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https://www.youtube.com/watch?v=R2nCN4rhlFw

https://www.youtube.com/watch?v=R2nCN4rhlFw


http://libraries-blog.tau.ac.il/?p=6576

קטלוג כתבי היד העבריים בספריית הוותיקן



http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/infochannels/Catalogs/library%20catalogs/

Documents/vaticanhebmss.pdf

קטלוג כתבי היד העבריים מכיל

.  הבינייםמימי רובם , כתבי יד801

מאוספי כתבי היד העבריים  זהו אחד 

.ביותר בעולםהחשובים 

http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/infochannels/Catalogs/library catalogs/Documents/vaticanhebmss.pdf


:  1645-1727סר אייזק ניוטון 
תאולוגיה ומדע  , פיתוח הגות שהיא שילוב של פילוסופיה







, הכבידה מסבירה את תנועת הכוכבים ביקום"
אבל היא לא יכולה להסביר מי הניח אותם בתנועה 

אלוהים מושל בכל הדברים הללו . מלכתחילה
."ויודע מה יעשה או מה יכול להיעשות



-יהודהאברהם שלום 

.אספן כתבי ניוטון
מסרם לספרייה הלאומית



לטראן
5

1512-
1517

.הטלת צנזורה על ספרים מסויימים. הגדרה מחדש של מעמד האפיפיור בועידה אקומנית

-1545טרנטו
1563

.  רפורמציה-בית פנימי של הכנסיה הקתולית כחלק מהקונטרה-מתכנסת במסגרת בדק
העלאת רמתם  , ביטול נפוטיזם)רפורמה מוסרית בקרב אנשי הכמורה ( 1: ההכרעות

בדיקה מדוקדקת של סוגיות היסוד התיאולוגיות מול הערעור  ( 2(. האינטלקטואלית
מעמד כל מרכיב , פולחן קדושים: הפרוטסטנטי וקיבוע סופי של התיאולוגיה הקיימת

.לטינית כשפת קודש ונזירות, שינוי מהות הלחם והיין, בשילוש

-11869ותיקן 
1870

שינויים במפת אירופה ופיתוח המחשבה האירופית  , מול ההתעוררות הגדולה באמריקה
הכנסיה הקתולית מנסה להתמודד עם התקפת ההגות  , (פרויד, ניטשה, דארווין, מרקס)

נקבע כי האפיפיור אינו יכול לטעות כשהוא מדבר על ענייני אמונה ומוסר  . המודרנית
(papal-infallibility).

-21962ותיקן 
1965

כנסיות  17. המושב הכנסייתי הגדול ביותר בהיסטוריה. ידה האקומנית האחרונההוע
23-כונסה בהוראת האפיפיור יוחנן ה. אורתודוכסיות ופרוטסטנטיות שלחו נציגים

נערכה רפורמה פנימית מקיפה של הכנסיה הקתולית והוגדר . 6-ונחתמה בימי פאולוס ה
16נוסחו (. איסלאם ויהדות, בודהיזם, הינדואיזם)נוצריות -יחסה אל הדתות הלא

עריכת שינויים  , אישור מחדש של עקרונות האמונה והמוסר הקתוליים: מסמכים ובהם
בטקסי הסקרמנטים ובמבנה המינהל של הכנסיה  , רחבים בליטורגיה של המיסה

קבלת החלטה בזכות חופש  (. הותר לערוך סקרמנטים בשפתם של המאמינים)הקתולית 
נוצריות והמלצה על שיתוף  -הצהרה על יחס חיובי אל דתות מונותאיסטיות לא. הדת

.  הדן ביחס הכנסיה אל היהודים”Nostra-Aetate“נוסח טקסט בשם . פעולה בין הדתות
והובע צער עמוק על גילויי , נקבע שאין להאשים את היהודים בימינו בצליבת ישוע

