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Papież przyśpieszył w tym roku swoje wigilijne orędzie, wygieszając je już w niedziolę dnia 22 b.m.
;
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_ _Przemowe, będące głęboką syntezą całorocznej działalności nauczycielskiej Papieża, sprowadziła wszystkie wskezenie w szozegółowych
sprawach do podkreślenia zasadniczego obowiązku człowieka, którym jest
Współdziałanie z harmonijnym łedom nadanym stworzeniu przez Stwórcę.
Z tego nangîàasego nakazu moralnego dążą się wyprowadzić wszystkie inne, szczególniej te, któro powimmy rz glo zbiorowym życiem ludzi.
Papies niektóre z tych dedukcyj sam wyprowadził, m.i. we uste- -pie, w ktorym movil:
"Dai6 - prawie éleîe urzeczenie postępem jest przyczyną, że na- :
rod; aaęomimją o niebezpieczeństwie
i nie io zą się z poważnymi strap
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tami.
Któż nie widzi, żo rozwój i stosowanie niektórych wynalazków do
celéw wojskowych doprowadze do strat niewspółmiernych w stosunku do
korzyści nowet politycznych, które # tego wynikają? Można by było te
korzyści osi?gąć innymi sposobami, z mniejszym nekładom kosztów i

niebezpieczeństw, lub nawet poczoksć z ich osiągnięciem do lepszych
ozagów. Osy kto potrafi obliczyć w Liczbach szkody gospodarese nynikee jące z age
u nie netennionego romeqdkienm?"
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oskie prawo harmomji świata nakłada na rządzących narodami
ścisły obowiązek uprzedzenia wojen przez właściwe urządzenia międzynarodowa i ograniczenia zbrojeń w drodze rzeczywistej kontroli".
Wskazania to - a nadewszystko ich wysoki, gowiedzieć by można

oderwany ton - nabiorsją szczególnej wagi w okresie, w którym rządzą«
cy krajami zachodnimi wykasują tyle nervowości i niepokoju, a nawet
małoduszności, i w których niekontrolowany strach staż się jednym z.
czynnych motywów ich dziełunia w stosunkach międzynsrodowych - jak tego była, niestety, widownią konferencja perycka, zułoszcza w pierwz
:
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szych swoich dniach.
Aydieneja.śnbagadora„5.P. „u.Oies.Śy.
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Tegoroczne audiencje Ambasodora R.P., dla złożenie àyezeﬁ'éwiàw
tecgnych i aoworooznyoh preyéniegzone-zostara o dua
w stosucku do
przowidywań i misła miejsce w dzień agili,-jay; dnie 24 b.m. ramo.
0 gośz.9.30 Anbsgador Papóc został wprowadzony do Ojca ów., któ
ry przyjmował śyczonia jek zawsze w swojoj bibliotece prywetnoj, siedząc przy swoim biurku.
*
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Papick preyjal prasdstavioiela Polski bardso laskawilo i intero» gował się żywo wszystkimi wiadomościami z kraju, o któro wypytywał.
Ambasodor siofyl Ojou św. epcojelne podsziqkowanie za całą Jego
Pov a
i Ojcowskie gerce w przyjęciu zgotowenym ks.Prymosowi Polski, przyjęciu, które zosieło zrowumieno w kraju i na omigracji jako wyrŚ
nienie a zarszom Wyrsz gózięczności i usnenie dle ke.Prymage Wyszy
zwrotom podkześlajęcym raz jeszcze zosługi
kiogo, Papież odpowiedzi:
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Krótką rozmowę o konforencji . peryskicj i postawi
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zakończył Am)
ujermnionej przes Sowicty czędoś
9831 walki o wyswoleni
nieniem słów Ojca Św. o konie
Europy, wypowiedzienych do Prezydenta House's.
wie przedłoścną
Papicń przyjął è
4 o.Moksymiliena Kolbe.
o przydpioszonie kanoni
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Ojciec ów. wygląda dobrze, choć bardzo dużo pracuje i - zdaniem
lekarzy - za mało się oszczędza. "Osservatore Romano" w suoim wydaniu
Śwśqtecznym podał w części urzędowoj wiadomość o sudiencji Ambasadora
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Gała prasa włoska, z wyjątkiem soojal-komunistycznej, podsła

