Santa Maria
della Pace
(Hellige Maria
av Freden)
Opus Deis
prelatkirke

Viale Bruno Buozzi 75,
00197 Roma.
Tlf: 0039-06-808961

Kirken er åpen: Alle dager fra
8.30 til 20.45
Hellige messer: Alle dager kl.
8.30 og kl. 12.00.
Skriftemål: på italiensk,
engelsk, fransk, tysk, spansk
og portugisisk. Hvis en gruppe
ønsker å melde sin ankomst på
forhånd eller hvis en prest
ønsker å feire den hellige
messen, vennligst ring tlf
06-808961.
Nyttige telefonnumre:
Romas kommunale turistbyrå:
06-36 00 43 99
Fiumicino flyplass: 06-65 951
(sentralbord) 06-65 95 36 40
(info om flighter)
Stazione Termini:
848-888 088
Radio taxi:
06-3570, 06-4993, 06-8822

Tegnforklaring
fra
Peterskirken til Santa
Maria della Pace

i

Informasjonssentre i Roma

Slik kommer man til
Santa Maria della
Pace
Med buss:
- Linje 52: fra
Piazza San
Silvestro, holdeplass
på Viale Bruno Buozzi
52
926

- Linje J 7: fra Piazza
San Silvestro,
holdeplass på Via F.
Siacci
- Linje 926: fra Piazza
Cavour, holdeplass på
P.za Don Minzoni
- Linje 910: fra
Stazione Termini,
holdeplass på Via F.
Siacci

M Med Metro:

-Linje A:
stazione Flaminio (30
min til fots): fra Via
Flaminia kan man ta
buss 936.
-Linje B: stazione
Policlinico. Sporvogn
nr. 3 eller 19,
holdeplass på Via
Aldrovandi.
Med sporvogn:
- Linje 3 og 19,
holdeplass på
Via Aldrovandi.
T3
T19
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Roma

Santa Maria
della Pace
Opus Deis prelatkirke
Et sted for bønn der
den hellige Josemaría Escrivás grav finnes

Den hellige
Josemaría
Escrivá
i kirken Santa
Maria della Pace

«Den hellige Josemaría ble utvalgt av
Herren til å forkynne alles kall til hellighet
og for å vise at de vanlige gjøremål som
hverdagslivet består av er en vei til hellighet.
Man kan si at han var hverdagslivet helgen.
Han var virkelig overbevist om at alle ting
er en anledning til å møte Gud, alt
oppmuntrer til bønn, hvis man ser det fra et
trosperspektiv.»
Johannes Paul II

«Gud elsker alle mennesker og han forventer
kjærlighet fra alle. Fra alle, uansett deres
personlige omstendigheter, sosiale rang, yrke
eller arbeid. Det vanlige hverdagslivet har
ikke liten verdi: alle verdens veier kan være
en anledning til å møte Kristus, som oppfordrer oss til å identifisere oss med ham for å
virkeliggjøre hans guddommelige oppdrag på
det sted vi befinner oss.»
Den hellige Josemaría
EN SOM GÅR I FORBØNN HOS
GUD
Etter en
donasjon fra
bispedømmet
Barbastro finner
man i kirkens
atrium den
døpefont som
den hellige
Josemaría i 1902
ble døpt i, noen
dager etter han
var født. Mange
år tidligere hadde
hans mor
Dolores Albás og
hennes søster
Carmen blitt døpt
i samme
døpefont.

Den hellige Josemarías legeme
hviler i en urne under
alteret i prelatkirken
Santa Maria della
Pace.
Millioner av mennesker i
hele verden vender seg til
den hellige Josemaría for å
be om bønnhørelser
gjennom hans
forbønn, og mange
er de som besøker

6. oktober 2002, helgenkåringen
av Opus Deis grunnlegger.

prelatkirken for å be eller for å takke for
nåde de har fått.

Alteret der den hellige Josemarías
legeme hviler.

slutte med å henvende deg til henne med
tittelen: Regina pacis, ora pro nobis! – Du
fredens dronning, be for oss! Har du i det
minste prøvd å gjøre det når du mister sinnsroen ...? Du kommer til å bli forbauset over hvor
umiddelbart det virker.
Den hellige Josemaría

KIRKEN

31. desember 1959 feiret den
hellige Josemaría den første messe
i Santa Maria della Pace, som har
vært prelatkirke siden Opus Dei
ble opprettet som personalprelatur.
En rose av tre
som den hellige
Josemaría fant i
skogen ved Rialp
(Spania) i 1937.
Han så alltid på
den som et
kjærtegn fra
Guds Mor i en tid
med store
prøvelser. Den
finnes lengst bak
i kirkens
midtskip.

På grunn av den hellige Josemarías store
ærbødighet for Jomfru Maria fikk kirken
dette navnet, det samme fikk bildet av
henne inne i kirken. I kirkens krypt
finner vi sakramentskapellet og skriftestolene.
Den hellige Josemaría forkynte uavlatelig nødvendigheten av å bruke botens
sakrament og eukaristien, som er Guds
gaver til sine barn, menneskene, og en
kilde til fred og evig glede.

I krypten er det mulig å be foran graven

Korsveien, 12. stasjon:
JJesus dør på korset, keramikk.

Kapellet med
det aller
helligste
sakrament

til den salige Álvaro del Portillo(1914-1994), biskop og den helligeJosemarías første etterfølger som leder
for Opus Dei.
Jomfru Maria er – slik påkaller
Kirken henne – fredens
dronning. Når det er uro i din
sjel, i din familie, eller på din
arbeidsplass, i de samfunnsmessige forhold eller mellom
nasjoner, må du derfor ikke

Den hellige Maria
av Freden, i
kirkens apsis.