.הצהרה על אחוות האדם ויציאה נגד השנאה הגזענית. האנטישמיות



1794 - אדוארד גיבון   1737



נצחון הברבריות והדת= שקיעת העולם העתיק 



לאחר שעבר לקתוליות גורש מאוקספורד ונשלח לחינוך מחדש  

:  גיבון. אצל כומר פרוטסטנטי קלוויניסטי בשוויץ

נרפאתי מהקתוליות  . החינוך מחדש הצליח

.  אך נרפאתי בו זמנית מהדת ככלל
.מעתה ראה את עצמו אתאיסט



1764ביקור ברומא -

בספרו הנודע שקיעתה ונפילתה של האימפריה  

קבע שבשלטונם של הקיסרים הנאורים  , הרומית

נ היה מצב המין האנושי "לסה2-במאה ה

...המאושר והמשגשג ביותר בתולדות העולם

האימפריה הרומית ומורשתה, שצמן 





עמנואל קאנט
1724-1804

היא יציאת האדם מחוסר  נאורות

.      שהוא עצמו אשם בו, בגרותו
יכולתו של האדם  -הוא איחוסר בגרות

.להשתמש בשכלו בלי הדרכת הזולת
אם , בגרות קיימת-בחוסראשמה

אלא חוסר , סיבתו איננה חוסר שכל
החלטה ואומץ להשתמש בו בלי הדרכת  

Sapere.הזולת aude! אזור אומץ –
היא איפוא  ! שלךלהשתמש בשכלך
.סיסמת הנאורות

1784" ?נאורות מהי: תשובה לשאלה", קאנט—



Age of Enlightenmentעידן הנאורות 

, ולכן עליהם ללמוד, בני האדם הם יצורים תבוניים
.להעביר ביקורת ולערער, להעז, לשאול, להשכיל



, המדינה קיימת כדי להגן על זכויות הפרט

.ולא להפך

כל אדם זכאי לכבוד עצמי וחופש אישי 

.מקסימלי

.דמוקרטיה היא צורת הממשל הטובה ביותר

, בלי הבדל גזע, האמונה שכל בני האדם שווים

.דת או לאום, מוצא אתני

Voltaire אק רוסו'ז-אן'ז



לכל בני האדם יש הזכות והחופש להאמין  
... בכל דת( או אף לא להאמין)

אסור . ולא הכנסייההעם צריך להיות הריבון 

לבני האדם להיות משועבדים לכנסייה ולקבל  

.על עצמם את החיים שכופה עליהם הכנסייה

האמונה שלכל בני האדם יש את הזכות לחופש 
, לחופש התאגדות, דיבור והבעה

.והזכות לבחור את מנהיגיהם



הברית היחידה  -האמונה שהשיטה המדעית היא בת
, ושמדע; שלנו להבחין בין אמת לבדייה בעולם הפיזי

.הוא כוח חיובי לטובת כל האנושות, בשימוש נכון

האמונה שדֹוגמה דתית 
וחוויות מיסטיות נחותות 

מההיגיון והפילוסופיה  
ושחלק נכבד מהדֹוגמה  

הדתית הקלאסית הזיקה  
.לרוב האנושות



:(אין שילוש קדוש)בעולם אוניטריות 

,(16מאה )טרנסילבניה , פולין

(18מאה )אמריקה ,  (17מאה )אנגליה 

•1539-1604Faustus Socinus -

נדד בערים  , תאולוג ואינטלקטואל איטלקי 

פרוטסטנטיות  עד טרנסילבניה ופולין  

קובע ( TORDA)צו טורדה –1568•

טרנסילבניה                                                          /חרות דתית בהונגריה 

(יליד בודה)תחת המלך ההונגרי 

János Zsigmond Zápolya



והן בידל'ג  1615- 1662

אך מצא שאין סימוכין לשילוש באוקספורדלמד דת 

.טריניטרית-נוןגיבש ופירסם תפישה , הקדוש במקרא

,  הוגלה. נאסר שלוש פעמים משום אמונתו האוניטרית

.נאסר פעם נוספת עד מותו

נגד עונשי הנצח                     , נגד החטא הקדמוןכתב 

.ונגד קדמותו של ישוע

המקרא כדבר האל ואת לידת  יחד עם זאת אישר את 

.הבתולין







Joseph Priestley   1733 -1804 
מדען, פילוסוף, כומר



החברה  "ייסד את )דעותיו הפכו יותר ויותר אוניטריות 

תפישה אריאנית של : ולא אורתודוכסיות( האוניטרית

,  אך קרא לסובלנות מוחלטת לקתולים, טבע ישוע

.  ועידוד קהילות אנדבדואליות, הפרדת הכנסייה מהלאום

 History of the corruptions of Christianity: כתב
.   אצל ישוע' חטא–אל'ו' טעותיות–אל'בו טענות  נגד 