-

&aęomgśó o audienoji Ambssadors PapSe. M.i. rzymski "Giornale d'Itaa" pisze!
rano zeczęły się sudiencje, których Pius XII udziela
szefom misyj Korpusu Dyplomatycznego, reprezentującego 40 narodów akredytowsnych przy Stolicy Sw. Długą serię przyjęć, któro w porządku
starszoństwa będ. mieli miejace w drisch no świ cie Bożego Narodzonia,

Ojciec bw. mienowal dotyohszasomęo Aroybmkuga Heapolu, Kerdynela Marcello Mimmi, sckretarzon wrźnej Kongregscji Konsystorialnej
na miejsce zmarłego niedawno Kardynała Piszze. W
ten sposób zapełnia”na została mgr/animus z powstałych w Kurii rzymskiej luk; wydaje
się, żo Papież ograniczy się chwilowo do tego i nie zawiorza zucływać
na razie Konsystorza Kardynalskiego, o którym znów ostatnio mówiono
/vide NoNo 33 i 34 "Serwisu InformacyjnegoW ,
Kardynał Miumi jest goda
z nnjmîodzyoh członków 6w.Kolegium.
Urodzony w 1882 w Romanii, był biskupom w Bari i Noapolu, gdzie
mał tradycyjrą purpurę w ozasie Zonsystorza w dniu 12 stycznia 1953
Znany jest me swojej pobożności, pracowitości i rezerwy.

someoks
Wigilijny numer miodzielnego, ilustrowanego wyderia "Osservato
re della Domenica" /22.12,1957/ przyniósł niozmiernie wyrańny artykuł
rzecznika Sekreteristu Stanu, Profesora F.A. /Federico Mossandrini/
pod tytułem "L'offensiva sovietioa".
Stwierdza w nim autor, że Sowiety gromadzą równocześnie z skcją
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rozpoczął Ambasedor Polski, Kazimierz Papóe, którego listy wierzytclno noszą datę 1939 woku i który przez oszy ten Gzesokres pozostał na
swoim stenowisku mimo zmiany reżymu, jaka nastąpiła w jego ojezyśnie.
Nie uznawańy przoz rząd werszewski, Anbasador Papée jest saw»
sze, w formie mniej lub więcej honorowej, dziekanem Korpusu Dyplonstycznego, okredytowszego przy Stolicy Sw. i przedstawia wobec toj ose
tatniej dążenia wolnościowe mas katolickich polskich?.
A_
Podobnie nopisel tos rzymski "Messagsoro" s dnis 25 b.m. maznecsejqo, 2e "serie sudienoyj rozpoczął embssador Polski, Karimiera Papée, u swoim charskterze dzickens Korpusu Dyplomatyoznege".
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orenzywz mleraagąoą do o donis uładzy w wolnysh kraMoskwy komunistów i że om przy tym, w droze zastraszonie, uzyskać od wolnych narodów kapitulację przed "soojalizmem", niomilym
im może, lecz
satin",
.
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Noty sowieckie zauważą wszystkie stolice i meslo nie myślą mas- kować brutalnego norzucania światu woli Moskwy: są demonstresją siły,
-nie wiedzieć czy prawdziwoj, dla osiqgniqois swego celu boz jej użycia, przynajmajej obocnie.
SE
- sdaniom entore - sepowlede, &c ma nerugdzia mognao#5
mieść zniszczenie do każdego kraju pa sieni; "jeżelinie chceoioe, bri.
wy tych narzędzi użyli - możemy się na to ugodzić by
fe ale mis starali uwolnić od nepzych gróżb!".
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Ponieważ dowladujomy się, że listy takie od pos
chodzą toś i na inne toreny emigrucśjm, podsjomy

tych listach, jaka doszła nas z jednego z krajów z
U nas jest publiczną tejomnicą,
olski „gemie/:*" “qty
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