ã¦ Calviego w Londynie.
PomÃ³gÂ³ im takÂ¿e zaplanowaÃ¦ zamach na bankiera. W jakiÂ¶ czas potem Â¶ledczy dowiedzieli siÃª takÂ¿e, Â¿e w
naradzie Gelliego z czÂ³onkami rodziny Corleone uczestniczyÂ³ jeden z wybitnych watykaÃ±skich finansistÃ³w.[xxi] 
   [i] Avro Manhattan, Murder in the Vatican, Ozark Books, Springfield 1985, ss. 215-216.   [ii] David Yallop, W imieniu
Boga. Â¦ledztwo w sprawie zamordowania Jana PawÂ³a I, Da Capo, Warszawa 1993, s.Â 483.   [iii] Carl Barnstein i
Marco Politi, Jego Â¦wiÂ±tobliwoÂ¶Ã¦ Jan PaweÂ³ II i nieznana historia naszych czasÃ³w, Da Capo, Warszawa 1999,
ss. 41-47.   [iv] Manhattan, Murder in the Vatican, s. 216.   [v] Manhattan, Murder in the Vatican, s. 216.   [vi] Rupert
Cornwell, God's Banker: An Account of the Life and Death of Roberto Calvi, Victor Gallancz Ltd., Londyn 1984, ss.
208-209.   [vii] Malachi Martin, Rich Church, Poor Church, G.P Putnam & Sons, Nowy Jork 1984, ss. 68-69; por. takÂ¿e:
Paul L. Williams, Everything You Always Wanted to Know About the Catholic Church But Were Afraid to Ask for Fear of
Excommunication, Doubleday, Nowy Jork, 1990, ss. 263-264.   [viii] Yallop, W imieniu Boga, s. 433.   [ix] Yallop, W
imieniu Boga, s. 433.   [x] Yallop, W imieniu Boga, s. 436.   [xi] Cornwell, God's Banker, s. 126.   [xii] Yallop, W imieniu
Boga, s. 471.   [xiii] Cornwell, God's Banker, s. 250.   [xiv] Yallop, W imieniu Boga, s. 444.   [xv] Nick Tosches, Power on
Earth: Michele Sindona's Explosive Story, Arbor Books, Nowy Jork 1986, ss. 247-48.   [xvi] Yallop, W imieniu Boga, s.
448.   [xvii] Cornwell, God's Banker, s. 175.   [xviii] Yallop, W imieniu Boga, s. 451.   [xix] Manhattan, Murder in the
Vatican, s. 256.   [xx] Cornwell, God's Banker, s. 198.   [xxi] â€žNew Tests Say Calvi Was Murdered", BBC News, 19
kwietnia 2002.
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