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Tiara papieska dla Benedykta XVI

Aktualizacja: 2011-05-26 1:53 pm 

Podczas wczorajszej audiencji generalnej Ojciec Święty otrzymał w prezencie piękną, nową tiarę ze swoim
papieskim herbem. Tiara jest darem zamówionym przez niemieckiego przedsiębiorcę Dietera Philippi a wykonanym
przez prawosławną pracownię liturgiczną z Bułgarii.
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Tiara to potrójna papieska korona, wysadzana kamieniami szlachetnymi i perłami i ozdobiona na szczycie małym
krzyżem. W tej formie używana od XIII wieku aż do 1965 roku, kiedy to Paweł VI przekazał tiarę na cele charytatywne. Tiara
widnieje nadal w godle Watykanu, natomiast Benedykt XVI wycofał ją z herbu papieskiego i zastąpił mitrą.
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ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:

Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny
BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=38494 oraz

niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.

Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej,
dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.

Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i

niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz
Serwis Informacyjny BIBUŁY.

UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach,
prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]
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