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  Historia Watykanu 
 W VI wieku rzymski cesarz, oddaÂ³ jeden z paÂ³acy biskupom Rzymu. W roku 1377 na wzgÃ³rzu nad rzekÂ± Tybr
wybudowano paÂ³ac, ktÃ³ry staÂ³ siÃª rezydencjÂ± papieskÂ±. Z czasem z tego powstaÂ³oÂ  PaÃ±stwo KoÂ¶cielne,
ktÃ³re rozwinÃªÂ³o siÃª na skutek donacji Konstantyna jako ofiarodawcy Rzymu wraz z rozlegÂ³ymi okolicami.Â  W roku
1870 wybuchÂ³ spÃ³r miÃªdzy Wiktorem Emanuelem II krÃ³lem WÂ³och, a papieÂ¿em o ziemie. PapieÂ¿owi nie
podobaÂ³a siÃª decyzja wÂ³Â±czenia Watykanu do KrÃ³lewstwa WÂ³och i wtenczas ogÂ³osiÂ³ siÃª wiÃªÂ¼niem
Watykanu.Â  W roku 1929 WÂ³oski faszystowski rzÂ±d Benito Mussoliniego podpisaÂ³ traktaty lateraÃ±skie ze StolicÂ±
ApostolskÂ±, ktÃ³reÂ  to zakoÃ±czyÂ³y dÂ³ugi spÃ³r gwarantujÂ±cy istnienie suwerennego PaÃ±stwa WatykaÃ±skiego.
Podpisano takÂ¿e konkordat regulujÂ±cy stosunki koÂ¶cielno- religijne we WÂ³oszech.
 
 PapieÂ¿ gr. Papus; Â³ac. Pater {ojciec, pasterz}
 Pontifex- budowniczy mostÃ³w
 
 TytuÂ³y papieskie:
      Biskup Rzymu     Wikariusz Jezusa Chrystusa     SÂ³uga SÂ³ug BoÂ¿ych     Arcybiskup Metropolita Prowincji
Rzymskiej     Sukcesor KsiÃªcia ApostoÂ³Ã³w     NajwyÂ¿szy kapÂ³an KoÂ¶cioÂ³Â± Powszechnego     Suweren
PaÃ±stwa Miasta WatykaÃ±skiego     Prymas Italii     Patriarcha Zachodu     Ojciec Â¦wiÃªty     Wasza
Â¶wiÂ±tobliwoÂ¶Ã¦  Kto moÂ¿e zostaÃ¦ papieÂ¿em?
 
 JeÂ¶li weÂ¼niemy pod uwagÃª teorie dotyczÂ±cÂ± tego tematu, to papieÂ¿em moÂ¿e zostaÃ¦ kaÂ¿dy czÂ³owiek
speÂ³niajÂ±cy nastÃªpujÂ±ce warunki:
      osoba pÂ³ci mÃªskiej     nie moÂ¿e byÃ¦ Â¿onaty     musi byÃ¦ ochrzczonym katolikiem  Od 1378 roku wybierano
papieÂ¿y wyÂ³Â±cznie z grona czÂ³onkÃ³w Â¦wiÃªtego Kolegium Kardynalskiego peÂ³niÃª wÂ³adzy otrzymywaÂ³
wÃ³wczas gdy wyraziÂ³ zgodÃª na wybÃ³r oraz momentu zÂ³oÂ¿enia przez kardynaÂ³Ã³w deklaracji
posÂ³uszeÃ±stwa.
 
 Insygnia wÂ³adzy
 
 Po czym nastÃªpowaÂ³ Akt Intronizacji, polegajÂ±cy na koronacji papieÂ¿a insygniami wÂ³adzy Â¶wieckiej:
 
 
 PastoraÂ³
 
 
 Â       TiarÂ±- mitrÂ± biskupiÂ± z trzema koronami.
     Warto zaznaczyÃ¦, Â¿e Jan PaweÂ³ I, Jan PaweÂ³ II, Benedykt XVI zostali koronowani paliuszem.     ZÂ³oty
pierÂ¶cieÃ± Rybaka     OÂ³owiana pieczÃªÃ¦ z wizerunkiem Â¶w. Piotra i Â¶w. PawÂ³a     PastoraÂ³- papieÂ¿e nie
uÂ¿ywali zagiÃªtego pastoraÂ³u ich laska byÂ³a w ksztaÂ³cie prostego krzyÂ¿a. PastoraÂ³ Jana PawÂ³a II i Benedykta
XVIÂ  nie jest oficjalnym krzyÂ¿em papieskim.     OkoÂ³o 1200 { od VIII do Jana XXIII} lat funkcjonowaÂ³ zwyczaj
caÂ³owania stÃ³p papieÂ¿y.Â Â Â      Dwa skrzyÂ¿owane klucze zÂ³oty i srebrny, to symbole najwyÂ¿szej wÂ³adzy: -
Klucz zÂ³oty- wÂ³adza rozgrzeszania
     - klucz srebrny- wiedza teologiczna i wielka mÂ±droÂ¶Ã¦ do osÂ±du ludzkich grzechÃ³w.     papieÂ¿om
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przysÂ³uguje prawo do noszenia ich na specjalnym tronie.     Podstawowy strÃ³j to biaÂ³a jedwabna sutanna zapinana
na 30 guzikÃ³w, w razie zmÃªczenia papieÂ¿ zakÂ³ada â€žszantunguâ€• - wyselekcjonowany gatunek jedwabiu.  
NajczÃªÂ¶ciej uÂ¿ywane imiona przez papieÂ¿y to:
 
 Jan; Grzegorz; Benedykt; Klemens; Innocenty; Leon; Pius; Bonifacy; Stefan; Urban.
 
 NajmÂ³odsi papieÂ¿e w historii to:
      Benedykt IXÂ  byÂ³ trzykrotnie papieÂ¿em { 1032-1048} wybrany w wieku 12 lat     Jan XII { 955- 964} 18 lat     
Grzegorz V { 996- 999] 24 lata  Najstarsi papieÂ¿e:
      Celestyn VÂ Â  85 lat     Celestyn II {1191-1198} 84 lata  NajkrÃ³tsze pontyfikaty:
      Stefan II { 752} 3 dni     Urban VII {1590} 12 dni  NajdÂ³uÂ¿sze pontyfikaty:
      Pius IX { 1846-1878} 31 lat 7 miesiÃªcy 21 dni     Jan PaweÂ³ II { 1978- 2005} 26 lat i kilka miesiÃªcy.  
NarodowoÂ¶Ã¦ jakiej pochodzili papieÂ¿e:
      WÂ³ochy- 203     Rzym- 100     Francja- 17     Grecja- 10     Bliski WschÃ³d- 8     Niemcy- 5     Afryka PÃ³lnocna,
Hiszpania- 3     Dalmacja- 2     Portugalia- 2     Dacja, Anglia, Holandia, Polska- 1  Wakaty:
      Przerwa w obsadzaniu Biskupstwa Rzymskiego     NajdÂ³uÂ¿szy- 3,5 roku 304-308     NastÃªpny 310- 311.  
NajwaÂ¿niejsze odznaczenia i ordery:
 
