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ANTAŬPAROLO

Ne ĉiam ni konas la nomojn de la Sanktaj patronoj de aliaj Komunumoj de nia provinco, 

krom la Sankta patrono, kiu koncernas nin. Koni ilian humilan vivon, malgraŭ koncize, 

povos servi por veki en la koro de homoj tiujn kristanajn valorojn, kiujun instruis al ni 

Jesuo: “ke vi amu unu la alian”.

Tra la jarcentoj multaj dediĉis kaj daŭras dediĉi ilian vivon je aliaj servo; personoj je ĉia  

socia  klaso,  kiuj,  forlasita  ĉian  havaĵon,  sin  vestis  kun  simpla  vesto  por  kuraci  la 

malsanulojn kaj diskonigi la Evangelion.

Nia  vivo  fluas  rapide  kaj  preskaŭ  ĉiam oni  preĝu nur  dum la  dolora  horo,  kiam ni  

bezonas la helpon de Dio.

Koni la vivon de Sanktuloj igus nin pli humilaj kaj pli homaj al la aliaj kaj, sampeyemte, 

povas esti viva fonto je novaj bonaj sentoj je kristaneca.

Giacomino Martinez



ALFABETA LISTO DE SANKTULOJ
 
Beata Virgulino Maria de Monto Karmelo (5. Buseto Palizzolo)
Kristo Reĝo (32. Valderice)
Madono de Tagliavia (34. Vita)
Madono de Trapani (1. Trapani)
Madono de la Minejo (15. Marsala)
Madono de la Mirakloj (4. Alcamo)
Maria Tre Sankta de Custonaci (11. Custonaci, 12. Erice)
Maria Tre Sankta de Giubino (7. Calatafimi Segesta) 
Maria Tre Sankta de la Gracoj (25. Petrosino)
Maria Tre Sankta de la Helpo (9. Castellammare del Golfo)
Maria Tre Sankta de la Màrgana (22. Pantelleria) 
Maria Tre Sankta Senmakula (29. Salemi)
Sankta Alberto (2. Trapani)
Sankta Antono de Padovo (26. Poggioreale)
Sankta Fortunato episkopo (20. Pantelleria)
Sankta Francisko de Paola, sankta (3. Trapani, 17. Marsala)
Sankta Gaetano (23. Pantelleria)
Sankta Johano (10. Castelvetrano, 16. Marsala)
Sankta Jozefo (27. Salaparuta)
Sankta Katarina (19. Paceco)
Sankta Kristina (21. Pantelleria)
Sankta Nikolao de Bari (28. Salemi)
Sankta Ninfa (31. Santa Ninfa)
Sankta Roko (14. Gibellina)
Sankta Vito Martiro (8. Campobello di Mazara, 18. Mazara del Vallo, 24. Partanna, 30. 

San Vito lo Capo, 33. Vita)
Tre Sankta Krucifikso (6. Calatafimi Segesta, 13. Favignana)
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1 - Trapani: Madono de Trapani, Patronino (16 aŭgusto).

    

Diversaj estas la legendoj floritaj ĉirkaŭ ŝi kaj al ŝia alveno en la urbo Trapani.
Unu el tiuj rakontas ke ŝipo veninte el la Sankta Lando ruinigita de terura ŝtormo, por 
eviti la ŝippereon ĝi estis malplipezigita de la ŝipanaro pri ĉiu pezo, inkluzive de la kesto  
enhavante la statuon de la Madono. La kesto ekflosi kaj, eltrovita de fiŝistoj, ĝi estis 
trenita teren. Surmetita sur ĉaron tirita per bovoj, la Virgulino mem decidis la lokon kie 
restadi: la preĝejo de Karmelanoj.
Alia legendo rakontas ke la statuo de la Madono, skulpita en Cipro kaj venerita en la 
urbo Famagosta (urbo ĉe la orienta bordo de la insulo), avenis al Trapani en 1291. La 
templana kavaliro Guercino ĝin enŝipigis sur venecian ŝipon ekironte al Pizo. Dum la 
vojaĝo  la  ŝipo  estis  trafita  de  terura  ŝtormo,  kaj  en  la  momento  de  la  danĝero  la 
ŝipanaro  votis  sin  lasi  la  statuon  en  la  unua  albordiĝa  haveno  kristana.  La  ŝipo 
albordiĝis  en la  haveno de Trapani  kaj  la  ŝipanaro,  liberigante la  voton,  donacis  la 
statuon de la Madono al la Senato kaj al la popolo de Trapani, kiuj ĝn transportis en la 
preĝejeton de Karmelanoj.



La artaĵo estas atribuita al Nino Pisano (Pizo, 1315 – tie, 1368). Ĝi havas belecon pli ol 
homa tiel ke Grafo Diego Henriquez y Guzman el Albadalista (Madrido, 1 marto 1540 – 
tie, 1607), vicreĝo de Sicilio, posr kiam li longe kontemplis ĝin diris: “Kiu ĝin volas vidi pli 
bela iru Paradizon”. Memoraĵo pri li estas la kadraĵo el bronzo, kiu estas antaŭ la Kapelo 
de l’ Anunciacio.
La  Madono  tenas  enbrake  la  ŝlosilojn  de  la  urbo,  donacitaj  de  grafo  Campioni, 
defendanto de la fortreso de Trapani dum la periodo 1718 – 1720, kaj ŝi havas en la 
dekstra mano oran rozon al ŝi donacita de Karlo V (Gand, 24 februaro 1500 – Cuacos 
de Yuste, 21 septembro 1558) en 1535. Ĉe la piedoj de la Madono estas la arĝenta  
maketo  de  la  urbo,  ĉirkaŭ  kiu  oni  legas  la  latinan  vortojn  MISERERE  CIVITATE 
REQUIEI TUÆ (Kompatu la urbon kie vi ripozas). La granda devoteco de la Trapani-a 
popolo vdeneras la Virgulinon Maria laŭ la titolo Madono de Trapani.
La Madono estis oficiale proklamita (kune kun S. Alberto) Patronino de la Urbo en 1790 
per notaria akto de la 28a de februaro.
La statuo de la Madono estas transportata procesie de la Katedralo Sankta Laŭrenco 
laŭlonge la stratoj de la urbo. Dum la transporto de la statuo, la popolo kutime krias 
amsigne: Vivu Maria-an kaj santu Libbettu…! (S. Alberto).



2. - Trapani: Sankta Alberto, Patrono (7 aŭgusto).

         

Alberto (Trapani, aŭgusto 1250 – Messina, 7 aŭgusto 1307), filo de Benedikto Abbate 
kaj Johana Palizzi. Li naskiĝis post 26 jarojn de sterila geedziĝo, elaŭdinte tiele la voton  
de la gepatroj, nur havi heredanton, ili sin votis al Virgulino lin dediĉas al Sinjoro en la 
Karmelana Ordeno. Li estas la posteulo de la potenca familio de Abbati alvenita Sicilion 
el Toskanio en 1229.
En la Konvento kaj en la Preĝejo de l’ Anunciacio, Alberto, alvenita en la aĝo petita de 
la sakraj kanonoj, pasigis la formadan periodon, faris la religian promeson kaj ordinita 
sacerdoto, rezignante tiele por ĉiam la grandan havaĵon.
Dum la jaroj tuj post la forpaso, la kranio de la Sanktulo estis translokita de Messina al  
la  Sanktejo  Maria  Tre Sankta de l’  Anunciacio  de Trapani  kaj  entenata  en arĝenta 
statuo  duonbusta.  La  sakra  relikvo,  kiu  devis  verŝajne  esti  la  somataj  trajtoj  de  la 
karmelano,  en  ‘700  due  Ttrapani-anoj  Vincento  Bonaiuto  kaj  MIkelo  Tumbarello 
transformis en la statuon je tuta figuro ĝis nun ekzistanta.
En 1547 papo Kalisto la IIIa (Xàtiva, Hispanio, 31 decembro 1378 – Romo, 6 aŭgusto 
1458) permesis la kulton kaj poste papo Siksto IV (Pecorile, Savona, 21 julio 1414 – 
Romo, 12 aŭgusto 1484), per buleo de la 31a de majo 1476, konfirmis la kanonizon.



