
Llegenda

De Sant Pere a 
Santa Maria de 
la Pau

Punts d’Informació 
del Comune di Roma

Com arribar-hi

Amb autobús:
• Línia 53: des de 
Piazza San Silvestro, 
parada en Piazza 
Ungheria
• Línia 982: des de 
Metro Ottaviano, 
parada en Piazza Don 
Minzoni
• Línia 910: des de 
Stazione Termini, pa-
rada en Via F. Siacci
 Amb metro:
• Línia A: estació 
Flaminio (30 min. a 
peu). Des d’un lloc 
proper (Via Flaminia, 
enfront del Ministeri 
de la Marina) hom 
pot agafar l’autobús 
982
• Línia B: estació Poli-
clinico. Agafar el tram-
via 3 o el 19, parada 
en Via Aldrovandi

Amb tramvia:
• Línia 3 i línia 19: 
parada en Via Aldro-
vandi

Roma

Santa Maria 
de la Pau

Església Prelatícia de l’Opus Dei

Un lloc d’oració 
on reposen les sagrades despulles 

de sant Josepmaria Escrivà de Balaguer
i del beat Àlvar del Portillo

i

Viale Bruno Buozzi, 75
00197 Roma
Teléfon: 06-808961

Oberta de 8:30 a 20:45  

Eucaristies: tots els dies a les 8:30 i a 
les 12:00 (excepte Setmana Santa) i a 
les 19:30 (excepte els mesos de juliol 
i agost)

Confessions: en italià, anglès, caste-
llà, francès, alemany i portuguès.
Si un grup vol avisar de la seva arri-
bada, o si un sacerdot desitja celebrar 
la Santa Missa, poden trucar per telè-
fon amb antelació.

Telèfons útils
Ajuntament de Roma: 06-0606
Ràdio taxi: 06-3570; 06-4994; 06-8822

© Oficina d’Informació
de la Prelatura de l’Opus Dei a Roma
http://www.josemariaescriva.info
http://www.opusdei.org

V.le Bruno Buozzi, 75

Santa Maria
de la Pau

església prelaticia
de l’Opus Dei



L’ESGLÉSIA
El 31 de desembre de 1959, sant Jo-
sepmaria va celebrar la primera Missa 

a Santa Maria de la Pau, que 
des de l’erecció de l’Opus 
Dei com prelatura personal 
va esdevenir l’església pre-
latícia. La devoció de sant 
Josepmaria Escrivà a la Mare 
de Déu és la raó del títol de 
l’església i de la imatge que 
la presideix. En la cripta de 

La universalitat amb què va néixer 
l’Opus Dei i el seu gran amor a l’Es-
glésia i al Papa van dur sant Josepma-
ria Escrivà a traslladar-se a Roma el 
1946. Des de la Ciutat Eterna va di-
fondre pels cinc continents la crida a 
la santedat a tots els fidels cristians. Va 
morir a Roma el 26 de juny de 1975. 
El papa Joan Pau II el va canonitzar el 
6 d’octubre de 2002.

Les despulles reposen sota l’altar de 
Santa Maria de la Pau. Milions de per-
sones acudeixen arreu del món a sant 
Josepmaria per sol·licitar a Déu nos-

tre Senyor gràcies de tota mena. 
I molts passen per l’església 
prelatícia per seguir demanant 
o per agrair les mercès rebudes 
per la seva intercessió.

“Sant Josepmaria va ser escollit pel Senyor per 
anunciar la crida universal a la santedat i per 
indicar que les activitats comunes que componen 
la vida de tots els dies són camí de santificació. Es 
podria dir que fou el sant de les coses ordinàries. 
En efecte, estava convençut que, per qui viu en una 
perspectiva de fe, tot és ocasió d’encontre amb Déu, 
tot és estímul per l’oració”.

Sant Joan Pau II

“Tots els homes són estimats de Déu, de tots 
n’espera amor. De tots, siguin quines siguin 
llurs condicions personals, llur posició social, llur 
professió o ofici. La vida corrent i ordinària no 
és cosa de poca vàlua; tots els camins de la terra 
poden ésser ocasió d’un encontre amb Crist, que 
ens crida a identificar-nos amb Ell, per acom-
plir –al lloc on estem- la seva missió divina”.

Sant Josepmaria Escrivà

UN INTERCESOR DAVANT DÉU
Sant Josepmaria Escrivà 
de Balaguer va néixer a 
Barbastre el 1902 i va ser 

ordenat sacerdot el 
1925. El 2 d’octu-

bre de 1928, per 
inspiració divina, 
va fundar l’Opus 

Dei, obrint un 
camí nou de san-

tificació enmig del 
món, a la feina i 

en el compliment 
dels deures familiars, 

professionals i 
socials.

Capella del 
Santíssim 
Sagrament

A l’atri de 
l’església es 
troba la pila 
baptismal on 
va ser batejat 
sant Josepmaria 
el 1902, als 
pocs dies del 
naixement. Anys 
abans havien 
rebut també 
aquí el baptisme 
la seva mare, 
Dolores Albás, i 
la seva germana 
Carmen.

Sant
Josepmaria
Escrivà 
a Santa Maria 
de la Pau

Rosa de fusta 
que sant Josep-
maria va trobar 
a l’ermita de 
Sant Esteve de 
Pallerols (Ba-
ronia de Rialb, 
la Noguera), el 
1937. Sempre 
va considerar-la 
una carícia de la 
Mare de Déu en 
un moment de 
gran tribulació.
És a la part pos-
terior de la nau.

Santa Maria 
de la Pau.
Retaule

l’església es troben la capella del San-
tíssim Sagrament i els confessionaris. 
Sant Josepmaria va predicar amb zel 
incansable la necessitat de freqüentar 
els sagraments de la Reconciliació i 
de l’Eucaristia, dons de Déu als seus 
fills els homes, font de pau i d’alegria 
imperibles.

A la cripta, hi és enterrat el beat Àl-
var del Portillo (1914-1994), bisbe i 
primer successor de sant Josepmaria 
al capdavant de l’Opus Dei, beatificat 
el 27 de setembre de 2014 a Madrid.

“Santa Maria és -així la invoca l’Església- la 
Reina de la pau. Per això, quan s’esvalota la 
teva ànima, l’ambient familiar o el professio-
nal, la convivència a la societat o entre els po-
bles, aclama-la sense parar amb aquest títol: 
«Regina pacis, ora pro nobis!» -Reina de la 
pau, pregueu  per nosaltres! ¿Ho has provat, 
si més no, quan perds la tranquil·litat?... -Et 
sorprendràs de la seva immediata eficàcia”.

Sant Josepmaria Escrivà, Solc, 874

Sant Joan Pau II i el beat Àlvar del 
Portillo, el 18 de maig de 1992

Via Crucis, XII estació:
Crist a la Creu. Ceràmica

6 d’octubre de 2002
Canonització del fundador de l’Opus Dei