  
 Order Grzegorza Wiekiego Order Â¶w. Sylwestra      Order Jezusa Chrystusa â€“ ustanowione w 1319 r. przez Jana
XXII.     Order ZÂ³otej Ostrogi     Order Piusa     Order Â¦wiÃªtego Grzegorza Wielkiego     Order Â¶w. PapieÂ¿a Â¶w.
Sykstusa     KrzyÂ¿ pro Ecclesia et Pontifice     Medal ZasÂ³uÂ¿onych     Order Zakonu KawalerÃ³w Â¦w. Grobu w
Jerozolimie     Bogato zdobiony klejnot- ZÂ³ota RÃ³Â¿a  Uznano 263 jako prawowitych papieÂ¿y, 40 jako
antypapieÂ¿y.
 PoniÂ¿ej wymieniÃª kilkudziesiÃªciu papieÂ¿y:      Aleksander I Â¶wiÃªty{105-115};lub{ 109-116};Rzymianin. -
rozpowszechniÂ³ uÂ¿ywanie wody Â¶wieconej w koÂ¶ciele     Telesfor Â¶w. {125-136}; {128-137}Grek - nakazaÂ³
pasterkÃª oraz 40 dniowy post przed WielkanocÂ±     Anicet Â¶w.{155-166};{157-168};Syryjczyk - zabroniÂ³
duchownym noszenia dÂ³ugich wÂ³osÃ³w, odtad wszyscy musieli je obcinaÃ¦     Soter Â¶w. {166-175};lub{168-177};
Italia - ogÂ³osiÂ³, Â¿e maÂ³Â¿eÃ±stwo jest waÂ¿ne tylko jako sakrament i tylko wÃ³wczas, gdy zostanie
pobÂ³ogosÂ³awiony przez kapÂ³an, inaczej nie jest maÂ³zeÃ±stwem     Marcelin Â¶w. { 296-304}; Rzymianin -
ofiarowaÂ³ kadzidÂ³o bogom rzymskim, za co zostaÂ³ oskarÂ¿ony o zdradÃª wiary chrzeÂ¶cijaÃ±skiej.     Sylweriusz
Â¶w.{536-537}; Italia - osoba Â¶wiecka wybrana na papieÂ¿a gdyÂ¿ byÂ³ synem innego papieÂ¿a, przwagÃª duÂ¿Â±
w wyborze na stanowisko papieÂ¿a odegraÂ³y wiÃªzy rodzinne     Wigiliusz { 537-555}; Rzymianin - ByÂ³ jedynym
ekskomunikowanymÂ  przez KoÂ¶ciÃ³Â³ ChrzeÂ¶cijaÃ±ski papieÂ¿em     Sabinian { 604- 606}; Italia - wprowadziÂ³
do uÂ¿ytku powszechnego dzwony koÂ¶cielne};     Bonifacy IV Â¶w. { 608-615}; - ustanowiÂ³ DzieÃ± Wszystkich
Â¦wiÃªtych     Witalian {657- 701}; Syryjczyk - wprowadziÂ³ do Liturgii organy     Sergiusz II Â¶w. { 687-701}; Syria -
ustanowiÂ³ Â¶wiÃªta: procesje Maryjne; Â¶w. matki Boskiej Gromnicznej; modlitwÃª Baranku BoÂ¿y w czasie mszy
Â¶w.     Paschalis I Â¶w. { 817- 824}; Rzymianin - jego przeciwnikÃ³w skazywano na ciÃªÂ¿kie mÃªczarnie w
wiÃªzieniach, torturowano, wyÂ³upiano oczy.     Formorus {891-896};Biskup Porto - po jego Â¶mierci oskarÂ¿ono go
o apostazjÃª. Wykopano jego szczÂ±tki, ubrano i doprowadzono na proces, na ktÃ³rym skazano go na Â¶mierÃ¦ a
szczÂ±tki zbeszczeszczono i wrzucono do Tybru.     Sergiusz II {904-911}; Rzymianin - zleciÂ³ zabÃ³jstwo swojego
poprzednika     Jan XII { 955- 963}; Rzymianin - oskarÂ¿ony o morderstwo i rozwiÂ±zÂ³e Â¿ycie     Jan XIII [ 965-
972}; - ustanowiÂ³ pierwsze biskupstwo na ziemiach polskich w Poznaniu     Sylwester II {999- 1003}; Francja -
skonstruowaÂ³ mechaniczny zegarek, utworzyÂ³ arcybiskupstwo w GnieÂ¼nie     Grzegorz VI {1045- 1046};
Rzymianin - kupiÂ³ urzÂ±d papieski od Benedykta IX     Urban II bÂ³ogosÂ³awiony {1088-1099}; Francja -
zapoczÂ±tkowaÂ³ wyprawy krzyÂ¿owe, gÂ³oszÂ±c hasÂ³o â€žWojny Â¦wiÃªtejâ€• - obiecaÂ³ odpusty za udziaÂ³ w
wyprawach krzyÂ¿owych     Innocenty II {1196- 1216}; Italia - skodyfikowaÂ³ prawo antyÂ¿ydowskie; min. UtworzyÂ³
specjalne dzielnice, ktÃ³re ogrodziÂ³ i nazwaÂ³ mianem getto, a w okresie wielkiego tygodnia zabrobiÂ³ Â¯ydom
wychodziÃ¦ na ulice, byÂ³ nastawiony wyjÂ±tkowo anty-Â¿ydowsko     Bonifacy VIII { 1294-95 - 1303}; Italia - zostaÂ³
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oskarÂ¿ony przez krÃ³la Francji Filipa IV o herezje, o pedofiliÃª, biseksualizm, bluÂ¼nierstwa. ZmarÂ³ w napadzie
szaleÃ±stwa.     Kalikst III {1455-1458}; Hiszpan, Alfonso de Borgio - wprowadziÂ³ zwyczaj modlitwy w poÂ³udnie na
AnioÂ³ PaÃ±ski- byÂ³o to tylko dla uczczenia zwyciÃªstwa regenta wÃªgierskiego Jana Hunyadyego nad Turkami, oraz
zwyczaj bicia w dzwony w KoÂ¶ciele     Innocenty VIII { 1484-1492};Italia - wydaÂ³ bullÃª, a w niej inskrypcjÃª pt.
â€žMÂ³ot na czarowniceâ€•, osobiÂ¶cie miaÂ³ on 16 dzieci.     Pius X {1503}; Italia - panowaÂ³ tylko 26 dni poniewaÂ¿
zmarÂ³ z wycieÃ±czenia dÂ³ugÂ± ceremoniÂ± koronacyjnÂ±.     Leon X {1513-1521}; Italia - paraÂ³ siÃª sprzedaÂ¿Â±
niezliczonej iloÂ¶ci odpustÃ³w,     Pius V Â¶w. { 1566- 1572}; Italia - OpublikowaÂ³ Katechizm Rzymski, MszaÂ³
Rzymski, Brewiarz.     Klemens XI { 1700- 1721}; Italia - ustanowiÂ³ Â¶wiÃªto Niepokalanego PoczÃªcia Maryji.     
Grzegorz XVI {1831- 1843}; Italia - nakazaÂ³ polskim biskupom podporzÂ±dkowanie siÃª zaborcom i zachÃªcanie do
tego ludu.     Pius IX bÂ³ogosÂ³awiony { 1846- 1878}; Italia - ogÂ³osiÂ³ dogmat o Niepokalanym poczÃªciu Maryji
Panny.  SpoÂ¶rÃ³d wielu papieÂ¿y byli i Â¿onaci np.:Â¶w. Piotr, Â¶w. Hormizdas, Â¶w. Sylweriusz, Â¶w.Feliks III,
Grzegorz I, Hadrian II.
 
  PrzejdÂ¼my teraz do omÃ³wienia niektÃ³rych tajemnic Watykanu. 
 PrzytoczÃª najpierw sÂ³ynne sÂ³owa Hansa Kunga : â€žPapieÂ¿ jest ostatnim wÂ³adcÂ± absolutnymâ€•- On
moÂ¿e wszystko i od chwili wyboru na tÃª funkcjÃª podlega jedynie powadze swojego sumienia i
NajwyÂ¿szemu.
 