La 6an de aŭgusto 2007 la kvartalo de la urbo antaŭe nomita Kvartalo Palmoj estis 
nomata Kvartalo Sankta Alberto. Memorŝtono sur la ekstera muro de la preĝejo, en 
strato Mikelo Amari, memorigas la okazaĵon. La saman tagon oni inaŭguris la statuon 
de Sanktulo, artaĵo de Jozefo Bellanca en placo Martiroj de Hungario.
Li estas prezentita kun tonsuro, la vesto distinga de la Ordeno kaj la blanka mantelo 
karmelana, libro, lilio.
La 7an de aŭgusto la statuo de la Sanktulo estas transportata procesie de la Baziliko de  
l’ Anunciacio ĝis la Katedralo, kie ĝi restas ĝis la 9a de aŭgusto. Dum la transporto de la  
statuo, la popolo kutime krias amsigne:  E chi ‘un semu trapanisi? Ittamuc’illa tutti na 
santa vuci! Viva Maria e Santu Libbettu…! (Kaj ĉu ni ne estas Trapani-anoj? Kriu ni ĉiuj 
sanktan voĉon! Vivu Maria kaj Sankta Alberto…!).
La antaŭtago de la procesio, la 6an de aŭgusto, oni disdonas la vaton, kiu restis unu 
plenan jaron en kontakto kun la sankta relikvo de la kranio de S. Alberto, kaj oni benas  
la akvon.



3. - Trapani: Sankta Francisko de Paola, Kunpatrono (3a dimanĉo de Pasko).

    

    

Sankta  Francisko  de  Paola (Paola,  Cosenza,  27  marto  1416  –  Plessis-les-Tours, 
Francio, 2 aprilo 1507), franciskano. Filo de malriĉaj kamparanoj, dektrijara li vestis la 
franciskanan frokon, sed du jarojn pli  poste li  iĝis laŭvorte netrovebla. Pasis kelkajn 
jarojn  antaŭ  ol  ĉasisto  malkovru  lian  rifuĝon  inter  la  montoj  en  la  proksimaĵo  de 
Cosenza. Antaŭ kvin jarcentojn,  deveninte el  Cosenza, alvenita en la proksimaĵo de 
Reggio Calabria,  li petis al kelkaj boatistoj lin prami trans la markolon por iri Sicilion. Je 
la rifuzo de ĉilastaj, la frato sternis la mantelon maren, li suriris sur ĝi kaj malproksimiĝis  
de la marbordo velante al la haveno de Messina. La mirindaĵo sufiĉis por la frato famigi  
kiel  traŭmaturgo  kaj  al  la  estonta  sanktulo  la  titolon  patrono  de  maristoj.  Lia  famo 
transpasis la Alpojn kaj la reĝo de Francio mem, Luizo XI (Bourges, 3 julio 1423 – 
Plessis-les-Tours, 30 aŭgusto 1483) pretendis ke la papo sendu al li haste la kalabran 



taŭmaturgon ĉar lin sanigu de grava malsano,  kiun li  trafis.  La humila frato faris  la 
longan vojaĝon ĝis Parizo kaj al la reĝo, li ne redonis la sanon de la korpo, sed tiun de  
la animo, lin pacigante kun Dio kaj lin inklinigante akcepti la dian volon. Antaŭ ol forpasi,  
Luizo XI lin nomumis animgvidanto de la filo kaj sekvanto Karlo VIII (Amboise, 30 junio 
1470 – tie, 7 aprilo 1498). Li forpasis dum lia restado en Francio, en Plessis-les-Tours.  
Li estis kanonizita en 1519, nur post dek du jarojn de la forpaso.



4. - Alcamo: Madono de la Mirakloj, Patronino (21 junio).
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La kulto por la Madono de la Mirakloj aŭ Maria Tre Sankta de la Mirakloj en Alcamo 
reiras al la 21a de junio 1547, dato en kiu oni memoras la aperon de la Madono al 
kelkaj urbabiboj en la proksimeco de torento, kiu fluas norde de la urbo Alcamo. Laŭ la  
tradicio, la urbaninoj, el kiuj blindulino kaj surdulino, dum ili estis okupataj lavi tolaĵojn en 
la torento, ili vidis aperi virinon kun infano kaj ili estis frapitaj de tuta serio da ŝtonoj, kiuj  
estis delokitaj dum la apero, sen tamen suferi ian vundon aŭ doloron: kontraŭe, post esti 
frapitaj de ŝtonoj, ili spertis strange senton de bonfarto kaj sanigis. Post kiam eksciis 
tiun  sciigon,  la  edzoj  de  la  virinoj,  pripensante  ĝi  estu  ŝerco,  ili  iris  enketi  pri  la  
okazintaĵo,  pripensante  ke  iu  estu  kaŝita  inter  la  arbustoj  tie  ĉirkaŭe,  sed  ili  trovis 
neniun. En la loko do enketis la lokajn aŭtoritatojn, kiuj  dehakis arbareton tie apude 
trovinte la ruinojn de la “cuba”, antikva arko de muelilo el kiu oni perdiĝis memoron, kaj  
en ĝia interno freskon sur ŝtono de nekonata pentristo de la XIII jarcento, prezentante la 
Madono-n kun Jesuo infano, al kiu en la unua momento la fideluloj donis la nomon 
“Madono Fonto de la Mizerikordo”.
Post tiu trovo Alcamo-anoj ekpreĝis en la ĉeesto de la bildo trovita kaj en la postajn  
tagojn okazis diversajn mirakloj.
Ekde 1547, la Madono de la Mirakloj iĝis do la sankta patronino de la urbo Alcamo,  
anstataŭante la Tre Sankta Krucifikso, kiu estis sankta patrono de Alcamo kaj de aliaj  
komunumoj najbaraj (el kiuj Calatafimi kaj Salemi).
Al la bildo trovita de la Madono komence estis donita la nomon “Madono Fonto de la 
Mizerikordo”,  sed  pro  la  multenombraj  mirakloj,  kiuj  sekvis,  en  1583  la  nomo estis 
ŝanĝita en “Madono de la Mirakloj”.
Post tiuj okazintaĵoj, Don Fernando Vega, reganto de Alcamo kaj justickapitano, ordonis 
la konstruaĵon de la Sanktejo Madono de la Mirakloj, kie estas gardata la bildon de la 
Madono. En la sanktejo, ene sarkofago el blanka marmoro, oni gardas krome la cindron 
de la reganto Don Fernando Vega, laŭ lia volo mem.
Ekde 1615, jaro kiam la urbo Alcamo estis grave trafita de la pesto,   okazis la tiel  
nomata “pentra procesio” de la Madono de la Mirakloj. Dum tiu procesio, kiu okazas la 
trian dimanĉon de Karesmo, la statuo de la Madono de la Mirakloj estas portata de la 
ĉefpreĝejo  al  la  preĝejo  Ss.  Paŭlo  kaj  Bartolomeo,  kie  ĝi  restas  unu  semajon  kaj  
solenata, kaj poste ĝi revenas ĉefpreĝejon.



5. - Buseto Palizzolo: Beata Virgulino Maria de Monto Karmelo, Patronino (16 iulio). 

    

La liturgia festo de la Beata Virgulino Maria de Monto Karmelo aŭ ankaŭ Karmelo 
estis  starigita  por  memorigi  la  marian  aperon,  kiun  la  angla  presbiteriano  Simono 
Stock (Aylesford, 1165 ĉirkaŭ – Bordozo, 16 majo 1265) asertis okazita la 16an de 
julio 1251 dum kiu li ricevis de la Virgulino skapularon kaj la riveladon de privilegioj 
koneksaj  kun lia devoteco. Simono Stock estis tiam generala prioro de la karmela 
ordeno, starigita sur monto Karmelo (ĝi estas en la Alta Galileo, regiono de Israelo) en 
Galileo en la XII jarcento.
La festo de la Beata Virgulino Maria de Monto Karmelo estas el la plej sentoplena 
kredmanifestacio en la Okcidenta Sicilio. La anonco de la festo, je la malfrua vespero 
de la 15a de julio,  estas donata per la fascina “Iluminado”,  alta konstruaĵo portata 
surŝultre,  de la kvartalo Battaglia al  la Ĉefpreĝejo, vestita per floroj,  kie pli  ol  cent  
lumigitaj torĉoj lumigas la malgrandan kopion de la statuo de la Madono de Karmelo 
lokita  alte,  ĉe  ĝia  supro.  La  16an  de  julio,  post  la  Sankta  Meso  celebrita  de  la 
Episkopo, la valora bildo de la Madono de Karmelo kun Infano, artaĵo de la Palermo-a 
skulptisto Rozario Bagnasco (Palermo, 1759 – tie, 1832) estas “scinnuta” tio estas 
malsuprenita de la ĉefaltaro, vestita kune kun Jesuo Infano, per blankaj vestoj je la  
protekto de la suno kaj de la polvo, kaj transportata surŝultreen la Preĝejon Madono 
de Fatima en Pianoneve, sekvante fascinan vojon, tra la kampoj, meze en olivarbejoj  
kaj vitejoj. La tre venerata bildo de la Madono, ĉe malheliŭo, estas reportata en solena 
procesio en Ĝian sidejon, antaŭata de multenombraj fideluloj. La festo finiĝas per la 
pafo de la piroteknikaj ludoj.
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6. - Calatafimi Segesta: Tre Sankta Krucifikso, Protektanto (3 majo).

