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Pożegnolna audiencja
Kerdynełe Prymasa Polski u Ojce_

św.

Dziś reno Ojciec św. przyjął. na audiencji pożegnalnej Ks. Kardynałe Prymasa Wyszyńskiego, który jutro wieczór wrace do kraju.
Po tej audiencji Ojciec św. przeszedł do sali Konsystorze,gdzie
zgromadziło się około 300 osób zpolskiej kolonii duchownej i świeckiej w Rzymie. Ks. Kardynał Prymas, który miał po prawej rgce Ks. Arcy- ,
biskupa CGewlinę, wygłosił do Ojca ów. przemówienie w imieniu 40 milionów Polaków żyjących w kraju i za granicą. Podziękowawszy Ojcu ów. za
uczczenie wobeo wszystkich narodów Najświętszej Panny Marii Gzęstochowskiej Ks. Prymas podkreślił, jak modlitwy Polaków czy to płynące
z ganktusrium jagnogórskiego, czy z kaplicy polskicj w podziemiach Bazyliki św. Piotra, łączą się z intencjami Ojce ów. a w szczególności
z Jego intencjami na rzecz Soboru powszechnego.
Ks. Prymas parokrotnie w przemowie swojej wracał do bliskicgo
obchodu tysiąclecia chrztu św. Polski, .dęniighljoulgłiu 6w. gal-talc gore,-Ś

ce przyjęcie i poparcie nowenny praygoto
ącej Millerium Polski chrześ»
cijańskiej.
Szozególny ustęp swego przemówienia Ks: Prymas poświęcił Sncyklice "Mater et Nagistra", tak doniosłej dla doktryny społecznej Kościoła i tak już zeznaczejącej się swym dobroczynnym działaniem w życiu narodów.
Słowami wdzięczności za przyjęcie doznane u Ojca 6w. i w Wiecz=
nym Mieście Ks. Prymas kończył swoje przemówienie, znajdując słowa
szczególnej podzięki za "Krzyż Biskupi, który noszę na piersi ", poczym
powiedział dosłownie:
"Io oto łaski, Ojczs święty, są źródłomsiły, z którą będę Wręg-"
cal do ojczyzny z jedynym celom służenie ludowi wierncmu Bogu i.
prowadzenia go, z pomocą Kajówiqtszej PennyCzęstochowskiej, ku
obchodovi. Iîiîlenium. Wiem, że całe ta dobroć Twoja, Ojcze śmig— 3
okazene mi, przechodzi moją skromną osobę i spada ne noss narod, tak zowsze wierny w przeszłości i tereśpiejszości".
-Prośbe o błogosławieńsiwo Ojca św. ćla całego narodu polskiego,
tak w kraju, jak ne obczyźnie, zakończyła mowę
Ks. Prymasa,
Ojciec św. odpowiedział z tronu dziękując za to nowe świadectwo wiemmości i miłości Polski dla Kościoła Katolickiego". W myślach
swych często wracamy, mówił Papież, do tych drogich stron, niegdyś
zwiedzanych, a ns@&wszystko do Seukiusrium Czarnej Medonny, której obron jest nam tek bliski.,
Papież wspomniał swoje pierwszo spotkanie z Ks., Knrdynafem Prymagem w Wenecji w 1957 roku, poczym mówlż dalej: a
W Twej osobie chcomy widzieć wszystkich Biskupów polskich,
tych, których poznaliśmy i tych, których jeszcze nic znamy, a którzy są nam szczególnie drodzy. Wrscając do kraju powiedz
im Ksiqze Prymasic, że Papież śledzi ich szlachetną pracę i
*
obejmuje ich wszystkich swoim ojcowskim uczuciem. Oby Bóg dozwolił nam mieć ich blisko podczas II Soboru Netge- skieﬁo. ego pragpiomy i o to modlimy się gorące do Pana Zastępów
Ojcico św. mówił następnie o wedze i doniosłości. przś'gotomjąm
cych się obchodów tysiąclecie chrztu Polski, "które staną się okczją
EX zablgsnglî rem jeszcze sławne tradycje pobożności, kultury i satui narodu. Pols kiego", Podejmując to co powiedział Ks. Prymas Wyszyński.
o doniosłości
"Meter et Magistra" Papież podkroślił waz jeszczę jak wielką wagę przywiązuje Kościół do właściwego rozwiązenia prob»
lemów społecznych, występujących z taką siłą w ciągu ostatniego stulecia,
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