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W rubryco "Żałoba w Episkopacie" "Osseryatoro Romano" z dnie
17-18 lutego podaje smutną wiadomość o nagłym zgonie ks.Biukupsa Stefona Sobalkowskiego, Sufragena Kieleckiego. Smierć nastąpiła na Jasnoj Górze w chwil idg ś.;rkssBiakup' rozpoczynał Mszę św. przed cudownym Obrazem Matk

oskiej Gzęstochowskiej.

"At iv td
à
ella, "
Wyszło z druku, jok zmykle bogato ilustrowane, doroczne mydaw=nictwo watykańskie, "Attività della Santa Sede".
Na 89 stronach mamy kronikę osobistej dziełelności Papieża: są
tu wymienione audiencje i orędzie; nie wszystkie, loos wg wyboru,
który grawdopodobnie został dokonany przez Papieża. a roprodukowanych fotografiach widzimy Papieża z szofomi państw;
z Prozydontami Francji, Irlandii, Luksemburga, Niemiec; z królową mete ką Jordauji, z księciem Monaco, z Vice-Prezydentem Stenów Zjednoczo= _
nych, z Ministremi gabinotowymi Hisspanii, Syrii, Austriî, a Muistra- 1
mi spraw zagronicznych Niemiec, Frenoji, Libanu, W.Brytenii, Chin,
Hiszpanii, Holandii, Chile. Jest też fotografia z Kardynałom Wyszyńs- _
kim /przy włożeniu kapełusze/.
| Jest natomiest wiele fotografij Popieża z wypedkowymi Ęa'twami.
W układzie fotografij zdawano sobie wyreśnie sprawę g ich dokumonternogo oharektoru.
i
Poza kroniką działalności Popieźa, mamy opis dalelalnofci Kurii
oraz specjalnych instytwoyj Papieskich miłosierdzia, sztuki i nauki..
- Tom jest zakończony szerogiem przedruków z "Osservatore Romano® dotyozgoyoh najwaśniejszych spraw Kościoła.
z
sprawach polskich trzeba senotowaé ogia nowej ﬁglio:; Matk&
---

Boskiej Częstochowskiej w Bazylice Watykańskiej. Najwskniejszg jednak
rzeczą jest ogłoszenie w też książce, przeznaczonój do bardzo szoro- -

kiego rozpowszochnienia, artykułu z "Osservatore Romano" # dnia 20
styozzia 1957, w którym 531131113025 Kościoła w Polsce i sprawa "progr
si zo." Piaseofcie'ro są szeroko
wyczerpująco omówione.
as
Ton ert kuÌ', sygnalizowany przez nas rok jemu, kończy sią ana-

nym osłemu światu zdaniem: MS
3
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MRozmowe pomiędzy katolikemi i komumistemi jest niemożliwa ua
skutek przeciwieństwa tcoretyoznogo i prektycznego, które na taką woz»
mowę nie poswslajg. Mogła by ona jedynie posłużyć komunistom do sze- -rzenie zamętu w pojęciach: jest to jeszcze Jedua
by jej unikać, A dla rozwiązenia zagadnienia stosunków pomiędzy Kościołem s państwem, rozmowa teka jest ;uopotrzebna, o ile mie jest szkodliwe",
§
"Impossibile colloquio! 'niemosliwa rozmora "% praypomnisny w
tym wydawnictwie, oteja się nie tylko wyramom jasno zajętego stonowiaka,
wrgoz hosłom, powterzenym i usilnie wprowadzanym do ówiadomości ketolików świata.
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Ambassdors..d'Ormsagon
B.embasador Franoji pray Stolioy Apostolskiej, członek Akademii < francuskiej, Wioduimiors hr.d'Ormesson, bowił ostątnio w Rzymie; pierwSzy zez od czesu swego wyjazdu w październiku 1956, Ambasador d'Ormesson
prsy tej sposobuości dwe odczyty: jeden w Teatrze Biisoo
na temat "Quo ce que c'est qu'un Frangals? !, drugi na teremio waty. .
kańskim w "Centre d'Etudos St.Louża do France" p.t."La France ot
rope".
x
&