      

  

Festo de la  Tre Sankta Krucifikso, la granda Festo de printempo, por kiu Calatafimi 
Segesta estas fama en la mondo.  La festo okazas kun periodeco de tri-kvin jaroj.
La festo celebras la miraklojn faritaj de la Krucifikso el ligno de la preĝejo S. Katarina, la  
lastajn tagojn de junio de 1657.
Plurfoje trovita teren de la prioro de la preĝejo poste sanigante paralizulon, kiu je ĝia 
vido li  ekstaris, al la Krucifikso el ligno la popolo de Calatafimi en la unua momento 
konsakris  altaron  kaj  kapelon,  poste  pligrandigante  la  preĝejon  kie  ĝi  estis  kaj 
konstruante laste unu pli granda, kiun fine la popolo ĝin dediĉis.
La transporto procesie de la Tre Sankta Krucifikso en la novan kapelon – permesita de 
la episkopo de Mazara en decembro 1657 – estis la okazon por la unuaj celebradoj, kiuj  
de tiu dato jaro post jaro riĉiĝis ĉiam pli dank’al la malavara kontribuaĵo de la klasoj. 
La festo, anoncita en la unuaj horoj de la posttagmezo de Pasko, vidas ĉiujn la klasojn, 
kun iliaj emblemoj, kunigitaj ĉirkaŭ la arĝenta kruco, donaco de la klaso de Muelistoj en 
1776. Post la anonco, estas intensaj preparoj, ne nur pri la kreaĵo de la ĉaroj kaj de la 
kostumoj,  sed precipe por pretigi  kaj  amasigi  la kvintalojn kaj  kvintalojn de dolĉaĵoj, 
draĝeoj  kaj  ĉokoladetoj,  kiuj  poste  estos  distribuitaj,  dum  la  tutan  periodon  de  la 
celebrado. Interesa detalo, ĉiu klaso zorgas prepari  siajn “donacojn” en saketoj,  kiuj 
havas stampitaj la apartenajn insignojn. Tradicia zorgo estas rezervata por la preparo 
de “cucciddati” (votaj panoj je oleo kaj faruno kron- aŭ sunforme).
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7. - Calatafimi Segesta: Maria Tre Sankta de Giubino, Patronino (2a dimanĉo de julio).

      



Laŭ la tradicio la marmora triptiko (kies Madono, skulptita de nekonatulo nomata de la 
“Jubileo”, iĝis poste el Giubino) origine estis lokita en preĝejo en la kvartalo “Angimbè”. 
La legendo rakontas ke unu tago kelkaj kamparanoj, dum ili  plugis la grundon en la 
arbaro de Angimbè, kung randa miro, ili trovis la belan Madonon. Ĝin kaŝis en tiu loko la 
antikvaj kristanoj kiam la herezaj ikonoklastoj  detruis la sakrajn bildojn. La malkovro 
alkurigis multajn gentojn el Calatafimi kaj el la najbara Alcamo. Naskiĝis konflikto, kiun 
la Madono mem solvis. Metita la sakran bildon sur ĉaro trenita de bovoj, ĉilastaj tra la 
arbaro ĝin portis al Giubino, kaj tie, sur la esplanado, surgenuigis. La Madono sur tiu  
altaĵo volis sian Preĝejon, kaj la popolo tie konstruis la Sanktejon.
Profunda  devoteco  por  tiu  bildo,  reiras  al  la  printempo  1655,  kiam la  urbeto  estis 
invadita de lokustoj devenintaj de Afriko, metante en danĝeron la tutan rikolton. Tial la 
popolo rekuniĝis en la Ĉefpreĝejo, por elekti Patronon.
La Popolo kunvenis en la Ĉefpreĝejo kaj tie oni decidis ke, enmetitaj en urnon la nomoj 
de  ĉiuj  Sanktuloj,  kiuj  havis  altaron  en  la  preĝejoj  de  la  urbeto,  estu  elektota  kiel  
patronon tiun eltirita;  preĝe alvokita la Sanktan Spiriton, estis eltirita la bileto kun la 
nomo de  Maria Tre Sankta de Giubino.  Dum tri  foje infano eltiris  la  nomon de la 
Madono de Giubino inter la nekredemo de la ĉeestantoj.
La 25an de aprilo 1655 la Madono estis proklamata Patronino de ŝia Popolo. En la  
sama tago la triptiko estis malkunmetita kaj eltirita la centran, “Madono kun Infano”, kiu 
portata procesie tra la stratoj de la urbeto, liberigis mirakle la grundojn de la invado de 
lokustoj. De tiam multaj estis la mirakloj, kiujn Ŝi faris.
Post ŝia somera restado en la kampara sanktejo (kiu iras de la dua dimanĉo de julio ĝis 
la tria de septembro), en la tago de la kvara dimanĉo de septembro okazas la celebrado 
je ŝia honoro.
La marmora statuo (marmora ikono) prezentante la Madonon kun Jesuo Infano estas 
portata procesie sur arĝenta “vara” (triumfa ĉaro) tra la stratoj de la urbo.



8. - Campobello di Mazara: Sankta Vito Martiro, Patrono (15 junio).

  

    
                             

Vito, venerata ankaŭ kiel  S. Vito Martiro aŭ S. Vito de Lukanio (Mazaro de la Valo, 
Trapani, 286 – Lukanio, 15 junio 303), filo de Hila, nobela patricio kaj de Blanka, virta 



matrono devota al Kristo, ĉirkaŭ la jaro 286. Restita baldaŭ orfa je sia patrino, li havis 
kiel geedukistoj Modesto kaj Krescenzia, je kristana kredo, kiuj lin baptis kaj edukis laŭ 
la kristanaj principoj. Tio vekis la furiozojn de la patro, kiu akuzis la filon al Valeriano,  
Prefekto de Sicilio. Li suferis torturojn kaj estis ĵetita en karcero ne malfonfesante sian 
kredon; li estus mirakle liberigita de anĝelo kaj estus irita, kune kun la doma edukisto  
Modesto kaj  la  nutristino Krescenzia,  Lukanion por  daŭrigi  sian apostolecon.  Akirita 
ĉiam pli  famon ĉe la fidelularo, kondukita al  Romo, li  estus eĉ petita de imperiestro 
Diokleciano (Salona, Kroatio, 22 decembro 244 – Spalato, Kroatio, 3 decembro 311) 
sanigi  la  filon  de  epilepsio  sed,  farita  la  miraklon.  Diokleciano  impetis  kontraŭ  li, 
enprizonigigita kaj mortigi lin. Li estas prezentita kiel junilo, iafoje kun blanka koko, aŭ 
kun palmoĉambro de la martiriĝo.
Emigita de loka kredo, la klerikaro, la ĵuranoj kaj la popolo de la urbeto prezentis la 2an 
de junio 1784 formalan peton al la Episkopo ĉar la Sanktulo Mazar-a estu proklamota 
Patrono de Campobello de Mazara.
La Episkopo en tiuj jaroj rekonstruigis en Mazara la preĝejon dediĉita al Sankta Vito sur  
la ruinoj de la antikva templo normana, lokita en la loko kie antikva tradicio volas ke la  
heroa junuleto enŝipiĝis kun Modesto kaj Krescenzia por fuĝi de la patra kolero.
La peto havis la bonvolan konsenton de Episkopo Ugo Papè kaj la popolo akceptis 
entuziasme kaj  solena celebrado la episkopan dekreton, kiu proklamis Sanktan Vito 
ĉefa Patrono de Campobello de Mazara.
Statuo de la Sanktulo estis modlita kaj, lokita en la loka Ĉefpreĝejo, ankoraŭ hodiaŭ 
estas objekto je granda venerado.

Modesto kaj Krescenzia. La nuna Martirlibro Roma ne citas ilin, sed la tradicio ilin 
kunigas kun sankta Vito, kies majstro estis Modesto kaj Krescenzia nutristino. La du 
enkondukis Vito-n al kristanismo kaj ĉilasta, ol malkonfesi antaŭ la patromsian kredon, 
fuĝisnkun ili al Lukanio, kie, en Carpaccio, ili suferis la martiriĝon. La kulto por Modesto 
kaj Krescenzia ests pli mal rapida ol tiu por S. Vito kaj certe sen historieco. Nune la 
korpo de S. Krescenzia estas en la baziliko S. Marteno en Magenta (Milano).