 PapieÂ¿ Sykstus IV, a latach 1477 zbudowaÂ³ KaplicÃª SekstyÃ±skÂ±, ktÃ³ra znajduje siÃª w prawej czÃªÂ¶ci bazyliki
Â¶w. Piotra, ma ona rozmiary Â¦wiÂ±tyni Salomona
 
 40,5 m dÂ³ugoÂ¶ci; 13,5 m szerokoÂ¶ci; 0,7 m wysokoÂ¶ci
 
 
 PaÂ³ac Apostolski  
 Watykan.
 
  Etymologia sÂ³owa vatikanum- wrÃ³Â¿bita Pater- wieszcz
 Na zachodnim brzegu Tybru zbieraÂ³o siÃª i Â¿yÂ³o wielu wrÃ³Â¿bitÃ³w.
 
 CaÂ³ym zapleczem rzÂ±dzi Gubernatoriat oraz wiele departamentÃ³w.
 PapieÂ¿e i dostojnicy koÂ¶cielni mieszkajÂ± w paÂ³acu Apostolskim.
 
 SkÂ³ada siÃª z 50 gmachÃ³w, paÂ³acÃ³w, budynkÃ³w administracji oraz domÃ³w mieszkalnych dla personelu. Znajduje
siÃª tam jeden supermarket do, ktÃ³rego wstÃªp maja osoby z przepustka Gubernatora , kardynaÂ³owie i obsÂ³uga. W
markecie tym sa dwie kasy 1 dla duchownych by nie musieli wystawaÃ¦ w kolejkach, druga dla pozostaÂ³ych.
 
 W Watykanie jest teÂ¿ jedna fabryka mozaiki, jedna apteka { nie ma w niej sprzedaÂ¿y Â¶rodkÃ³w dla kobiet}, siedem
stacji benzynowych.
 
 Aby wejÂ¶Ã¦ do Bazyliki Â¶w. Piotra trzeba byÃ¦ stosownie ubranym, zabrania siÃª strojÃ³w skÂ±pych i tak dla kobiet:
szorty, mini spÃ³dniczki, bluzeczki na ramiÂ±czkach, podkoszulki, dla mÃªÂ¿czyzn zabrania siÃª wchodzenia na teren
bazyliki w szortach i kÂ±pielÃ³wkach. Dla osÃ³b nie majÂ±cych odpowiedniego ubrania stosuje siÃª tam czarne
nieprzemakalne pÂ³aszcze.
 
 W Watykanie nie urodziÂ³o siÃªÂ  jeszcze Â¿adne dziecko, w takich przypadkach kobiety sÂ± odwoÂ¿one do szpitali
na terytorium wÂ³oskim.
 
 Watykan ma w swoim zapleczu teÂ¿ lÂ±dowisko dla helikopterÃ³w, stacje kolejowÂ± { dÂ³ugoÂ¶ci 900 metrÃ³w},
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ktÃ³ra jest poÂ³Â±czona z kolejami wÂ³oskimi- pociÂ±g watykaÃ±ski ma pierwszeÃ±stwo przed pociÂ±giem wÂ³oskim.
 
 Nad Watykanem i papieÂ¿em nie istnieje Â¿adna wÂ³adza zwierzchnia, jest to paÃ±stwo niepodlegÂ³e, ktÃ³rego
papieÂ¿ jest przywÃ³dcÂ± nieograniczonym wÂ³adcÂ±.- jest ksiÃªciem PaÃ±stwa- Miasta Watykanu.
 
 PrzestrzeÃ± powietrzna Watykanu jest Â¶ciÂ¶le chroniona przez wojsko wÂ³oskie, Â¿aden samolot nie ma prawa
przelecieÃ¦ nad tÂ± przestrzeniÂ±.,
 
 Watykan ma wÂ³asne przepiÃªkne ogrody, ktÃ³re sÂ± sztucznie nawadniane majÂ± 9380ujÂ¶Ã¦, 94 km rur zbiorniki
pomieszczajÂ±ce 12 000 m szeÂ¶ciennych wody.
 
 Bazylika ma rozmiar â€“ 39.800 m kwadratowych powierzchni, 500 kolumn, 430 posÂ±gÃ³w, 40 miniaturowych
oÂ³tarzy oraz 30 kopuÂ³.
 
 Znajduje siÃª tam basen olimpijski 50m dÂ³ugoÂ¶ci, solarium sauna sala gimnastyczna
 
 Obywatele paÃ±stwa- Miasta Watykan muszÂ± mieszkaÃ¦ tam gdzie im polecono, mimo Â¿e pÂ³aca za wynajem,
ponoÃ¦ cena za metr kwadratowy jest tam najniÂ¿sza na Â¶wiecie
      Nie pÂ³acÂ± oni podatkÃ³w ani we WÂ³oszech ani w kraju, z ktÃ³rego pochodzÂ±.     Nie ponoszÂ± Â¿adnych
opÂ³at za gaz, wodÃª, telefon, Â¶wiatÂ³o czy innych.     MajÂ± prawo korzystaÃ¦ z tanich sklepÃ³w okazujÂ±c paszport
lub dowÃ³d osobisty.     JeÂ¶li chcÂ± wyjÂ¶Ã¦ z domu po godz. 23.30 musza posiadaÃ¦ specjalna przepustkÃª,
natomiast cudzoziemcy aa zmuszeni opuÂ¶ciÃ¦ Watykan przed godzinÂ± 23.30.  Jak to wskazaÂ³am w tekÂ¶cie nikt
nie rodzi siÃª z obywatelstwem watykaÃ±skim, duchowni otrzymujÂ± je w momencie wstÂ±pienia na urzÂ±d kardynalski
lub biskupi. 
 
 
 
 Avinion
 
  
 OprÃ³cz Watykanu- PaÂ³ac Papieski znajduje siÃª takÂ¿e w Awinionie we Francji. W XIV wieku byÂ³ to drugi
Watykan gdzie rezydowaÂ³o 7 papieÂ¿y.
 
 Hymn Stolicy Apostolskiej:
 
 Rzymie nieÂ¶miertelny MÃªczennikÃ³w i Â¦wiÃªtych
 Rzymie nieÂ¶miertelny,
 Przyjm nasze bÂ³agania
 ChaÂ³a na niebiosach naszemu Panu Bogu,
 PokÃ³j wierzÂ±cym i miÂ³ujÂ±cym Chrystusa
 Do Ciebie przychodzimy
 Anielski Pasterzu
 W Tobie uznajemy Odkupiciela
 Dziedzica naszej Â¶wiÃªtej i prawdziwej wiary,
 Pocieszenie i ucieczkÃª dla walczÂ±cych i wierzÂ±cych, SiÂ³a i terror nie zwyciÃªÂ¿a nad nami
 Prawda i miÂ³oÂ¶Ã¦ zatriumfujÂ±.
 
 Marsz religijny:
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 BÂ±dÂ¼ pozdrowiony, Rzymie, wieczna ojczyzno wspomnieÃ±
 TysiÂ±c palm i tysiÂ±c oÂ³tarzy chwali twe imiÃª.
 Rzymie apostoÂ³Ã³w, matko przewodniku NamiestnikÃ³w,
 Rzymie Â¶wiatÂ³o narodÃ³w- Â¶wiat w ciebie wierzy!
 BÂ±dÂ¼ pozdrowiony,
 Rzymie twe Â¶wiatÂ³o nie zgaÂ¶nie,
 Splendor twego piÃªkna zwyciÃªÂ¿Â± nienawiÂ¶Ã¦ i zawiÂ¶Ã¦
 Rzymie apostoÂ³Ã³w. Matko i przewodniku NamiestnikÃ³w.
 Rzymie Â¶wiatÂ³o narodÃ³w- Â¶wiat w ciebie wierzy!
 
