
Teckenförklaring

från Peters-
kyrkan till Santa Maria
della Pace

Informationscentra
i Roms kommun

Så kommer man till
Santa Maria della
Pace

Med buss:
- Linje 52: från
Piazza San Sil-

vestro, hållplats på
Viale Bruno Buozzi

- Linje J 7: från Piazza
San Silvestro, hållplats
på Via F. Siacci

- Linje 926: från Piaz-
za Cavour, hållplats på
P.za Don Minzoni

- Linje 910: från Sta-
zione Termini, hållpats
på Via F. Siacci

Med Metro:
- Linje A: stazione

Flaminio (30 min till
fots); från Via Flaminia
kan man ta buss 936. 

- Linje B: stazione Po-
liclinico. Spårvagn nr 3
eller 19, hållplats på
Via Aldrovandi. 

Med spårvagn: 
- Linje 3 och 19,

hållplats på Via Aldro-
vandi.

Rom

Santa Maria 
della Pace 

Opus Deis prelatskyrkan

En plats för bön där den 
helige Josemaría Escrivás kvarlevor vilar.
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Öppettider: Alla dagar från 8.30
till 20.45 (mellan 14.00 och
17.00 ingång från Via di Villa
Sacchetti 36). 

Heliga Mässor: Alla dagar kl.
8.30 och kl. 12.00.

Bikt: på italienska, engelska,
franska, tyska, spanska och por-
tugisiska. Om en grupp önskar
meddela sin ankomst i förväg
eller om en präst önskar fira den
heliga Mässan, v.g. ring tfn: 06-
808 951. 

Användbara telefonnummer:
Roms kommuns turistbyrå: 
06-36 00 43 99

Fiumicino flygplats:
06-65 951 (växeln) 
06-65 95 36 40 (info om flighter)

Stazione Termini: 
848-888 088

Radio taxi:
06-3570, 06-4993, 06-8822

© Opus Deis informationskontor
www.opusdei.se

Santa Maria
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kvarlevorna efter mons. Alvaro del Por-
tillo (1914 -1994), biskop och den heli-
ge Josemarías förste efterträdare som

ledare för Opus Dei. 

Jungfru Maria är - så åkallar
Kyrkan henne - fredens Drottning.
När det råder oro i din själ, i din fa-
milj eller på din arbetsplats, i den
samhälleliga samvaron eller mellan
nationer, skall du därför inte upphö-
ra att vända dig till henne med den

de som besöker prelatskyrkan för att
be eller för att tacka för nåd de fått. 

"Den helige Josemaría utsågs av Herren till
att förkunna allas kallelse till helighet och för
att klargöra att de vanliga sysslorna som var-
dagslivet består av är en väg till helighet. 

Man skulle kunna säga att han var vardags-
livets helgon. Han var verkligen övertygad om
att allt utgör ett tillfälle att möta Gud, allt
uppmuntrar till bön, om man utgår ifrån ett
trosperspektiv."

Johannes Paulus II

KYRKAN
Den 31 december 1959, firade
den helige Josemaría den första
Mässan i Santa Maria della Pace,
som alltsedan upprättandet av
Opus Dei till personalprelatur
blev prelatskyrka. 

På grund av den helige Josemarías sto-
ra vördnad för jungfru Maria fick
kyrkan detta namn liksom bilden av
henne inuti kyrkan. I kyrkans krypta
finner vi det Allraheligastes kapell och
biktstolarna. 

Den helige Josemaría predikade oup-
phörligen nödvändigheten av att använ-
da sig av botens sakrament och Euka-
ristin, som är gåvor av Gud till sina
barn, människorna och en källa till frid
och evig glädje.
I kryptan är det möjligt att be inför

Kapellet 
med det 
Allraheligaste
Sakramentet

Den helige 
Josemaría 
Escrivá 
i kyrkan Santa
Maria della Pace

En ros av trä
som den helige
Josemaría fann i
skogarna vid
Rialp (Spanien)
år 1937. Han be-
traktade den all-
tid som en smek-
ning som Guds
Moder gav ho-
nom i en stund
av stor prövning.
Den finns längst
bak i kyrkans
mittskepp. 

Heliga Maria
av Freden, i
kyrkans absid.

titeln: Regina pacis, ora pro nobis! - Du fredens
drottning, bed för oss! Har du åtminstone för-
sökt att göra det när du förlorar ditt lugn ...?
Du kommer att bli förvånad över hur omedel-
bart det verkar.

Den helige Josemaría

Altaret där den helige Josemarías
kvarlevor vilar.

Korsvägen, XII:e stationen:
Jesus dör på Korset, keramik

6 oktober 2002, Helgonförklaringen 
av Opus Deis grundare.

"Gud älskar alla människor och han förväntar
sig kärlek av alla. Av alla, oavsett deras per-
sonliga omständigheter, sociala ställning, yrke
eller arbete. Det vanliga vardagslivet är inte av
ringa värde: alla världens vägar kan utgöra ett
tillfälle till att möta Kristus, som uppmanar oss
att identifiera oss med honom för att förverkliga
hans gudomliga uppdrag på den plats vi befinner
oss."

Den helige Josemaría

EN FÖREBEDJARE HOS GUD

Den helige Josemarías
kropp vilar i en urna

under altaret i prelats-
kyrkan Santa Maria

della Pace. 

Miljoner människor i
hela världen vänder sig till

den helige Josemaría för
att be Gud om nådegåvor

genom hans förbön,
och många är

Genom en
donation från

stiftet Barbastro
återfinns i

kyrkans atrium
den dopfunt i

vilken den helige
Josemaría

döptes år 1902,
några få dagar

efter sin födelse.
Åratal tidigare

hade också
hans mor,

Dolores Albás,
och hennes

syster Carmen
mottagit dopet i
denna dopfunt. 