9. - Castellammare del Golfo:  Maria Tre Sankta de la Helpo, Patronino (21 aŭgusto).

   

     

La okazaĵo  kie  oni  proponas la  rememoradon okazis  la  13an de julio  1718,  kiam 
Castellammare troviĝas en la centro de militaj  okazintaĵoj:  fakte,  eksplodis la milito 
inter Filipo V Reĝo de Hispanio (Versajlo, 19 decembro 1683 – Madrido, 9 julio 1746) 
kaj Amedeo el Savoja (Torino, 14 majo 1666 – Moncolieri, 31 oktobro 1732) pro la 
posedo de Sicilio. Kargoŝipo hispana, postsekvita de kvin anglaj ŝipoj, rifuĝas sub la 
kastelo, kie ĝi trovas kiujn engaĝiĝas preni la defendojn por retropuŝi la malamikajn 
ŝipojn;  ĉilastaj  respondas al  la  atako pafante  per  ilia  artilerio.  Je la  vido de la  tuj 
minaca  danĝero,  la  popolo,  konsternita  kaj  tremanta,  alkuris  ĉe  la  piedoj  de  sia 
Patronino, preĝpetante laŭte tre potencan helpon. Ĉiuj fuĝas, forlasante la hejmon kaj 
la urbon, kaj dum ili dispeliĝas en la kamparojn serĉante savon, malgraŭ la artileriaj  
pafoj anglaj, neniu suferas ian damaĝon. Sed tute subite, je ĉiuj miro, el la monto de la 
Scale (Ŝtuparoj) aperas la Madono, blanka-vestita sekvata de grupo de anĝeloj, ankaŭ 
ili en blanka vesto, kiuj malsupreniras al Marbordo. Tiu vizio teruras la anglojn, kiuj 
forlasas nian maron sin adresante aliajn havenojn.
Maria Tre Sankta de la Helpo estas celebrata la 19, 20 kaj 21an de aŭgusto ĉiujare.
La unua tago karakterizas per la impona “Procesio mara”, la trian tagon, kontraŭe, 
okazas la “Procesio tera”, kiu komenciĝas ĉifoje de la Ĉefpreĝjo kaj ĝi serpentas tra la 
ĉefaj  stratoj  de  la  Urbeto.  Dum la  tuta  Procesio,  fideluloj  kantas,  Castellammare-
dialekto, la Rozarion dediĉita al la Madono.

https://4.bp.blogspot.com/-4t1UdbvhRLA/V0oRgdpQloI/AAAAAAAAHL4/cWqATdqh3OQ3dD7ekFImwJK0D1d6qYpLwCLcB/s1600/castellammaremadonnadelsoccoso.jpg


10. - Castelvetrano: Sakta Johano, Patrono (24 junio).

        
Statuo di Sankta Johan-Baptisto de Antonello Gagini
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Johano (La) Baptisto (Regno de Herodo, I jarcentfino a.K. – Makeronto, Jordanio, 35 
p.K. ĉirkaŭ), asketo. Filo de Zakario kaj de Elizabeta, naskita kiam la gepatroj estis en 
maljuna aĝo, li estas unu el la plej gravaj personeco el la Evangelioj. Lia naskiĝo estas 
anoncita de la sama ĉefanĝelo Gabrielo, kiu donis la anoncon al Maria; kiam ĉilasta iris 
viziti  Elizabeton, la naskiĝonto saltis pro ĝojo en la patrina ventro. Ĉar li  konis rekte 
Jesuon kaj ĉar li anoncis la alvenon antaŭ ol lia naskiĝo, Johano estas memorata kiel 
“la  plej  granda el  la  profetoj”.  Baptisto  forpasis  pro  lia  predikado.  Laŭ la  evangelia 
rakonto, li publike kondamnis la konduton de Herodo Antipa (20 a.K. – post 39), kiu 
kunvivis kun la bofratino Herodiasa (15 a.K. – 39), restita vidvino de Filipo (3 p.K. – 41 
p.K.);  la  reĝo  antaŭ  lin  enprizonigis,  poste,  por  komplezi  al  la  filino  de  Herodiasa, 
Salomea (14 ĉirkaŭ – inter 62 kaj 71), kiu dancis dum bankedo, li lin senkapigigis. La 
forpaso  per  semkapigo  agis  tiel,  ke  Johano  Baptisto  iĝis  fama  ankaŭ  kiel  “sankta 
Johano senkapigita”. La celebrado de la martiro de Johano Baptisto aŭ celebrado de 
Sankta Johano Senkapigita estas la 29 de aŭgusto.

La devoteco de la Castelvetrano-popolo por S. Johano havas antikvajn originojn, kiam, 
ĉirkaŭ la deksepa jarcento ĉiuj la najbaraj urbetoj de Castelvetrano estis trafitaj de la 
pesto. Dum tiu tragika okazaĵo oni  rakontas ka Castelvetran-anoj  petis helpon al  S. 
Johano Baptisto, kiu akceptis la petojn de ĉilastaj imunigante ilin. De tiam S. Johano iĝis 
la  patrono de Castelvetrano kaj  ĉiujare la  24an de junio,  tago de la  naskiĝo de la 
sanktulo, okazas procesio tra la stratoj de la urbeto, foiro de lokaj manlaboraĵoj ĉirkaŭe 
la preĝejo al li dediĉita, kaj noktemezo brilaj ludpiroteknikaj.
La Preĝejo S. Johano Baptisto, konstruita inter la XVI kaj la XVII jarcento laŭ la volo de 
la riĉa familio Majo, gardas la marmoran statuon S. Johano Baptisto, skulptita en 1522 
de Antonello Gagini (Palermo, 1478 – tie, aprilo 1536). Post grava incendio, kiu detruis 
la freskojn, ĝi estis dekoraciita de pentristo Gennaro Pardo (Castelvetrano, 12 aprilo 
1865 – tie, 4 septembro 1927) ĉe la komenco de la XX jarcento.



11. - Custonaci: Madono de Custonaci, Patronino (Lasta merkredo de aŭgusto).

            

     

La kulto por la Madono de Custonaci estis, ekde la fino de la XVI jarcento, unu el la 
pli popolaj kaj sentitaj en la tuta Erice-agro.. Oni rakontas ka ŝipo enhavante pentraĵon 
de  la  Madono  havu  mirakle  trovita  savon  de  tempesto  kaj  tio  emigis  la  ŝipanoj 
konstruigi tie kultejon honore al tiu, kiu de tiam estis nomata la Madono el Custonaci 
jah hodiaŭ ŝi estas la patronino de Custonaci, Erice kaj Valderice.
La celebrado je ŝia honoro komenciĝas, ĉiujare, dum la semajno, la lastan merkredon 
de aŭgusto. Lundo, post la sunsubito, estas reproponata la “elŝipigo de la Madono”: la 
alveno de la maro, ĉe la Cala Buguto-golfo, de la deksesa jarcenta pentraĵo kun la 
sakra bildo. Al la boato, kiu transportas la pentraĵon apudiĝas multenombraj fiŝboatoj,  
tiel ke estigu speco de procesio mara. Post kiam okazis la elŝipigo, la ludpiroteknikaj  
indikas la komencon de la procesio tera:  la Sakra Bildo, surmetita sur ĉaro, estas 
portata surŝultre ĝis la sanktejo al Ŝi dediĉita. La celebrado finias la merkredon per la 
procesio de la Madono tra la stratoj de la urbo.
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12. - Erice: Maria Tre Sankta, Patronino kaj Gardantino de la Ericino-Agro, honorata 
sub la titolo Madono de Custonaci (Lasta merkredo de aŭgusto).

   

   

La kulto por la Madono de Custonaci estis, ekde la fino de la XVI jarcento, unu el la 
pli popolaj kaj sentitaj en la tuta Erice-agro.. Oni rakontas ka ŝipo enhavante pentraĵon 
de  la  Madono  havu  mirakle  trovita  savon  de  tempesto  kaj  tio  emigis  la  ŝipanoj  
konstruigi tie kultejon honore al tiu, kiu de tiam estis nomata la Madono el Custonaci  
jah hodiaŭ ŝi estas la patronino de Custonaci, Erice kaj Valderice.
La celebrado je ŝia honoro komenciĝas, ĉiujare, dum la semajno, la lastan merkredon 
de aŭgusto. Lundo, post la sunsubito, estas reproponata la “elŝipigo de la Madono”: la 
alveno de la maro, ĉe la Cala Buguto-golfo, de la deksesa jarcenta pentraĵo kun la 
sakra bildo. Al la boato, kiu transportas la pentraĵon apudiĝas multenombraj fiŝboatoj,  
tiel ke estigu speco de procesio mara. Post kiam okazis la elŝipigo, la ludpiroteknikaj  
indikas la komencon de la procesio tera:  la Sakra Bildo, surmetita sur ĉaro, estas 
portata surŝultre ĝis la sanktejo al Ŝi dediĉita. La celebrado finias la merkredon per la 
procesio de la Madono tra la stratoj de la urbo.