 Kaplica SekstyÃ±ska
  
   
 W Latach ok. 1473-1481 wzniesiono KaplicÃª SekstyÃ±skÂ± dla Sykstusa IV.Â  W tej kaplicy odbywajÂ± siÃª
Konklawe. Jest to prywatna kaplica Ojca Â¶w.Â  Gdy zakoÃ±czono budowlÃª,Sykstus zatrudniÂ³ najwybitniejszych
artystÃ³w malarzy, ktÃ³rzy mieli wykonaÃ¦ dekoracjÃª Â¶cian.Kierownictwo nad caÂ³ym tym projektem powierzyÂ³
Pinturicchio.SÂ± tam min. prace:Boticellego" SÂ±d MojÂ¿esza i Obmycie trÃªdowatego"; Perugina "Chrystus
wrÃªczajÂ±cy klucze do nieba Â¶w. Piotrowi"; Girlandaia "PowoÂ³anie uczniÃ³w przez Chrystusa".Oraz takie
arcydzieÂ³a jak " SÂ±d Ostateczny" malowidÂ³o MichaÂ³a AnioÂ³a. WedÂ³ug wskaÂ¼nikÃ³w codziennie odwiedza to
miejsce ok. 16 000 osÃ³b.
 
 Pinakteka 
  
 Jest to najÂ¶wietniejsza galeria obrazÃ³w w Rzymie. Znajduje siÃª ona na samym koÃ±cu Watykanu. TuÂ¿, za
budynkiem znajdujÂ± siÃª kolejne muzea.Â  SÂ± w niej dzieÂ³a Lippiego, Crivelliego,Â  "Â¦w. Hieronim" Leonarda da
Vinci,wspaniaÂ³e gobeliny, a takÂ¿e najbardziej makabryczny obraz w caÂ³ej kolekcji "MÃªczeÃ±stwo Â¶w. Erazma "
Poussina.
 
 Muzea 
 PaÂ³ac WatykaÃ±ski posiadaÂ  zrÃ³Â¿nicowane kolekcje - malarstwo renesansowe, staroÂ¿ytne posÂ±gi,zabytki
etruskie,Â  dziaÂ³ sztuki egipskiej,Â  WÂ¶rÃ³d posÂ±gÃ³w wymieniÃ¦ moÂ¿na:
      najsÂ³ynniejszÂ±Â Â  klasycznaÂ± rzeÂ¼bÃª- Grupa Laokoona z I w. p.n.e. odkryta w 1506 r.     rzymskÂ± kopie
oryginaÂ³u z IV w. p.n.e.,Apollo Belwederski  Museo Egizio
 
 W ktÃ³rym mieszczÂ± siÃª dwie mumie,kilkanaÂ¶cie sarkofagÃ³w,urny kanopskie,alabastrowe naczynia.
 
 Museo Gregoriano Etrusco
 
 DostÃªpne do obejrzenia przez turystÃ³w, sÂ± tutaj przedmioty pochodzÂ±ce z poÂ³udniowej EturiidzieÂ³a sztuki
futeralnej, uÂ¿ytkowej oraz rÃ³Â¿nego rodzaju rzeÂ¼by.
 
 Galeria delli Candelabri
 
 ZnajdujÂ± siÃª tam dekorowane duÂ¿ymi Â¶wiecznikami niszepochodzÂ±ce z czasÃ³w imperium rzymskiego.
 
 Galeria GobelinÃ³w (Galeria degli Arazzi)
 
 WiszÂ± tutaj po stronie lewejÂ  przepiÃªkne arrasy utkane w Belgii wedÂ³ug wzorÃ³w pracowni Rafaela.Â  Natomiast
po stronie prawej wiszÂ± wykonane w Rzymie, w pracowniach Barberinich w ok. XVII wieku, sceny przedstawiajÂ±ce
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Â¿ycie Chrystusa.
 
 Co to jest Konstytucja Apostolska?
 
 Prawo sankcjonowane i zatwierdzane przez PapieÂ¿a jako Wola BoÂ¿a.
 
 Jaki jest najbardziej kontrowersyjny konkordat w dziejach Watykan?
 
 20 lipca 1933r. zostaÂ³ podpisany z nazistowskimi Niemcami.
 
 Co to jest TrybunaÂ³ Roty?
 
 Organ sÂ±downiczy Watykanu.
 
 Czy Watykan ma wÂ³asne obserwatorium astronomiczne?
 
 Tak. ZostaÂ³o zaÂ³oÂ¿one przez papieÂ¿a Grzegorza XIII w Castel Gandolfo, obecnie jest ono rÃ³wnieÂ¿ w Arizonie i
zajmuje siÃª ono badaniami przestrzeni kosmicznej.
 
 Co to jest LEV?
 
 W roku 1926 Pius XI powoÂ³aÂ³ do Â¿ycia LEV- WatykaÃ±skÂ± KsiÃªgarniÃª WydawniczÂ±- Liberia Editrice Vaticana
 
 Co to jest CTV?
 
 Jest to WatykaÃ±skie Centrum Telewizyjne, powstaÂ³e w 1983 roku na polecenie Jana PawÂ³a II.
 DziaÂ³a na tym planie caÂ³y sztab choreografÃ³w bowiem kaÂ¿dy ruch papieÂ¿a jest Â¶ciÂ¶le zaplanowany. Pius XII
przed wystÂ±pieniem w TV zostaÂ³ poddany starannemu makijaÂ¿owi.
 
 Czy do dziÂ¶ istniejÂ± Â¦wiÃªte OficjaÂ³- Â¦wiÃªta Inkwizycja?
 
 Istnieje taka instytucja jest jednak zreformowana. PrzyjÃªÂ³a teÂ¿ inna nazwÃª â€ž Kongregacja Nauk Wiaryâ€•; KNW-
sÂ³uÂ¿y i broni doktryn koÂ¶cioÂ³a teologii, wiary i moralnoÂ¶ci katolickiej.
 
 Internet w Watykanie
 
 Watykan posiada trzy serwery, ktÃ³re obsÂ³ugujÂ± :
      MichaÂ³- zabezpiecza system przed hakerami, wirusami.     Gabriel- odpowiada na tysiÂ±ce elektronicznych maili    
Rafael- zajmuje siÃª dokumentami pontyfikalnymi.  strona watykaÃ±ska to: www.Vatican.va
 
 APSA, co to takiego?
 
 Ministerstwo FinansÃ³w Watykanu inaczej Administracja MajÂ±tku Stolicy Apostolskiej.
 PapieÂ¿ nie ma prawa posiadaÃ¦ wÂ³asnego konta bankowego.
 
 Kto jÂ± zaÂ³oÂ¿yÂ³ i jak dziaÂ³a gwardia Szwajcarska?
 
 KardynaÂ³ Juliano della Rowere, pÃ³Â¼niej jako papieÂ¿ Juliusz II w roku 1503 wprowadziÂ³ do Watykanu GwardiÃª
SzwajcarskÂ±.
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 Odpowiada ona min. Za bezpieczeÃ±stwo caÂ³ego Watykanu i papieÂ¿a, zajmuje siÃª ochronÂ± wszystkich
podrÃ³Â¿y pasterskich, omawia z wÂ³adcami innych paÃ±stw bezpieczeÃ±stwo papieÂ¿a, bezpoÂ¶rednio czuwa
takÂ¿e nad letnia rezydencja papieÂ¿y w pastel Gandolfo.
 