על ההיסטוריה של דעות קדומות על ישוע  "בעקבות ספרו 

והיה ליועץ  ( 1794)נאלץ לברוח מלונדון לאמריקה " המשיח

פיתח אמונה בתיקון אוניברסלי  . פרסון'של הנשיא האמריקני ג

.  והתקדמות המוסרית

.האמין בשליחותו של משה ובמשיחיותו של ישוע

.    עברית, ארמית, למד ערבית



יחסו של פריסטלי ליהודים

-גאולת האנושות כולה תלויה בגאולת היהודים •

פירסום  1786-7. העם הנבחר של אלוהים

התפוררות  , פלישת נפוליון". מכתבים ליהודים"

-וזעזועים באפיפיורות , מנית'באימפריה העות

.  נתפסו כאותות הזמן לגאולה

עמו של אלוהים הנבחר מעמים  "-יהודים בעיניו •

...                         אחרים להיות מדריך האנושות 

"  בדעת ועבודת אלוהי האמת האחד והיחיד

לא ( היהודים)אין להניח שתשומת ליבכם "•

שבו  , תתעורר אל מול מצבו הנוכחי של העולם

".קיימים אותות ברורים לכם שזמן גאולתכם קרוב



:טריניטריות בימינו-קהילות נוצריות נון

...  מורמונים', עדי ה, כריסטאדלפים

:אוניטרים מפורסמים

(נשים קטנות)סופרת –לואיזה מאי אלקוט •

והן קווינסי  'פרסון  ג'תומאס ג, והן אדמס'ג•

ארלס  'צ, (II ,III ,VI)ב "אדמס נשיאי ארה

,פרנק לויד רייט,  רלף וולדו אמרסון, דיקנס

אלברט שוויצר, טי אס אליוט•



כנסייה אוניטרית  

בבוסטון

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Dmo0arYgNo67rM&tbnid=kNNWrfmNoq6cXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/New_South_Church_(Boston,_Massachusetts)&ei=j1iVUr_tEYXFtQaWtoFo&bvm=bv.57155469,d.Yms&psig=AFQjCNGgaHi21Kdfv6GEhlt8Bxsyg1TbLw&ust=1385605412668728


יוהאנס קפלר
Johannes Kepler

ניקולאוס קופרניקוס-  15711630
Nicolaus Copernicus

- 1473  1543



דומיניקנינזיר –1565

הוסמך לכמורה–1572

מהאינקויזיציהבריחה –1577

נדד ברחבי אירופה כמורה וכחוקר-
הועלה על המוקד–1600



–(במכתב אל כמה מידידיו , כומר פולני אלמוני)קופרניקוס1507

הארץ סובבת סביב השמש ולא להיפך

:  ארבעה אנשים תרמו במיוחד להשלטת התורה החדשה ונאבקו למענה

.וקפלרברונו ורדנו'ג, גלילאו, קופרניקוס

קופרניקוסההוכחה הסופית לאמיתות דעתו של 

. עשרה-התקבלה רק במאה התשע



–1992, יוחנן פאולוס
התנערות הכנסייה מעבודתו של גלילאו  "

".גליליי הייתה טעות טרגית

גלילאו

1564-1642



אם ירצה האל המבורך אני מקווה"

שהצו הסופי לא ידחה את חזרתך 

...  יותר משציפינו

אבל בינתיים אני נהנית עד בלי די  "