13. - Favignana: Tre Sankta Krucifikso,  Patrono (14 septembro).

   
                                                                                                                 D. Guglielmo Marceca, Krucifikso (1820) 

    
        

La festo de la  Tre Sankta Krucifikso havas tre antikvajn originojn, laŭ legendo, kiu 
reiras al la unuaj de la Dekkvina jarcento: la trovo fare de surdmutulo de bildo de Kristo 
Surkruce  prezentata  en  la  tofo  ene  groto  ĉe  la  tombejo.  Tiu  mirakla  trovo  naskis 
grandan veneradon  por la kruco de insulanoj, transformante ĝin en la ĉefan objekton 
de kulto de la insulo. En la loko de la trovo estis konstruita antaŭe altaron, kiu poste  
lasis la lokon al la konstruo de preĝejo.
En la XIX jarcento Trapani-ano oraĵisto mendis krucon el ligno sur kiu li reproduktis la 
originan bildon trovita en la groto.
En 1837 Favignana estis trafita de ĥolero, tiel insulanoj decidis porti la Krucon en la 
Ĉefpreĝejon, petante la propetadon por finigi la plagon, kiu trafis la komunumon. La 
miraklon estis ricevita kaj de tiu momento la Krucifikso restis en la preĝejo. De tiam la  
14an de septembro ĉiujare la Tre Sankta Krucifikso estas portata procesie tra la stratoj 
de  la  urbeto  kaj  celebrata  per  ludpiroteknikaj,  kiujn  oni  povas  admiri  en  la  plaĝo 
antaŭanta la havenon, la Praia.
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14. - Gibellina: Sankta Roko, Patrono (16 aŭgusto).

   
                                                                                                   Bernardo Strozzi, Sankta Roko (1640)
                                                                                                (Skolo Granda de Sankta Roko, Venecio)

Roko el Montepeliero, universale konata kiel  S. Roko (Montepeliero, ĉirkaŭ 1295 – 
Vogera, Pavio, 1327), pilgrimanto kaj taŭmaturgo. Li estas la sanktulo pli preĝe alvokita, 
ekde Mezepoko, kiel protektanto de la terura plago de pesto, kaj lia populareco estas 
ankoraŭ nun larĝe disvastiĝinta. Lia patroneco iom post iom plivastiĝis al la kamparana 
mondo, al bestoj, al la grandaj katastrofoj kiel la tertremoj, al epidemioj kaj tre gravaj  
malsanoj; laŭ pli moderna senso, li estas granda ekzemplo je homa solidareco kaj je  
kristana karitato, en la signo de la voluntuleco. Kun la paso de la jarcentoj li iĝis unu el  
la sanktuloj pli konataj en la eŭropa kontinento kaj transoceano, sed li restis unu el la pli  
misteraj.
En 2015, post jardudeko, estis restarigita en Gibellina la tradicio de la Prisenti (granda 
tapiŝo portata procesie por la festo de S. Roko, patrono de la urbo), kiu estis reenmetita 
siavice, en la novan Gibellina-n ĉe la komenco de la Okdekaj jaroj.
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15.  -  Marsala:  Madono de la  Minejo,  ĉefa Patronino kaj  speciala  Protektantino (19 
januaro).
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La bildo de la Madono aperis sonĝe al Patro Leonardo Savina, frato de la Ordeno de la 
Ermitoj Aŭgustenaj: ĝi instigis lin fosi ĉe la minejo por trovi la antikvan statuon sur kiu 
konstrui Preĝejon. Statuo, kiu estis kaŝita de kristanoj lilibetanaj por ĝin protekti kontraŭ 
persekutoj. Nur en 1518 sekve de disfalo estis retrovita la statuon, malgranda skulptaĵo 
alta 18 cm-ojn.
Kun la retrovo okazis multe da mirakloj atestitaj per granda docukentaro. Ŝajnas ke kiu 
trovis ĝin esti mutulo kaj li reakiris la parolon.
En 1788 la urbo Marsala elektis la Madonon de la Minejo Patronino kaj protektantino 
de la Urbo. La 11an de majo 1943, dum la bombadoj, la Madono estis rekuperita el la 
ruboj kaj denove eldanĝerigata.
La Madono de la Minejo havas sian sanktejon en groto en la zono “Porticella”, kie la 
statuo de la Madono estai trovita, ene puto en la fruaj jaroj de la Deksesa jarcento.



16. - Marsala: Sakta Johano, Kunpatrono kaj Protektanto (24 junio).

    
                                                                                        Statuo Sankta Johan-Baptisto de Antonello Gagini

          
       
Johano (La) Baptisto (Regno de Herodo, I jarcentfino a.K. – Makeronto, Jordanio, 35 
p.K. ĉirkaŭ), asketo. Filo de Zakario kaj de Elizabeta, naskita kiam la gepatroj estis en 
maljuna aĝo, li estas unu el la plej gravaj personeco el la Evangelioj. Lia naskiĝo estas 
anoncita de la sama ĉefanĝelo Gabrielo, kiu donis la anoncon al Maria; kiam ĉilasta iris 
viziti  Elizabeton, la naskiĝonto saltis pro ĝojo en la patrina ventro. Ĉar li  konis rekte 
Jesuon kaj ĉar li anoncis la alvenon antaŭ ol lia naskiĝo, Johano estas memorata kiel 
“la  plej  granda el  la  profetoj”.  Baptisto  forpasis  pro  lia  predikado.  Laŭ la  evangelia 
rakonto, li publike kondamnis la konduton de Herodo Antipa (20 a.K. – post 39), kiu 
kunvivis kun la bofratino Herodiasa (15 a.K. – 39), restita vidvino de Filipo (3 p.K. – 41 
p.K.);  la  reĝo  antaŭ  lin  enprizonigis,  poste,  por  komplezi  al  la  filino  de  Herodiasa, 
Salomea (14 ĉirkaŭ – inter 62 kaj 71), kiu dancis dum bankedo, li lin senkapigigis. La 
forpaso  per  semkapigo  agis  tiel,  ke  Johano  Baptisto  iĝis  fama  ankaŭ  kiel  “sankta 
Johano senkapigita”. La celebrado de la martiro de Johano Baptisto aŭ celebrado de 
Sankta Johano Senkapigita estas la 29 de aŭgusto.

https://i2.wp.com/www.campobellonews.com/wp-content/uploads/2013/06/IMG_9471.jpg


La celebrado rotaciigas ĉirkaŭe la Preĝejon Sankta Johano, kiu estas malfermata al la 
publiko nur en tiu okazo.
Tradicie Marsal-anoj profitas de la malfermo de la Preĝejo por viziti ankaŭ la puton de la 
Sibilo. Kutimo, kiu je keljaroj  intertempo  daŭras ripetiĝi  kaj kiun oni opinias ĝi povu 
alporti fortunon al la kunvenintoj.

17. - Marsala: Sankta Francisko de Paola, vicPatrono kaj Kunprotektanto de la urbo kaj 
Patrono de la Marsala-haveno (6 majo).