 Do gwardi szwajcarskiej przyjmowani sÂ± tylko mÃªÂ¿czyÂ¼ni, wyÂ³Â±cznie szwajcarzy w wieku 25- 30 lat stanu
wolnego. Ich wzrost nie moÂ¿e byÃ¦ niÂ¿szy niÂ¿ 174 cm wys. Koniecznie musza byÃ¦ praktykujÂ±cymi katolikami.
 
 katolikami Gwardii Szwajcarskiej panuje bardzo surowa i Â¿elazna dyscyplina, przewaÂ¿nie kandydat podpisuje
umowÃª - kontrakt na 2 lata, Â¿adko zdarza jaÂ± siÃª przypadki pozostawania na dÂ³uÂ¿ej w owej Gwardii z powodu
ciÃªÂ¿kich Â¿elaznych reguÂ³ jakie tam obowiÂ±zujÂ±. SÂ³uÂ¿ba ta wymaga caÂ³kowitego poÂ¶wiÃªcenia,
podporzÂ±dkowania.
 
 Gwardzista skÂ³adajÂ±c przysiÃªgÃª jest ubrany w uroczysty strÃ³j, heÂ³m z piÃ³ropuszem, lewa reka ujmuje papieska
flagÃª a prawa ma podniesiona do gÃ³ry i wyciÂ±gniÃªte 3 palce. Podczas przysiÃªgi:
 
 â€žPrzysiÃªgam sÂ³uÂ¿yÃ¦ wiernie, lojalnie i honorowo panujÂ±cemu najwyÂ¿szemu kapÂ³anowi i poÂ¶wiÃªciÃ¦ mu
wszystkie moje siÂ³y jeÂ¶li trzeba; zÂ³oÂ¿yÃ¦ w ofierze Â¿ycie swoje w jego obronie. Tak mi dopomÃ³Â¿ panie BoÂ¿e
WszechmogÂ±cy i Wszyscy Â¦wiÃªci; PrzysiÃªgamâ€•.
 
 Jak Watykan korzysta z telefoni?
 
 Watykan ma wÂ³asnÂ± centrale telefonicznÂ±
 Opiekuje siÃª niÂ± Zakon SzeÂ¶ciu Braci konfraterni Don Orione- obsÂ³ugujÂ± dziennie ok. 20 000 poÂ³Â±czeÃ±.
 
 Czy istnieje coÂ¶ takiego jak Archiwum Relikwii w Watykanie? 
 Prawo kanoniczne wyznacza by, w kaÂ¿dym koÂ¶ciele czy teÂ¿ nawet kaplicy przy oÂ³tarzu znajdowaÂ³a siÃª
relikwia. W tym celu utworzono specjalny departament paÂ³acu Apostolskiego, w ktÃ³rym znajdujÂ± siÃª metalowe i
drewniane skrzynie peÂ³ne relikwii. CaÂ³y sztab ludzi pracuje nad doborem relikwii dla danego miejsca jego
przeznaczenia.
 
 Pracownicy tego departamentu wysyÂ³ajÂ± na caÂ³y Â¶wiat, setki paczuszek z relikwiami
 
 
 Bazylika Â¶w. Piotra â€“ oÂ³tarz Â¶w. Bazylego Wielkiego,
 w ktÃ³rym znajdujÂ± siÃª relikwie Â¶w. Jozafata 
 Co w Watykanie nazywajÂ± kwiaciarniÂ±?
 
 SÂ± to spore pomieszczenia gdzie skÂ³adowane sÂ± przedmioty juÂ¿ nieuÂ¿yteczne lub nigdy nie uÂ¿ywane,
ktÃ³rych jednak nie moÂ¿na wyrzuciÃ¦ na Â¶mietnik. ZnajdujÂ± siÃª tam min. srebrne zastawy, trony przenoÂ¶ne,
tysiÂ±ce marmurowych popiersi, obrazy, przedmioty osobistego uÂ¿ytku papieÂ¿y.
 
 Biblioteka WatykaÃ±ska. 
 OgÃ³Â³em pÃ³Â³ki maja ok. km, a obecne stalowe regaÂ³y ok. 12 km dÂ³ugoÂ¶ci., nie liczÂ±c tajnego Archiwum.
MieÂ¶ci siÃª tam ok.. 1 000 000 ksiÂ±Â¿ek innych traktatÃ³w, ponad 100 000 map oraz 100 000 rÃªkopisÃ³w.
 
 
 Biblioteka WatykaÃ±ska Â 
 Co wiadomo na temat tajnego Archiwum WatykaÃ±skiego?
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      Do archiwum wstÃªp maja tylko papieÂ¿e i najwyÂ¿si ranga dostojnicy koÂ¶cielni.     Departament tajnego
Archiwum WatykaÃ±skiego znajduje siÃª w Bibliotece WatykaÃ±skiej, sÂ± tam przechowywane bardzo poufne
dokumenty.     Departament ten mieÂ¶ci siÃª na gÂ³ÃªbokoÂ¶ci 25 metrÃ³w pod ziemiÂ± i zajmuje dwa podziemne
piÃªtra.     ZnajdujÂ± siÃª tam min. : pisma Leonarda da Vinci, MichaÂ³a AnioÂ³a, Galileusza, Erazma z Rotterdamu,
Marii Stuart, Bonapartego i wielu innych wybitnych osobistoÂ¶ci oraz skryte dzieje historii.     Dokumenty tam
zÂ³oÂ¿one nie mogÂ± byÃ¦ udostÃªpnione bez zgody papieÂ¿a, ktÃ³rej i tak nigdy nie wydano.  Russicum co to
takiego i czym siÃª zajmowaÂ³o?
 
 Jest to Departament Â¦wiÃªtego Przymierza, ktÃ³ry zajmowaÂ³Â  siÃª przygotowaniem ksiÃªÂ¿y do pracy
wywiadowczej na terenie byÂ³ego ZwiÂ±zku Radzieckiego.
 
 Czy w Watykanie sÂ± sÂ³uÂ¿by kontrwywiadowcze?
 
 Tak. MajÂ± one skrÃ³t S.P. inaczej Stowarzyszenie Piusa czyli Sodalitiun Pianum.
 Ich rola to Â¶ledzenie w Watykanie, tych ktÃ³rzy opowiadajÂ± siÃª za reformÂ± koÂ¶cioÂ³a .
 ZajmujÂ± siÃª takÂ¿e zdobywaniem informacji od najdrobniejszych danych religijnych, politycznych, a takÂ¿e o
waÂ¿nych osobistoÂ¶ciach rozpracowywanego paÃ±stwa.
 
 SÂ³uÂ¿by wywiadowcze?
 
 DziaÂ³ajÂ± pod nazwÂ± Agenci Â¶wiÃªtego Prymasa.
 ZbierajÂ± oni informacje dla monarchÃ³w, gÂ³Ã³w paÃ±stw, ktÃ³re wspierajÂ± katolicyzm i papieÂ¿a.
 
 Czy Watykan ma wÂ³asnÂ± pocztÃª?
 
 Tak i jest to bardzo dochodowa instytucja.
 
 MieÂ¶ci siÃª ona we wnÃªtrzu bramy Â¶w. Anny, w ciÂ±gu roku wysyÂ³a ok. 2 500 000 listÃ³w, 7 000 000 pocztÃ³wek
ok. 20 000 paczek do wiernych, ktÃ³rzy korespondujÂ± z Watykanem.
 