לשמוע כמה נלהבת היא התמדתו  

של מונסניור הארכיבישוף באהבתו

.אותך ובתמיכתו בך

כמו כן לחלוטין איני חוששת שמא  

,  "מספר החיים"כדבריך , נמחקת

בהחלט לא במרבית העולם וגם לא 

ממה שאני  . נהפוך הוא. בארצך

נראה לי שגם אם ייתכן  , שומעת

שלזמן קצר הועמה השפעתך  

,הרי מעמדך שוקם וחודש, ונמחקה

שכן אני יודעת  , וזה מפתיע אותי
…  'אין נביא בעירו'היטב שבדרך כלל 



שכאן במנזר  , אבי, אין ספק

אתה אהוב ומוערך יותר מאי  

, ועל כן יש לברך את האל; פעם

שכן הוא המקור העיקרי לכל  

החסדים האלה שאני רואה  

ולכן איני רוצה  , בהם את שכרי

אלא להפגין את הכרת טובתי  

כדי שהוד מלכותו  , עליהם

שבשמים יוסיף לזכות אותך  

,  וגם אותנו, אבי, בעוד חסדים

ובעיקר חשוב שיעניק לך 

."בריאות וברכת נצח

לסטה  'מריה צ



האשמה בכפירה  1633
נחקר פעמיים על ידי  .  לילאו הגיע לרומא למרות היותו חולהג

האפיפיור דרש חקירה יסודית וגלילאו נכנע לדרישות  . האינקויזיציה

.גלילאו נידון למאסר בית לכל ימי חייו.  הכנסיה

.עיוור וחולה, 75בן , האפיפיור סירב לחון את גלילאו1639



,איש העולם הגדול בין הנזירים"

". ונזיר בין אנשי העולם הגדול

טי אס אליוט 

בלז פסקל
1623-1662



דתי אינטנסיבי המתועד  חזיון 
:בפתק קצר שכתב לעצמו 

23.11.165410:30-12:30
בלילה

אלוהי  , אלוהי אברהם. אש
לא של  , אלוהי יעקב, יצחק

הפילוסופים והמלומדים  

ָבֶרָך" ח דְׁ כַּ ".  אמן. לֹא ֶאשְׁ
ז   "ט, ט"קי, תהלים

בלז פסקל
1623-1662



"   ללב יש את הסיבות משלו שהשכל לא יכול להבין"

, אנו מגיעים אל האמת"
".אלא בזכות הלב,  לא בידי השכל

• Pensees הגיגים 

1585 – 1638 
יאנסניזם  –קרל יאנסן 



,  הרי אחרי הכל
?מהו האדם ביחס לטבע

,כלום ביחס לאינסוף
.  הכל ביחס לכלום



נקודת אמצע בין אינסוף וכלום  
ורחוק במידה אינסופית  

.  מלהבין את שניהם
הוא לא מסוגל לראות את  

האינסוף בו הוא מוקף בדיוק  
כשם שאינו מסוגל לראות את  

.  הכלום ממנו הוא נוצר
הסוף של הדברים וההתחלות 
שלהם מוסתרים מעיניו במסך 

בלתי חדיר
הגיגים, בלייז פסקל–



,  אם אלוהים אינו קיים"
אינך מפסיד דבר אם אתה  

,מאמין בו
אך אם אלוהים קיים ואינך  

"אתה מפסיד הכול, מאמין בו

"פסקלשל ההימור "



אב מנזר 

ואבי הגנטיקה

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Gregor_Mendel.png
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Dihybrid_cross.png


,  מכיוון שהתמצא בפיסיקה ובבדיקת השערות"

קשה להאמין שהוא לא ידע למה עליו לצפות 

כחלוף  , ודאי. ומדוע, מהאפונים שלו בכל שלב

בעוד התוצאות מצטברות קמעא , השנים

.השתנו אחדות מהשערותיו, קמעא

.

,  הוא הפך במחשבותיו תחת כיפת השמים

בכורסה  , או מאחורי דלתיים סגורות, בגנו

עם ספר  , שניצבה באחת מגומחות הספרייה

;  בחממהלפעמים ישב וחשב . פתוח על ברכיו

ולפעמים עלה במדרגות האבן שמאחורי 

,  החממה אל היציע השני של חצרות המנזר

מעת שהחלו ניסויי  . שם נמצאה הכוורת שלו

,  האפונים דורשים פחות גינון ויותר הרהור

שכן זה  , כילה מנדל זמן רב יותר עם דבוריו
.  כוורנות וייצור דבש–היה תחביבו בימי נעוריו 

