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Połączywszy dwa obchody - 3-lecie koronacji i własnego 80
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uroczystych pogłuchaniach sbiorowych św. Kolegium i Korpus dyplomatyczny. Wimieniu 53 obecnych Kerdynałów przemówił dziekan Sz. Kolegi
Kardynat Tisserant. W życzeniach Korpusu dyplomatycznego
dz iekan,,4
sedor Irlendii McCauley, położył nacisk na magliana pokoja wszyai
ludów i ogromnej większości państw 1Ę£q wość
współdziałania ze
ny rządów reprezentowanych przez zebranychdyplometów z wielkim wys
kiem Ojca św. dla utrzymanis pokoju. Papież podjął ten temat w swej
powiedzi, podkreślając jak ceni sobie współdziała
tych rządów, które grape; pokoju i jak bardzo na nie liczy w dala 39h gwoich wysiłkach.
Skończywszy swojąprzemowę Ojcieo ów. obszedł zebrenych szofów misji,
co dało
dorowi R.P, możność złożenia życzeń w imieniuPolski "zewsze wiern
Papież łaskawie przyjął te ży
a i dał błogoskawieństwo.
czasem przybyły w komplecie do Rzymu zspowiedziane od dawna
misje nadzwyczajne: ilość ich doszła do 70, wiele państw, nie mających
stosunków dyplomatycznych ze Stolicą św., Wysłełko ta % misje. Wyliczamy tu wśród delegatów: Premiera Włoch Fanfeni s M
Spraw
Zegr. Segni,
Seen lomess, KonclePremiera Brazylii Tancredi Neves, Remiera Irlandii
. Kreiskym, Prezy
ta Se- rze austriackiegoCorbacha a Min.
Spraw
tra Spraw Zagr. H
anii Gostiellę
c
_ natu Belgii Strayg'l‘
kiego I
stra Oświaty Michele$, Ambasadoramodzwyczajnogo Stanów ZJednoczonychFinlettera, przedstawicieli Kanady, Egiptu, Niemiec, Kongo,
Traku, Korei, Kuwaitu i td. V imieniu Amerykanów pochodzenia polskiego
- przybył Ka. Prałat Sikore.
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Punktem kulmineqyjnym uroczystości było uroczysta nè,
ństuo,
odprawione w dniu 4 listopada przez Kardynała Arcybigkupa lediolamu
3
lNontini w Bazylice ów. Piotra. Ojciec éw. zosiedł na ironie u abeydzie.
25.000 wiemyoh wypełniło największą świątynię chrześcijaństwa. Sw. Kolegium, misje nadzwyczajne, rodzina Papieże, Korpus dyplomatyczny, przeszło 120 biskupów, Kurie w komplecie, patryciat rzymski - zajęli
ławki honorowe. Ojciec św. wygłosił po Ewangelii homilig, która była
napewno najdłuższą sle i najpiękuiejszą z mów przes Niego dotychczes -wypowiedzianych. W homilii tej, poza wspomnieniami osobistymi i ustepem poświęconym św. Karolowi B_m‘rcgneso , Papież zepowiedział wydalania? "
z najwiękgzych
dniu 11 listopeds nowej Enoykliki Rponéwlîconej‘jedne
Papieży, Leonowi Wielkiemu, Ten Popież, który zwalcza
azję Manicheuszów i Pelegiusze, zatrzymeł hordy Attyli v wrót Pzymu i uchronił
§
ludno6é raymskg prsed wymordovaniem prges Soldekow Genzeryka, nasuwa
tyle analogii z czassmi, w których żśjamyrże woła” poinformowenych
już dzić mówią o tym, jak ogtrze nowej Bnoykliki zwraca się przeciw
największejherezji dziejów i nejistotniejezomu zagrożeniu ówiata cywilizowenegó, jakim jest komunizm.
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Papież przemawiał tego dnia jeszcze raz do misji no twczajnyoh,
zebranych na audłśfnoji abi
j w mali Konsystorze. -- --$

rTetarz Stemu Amleto G, Cioognani przyj
Popołudniu Kardyn
3
gowóci zegraniczNWych i Korpus .
i
moweł przybyłych na uroczy
metyczhy w t.zw. apartementech Borgia pałacu wetykańskiego: Kar
wygłosił przy tejsposobności ];:rzemówienieęew którym
jeszcze podkr@ślił potrzchęjedności świata ludzi dobrej woli w w
o utrzyma
nie pokoju.
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Sale apartamentów Borgia ęrzedsmwiały % o dnie
melommiezy: obok fekietéw dyplomatow i gelouyoh
mun
plesklej widziato siq burnusy szeików arabskich oraz
dowało się
Aorowe stroje delegatów nowych poństw czarnej Afryki
dł z fresku
pewnej chwili, że książe Djem, p%xuwiwszy turbanu,
Pinturicchia, na którym przysłuchiwał cię dyapxśł
mmieszaé sie # obeonymi na sell..
"

WOSKILX

No 33
at

aB.

Wieczorem tag) dnia odbyła się jeszcze uroczystość 100-lecia
"Oszeryatore Romano" w Auditorio Pio, Nzymska publiczność nie zemiod- ła, gola była szczelnie wypełnione, Zebrani wysłucheli dłuższego prze- /
mówienia Kerdynałe Urbani, który przypomniał dzieje pisma watykańskiego od odległego 1861 roku począwszy. %yły redaktor naczelny pisma, hr.
Józef dalls Torre był. przedmiotem szczególnych owacji; obecny redaktor
Reimondo Menzini złożył w swojm Erzemówieniu rodzaj wyznania wiary i
programu prac pisma na przyszłość.

gee

Ne cmentarzu Montecassino zebreło sie 2-20 list ada grono Polaków, którzy wysłuchali Mszy 6w. odprawionej przez Ke
ybiskupa Gawling. Po Mszy ów. Ambasador Popós złożył wi
¢ pr
mlogu cmentare
nym, zapalonym tego dnia. Obeoni uczcilì pamigé poi ›głych żołnierzy
chmi la milezenia .
U wejócia cmentarza czekała delegacja ambasady reżymowej, która
złożyła swój wieniec z chwilę gdy się cmentarz opróźnił.
Na cmentarzu rozpoczęto już z ramienia naszego Komitetu Opieki
roboty odwadniające: rowy, odprowadzające wodę, któro okalają omentarz,
zostały już w większej części oczyszczone.
Burza i zawierucha szelejąca nad Montecassino wieczorem 31 października obaliła 26 krzyży ne cmentarzu. Ojcowie Bene@yktyni z Opactwe postaraji się by wszystkie te krzyże znajdowały się już na swoim
miejscu w dzień Zaduszny.
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Na omentarsu w Loreto, który, jak wiadomo, znajduje się pod opie- ką 6.8, Nazeretanek, została też odprawiona Msza 6w. Prócz wolnych Polaków obecne też były władze wojskowe włoskie oraz delegacja ambasady
reżymowej z sttachć wojskowym na czele.
Ambasadora R.P. reprezentował członek Ambasady przy Stolicy Ap.
kpt. Kazimierz Krzepisz, który złożył wienieo imieniem Ambasady, Nagtqpnie słożyli swój wieniec przedstawiciele S.P.K.
Na zakończenie ceremonii wysunęła się ze swoim wieńcem delegacje reżymowa,
Na cmenterzu u Bolonii odprawił Mszę św. 0. Kurek,0.F.M. Obecna
była liczne delegacja S.P.K., która złożyła wieniec od Ambasadora R.P.
przy Stolioy Apostolskiej oraz włesny.
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Dzień zaduszny
na polskich cmentarzach wojennych
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