      

Sankta  Francisko  de  Paola (Paola,  Cosenza,  27  marto  1416  –  Plessis-les-Tours, 
Francio, 2 aprilo 1507), franciskano. Filo de malriĉaj kamparanoj, dektrijara li vestis la 
franciskanan frokon, sed du jarojn pli  poste li  iĝis laŭvorte netrovebla. Pasis kelkajn 
jarojn  antaŭ  ol  ĉasisto  malkovru  lian  rifuĝon  inter  la  montoj  en  la  proksimaĵo  de 
Cosenza. Antaŭ kvin jarcentojn,  deveninte el  Cosenza, alvenita en la proksimaĵo de 
Reggio Calabria,  li petis al kelkaj boatistoj lin prami trans la markolon por iri Sicilion. Je 
la rifuzo de ĉilastaj, la frato sternis la mantelon maren, li suriris sur ĝi kaj malproksimiĝis  
de la marbordo velante al la haveno de Messina. La mirindaĵo sufiĉis por la frato famigi  
kiel  traŭmaturgo  kaj  al  la  estonta  sanktulo  la  titolon  patrono  de  maristoj.  Lia  famo 
transpasis la Alpojn kaj la reĝo de Francio mem, Luizo XI (Bourges, 3 julio 1423 – 
Plessis-les-Tours, 30 aŭgusto 1483) pretendis ke la papo sendu al li haste la kalabran 
taŭmaturgon ĉar lin sanigu de grava malsano,  kiun li  trafis.  La humila frato faris  la 
longan vojaĝon ĝis Parizo kaj al la reĝo, li ne redonis la sanon de la korpo, sed tiun de  
la animo, lin pacigante kun Dio kaj lin inklinigante akcepti la dian volon. Antaŭ ol forpasi,  
Luizo la XIa lin nomumis animgvidanto de la filo kaj sekvanto Karlo VIII (Amboise, 30 
junio 1470 – tie, 7 aprilo 1498). Li forpasis dum lia restado en Francio, en Plessis-les-
Tours. Li estis kanonizita en 1519, nur post dek du jarojn de la forpaso.



18. - Mazara del Vallo: Sankta Vito Martiro, Patrono (15 junio).

 

      

   

Vito, venerata ankaŭ kiel  S. Vito Martiro aŭ S. Vito de Lukanio (Mazaro de la Valo, 
Trapani, 286 – Lukanio, 15 junio 303), filo de Hila, nobela patricio kaj de Blanka, virta 
matrono devota al Kristo, ĉirkaŭ la jaro 286. Restita baldaŭ orfa je sia patrino, li havis 
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kiel geedukistoj Modesto kaj Krescenzia, je kristana kredo, kiuj lin baptis kaj edukis laŭ 
la kristanaj principoj. Tio vekis la furiozojn de la patro, kiu akuzis la filon al Valeriano,  
Prefekto de Sicilio. Li suferis torturojn kaj estis ĵetita en karcero ne malfonfesante sian 
kredon; li estus mirakle liberigita de anĝelo kaj estus irita, kune kun la doma edukisto  
Modesto kaj  la  nutristino Krescenzia,  Lukanion por  daŭrigi  sian apostolecon.  Akirita 
ĉiam pli  famon ĉe la fidelularo, kondukita al  Romo, li  estus eĉ petita de imperiestro 
Diokleciano (Salona, Kroatio, 22 decembro 244 – Spalato, Kroatio, 3 decembro 311) 
sanigi  la  filon  de  epilepsio  sed,  farita  la  miraklon.  Diokleciano  impetis  kontraŭ  li, 
enprizonigigita kaj mortigi lin. Li estas prezentita kiel junilo, iafoje kun blanka koko, aŭ 
kun palmoĉambro de la martiriĝo.

Modesto kaj Krescenzia. La nuna Martirlibro Roma ne citas ilin, sed la tradicio ilin 
kunigas kun sankta Vito, kies majstro estis Modesto kaj Krescenzia nutristino. La du 
enkondukis Vito-n al kristanismo kaj ĉilasta, ol malkonfesi antaŭ la patromsian kredon, 
fuĝisnkun ili al Lukanio, kie, en Carpaccio, ili suferis la martiriĝon. La kulto por Modesto 
kaj Krescenzia ests pli mal rapida ol tiu por S. Vito kaj certe sen historieco. Nune la 
korpo de S. Krescenzia estas en la baziliko S. Marteno en Magenta (Milano).



19. - Paceco: Sankta Katarina de Aleksandrio, Patronino (25 novembro).

       

            

Katarina de Aleksandrio (287 – Aleksandrio de Egiptio, 305).  Kiamaniere ŝia kulto 
alvenis  al  Paceco,  oni  ne  havas  dokumentojn,  krom  antikva  tradicio,  kiu  volas  la 
hispanajn principojn de Paceco, dum ilia vojaĝo de Hispanio al Sicilio, pro ŝtormo ili sin 
ŝirmis al  Aleksandrio, kaj pro tio ili  volis dediĉi  al  la Sanktulino preĝejon ĉu ili  estus 
alvenotaj vivaj.
La tradicio volas ke la romia imperiestro Massenzio (278 – Romo, 28 oktobro 312), 
preterirante Aleksandrio de Egiptio, ekvidis tiun knabinon pro ŝia beleco kaj edzinigi ŝin 
kaj je la rifuzo de la junulino oni diris esti enamiĝinta al Kristo kaj esti al Li dediĉita, la 
imperiestro antaŭe logis ŝin per promesoj kaj donacoj, poste li ekuzis fortajn manierojn, 
pensante venki ŝian reziston. 
Sentinte sin senpova li ordonis ŝian morton, ŝi estis tuje submetita al la dentrado, kiu  
devis ŝiri  la korpon kaj tiele ŝin mortigi,  sed mirakle la rado rompiĝis kaj do ŝi estis  
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senkapigita. Pro tio en aliaj italaj regionoj ŝi estas nomata S. Katarina de la Rando. 
Tiele ŝi ofte estas prezentita, al  la randa ikonografio oni aldonas normale palmeton, 
simbolo  de  la  martiriĝo  kaj  la  spado  ilo  de  ŝia  morto,  tiele  estas  pentrita  en  la 
altarpanelo al ŝi dediĉita en la Ĉefpreĝejo.
Oni donis nomon S. Katarina al la paroĥejo, kiu estis starigita en la preĝejo jam dediĉita  
al Krucifikso, kiel indikas la kartuŝo lokata en la Ĉefpreĝejo mem.

LA 25an DE NOVEMBRO 1883 – OKAZE DE LA ALVENO DE LA STATUO AL SANKTA KATARINA - EL 
ALEKSANDRIO – LA POPOLO PETIS LA KONFIRMON DE LA SANKTULINO KIEL SIA PATRONINO – 
PER DEKRETO DE LA7a DE APRILO 1984 – LIA MOŜTO EMANUELO ROMANO EPISKOPO DE 
TRAPANI – ELAŬDANTE LA PREĜON DE LA URBANARO ESPRIMITA NOME – DE LA KOMUNUMA 
ADMINISTRADO DE URBESTRO D.RO ANTONETO – BASIRICO’ – KAJ DE ĈEFPASTRO JOZEFO 
RANIERI – KONFIRMIS – SANKTA KATARINA EL ALEKSANDRIO – PATRONINO DE PACECO.



20. - Pantelleria: Sankta Fortunato episkopo, Patrono (16 oktobro).

        

     

Fortunato estis roma legiano el afrika origino. En 286, apenaŭ dudekjara, forpasis 
martiro en la moderna suda Svisio ĉar li refuzis, kiel kristano, honori la romajn diojn.  
En Casei, apude Pavia, urno gardas liajn relikvojn.
Li  estis  proklamita  patrono  de  Pantelleria  ĉar  al  Li  oni  atribuis  kelkajn  miraklajn 
intervenojn: en 1831, okaze de tertremo, kaj en 1891 okaze de martremo. Honore al 
sankta Fortunato, la 16an de oktobro en Pantelleria, okazas procesion mara. La statuo 
de la Sanktulo estas portata procesie sur ŝipo, kiu estos sekvata de tiuj de la insulanoj,  
kiuj  volas kuniĝi  kun la celebrado. Ĉiam en maro estos celebrata la Sankta Meso. 
Antaŭ la reveno de la ŝipoj en la havenon, estas la kutimo ke estas ĵetataj  maren 
florkronojn.
Li  estis sepultita en la romaj katakombojk Sankta Kalisto ĝis 1746, kiam kardinalo 
Guadagni (Florenco, 14 septembro 1674 – Romo, 15 januaro 1759), vikario de papo 
Benedikto XIV (Bolonjo,  31 marto 1675 – Romo, 3 majo 1758) por la urbo Romo, 
ordonis la reeltombigon kaj la elmontron en la roma Kanonika preĝejo S. Maria en 
Strato Lata. De S. Maria la relikvoj de S. Fortunato alvenis al Casei en 1765, pere de 
la episkopo de Tortona mons. Jozefo Ludoviko el Anduxar.
En la tempo de la transporto al Casei  de S. Fortunato reiras la altvalora urno, kiu 
gardas  la  relikvojn  kaj  en  tiu  okazo  la  ostoj  de  la  kapo  disrompitaj  (indico  de  la 
martiriĝo  okazita  per  klabofrapo,  kiel  oni  kutimis  ĉe  la  romia  armeo  okaze  de 
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dekumadoj) estis enmetitaj en la modelon el gipso de la kranio, poste revestita kun la 
helmo.