כעבור שנים ניסה להרבות דבורים כדי לאמת 

."אחדות מהתוצאות שקיבל מצמחיו
2003, הוצאת דביר,  



שואפת  הבריאתנות

להוכיח שהעולם  

התאורנברא על פי 

בספרהמופיע 

שבריאה , בראשית

אשר התרחשה 

שנה6000-לפני כ 

לאף אחד מן התהליכים  

המקריים המתרחשים  

בעולם אשר מניעים את  

שמולידה  )האבולוציה 

גוניות  -את הרב

אי אפשר  ( המתגלית בו

לא  , לייחס לא תבונה

.  לא רגש ולא רצון, כוונה



שואפת  הבריאתנות

להוכיח שהעולם  

התאורנברא על פי 

בספרהמופיע 

שבריאה , בראשית

אשר התרחשה 

שנה6000-לפני כ 

רעיון התכנון התבוני הוא תיאוריה חלופית לתמונת העולם הדרוויניסטית  
–

בפרט בעולם החי , טוענים שהמורכבות העצומה המתגלית לעינינו ביקום

רק תכנון על ידי . היא ביטוי לפעולה של ישות בעלת תבונה, והצומח

תבונה כזאת יכול להסביר את קיומן בעולם של מערכות מסובכות כמו  

או את התבנית הנהדרת של זנב טווס הפרוש , העין או האוזן האנושיות

לרווחה

התכנון התבוני אינו גורס כל דרך ספציפית  

,  לדרך בא נוצר העולם או לגילו

.  תכנון תבונימעבר לכך שנדרש לכך 

לאף אחד מן התהליכים  

המקריים המתרחשים  

בעולם אשר מניעים את  

שמולידה  )האבולוציה 

גוניות  -את הרב

אי אפשר  ( המתגלית בו

לא  , לייחס לא תבונה

.  לא רגש ולא רצון, כוונה

רעיון התכנון התבוני הוא תיאוריה 

חלופית לתמונת העולם הדרוויניסטית  

שהמורכבות העצומה  בטענה  

בפרט בעולם  , המתגלית לעינינו ביקום

היא ביטוי לפעולה של  , החי והצומח

רק תכנון על ידי  . ישות בעלת תבונה

תבונה כזאת יכול להסביר את קיומן  

בעולם של מערכות מסובכות כמו העין  

או את התבנית  , או האוזן האנושיות

הנהדרת של זנב טווס הפרוש לרווחה



:בין הטיעונים של תומכי התכנון התבוני

.  הסתברות נמוכה לקיום אבולוציה אקראית

:הוילפרד האסטרונום 

הסיכוי להתפתחות חיים מפותחים באופן אקראי דומה לסיכוי  

שסופת טורנדו שתפגע במחסן גרוטאות תהפוך אותו לבואינג  

747.



.ברעיון דתי שאינו מגובה בשום ממצאמדובר 
–אין  שום ממצא התומך בתכנון תבוני 

,  לכאורה בשלמות התיאור האבולוציוני-יש רק פערים

".  כשל ברירת המחדל"בשילוב עם 

ובעוד שנכון לחלוטין שהמדע האבולוציוני אינו שלם 

העדות החיובית המאששת את עובדת  , ומלא

האבולוציה היא באמת אדירה ומורכבת ממאות אלפי 

.תצפיות המאשרות זו את זו

מתנגדי התכנון התבוני 

:רי קוין'דוקינס וגרד 'ריצ



"  מוצא המינים"פרסום הספר –1859

:ועידת ותיקן הראשונה–1869

האפיפיור אינו יכול לטעות.א

"אמונה והגיון"על . ב
"9  .Hence all faithful Christians are forbidden to defend as the legitimate 

conclusions of science those opinions which are known to be contrary to the 

doctrine of faith, particularly if they have been condemned by the Church; 

and furthermore they are absolutely bound to hold them to be errors which 

wear the deceptive appearance of truth  ".

"10 Not only can faith and reason never be at odds with one another but 

they mutually support each other, for on the one hand right reason 

established the foundations of the faith and, illuminated by its light, develops 

the science of divine things; on the other hand, faith delivers reason from 

errors and protects it and furnishes it with knowledge of many kinds ".



1.On God the creator of all things

1. If anyone denies the one true God, creator and lord of things visible and 

invisible: let him be anathema.

2. If anyone is so bold as to assert that there exists nothing besides matter: 

let him be anathema.

3. If anyone says that the substance or essence of God and that of all things 

are one and the same: let him be anathema.

