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Wasza Świątobliwość!
  

Motywowany odwieczną tradycją zwracam się z pokorną prośbą o zgodę na usynowienie
czcigodnego księdza Aurelia Bentiniego. Pragnieniem moim jest, aby krewniak służył mi
pomocą na stare mikronacyjne lata, a przesławny ród de Medici y Zep zyskał kolejnego
potomka.

  
Sercem oddany

  
Paolo Carlo książę kardynał de Medici y Zep

prof. dr net. Paolo Carlo książę kardynał de Medici y Zep
 

Sylwetka
 

Pius VI  
 Jego Świątobliwość
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Wasza Eminencjo,
 Umiłowany Synu,
  

Przychylamy się do Twojej prośby i wyrażamy nadzieję, że ta decyzja przyczyni się do
wzrostu prześwietnego rodu Medyceuszów, jak i przyniesie pożytek całemu Patrymonium. 

  
Apostolskim pozdrowieniem,

 /-/ Sanctitas Vestra Pius VI
 Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,

 Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc., etc.

« « Starszy wątekStarszy wątek Nowszy wątekNowszy wątek » »

Skocz do: -- Pałac Apostolski  OKOK
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