21. - Pantelleria: Sankta Kristina, Patronino (24 julio).
  

Kristina naskiĝis  en  la  proksimaĵo  de  la  lago  Bolsena  kie  ŝia  patro  Urbano  estis 
guberniestro. Ŝi iĝis kristanina post kiam ŝi ricevis la unuajn instruojn de kelkaj piulinoj.  
La patro estis ĝis morta malamiko de kristanoj kaj Kristina ne parolis pri ĝi al la patro.  
Unu tago, sentante kompaton vidante grupon de malriĉuloj, kiuj almozpetis, ŝi rompis 
ĉiujn la orajn kaj arĝentajn idolojn de ŝia patro kaj ilin disdonis al almozuloj. La patro, kiu  
antaŭ kelke da tempo rimarkis la ŝanĝon de la filino, de ŝi mem li sciiĝis, ke ŝi estis  
kristanino. La kruela patro ŝin vergigis kaj enkarcerigis. Sed nenio povis ŝin rezigni pri la 
fido je Kristo. Li ŝin fajr- radkondamnis samtempe, sed Kristina ne suferis ian damaŝon. 
Li ordonis ke ŝi esti jetata en la lago kun ŝtono pendiganta ĉirkaŭ kolo, sed ŝi revenis 
savita al  lagbordo. La postan nokton la patro forpasis. La nova guberniestro, ankaŭ 
idolano, eltrovis novajn turmentojn por martirigi Kristina-n, sed vidi sin ĉiam venkita, li 
juĝis liberigi ŝin. Sukcedis al li guberniestro Flavio Klaŭdo Juliano (Konstantinopolo, 6 
novembro  331  –  Maranga,  26  junio  363),  la  martirino  estis  reenkarcerigita  kaj  
fajrkondamnita,  sed,  restita  senvunda  mirakle,  ŝi  estis  enpenetrita  en  la  kaĝon  de 
serpentoj, poste oni ŝiris al ŝi la langon, kaj fine kondamnita esti trapikata per la sagoj. 
La martirino preĝis Dion por ŝin doni fine la kronon de martireco kaj je la unuaj sagoj  
pafitaj de arkistoj,  la animo de Kristina supreniris al la ĉielo. Ŝi estis entombigita en 
Bolsena en la preĝejo al ŝi dediĉita, kaj en 1880 Johano Baptisto De Rossi (Romo, 23 
februaro  1822  –  Castel  Gandolfo,  20  septembro  1894)  malkovris  la  sepultejon,  kiu 
enhavis  ankoraŭ  parton  el  ŝiaj  relikvoj.  Ali<j  relikvoj  de  la  juna  Martirino  estas  en 
Palermo kaj en Romo en S. Maria Majora.



22. - Pantelleria: Madono de la Màrgana, Patronino (Lasta dimanĉo de majo).

  

        



En  1551  aro  de  bazilanaj  monakoj  alvenita  Pantelleria-n  establiĝis  en  antikva 
konstruaĵo, kiu estis apude la antikva vilaĝo, por ĝin transformi en cenobitejon. Dum la 
oka karcento araboj detruis Pantelleria-n, masakrante grandan parton el la popolo. Nur 
en 835 tamen ili okupis stabile la insulon, ĝin koloniante. Al 850 ĉirkaŭ reiras la spuroj  
dokumentitaj  pri  la  ekzisto  de  la  bazilana  komunumo,  kiu  ŝajnas  ĝi  supervivis  la 
araban okupadon.
Dorse la Ikono de la Màrgana oni legas ankoraŭla jenan surskribon: Sacra haec imago 
anno post incarnatione 857 depicta venustante relapsa fuit a Lujsio Sozzi anno 1732 
novitas reformata" (Tiu sakra buildo, pentrita en la jaro 857 p.K., estante malnova ĝi 
estis refarita de Luizo Sozzi en la jaro 1732 kaj reportata en la antikva brilo).
Laŭ  la  legendo,  veselo  navigade  okcidenton,  puŝita  de  la  ŝtormo  rifuĝis  ŝirme 
Pantelleria.
La veselo, sin ŝirmita en Pantelleria,  estis sekvestrita de araboj,  kiuj  nun definitive 
kontrolis la insulon. Eble antaŭ malmulte ol la kapto de la veselo la kapitano sukcesis 
konfidi la sakran bildon al fiŝistoj kristanaj, kiuj troviĝis en la plaĝo. La ikono poste estis  
donita al bazilanaj monakoj. Ĉilastaj sekrete ĝin gardis almenaŭ ĝis 1123, dato kiam la 
Granda  Grafo  Roĝero  (Hauteville-la-Guichard,  Francio,  1031  ĉirkaŭ  -  Mileto,  Vibo 
Valentia,  22 junio 1101)  okupas stabile  Pantelleria-n kaj  je  la  reĝolando de Sicilio 
kostoj li konstruigas la bazilanan monasteron.
La legendo rakontas ke alvenita al Pantelleria la bildo estis ŝarĝita sur la dorso de 
azeno por esti transportata ĝis la urbeto, sed alvenita en kvartalon Màrgana la besto, 
kiu ĝin portis ne volis plu iri  antaŭen. Oni provis ĉiumaniere deloki la azenon, sed 
ĉilasta ne volis scii. Oni pensis do konstrui sanktejon ĝuste en la punkto kie la Madono 
volis  halti.  De tiam la  ikono alprenis  la  nomon  Madono de la  Màrgana;  la  nomo 
Màrgana  devenas  fakte  el  la  araba  lingvo  “marg”,  kampo  bone  kultivita,  do 
Protektantino de la kampoj.
Dum la  monato  de  oktobro  la  pentraĵo,  kiu  estis  en  la  preĝejeto  de  la  Màrgana,  
malaperis  por  esti  mistere  retrovita  en  la  Ĉefpreĝejo  de  Pantelleria.  Post  ses 
monatojn,  ĉe  la  fino  de  majo,  okazis  la  malon  kaj  la  pentraĵo  estis  retrovita  en 
Màrgana. Estis tiele ke laŭ la legendo iĝis devoteca kutimo la religia procesio,  kiu 
ankoraŭ hodiaŭ, la lastan dimanĉon de majo, ĝi lasas la Ĉefpreĝejon de Pantelleria 
Centro por supreniri, kun longa procesio, monteton en la sanktejo de la Màrgana. Dum 
la periodo de la navigado la Madono “munta” (supreniras) ĉe la alta monteto kaj de tie 
ŝi prigardas la raŭtojn kaj la vojaĝojn de la Pantelleria-aj maristoj.
La lastan dimanĉon de oktobro, la Madono revenis urbeton, sekvata de amado da 
fideluloj dankesprime.



23. - Pantelleria: Sankta Gaetano, Patrono  (7 aŭgusto).

   

Gaetano de Thiene (Vicenza, oktobro 1480 – Napolo, 7 aŭgusto 1547), presbiteriano, 
filo de Gasparo kaj de Maria da Porto. Li studis juron  ĉe la Universitato de Padovo kaj  
la 17an de julio 1504 li akiris la magistrecon pri juro. Malgraŭ registrita en la listo de 
advokatoj, Gaetano neniam praktikis tiun profesion, preferante sin adresi al la religia 
statuso. Li estis ordinita sacerdoto en 1506 kaj en 1524, kune kun Gian Petro Carafa, 
episkopo de Chieti kaj estonta papo Paŭlo IV (Capriglia Irpina, Avellino, 28 junio 1476 – 
Romo,  18  aŭgusto  1559),  fondis  la  Ordenon  de  la  regulaj  Kerikok  de  Teatinoj  (el  
Theate, latina nomo de Chieti). Gaetano antaŭenpuŝis bonfarojn kiel la Lombardejoj por 
kontraŭbatali  la  uzuron,  la  kadukulejojn,  la  hospitalojn  por  nekuracebluloj  kaj  li  sin 
dediĉis al la apostola agado inter la malriĉuloj.n
En 1671 li estis proklamita sanktulo de papo Klemento X (Romo, 13 julio 1590 – tie, 22 
julio 1676).
En kvartalo Scauri unu el la tri  parokoj de la insulo estas dediĉita al S. Gaetano, la 
sanktulo de la Providenco. La unuaj dokumentoj pri la preĝejo reiras al 1822, kie oni  
citas la Ĉefaltaron. En 1885 ĝi iĝas paroko. La preĝejo estis mastrumita de 1907 de la 
Frataro Jesuo kaj  Maria,  kiu  agas almenaŭ ĝis  1928.  Entute  la  preĝejo havas kvin 
altarojn,  du  dekstre  kaj  tri  maldekstre.  Je  ĝia  interno  oni  gardas  kvar  statuojn:  S.  
Gaetano,  S.  Jozego,  la  Senmakula  Virgulino  kaj  la  Dolora  Dipatrino.  La  kampanilo 
havas kvar sonorilojn fanditati en Recco en 1950.
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24. - Partanna: Sankta Vito Martiro, Patrono (15 junio).

