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Ko#cio#y i szlaki dla pielgrzymów w Rzymie
Przydatne informacje dla realizacji Jubileuszu – n.2

Jubileusz jest tym szczególnym czasem, który Ko#ció# proponuje ku nawróceniu ludu Bo#ego
i w#a#nie z tego powodu charakteryzuje si# on specjaln#  mo#liwo#ci# uzyskania odpustu
jubileuszowego. Zazwyczaj uzyskuje si# go odbywaj#c pielgrzymk# do ko#cio#a jubileuszowego
szlakiem, który ko#czy si# przekroczaniem Drzwi #wi#tych (lub Drzwi Mi#osierdzia). Pielgrzymka
taka zmierza do rozpocz#cia ruchu nawrócenia,  podj#cia drogi zmierzaj#cej ku mi#o#ci Boga Ojca,
nape#niaj#c si# ni# i nast#pnie przenosz#c j# do #ycia codziennego.

W Rzymie zosta#y zaplanowane ró#ne szlaki, którymi pielgrzymi b#d# mogli doj##  do Drzwi
#wi#tych Bazyliki #wi#tego Piotra lub do innych Drzwi #wi#tych w innych ko#cio#ach jubileuszowych
miasta.

Szlak ku Bazyliki Watyka#skiej

G#ównym szlakiem, przeznaczonym przede wszystkim dla przybywaj#cych z daleka, aby prze#y#
Jubileusz w Rzymie, b#dzie oczywi#cie ten, który prowadzi do Bazyliki #wi#tego Piotra. Pomi#dzy
Zamkiem #wi#tego Anio#a a Bazylik# Watyka#sk#, b#dzie przygotowany bezpieczny szlak, którym
pielgrzymi przejd# wzd#u# Via della Conciliazione, aby dosta# si# na Plac #wi#tego Piotra, a
tam przekroczy# Drzwi #wi#te, zachowuj#c klimat modlitwy i duchowego skupienia. Jednak przed
osi#gni#ciem tego ostatniego etapu pielgrzymki, pielgrzymi s# zaproszeni, aby zatrzyma# si# w
jednym z trzech ko#cio#ów, które w rzeczywisto#ci b#d# punktem rozpocz#cia tego szlaku: San
Giovanni Battista dei Fiorentini, San Salvatore in Lauro i Santa Maria in Vallicella (lub Nowy
Ko#ció#). Po#o#one po drugiej stronie Tybru, te trzy ko#cio#y zapewni# codziennie, przez ca#y
Rok #wi#ty, duchowe przyj#cie pielgrzymów, poprzez ksi##y dost#pnych w konfesjona#ach w
sakramencie spowiedzi (w ró#nych j#zykach) i poprzez ci#g## adoracj# eucharystyczn#. Czasami
okre#lane równie# one jako "jubileuszowe", te ko#cio#y s# w rzeczywisto#ci uprzywilejowanymi
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punktami rozpocz#cia pielgrzymki do Drzwi #wi#tych #w. Piotra, poniewa# pozwalaj#  tam przyby#
z nale#ytym usposobieniem serca i umys#u, czyli po odprawieniu sakramentu pojednania i po
zatrzymaniu si# na troch# w kontemplacji oblicza mi#osiernego Boga.

 Inne szlaki w Rzymie

Dla wszystkich, ale szczególnie dla samych Rzymian i dla tych, którzy maj# wi#ksz# #atwo##
dotarcia do Rzymu, proponowane s# równie# inne drogi, które pozwalaj# nie tylko na odbycie
pielgrzymki jubileuszowej, ale tak#e na (ponowne) odkrycie innych ko#cio#ów zwi#zanych ze
staro#ytn# tradycj# pielgrzymowania w mie#cie, które dozna#o w do#wiadczeniu Filipa Nereusza
(w 15 wieku) znacz#cego o#ywienia, ale które si#ga o wiele wcze#niejszych czasów, gdy pierwsi
chrze#cijanie Rzymu udawali si# do miejsc m#cze#stwa Aposto#ów Piotra i Paw#a i do katakumb.

S# to cztery drogi miejskie, które wij# si# w centrum Rzymu, i wszystkie zbiegaj# si# w kierunku
Zamku #wi#tego Anio#a, sk#d rozpoczyna si# strze#ony szlak do Bazyliki #wi#tego Piotra. Szlak
Papieski (lub  Szlak Wi#kszy) zaczyna si# od Bazyliki #wi#tego Jana na Lateranie, katedry Rzymu,
przechodzi przez Koloseum, Wi#zienie Mamerty#skie (tradycyjnie uwa#ane za miejsce uwi#zienia
Aposto#ów Piotra i Paw#a), dochodzi do Piazza Navona i tu si# rozwidla w dwie alternatywne
trasy, które jednak ko#cz# si# przy Zamku #wi#tego Anio#a. Pierwszy zatrzymuje si# w Santa Maria
in Vallicella (lub Chiesa Nuova), jako miejsce postoju na spowied# i adoracj#. Drugi, natomiast
przewiduje przystanek w ko#ciele San Salvatore w Lauro. Trzeci szlak, zwany Szlakiem Pielgrzyma,
równie# zaczyna si# od Bazyliki na Lateranie, ale wije si# wzd#u# trasy, która prowadzi do przystanku
w celu duchowego przygotowania si#  w ko#ciele San Giovanni Battista dei Fiorentini , aby zako#czy#
si# zawsze przy Castel Sant'Angelo. Czwarta trasa wreszcie nazywana Szlakiem Maryjnym,
wychodzi od bazyliki Liberia#skiej (Santa Maria Maggiore) oraz po uwie#czeniu innych ko#cio#ów
po#wi#conych Maryi Dziewicy, ko#czy si# na Piazza Navona, gdzie ##czy si# ze Szlakiem Papieskim
tu# przed rozwidleniem w jego dwóch wariantach.