%

z
Oba odczyty były, jak zwykle, świetne w komciach fi‘rfprmie.
ke
Zwrócił zułaszozs umię? swoją èmieloéoàg drugi z tion odczytów. Amba= --

sador d'Ormesson, zastrzegejąc
z
wi jako cz owiek prywatny,
się że
stąpił bardzo mocno przeciw określaniu nazwę "Europa" krajów zechodniej wspólnoty europejskiej, które przecież tylko część ’Eurngy
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ﬁamma… \;Jy‘glqda to tak, moniz hr.d'Ormesson, jakgdybyémy zapominao reszoie.
on
Na temat tej reszty wystąpił mówca z bardzo stenowczą toczą: zanim wszozęte zostaną Jakiekolﬁgk rozmowy z Sowietemi, powg‘myzgne
być postawione wobec pytania:! oczy zgadzecie sie na przeprowadzenie
nagich wyborów w krsjech za żelazną kurtyną?
Sez gozytymgo‘zelah
wienia toj sprawy nie możne z Sowietemi “72216 pertraktować .
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_ . Dp%a 3 listopada 1958 przypada 500 letnie rocznica urodzin św.
Kesimiersa. Swięty ten ma wielkie znaczenie dls 2 narodów, dzi! połączonych tym gemym uciskiem: Polski i Litwy, której jest patronom. Otacze go w obu narodach duży kult.
;
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Urodził się
w Krekowio, jako sym Kazimierza IV Ja-

-

1

%i Zończyka, króla Polski i Wielkiego Księcia Litwy i Elżbiety austry- ackiej, córki cesarze Alberta II. Poprzez probabką ze strony motki
- |
mie? w gobie krew Piastowską.
;
Vychowaniem krélewioza Kazimierza sej@li siq Jan Diugoss 1 Aw.
Jen Kenty. 04 1475 królewicz pomogał ojou w rządegh Polską. Bowi) na
Litwie w latech 1480-01; wrócił tem go:! koniog 1483 i umarł w Groduże - ?
4 mesoa 1464. He dworze ojeowskim był wzorem onót i przykładem d
z:
wszystkich; onota czystości orez szerog cuJów stwierdzonych po śm/cr=
%
ci znalazły spcojelny wyraz w procosie kanoni smoy nym.
f
Zachoriucz Ferrerio, nunojuss 4 logat Leons X, dokomsk w Polsco
i na Lituie, bedań z remiesia Papieże w roku 1520, po ouym
ich regultat w formie roisoji o &yciu. Na skutek tej relecjì Loon X adeoydowst kanonizacja św.Kamimierze w 1521 roku.
g
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Relikwie 6w.Kemimierze zostały przeniesiono z Grodna do (Alma i złożone w kaplicy królewskicj na Dolnym Zamku, po czym przoniesiono
&
w 1636 do kaplicy marmurowej ketodry św.Stanisława i tem złożone w
8
srebrnej trumnie. Wielokrotnie ciało musiało byé przenoszone i ukry- --wane w czasie msjazdów. Gdy w 1953 katedra św.Stenisława została zamioniona na uuzcum, welikwie przeniesiono uroczyście do kościoła ów. -Piotra i Pavla na Antokolu, gdzie się dotąd znajdują.
Najbardziej miarodajny portrot 6w.Kezimiorza, robiony przos _
mistrza uspółczosnogo, znajdował się w katedrze éw.Stanisiawa w Wilnie. Słymny portret Carlo Dolci jest czysto komwcnojonalny.
S
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Cha narody, ozczące w egos b szczególni 6ów.Kazimierze, Polesy i
Litwinl, żywią nadzioję, że 500 letnie rocznica Jego vrodzir będzie
4
uroczyście przypomujona świstu katolickiemu.
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W tyob daiach odbył się w "Giroolo di Rome" odczyt prof.Foderioo Alesgandrini, który jak wiedomo jest rscomnikiom SekretariatStamu wobec prosy, szczególniej zaś w "Osservetore Romano", gdzie jogo
ertykuiy o stosunku Kościoła do bolszewizmu, a w szozogólności do komunistyczucgo systemu społecznogo i skonomicznogo, sę wWyrezom decydujących sfer Kościoła,
_.
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Referat prof. Alessandrini ujętirbył zmaozej analitycznie i był
przeglądem stosunku do Kościoła ze strony Moskwy 4zależnychod miej
'
"regdéw cetelickich". Momont, który wybrsno dls takiego przećst
pia wszystkim dyplomatom okrodytowanym przy Stolicy Apostolskie
licznym posłom do perlemontu wsoskiego zasadniczogo poglądu na
stosunki/ł,) jest godny uwagi. Obsonie bowion, przeć wyborami włoskimi.,
prasa jegt pokusa fantastycznych pogłosck,puszczanych przez komunistów
w nejrommaitsrych formach, o "zbliżeniu" Watykanu do Moskwy.
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