 Jak dziaÂ³a radio WatykaÃ±skie?
 
 PowstaÂ³o ono w 1931 roku. Dzisiaj nadawane sÂ± audycje w 33 jÃªzykach na caÂ³y Â¶wiat, przez 225 godzin
tygodniowo do okoÂ³o 80 000 000 sÂ³uchaczy tegoÂ¿ radia.
 
 Co to jest Indem Librorum Prohibitorum?
 
 W bibliotece watykaÃ±skiej znajduje siÃª katalog tzw. Indem ksiÂ±g Zakazanych.
 Na liÂ¶cie tego indexu znajdujÂ± siÃª min.:
      Dekadencja i upadek cesarstwa Rzymskiego.- Edwarda Gibbona.     Katalog muzeÃ³w wÂ³oskich{ w ktÃ³rym nie ma
rekomendacji muzeum watykaÃ±skiego tejÂ¿e przyczyny zostaÂ³ on sklasyfikowany do ksiÂ±g zakazanych}.     Hrabia
Monte Christo i Trzej muszkieterowie- Aleksandra Dumasa.     Traktat o maÂ¶ciach maÂ¶ciach oparzenia z XVII wieku i
wielu innych dzieÂ³, ktÃ³re w mniemaniu Watykanu mogÂ³yby im zaszkodziÃ¦.  Skarby Watykanu
 
 WÂ¶rÃ³d niezliczonych dzieÂ³ Biblioteki WatykaÃ±skiej, Archiwum WatykaÃ±skiego, Muzeum WatykaÃ±skiego,
wszelakiego rodzaju klejnotÃ³w, zabytkÃ³w na szczegÃ³lna uwagÃª zasÂ³uguje Mitra Piusa X, a mianowicie zdobiona
jest ona 529 diademami, 252 perÂ³ami, 32 rubinami, 19 szmaragdami 11 szafirami najwyÂ¿szej klasy kamieniami.
 
 Co to sÂ± Â¦wiÃªte Wrota? 
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 Watykan posiada cztery wrota, jedne z nich sÂ± nazwane Â¶wiÃªtymi, gdyÂ¿ sÂ± otwierane co 25 lat Do tej pory byÂ³y
one otwierane przy pomocy srebrnego mÂ³ota. Obecnie Jan PaweÂ³ II w 2000 roku otworzyÂ³ owe drzwi przy pomocy
klucza, nastÃªpne otwarcie dopiero w 2025 roku. 
 Gdzie leÂ¿y letnia posiadÂ³oÂ¶Ã¦ papieÂ¿y? 
  
 PosiadÂ³oÂ¶Ã¦ ta skÂ³ada siÃª z trzech ogromnych budynkÃ³w, folwarku i wspaniaÂ³ych ogrodÃ³w, leÂ¿y 20 km od
Rzymu, nazywa siÃª Castel Gandolfo i ma ok. 55 hektarÃ³w.
 
 ObrzÂ±dki zwiÂ±zane ze Â¶mierciÂ± papieÂ¿y 
 
  W tle grÃ³b Â¶w. Piotra w Watykanie. 
 NajwiÃªkszÂ± rolÃª w tych obrzÂ±dkach i procedurze przygotowawczej speÂ³nia kardynaÂ³ Szambelan..      
Trzykrotnie uderza mÂ³oteczkiem papieÂ¿a w czoÂ³o i wzywa go po imieniu, jeÂ¶li nie ma odpowiedzi jest to znak, ze
papieÂ¿ zmarÂ³.     potem szambelan zdejmuje z palca papieÂ¿a pierÂ¶cieÃ± rybaka, ktÃ³ry niszczy mÂ³otem na
kowadle     w pierwszÂ± noc zmarÂ³y spÃªdza w PaÂ³acu Apostolskim     nastÃªpne 72 godziny w Bazylijce sw. Piotra,
gdzie wierni oddajÂ± mu czeÂ¶Ã¦ i hoÂ³d     po trzech dniach skÂ³adany jest do potrÃ³jnej trumny     u stÃ³p papieÂ¿a
poÂ³oÂ¿ony jest metalowy cylinder tekstem napisanym przez jednego z kardynaÂ³Ã³w, obok ciaÂ³a umieszcza siÃª trzy
woreczki z czerwonego aksamitu ze zÂ³otymi, srebrnymi, miedzianymi monetami po jednej za kaÂ¿dy rok pontyfikatu.
Na twarz zmarÂ³ego kÂ³adzie siÃª jedwabnÂ± zasÂ³onÃª, a nastÃªpnie pieczÃªtuje siÃª trumnÃª, ktÃ³ra po wszelkich
koÃ±cowych uroczystoÂ¶ciach StraÂ¿ Gwardii Szwajcarskiej skÂ³ada do krypty Â¶w. Piotra w niszy specjalnie
zbudowanej dla danego papieÂ¿a.  Konklawe
 
 WybÃ³r nowego papieÂ¿a nastÃªpuje w wyniku demokratycznych wyborÃ³w.
 
 Za pomocÂ± dymu ogÂ³asza siÃª Â¶wiatu czy wybrano juÂ¿ nowego nastÃªpcÃª Â¶w. Piotra, wykorzystuje siÃª do
tego specjalny gatunek sÂ³omy, ktÃ³ra sprawia, Â¿e dym wydostajÂ±cy siÃª z komina jest biaÂ³y lub czarny.
 
 BiaÂ³y jest oznakÂ± wyboru nowego papieÂ¿a; czarny zaÂ¶ nie, a konklawe takie trwa dalej. 
 UrzÃªdy Stolicy Apostolskiej
 
  PapieÂ¿
 
 SekretariatÂ  PaÃ±stwa - zawsze towarzyszy papieÂ¿owi we wszelkich sprawach jego posÂ³ugi kapÂ³aÃ±skiej, jest
najwiÃªkszym organem Kurii i dzieli sie na poszczegÃ³lne sekcje:
 
 Pierwsza Sekcja {sprawy generalne}.
 Jej zadaniem jest przygotowaÃ¦ i skoordynowaÃ¦ wszelkie dokumenty, publikacje urzÃªdowe przekazane przez
papieÂ¿a.
 Publikuje siÃª je w urzÃªdowym dzienniku Watykanu pod nazwÂ± "Acta Apostolice Sedis"
 
