
Helgonet Santa Lucia led martyrdöden den 13 december år 310. Processionen då silverstatyn från 1500-talet bärs 
genom staden Siracusa (Sicilien) äger därför rum just den 13 december, på eftermiddagen direkt efter mässan i 
katedralen. Processionen går från katedralen till kyrkan S. Lucia al sepolcro. Där blir statyn kvar fram till den 20 
december då den bärs tillbaka till katedralen.   
 
Milstolparna i helgonet Lucias liv kan sammanfattas: vacker rik flicka i Siracusa, pappan dör tidigt, mamman som 
fostrar Lucia till kristen blir sjuk, Lucia vänder sig till helgonet S. Agata i Catania och ber för sin mor, modern till-
frisknar, Lucia "betalar" genom att viga sitt liv åt kyskhet och att tjäna de fattiga. Familjens rikedomar ges åt de 
fattiga, Lucias sedan tidigare utvalde blivande man är inte kristen och kräver sin rätt - Lucia dör martyrdöden. Nam-
net Lucia kommer från latinets lux, vilket betyder ljus, men också innefattar betydelsen syn. Traditionen säger att 
Lucia ska ha stuckit ut sina ögon strax innan hon mötte döden. Lucia är därmed förstås optikernas helgon, och Dante 
Alighieri som led av en ögonsjukdom som ung blev henne trogen, och skrev in henne i sin gudomliga komedi, La 
Divina Commedia.  
 
Det är mycket folklore och traditioner kring firandet av Santa Lucia i Siracusa, t ex ska man avhålla sig från att äta 
bröd och pasta denna dag, i stället äter man  -  en soppa som kallas cuccìa tillredd efter antika recept med vin och 
honung. Helgonet firas även på andra håll i Italien med lokala traditioner. På sina ställen tänds eldar, eller så har man 
fyrverkerier, till åminnelse av att helgonet hotades att brännas på bål. 

JUL I ROM 

Julen är en av de viktigaste högtiderna i landet och 

bygger i första hand på kyrkliga traditioner. 

Julgranen smyckas i mitten av december men än 

viktigare är den traditionella julkrubban - "il 

presepe" - som skildrar Jesu födelse. Figurer i trä, 

lera eller gips visar Jesusbarnet, Maria och Josef, 

oxen och åsnan med flera, i fantasifulla landskap. 

Krubborna finner du lite överallt: på torg och i 

varuhus, men de allra vackraste återfinns i kyr-

korna som tävlar i att överträffa varandra. 

Den största krubban - i naturlig storlek - är den på 

Piazza San Pietro framför Peterskyrkan. Den 

äldsta är från slutet av 1200-talet och den finner du 

i kyrkan Santa Maria Maggiore. 

 

Varje år hålls en utställning med över hundra 

krubbor från olika länder, i Sale del Bramante, vid 

torget Piazza del Popolo. 

28/11 - 6/1 2014  

www.presepi.it 
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Viktiga hållpunkter Julen 2013 (tiderna är 

preliminära): 

 

Julafton 24/12 " Högtidlighållande av Jesu 

födelse" (midnattsmässa), S. Peterskyrkan 

(Basilica di San Pietro) kl. 21:30. Biljett krävs. 

Juldagen 25/12 "Påven välsignar folket", S. 

Petersplatsen (ingen biljett) kl. 12. 

Nyårsafton 31/12 "Tacksägelsegudstjänst - 

över det gångna året", S. Peterskyrkan 

(Basilica di San Pietro) kl. 17. Biljett krävs. 

Nyårsdagen 1/1 2014 " Helig mässa för fred 

på jorden", S. Peterskyrkan (Basilica di San 

Pietro) kl. 10. Biljett krävs.  

Trettondag jul 6/1 2013 "Helig mässa" S. 

Peterskyrkan (Basilica di San Pietro) kl. 10. 

Biljett krävs. 

 

Formulär för biljettbeställning kan laddas 

ned från: 

www.vatican.va/various/prefettura/en/

biglietti_en.html  

 

 

Marcialonga är ett årligen åter-
kommande långdistanslopp på 
skidor som motsvarar vårt  
Vasalopp.  
Loppet går mellan Moena och 
Cavalese i dalarna Val di Fi-
emme och Val di Fassa 
(Trentino), en sträcka på 70 
km.  
2014: 26/1 

LUCIA : LJUSETS DROTTNING I SVERIGE , FIRAT HELGON I SIRACUSA 

Möt Påven i Rom! 

Skidloppet Marcialonga 

Vi ansvarar inte för innehållet i de externa länkarna i dokumentet. Om du vill avboka våra nyhetsbrev kan du kontakta oss via mail: Stockholm@enit.it . Mer information om 
Italien finner på vår hemsida: www.italiantouristoffice.se  

 

Övrigt:  

Natale all'Auditorium: År lig julagenda 

med konserter och skådespel av olika 

slag: gospel, nycirkus och klassiskt 

överväger. 1/12 - 6/1 2014 

www.auditorium.com 

Julmarknad på Piazza Navona: Mark-

nadsstånd som säljer bl. a leksaker, 

presentartiklar, godis, ljus och musik. 

Många konstnärer säljer också sina alster. 

Marknaden har sin kulmen trettondagen 

då en häxa kommer för att fördela godis 

till alla barn (och kol till de som inte varit 

snälla!). 25/11 - 6/1 2014 

www.turismoroma.it 

Tempietto: Klassiska jul- och nyårskon-

serter. 

Bokning kan behövas. 

www.tempietto.it 

Accademia Santa Cecilia: Klassiska 

konserter året runt.  

www.santacecilia.it 
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