4. If anyone says that finite things, both corporal and spiritual, or at any rate, 

spiritual, emanated from the divine substance; or that the divine essence, 

by the manifestation and evolution of itself becomes all things or, finally, 

that God is a universal or indefinite being which by self-determination 

establishes the totality of things distinct in genera, species and 

individuals amehtana eb mih tel :.

5. If anyone does not confess that the world and all things which are 

contained in it, both spiritual and material, were produced, according to 

their whole substance  ,out of nothing by God; or holds that God did not 

create by his'will free by necessity ,but as necessarily as he necessarily 

loves himself; or denies that the world was created for the glory of God: 

let him be anathema.



Humani Generis

,  אבולוציההראשונה המציינת האנציקליקה

מתמקדת באבולוציה האנושית, נטורליסטיתלוקחת עמדה

"The Church does not forbid that ... 

research and discussions, on the part of 

men experienced in both fields, take 

place with regard to the doctrine of 

evolution, in as far as it inquires into the 

origin of the human body as coming 

from pre-existent and living matter



* Catholics must believe, however, that the 
human soul was created immediately by 
God. Since the soul is a spiritual substance it 
is not brought into being through 
transformation of matter, but directly by 
God, whence the special uniqueness of each 
person.
* All men have descended from an 
individual,  Adam, who has transmitted 
original sin to all mankind



CONCLUSION

I - Statement from His Holiness Pope John Paul II

New knowledge has led to the acceptance of 
the theory of 

evolution as more than a hypothesis […]. And, to tell the 
truth, rather than the theory of evolution, we should speak of several 
theories of evolution. This plurality has to do with the different 
explanations advanced for the mechanism of evolution and with the 
various philosophies on which it is based […] Consequently, theories of 
evolution that are in accordance with the philosophies inspiring them, 
consider the mind as emerging from forces of living matter, or as a mere 
epiphenomenon of this matter, are incompatible with the truth about 
man. Nor are they able to grand the dignity of the person.

Message to the members of the Pontifical Academy of Sciences,`

22 October 1996



:ועידת דארווין בותיקן-2005

אין התנגשות בין המדע והאמונה הקתולית

ימיםבת חמישה עידה ו
מוצא המינים  פרסום שנה ל150לציון 

  7-7-2005כתבה בניו יורק טיים–שונבורןקרדינל 



Blessed Pope Pius IX 1846 - 1878



Iועידת ותיקן 



If anyone shall say that a man 
once justified can sin no 
more, nor lose grace, and 
that therefore he who falls 
and sins was never truly 
justified; or, on the contrary, 
that throughout his whole 
life he can avoid all sins even 
venial sins, except by a 
special privilege of God, as 
the Church holds in regard to 
the Blessed Virgin: let him be 
anathema (Trent)



We declare, pronounce and define that the 
doctrine which holds that the
Blessed Virgin Mary, at the first instant of 

her conception, by a singular privilege and 
grace of the Omnipotent God, in virtue of 
the merits of Jesus Christ, the Saviour of 
mankind, was preserved immaculate from 
all stain of original sin, has been revealed 
by God, and therefore should firmly and 
constantly be believed by all the faithful.
—Pope Pius IX, Ineffabillis Deus December 8,  1854



-בלורד1858
סובירוברנדט

רואה ושומעת את  
:מרים 

"que soy era 
immaculada

"concepciou



1862
מאשר  XIפיוס 

את הפולחן  
בלורד  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/VirgendeLourdes.JPG


//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Sanctuary_NDL_2.jpg


//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Sanctuary_NDL_1.jpg


By the authority of our Lord 
Jesus Christ, of the Blessed 
Apostles Peter and Paul, 
and by our own authority, 
we pronounce, declare, and 
define it to be a divinely 
revealed dogma: that the 
Immaculate Mother of God 
the ever Virgin Mary, having 
completed the course of her 
earthly life,                         
was assumed body and 
soul into heavenly glory . 
Pius XII 1950

דוגמה  -1950
חדשה לגבי מרים



Collegio Di Propaganda Fide                           --
the Jesuit College for the propagation of the faith



http://www.youtube.com/watch?v=1mf56bF1VHc

http://www.youtube.com/watch?v=1mf56bF1VHc