 Kongregacje Pontyfikalne - Rady Pontyfikalne:
      Rada do spraw Â¦wieckich     Rada do spraw rodziny     RadaÂ  SprawiedliwoÂ¶ci i pokoju"     Rada "Cor Unum"     
Rada do spraw Kultury     Rada do spraw jednoÂ¶ci chrzeÂ¶cijan     Rada do spraw zwiÂ±zanych ze sÂ³uÂ¿bÂ±
zdrowia     Rada do sporaw kontaktÃ³w socjalnych     Rada interpretacji tekstÃ³w prawniczych     Rada
odpowiadajÂ±cva za migrantÃ³w i wÃªdrowcÃ³w     Rada dialogu MiÃªdzyreligijnego : - komisja do spraw stosunkÃ³w
zÂ  Judaizmem; - komisja do spraw stosunkÃ³w z MuzuÂ³manami  Sekretariat PaÃ±stwa {sekcja druga}; kontakty
miÃªdzynarodowe
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 Watykan na bieÂ¿Â±co utrzymuje dyplomatyczne stosunki z paÃ±stwami Unii Europejskiej w liczbie 172, dziaÂ³a teÂ¿
w oparciu o specjalne zasady na miedzynarodowej arenie Autonomii Pale\styÃ±skiej i Rosji.
      Noncjatury za granicÂ±     Prefektura Domu Papieskiego     Sala prasowa Stolicy Apostolskiej     Biuro do spraw
ObchodÃ³w Liturgicznych NasjwyÂ¿szego KapÂ³ana  PapieÂ¿ Zajmuje stanowisko ponad:
      KuriÂ± RzymskÂ± - Instytucja ta ma na celu wspomaganie papieÂ¿a w najtrudniejszych sprawach a
mianowicie: duszpasterskich, sÂ±downiczych, suwerennoÂ¶ci PaÃ±stwa- Miasta -Watykan, a takÂ¿e na
bieÂ¿Â±co organizuje wszystkie sprawy zewnetrzne i zachodzÂ±ce wewnatrz KoÂ¶cioÂ³a.     Kolegium
Kardynalskim - SynodemÂ  BiskupÃ³w     Wikariatem PaÃ±stwa Miasta Watykan     GubernatoriatemÂ  PaÃ±stwa
Miasta Watykan, ktÃ³ry to z kolei dba gÂ³Ã³wnie o:       Fundusz pomocy medycznej     Wszelkiego rodzaju zabytki,
pomniki,Galerie Pontyfikalne oraz muzea, do tego zaliczyÃ¦ naleÂ¿y takÂ¿e staÂ³Â±Â  KomisjÃª Opieki nad Pomnikami
    O dobÃ³r Gwardii szwajcarskiej i prawidÂ³owe jej fumkcjonowanie     TrybunaÂ³y watykaÃ±skie     Specol vaticana
oraz IOR     SÂ³uÂ¿by wywiadowcze pod nazwÂ± Â¦wiÃªteÂ  Przymierze oraz kontrwywiadÂ  pod nazwÂ± Sodalitium
PianumÃª.  Kongragacje pontyfikalne - nadzorujÂ± rady pontyfikalne.
 Wszystkie KongregacjeÂ  Watykanu sÂ± organami Â¶ciÂ¶le jurysdykcyjnymi oraz majÂ± prawo wykonawcze,
dziaÂ³ajÂ± na zasadzie ministerstw.
 
 DoÂ  tych Kongragacji zaliczamy:
      KongregacjÃª do Wychowania Katolickiego     KongregacjÃª KoÂ¶cioÂ³Ã³w Wschoidu     KongregacjÃª do spraw
Â¦wiÃªtych     KongregacjÃª BiskupÃ³w     KongregacjÃª, ktÃ³ra zajmuje siÃª i stoi na straÂ¿y Kultu i Â¶cisÂ³ego
Przestrzegania SakramentÃ³w     Kongregacja do spraw Â¯ycia PoÂ¶wiÃªconego i wszelkie Instytucje z niÂ± zwiÂ±zane
    Kongregacja Ewangelizacji NarodÃ³w- w ktÃ³rego skÂ³ad wchodzi min. NajwyÂ¿szy Komitet DziaÂ³aÃ±
Pontyfikalno-Misyjnych     Miedzynarodowa Kongregacja i Rada do spraw Katechezy.  Komisje Pontyfikalne
      Komisja do spraw DÃ³br i Kultury KoÂ¶cioÂ³a     Komisja Nauk Historycznych     Komisja do spraw Dyscypliny Kurii
Rzymskiej     Komisja opiekujÂ±ca siÃª miÃªdzynarodowymi Kongresami Eucharystycznymi     Komisja pod nazwÂ± "
Ecclesia Dei"     Komisja do spraw Â¦wiÃªtej Archeologii  SÂ± jeszcze dwie Komisje, ktÃ³re jednak podlegajÂ±
Kongregacji Nauk Wiary sÂ± to:
      Miedzynarodowa Komisja Teologiczna     Komisja Biblijna, zajmujÂ±ca sÃª tematykÂ± Biblii.  NaleÂ¿y jeszcze
wskazaÃ¦ instytucje powiÂ±zane ze StolicÂ± ApostolskÂ±:
      Â¦rodki Masowego Przekazu, do ktÃ³rych zalicza siÃª CTV, "L' Osservatore Romano" i sÂ³ynne radio WatykaÃ±skie 
   Na szeroka skalÃª Â¶wiatowÂ±: DziaÂ³alnoÂ¶Ã¦ Wydawnicza min. LEV, oraz Drukarnia WatykaÃ±ska     Instytucja
DobroczynnoÂ¶ci- Dar Maryji, - Apostolskie JaÂ³muÂ¿nictwo majÂ±ce oddziaÂ³y na caÂ³ym Â¶wiecie.     Wszelka
DziaÂ³alnoÂ¶Ã¦ Dokumentacyjna, do ktÃ³rej zalicza siÃª: Apostolska Biblioteke WatykaÃ±skÂ± oraz przed wszystkim
Tajne Archiwum WatykaÃ±skie     Akademia do Spraw Â¯ycia oraz Akademia Nauk.     RÃ³Â¿ne inne np. ULSA,
Fabryka Â¶w. Piotra {Fabrica Sancti Petri}; Fabryka mozaiki.  TtrybunaÂ³ Kurii
 
 Zajmuje siÃª rozstrzyganiem spraw karnych w tym wyrokÃ³w sÂ±dowych. Podlega mu trybunaÂ³ Roty: Â¦wiÃªty
Apostolski ZakÂ³ad Karny oraz NajwyÂ¿szy TrybunaÂ³ Sygnatury Apostolskiej.
 
 Trzy najwaÂ¿niejsze relikwie Watykanu 
 1. Chusta Â¶w. Weroniki { obraz powyÂ¿ej }; - na ktÃ³rej pozostaÂ³o odbicie twarzy Jezusa, gdy Weronika ocieraÂ³a
mu twarz podczas drogi na KalwariÃª. 2 i 3. fragment prawdziwego krzyÂ¿a oraz czubek lancy { ktÃ³rym rzymski
Â¿oÂ³nierz Longinus raniÂ³ Jezusa}, przywieziony z Jerozolimy przez Â¶w. HelenÃª.
 
 Benedykt XVI co mÃ³wiÂ± o nim przyjaciele? A czego on sam nie lubi?
 
 Â OkreÂ¶lajÂ± go jako czÂ³owieka serdecznego, pracowitego, skromnego, o znakomitej pamiÃªci. Podobno on sam nie
lubi: Jazdy pierwszÂ± klasÂ± w samolocie, odwiedzanie salonÃ³w VipÃ³w , koniecznoÂ¶Ã¦ poruszania siÃª z ochronÂ±,
niesmak budzi w nim przepych i okazaÂ³oÂ¶Ã¦ Watykanu.
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 Jak papieÂ¿ Benedykt XVI wyobraÂ¿a sobie Boga?
 
 Â cyt." BÃ³g reprezentuje zasadnicze cechy, ktÃ³re charakteryzujÂ± cÂ¿Â³owieka, a mianowicie uczciwoÂ¶Ã¦,
zrozumienie i miÂ³oÂ¶Ã¦. Dlatego moÂ¿e mÃ³wiÃ¦ i sÂ³uchaÃ¦. UwaÂ¿am, ze na tym wÂ³aÂ¶nie polega istota
boskoÂ¶ci".
 
 Czy Benedykt XVI udzieliÂ³ zgody na pobranie jego narzÂ±dÃ³w po Â¶mierci?
 
 Tak. UdzieliÂ³ takiej zgody.
 
 Ile kosztuje strÃ³j kardynalski?
 
 Cena takiego stroju waha sie miÃªdzy 14 000.zÂ³. - 16 000. zÂ³. Pas kardynalski kosztuje 1000zÂ³.
 
 Ilu pielgrzymÃ³w corocznie odwiedza Watykan?
 
