KATAKUMBY
DOMITYLLI
Zarząd
Zarządzanie katakumbami przejęli 1 stycznia 2009 roku Misjonarze Werbiści.
Szczególnym obowiązkiem i przywilejem tutejszej wspólnoty jest opieka nad
tym świętym miejscem oraz przybliżanie
wszystkim zwiedzającym historii oraz
bogactwa kulturowego i duchowego
katakumb chrześcijańskich.

Jak dotrzeć do Katakumb Domitylli
Ze stacji Termini: autobus nr 714 do Piazza dei Navigatori,
następnie pieszo, lewą stroną wzdłuż Via delle Sette Chiese
aż do numeru 282.
Z Piazza Venezia: autobus 160 do Piazza dei Navigatori,
następnie jak wyżej.
Z Piazza San Silvestro: autobus 160 jak wyżej.
Z Largo di Torre Argentina: autobus nr 30 do Piazza dei Navigatori.
Cena biletu z przewodnikiem wynosi 68 € dla dorosłych oraz
35 € dla dzieci od 6 do 15 lat.
SS. Arnold Janssen
Joseph Freinademetz

Godziny otwarcia: 9.00 – 12.00 oraz 14.00 – 17.00.
We wtorek katamumby są zamknięte.

Misjonarze Werbiści
Jesteśmy wspólnotą zakonno – misyjną braci i kapłanów
założoną w 1875 przez św. Arnolda Janssena. Znamienną
cechą naszego życia wspólnotowego jest to, że współbracia
różnych narodowości żyją i pracują razem. W ten sposób
dajemy świadectwo powszechności Kościoła i wzajemnego
braterstwa pomiędzy ludźmi.
Nasze posłannictwo

Działalność misyjna jest podstawą i celem naszego Zgromadzenia. Wszystkie nasze prace, jakkolwiek zróżnicowane, zmierzają
ostatecznie do jednego: służby misyjnemu zadaniu Kościoła.
Jako członkowie Zgromadzenia Słowa Bożego uważamy za
swój obowiązek: głosić Słowo Boże wszystkim ludziom,
tworzyć nowe wspólnoty Ludu Bożego,
zabiegać o ich wzrost, jak i o ich łączność
między sobą i z Kościołem powszechnym. Na pierwszym miejscu i przede
wszystkim pracujemy tam, gdzie Ewangelii jeszcze w ogóle nie głoszono, albo
głosi się ją w niedostatecznym stopniu,
albo gdzie Kościół miejscowy sam nie
jest jeszcze zdolny do życia. Wszystkie
inne zadania staramy się ukierunkować
na te pierwszorzędne cele.

Więcej informacji na naszych stronach internetowych:
www.werbisci.pl
www.svd.sk
www.verbita.hu
www.svd.org.ru

Kontakt:
Catacombe di Domitilla
Via delle Sette Chiese 282 - 00147 ROMA (RM)
Tel. 0039.06.5110342
Fax 0039.06.5110512
http://www.domitilla.info
Strona internetowa: http://domitilla.soverdi.eu
info@domitilla.info
e-mail: info@domitilla.soverdi.eu

KATAKUMBY
DOMITYLLI

Katakumby Domitylli są jednymi z najbardziej rozległych
katakumb rzymskich. Zawierają częściowo podziemną
bazylikę oraz 17 km galerii i korytarzy rozmieszczonych na
czterech różnych poziomach ze 150 000 grobów.

Wizyta w Katakumbach Domitylli jest wyjątkową okazją do
zapoznania się z bliska z niektórymi aspektami życia wspólnot
chrześcijańskich pierwszych wieków, z ich wiarą w zmartwychwstanie i życie wieczne. Pozwala podziwiać zachowane przez
stulecia świadectwo utrwalone w symbolicznych dekoracjach
płyt nagrobnych oraz freskach, znakach więzi z Bogiem i kultu świętych męczenników pochowanych na tym starożytnym
cmentarzu.

Pierwsze galerie na terenie podarowanym chrześcijanom przez
Flawię Domityllę, wnuczkę cesarza Wespazjana, zostały wykute pomiędzy schyłkiem II i początkiem III wieku. Znajdowały
się w pobliżu już istniejącego podziemnego grobowca zwanego
hypogeum Flawiuszy, składającego się z jednej galerii przeznaczonej do pochówku zmarłych w tzw. loculusach (prostopadłe
półki wykute w ścianie galerii) oraz sarkofagach. W późniejszym
czasie konstrukcję powiększono o triclinium, pomieszczenie przeznaczone do celebracji agape – refrigeriów – uroczystych uczt
pogrzebowych na cześć zmarłych. Ponadto w pobliżu triclinium
znajduje się ozdobiona freskami kaplica pogrzebowa znana jako
Cubiculum Amore i Psyche. Wszystkie wizyty w katakumbach
odbywają się wyłącznie z wyspecjalizowanym przewodnikiem
w jednym z następujących języków: włoskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim, polskim, portugalskim oraz niemieckim.
Istnieje także możliwość odsłuchania nagrania w języku rosyjskim, greckim, koreańskim, japońskim, chorwackim oraz wielu innych.

Katakumby Domitylli są jedynymi spośród otwartych dziś dla
publiczności, które posiadają zachowaną część podziemną bazyliki cmentarnej. Wybudowana w drugiej połowie IV wieku, w czasie pontyfikatu papieża Damazego (366-384) bazylika została
poświęcona świętym męczennikom Nereuszowi i Achilleuszowi,
których groby znajdują się poniżej prezbiterium w części apsydalnej, w pobliżu miejsca pochówku św. Petroneli.

Poza bogactwem fresków i starożytnych symboli chrześcijańskich
utrwalonych wewnątrz katakumb, zwiedzających uderza ogrom
wykuwanej przez wieki konstrukcji. To podziemne miasto
zmarłych, z galeriami, które można porównać do współczesnych
ulic. Ich mieszkańcy zasnęli w loculusach oczekując na zmartwychwstanie i życie wieczne. To miejsce, gdzie przekazywano kolejnym pokoleniom podstawowe prawdy wiary i żywo podtrzymywano tradycje Apostolskie.

Oferujemy ponadto grupom
pielgrzymkowym,
po uprzedniej rezerwacji,
możliwość
sprawowania
Eucharystii w bazylice lub
w wyznaczonych kaplicach wewnątrz katakumb.
Bazylika jednorazowo może
pomieścić około 500 osób.

