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Wasza Świątobliwość.
 

[size=24pt]Pragniemy przekazać Wam życzenia wszelkiej pomyślności i błogosławieństwa Bożego
w sprawowaniu ojcowskiej pieczy nad Kościołem Rotrysjkim. Wielką radość sprawia nam fakt, że
po raz kolejny dane nam było uczestnictwo w tak podniosłej ceremonii, jaką jest koronacja
patriarsza. Głęboko wierzymy, że podczas pontyfikatu Waszej Świątobliwości Kościół Rotryjski i
Państwo Kościelne Rotria powrócą do dawnej chwały i blasku. Pragniemy również zapewnić Ojca
Świętego, że jako chrześcijańska monarchini z nabożnym szacunkiem darzyć będziemy osobę
Biskupa Rotryjskiego oraz Świętą Matkę Kościół. Korzystając z okazji przekazujemy Waszej
Świątobliwości wyrazy naszego szacunku i uznania. Pragniemy także przekazać wam oto ten
inkrustowany brylantami i szmaragdami pektorał ze złota oraz pierścień.[/size]
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Doña Leonor Catalina de Médici - Catalán
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Wasza Królewska Mość,

  
W imieniu Jego Świątobliwości Aleksandra IV pragnę serdecznie podziękować z przybycie na
koronację i przedłożenie wspaniałych życzeń oraz przekazanie niezwykłego podarku. Pragnę
zapewnić, iż Ojciec Święty wyraża wielką troskę o córy Kościoła, w tym także i o Skarland.
Jednocześnie liczymy że życzenia Waszej Miłości spełnią się na chwałę Kościoła Świętego - Matki
Naszej.

  
Z pasterskim błogosławieństwem Jego Świątobliwości,

 x. Albert van Oranje-Nassau
 Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej
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