 Ponad 12 000 000.Â  
 
 KtÃ³ry papieÂ¿ jest wynalazcÂ± aktualnego kalendarza?
 
 Â 1 marca 1582 rokun Grzegorz XIII, wydaÂ³ dekret wprowadzajÂ±cy kalendarz gregoriaÃ±ski w miejsce stosowanego
wczeÂ¶niej kalendarza juliaÃ±skiego, ktÃ³ry byÂ³ kalendarzem sÂ³onecznym { wprowadzonym 1 stycznia 45 roku z
polecenia Juliusza cezara}, stwarzaÂ³ on opÃ³Â¼nienie { 1 dzieÃ± na 128 lat }, co w roku 1582 skorygowano poprzez
usuniÃªcie 10 dni.
 
 Ambiwalentny stosunek do kobiet papieÂ¿a Jana PawÂ³a II
 
 22 maja 1994 roku papieÂ¿ wydaÂ³ list apostolski pod nazwÂ± "Ordinatio sacerdotalis", w ktÃ³rym odmÃ³wiÂ³
kategorycznie i definitywnie prawa do kapÂ³aÃ±stwa kobietom.
 
 Cyt. "mÃªskoÂ¶Ã¦ posÂ³ugi, jest zÂ³oÂ¿eniem wiary, wobec czego KoÂ¶ciÃ³Â³ nie ma wÂ³adzy nadawania
Â¶wiÃªceÃ± kapÂ³aÃ±skich kobietom".
 
 Jak Papiez Jan PaweÂ³ II potÃªpiÂ³ zwolennikÃ³w reform w kwestii aborcji, eutanazji czy kapÂ³aÃ±stwa kobiet?
 
 1 lipca 1998 roku wydaÂ³ list apostolski zawany "Ad tuendam fidem" co znaczyÂ  "W obronie wiary".
 
 Dokument ten byÂ³ napisany z osobistej chÃªci papieÂ¿a {motu proprio}.
 
 ZarzucaÂ³ on w owym liÂ¶cie teologom popieranie aborcji czy teÂ¿ eutanazji, nazywajÂ±c ich " teologami grzechu".
GroziÂ³ ekskomunikÂ± wszystkim, ktÃ³rzy w jakikolwiek sposÃ³b, w jakimkolwiek urzÃªdzie publicznym bronili by
sprawy kapÂ³aÃ±stwa kobiet, groziÂ³ takÂ¿e ekskomunikÂ± wszystkim wspierajÂ±cym eutanazjÃª czy aborcjÃª.
 
 Oficjalny tekst rytuaÂ³u egzorcyzmÃ³w, stosowany przez Watykan oraz autoryzowany przez Jana PawÂ³a II.
 
 Â  "Zaklinam ciÃª, stara Â¿mijo, w imiÃª sÂ±du Â¿ywych i umarÂ³ych,w imie twojego StwÃ³rcy, ktÃ³ry jest
Stworzycielem Â¶wiata i ma wÂ³adzÃª wysÂ³aÃ¦ ciÃª do piekieÂ³, wyjdÂ¼ natychmiast z tego sÂ³ugi BoÂ¿ego, ktÃ³ry
oto wraca na Â³ono KoÂ¶cioÂ³a w lÃªku i utrapieniu, ktÃ³re powodujesz. Zaklinam ciÃª ponownie, nie z powodu mojej
wÂ³asnej sÂ³aboÂ¶ci, ale z mocy Ducha Â¦wiÃªtego, byÂ¶ wyszedÂ³ ztego sÂ³ugi BoÂ¿ego, ktÃ³rego BÃ³g
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wszechmogÂ±cy stworzyÂ³ na swÃ³j obraz i podobieÃ±stwo. OdstÂ±p zatem odstÂ±p nie przede mnÂ±, ale przed
sÂ³ugÂ± samego Chrystusa, Pana Naszego, ktÃ³ry cie poddaÂ³ swojej potÃªdze na krzyÂ¿u. ZadrÂ¿yj przed
ramieniem Tego,kto prowadzi dusze ku Â¶wiatÂ³u, przeciw ktÃ³remu nie oprÂ± sie bramy piekÂ³a. Niech wcielenie
ludzkie bÃªdzie dla ciebie zgrozÂ±, a postaÃ¦ Boga straszna dla ciebie. Nie protestuj ani nie zwlekaj z wyjÂ¶ciem z tego
czÂ³owieka, bo przebywaÃ¦ w nim podoba sie Chrystusowi. I chociaÂ¿ znasz mnie grzesznika, nie miej mnie za
godnego pogardy, bo tym ,ktÃ³ry tu rozkazuje jest BÃ³g. Nakazuje ci to majestat Chrystusa. Nakazuje ci to BÃ³g Ojciec.
Nakazuje ci to Syn BoÂ¿y. Nakazuje ci to Duch Â¶wiÃªty. Nakzauje ci to Â¦wiÃªty KrzyÂ¿. Nakzuje ci to wiara
Â¶wiÃªtych apostoÂ³Ã³w: Piotra i PawÂ³a i wszystkich Â¶wiÃªtych".
 
 Dla gÂ³odnych po przeczytaniu artykuÂ³u podajÃª sÂ³ynny, przepis na jajka Benedykta XIII:
 
 Porcja dla 4 osÃ³b:
      3 plastry szynki     4 Â¿Ã³Â³tka     10 jaj     6 kromek chleba z formy     250 gram masÂ³a     100 gram sÂ³odkiej
Â¶mietany     1 cytryna     Chleb pokroiÃ¦ w kawaÂ³eczki i lekko go przypiec, szynkÃª rÃ³wnieÂ¿ pokroiÃ¦ na
kawaÂ³eczki.     Do garnka na parze- musi byÃ¦ zdjÃªty z ognia bez zagotowania wody- wÂ³oÂ¿yÃ¦ Â¶mietankÃª i
Â¿Ã³Â³tka; ubijaÃ¦ skÂ³adniki, aÂ¿ zgÃªstnieje sos a nastÃªpnie dodaÃ¦ sok z poÂ³Ã³wki cytryny i roztopione masÂ³o;
do smaku przyprawiÃ¦ szczyptÂ± pieprzu i soli.     Natomiast w drugim garnku zagotowaÃ¦ wodÃª z octem, dodaÃ¦ jajka
i gotowaÃ¦ je przez 3 minuty ,a nastÃªpnie poÂ³oÂ¿yÃ¦ je na tostach z szynkÂ±.  Przyznam, Â¿e
niechÃªtnieâ€¦.pisaÂ³am o tej szynce, ale taki jest przepis.
 
 W Watykanie obowiÂ±zujÂ± peÂ³ne przepychu rytuaÂ³y, ktÃ³re nie wspÃ³Â³grajÂ± z oficjalnÂ± naukÂ±
KoÂ¶cioÂ³a.
 Jest to najwiÃªksza instytucja zaÂ³oÂ¿ona przez czÂ³owieka odnoszÂ±ca spektakularne sukcesy, tu naleÂ¿y
zadaÃ¦ pytanie w imiÃª czego lub kogo?
 Dziedzictwa kultury sÂ± wÂ³asnoÂ¶ciÂ± caÂ³ej ludzkoÂ¶ci wszystkich narodÃ³w Â¶wiata, dlaczego wiÃªc sÂ±
tak pilnie strzeÂ¿one i chowane przed obliczem ludu? CzyÂ¿by kryÂ³y wielkÂ± tajemnicÃª ktÃ³ra mogÂ³a by
zmieniÃ¦ bieg ludzkoÂ¶ci?
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