    

                             

Vito, venerata ankaŭ kiel  S. Vito Martiro aŭ S. Vito de Lukanio (Mazaro de la Valo, 
Trapani, 286 – Lukanio, 15 junio 303), filo de Hila, nobela patricio kaj de Blanka, virta 
matrono devota al Kristo, ĉirkaŭ la jaro 286. Restita baldaŭ orfa je sia patrino, li havis 
kiel geedukistoj Modesto kaj Krescencia, je kristana kredo, kiuj lin baptis kaj edukis laŭ 
la kristanaj principoj. Tio vekis la furiozojn de la patro, kiu akuzis la filon al Valeriano,  
Prefekto de Sicilio. Li suferis torturojn kaj estis ĵetita en karcero ne malfonfesante sian 
kredon; li estus mirakle liberigita de anĝelo kaj estus irita, kune kun la doma edukisto  
Modesto kaj  la  nutristino Krescencia,  Lukanion por  daŭrigi  sian apostolecon.  Akirita 
ĉiam pli  famon ĉe la fidelularo, kondukita al  Romo, li  estus eĉ petita de imperiestro 
Diokleciano (Salona, Kroatio, 22 decembro 244 – Spalato, Kroatio, 3 decembro 311) 
sanigi  la  filon  de  epilepsio  sed,  farita  la  miraklon.  Diokleciano  impetis  kontraŭ  li, 
enprizonigigita kaj mortigi lin. Li estas prezentita kiel junilo, iafoje kun blanka koko, aŭ 
kun palmoĉambro de la martiriĝo.
La feŭda urbo Partanna, rilate al la aliaj centroj de la diocezo de Mazara de la Valo,  
estis la unua, kiu elektis S. Viton kiel Patrono de la urbeto ankoraŭ pli frue ol Mazara, 
naskiĝa urbo de la Sanktulo.
La Festotago, Transporto de la Statuo de la Sanktulo kaj de la Relikvoj de la Ĉefpreĝejo  
al la Preĝejo Sankta Blazo kaj Procesio.

Modesto kaj Krescenzia. La nuna Martirlibro Roma ne citas ilin, sed la tradicio ilin 
kunigas  kun  S.  Vito,  kies  majstro  estis  Modesto  kaj  Krescenzia  nutristino.  La  du 
enkondukis Vito-n al kristanismo kaj ĉilasta, ol malkonfesi antaŭ la patromsian kredon, 
fuĝisnkun ili al Lukanio, kie, en Carpaccio, ili suferis la martiriĝon. La kulto por Modesto 
kaj Krescenzia ests pli mal rapida ol tiu por S. Vito kaj certe sen historieco. Nune la 
korpo de S. Krescenzia estas en la baziliko S. Marteno en Magenta (Milano).



25. - Petrosino: Maria Tre Sankta de la Gracoj, Patronino (31 maggio).

    

    

Madono de la Gracoj estas unu el la nomoj per kiu la katolika Eklezio veneras Maria-n, 
la patrino de Jesuo, en la liturgia kulto kaj en la popola kompato.
La katolika Eklezio ne havas en sia liturgia jaro specifan feston por la Madono de la  
Gracoj: tiu titolo estas kunigita kun diversaj mariaj festoj laŭ la lokaj kutimoj kaj laŭ la  
historio de la unuopaj sanktejoj.
Multaj lokoj kunigas tiun titolon kun la tradicia dato de la festo de la Vizitado de Maria al  
Elizabeta, la 2an de julio aŭ la lastan tagon de la monato majo. Antikve la festo okazis 
la Paska lundo, poste ŝi estis ŝanĝita al la 2a de julio, kaj ankoraŭ hodiaŭ en ĉilasta  
dato oni daŭrigas festi en la plej parto en la lokoj kie estas venerata la Madono de la 
Gracoj.
La Ĉefpreĝejo de Petrosino,  konstruita  en 1745,  komence estis  pli  malgranda ol  la 
nuna,  sed ekde 1845 ĝi  estis  plivastigita  ĝis  alpreni  la  nunan aranĝon,  por  plibone 
plenumi la bezonojn de la plinombriga popolo.  Konfidita  al  franciskanoj,  de 1881 ĝi 
havas la parokajn funkciojn kun delego de la Ĉefpreĝejo de Marsala, kaj poste ĝi iĝis  
“Unua Paroko” ekstere Marsala.
La  fasado  kun  neogotika  portalo,  hodiaŭ  estas  riĉiĝita  per  mozaiko  prezentante  la 
Madono-n kun la Infano; la kampanilo estis refarita modernforme.



26. - Poggioreale: Sankta Antono de Padovo, Patrono (13 junio).

     

Antono de Padovo aŭ de Lisbono, sekulare Fernando Martins de Bulhões (Lisbono, 
15  aŭgusto  1195  –  Padovo,  13  junio  1231),  franciskano.  Unuenaskita  de  Marteno 
Alfonso de’ Buglioni, reĝkavaliro, kaj de Maria Terasia Taveira, baptita Fernando. En 
1210, dekkvinjara, li decidis eniri esti parto de la kanonikoj regulaj de la Sankta Kruco 
de la Abatejo S. Vincento el Lisbono. Li restis en la abatejo S. Vincento ĉirkaŭ du jarojn.  
Poste, preferonte pli koncentriĝon, obstaklita pro la oftaj vizitoj de amikoj kaj familianoj, 
li petis kaj obtenis la translokadon al la konvento Sankta Kruco en Koimbro, urbo tiam 
ĉefurbo de Portugalio. Komence kanoniko regula en Koimbro de 1210, poste de 1220 
franciskano laŭ la nomo Antono. Li vojaĝis multe, vivinte antaŭe en Portugalio do en 
Italio kaj en Francio. En 1221 li iris al la Generala Kapitulo en Asizo, kie li  vidis kaj 
aŭskultis persone sanktan Francisko el Asizo. Li estis dotita per granda humileco, sed 
ankaŭ per granda saĝeco kaj kulturo, por liaj lertaj dotoj kiel predikanto. Dum la dua 
duono de 1222 la franciskana komunumo alvalis por ĉeesti en la sacerdotaj ordinoj en 
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la ĉefpreĝejo de Forlì. Pri la prediko de Antono atingis sciigon al ĉefoj en Asizo, kiuj lin  
revokis al la predikado. Antono ekvojaĝis kaj ekprediki, jam konata laŭ la nomo Antono 
el  Forlì.  En 1228 Antono revenis  Padovon.  Turmentata de malsanoj,  iafoje  li  trovis 
malfacile ankaŭ nur promeni. Li kunsentis retiriĝi por konvalesko en la konvento Sankta 
Maria Mater Domini. En junio 1231, malmultaj tagoj antaŭ lia forpaso, Antono restadis 
en Kamposanpiero por metida periodo kaj ripozo. La 13an de junio 1231 li sin sentis 
ekmanki kaj komprenante ke ne restis al li multe vivi, li petis esti portata Padovon kie li  
deziris forpasi. Li estis transportita al Padovo sur agrara ĉaro tirita per bovoj (la dudek 
kilometroj de la romia vojo hodiaŭ estas nomita vojo “de la Sanktulo”). Ĉe la vido de la 
muregoj la grupo renkontis fraton Vinotto, kiu, vidante liajn gravajn sanstatojn, konsilis 
halti en Arcella, en la hospico apud la monaĥinejo de Klaraminoj. En la konvento de 
Arcella  kunfratoj  kuŝigis  Antonon  teren.  Recevita  la  sanktoleado  de  malsanuloj,  li  
aŭskultis la kunfratojn kanti la marian himnon de li preferata, “Ho glora Domina”, kaj, 
dirite la vortojn Video Dominum meum (Mi vidis  mian Sinjoron), li forpasis. Oni dediĉis 
al  li  la  grandan Bazilikon en Padovo;  kaj  la  baziliko   kaj  S.  Antono en urbo estas 
komune nomataj “la Sanktulo”. Lia naskiĝtago oni transiĝis al ni de la tradicio, kaj li festo 
estas la 13an de junio, tago de lia forpaso; en Padovo, okaze de la datreveno, estas 
granda  kaj  sentata  procesio.  Papo  Gregorio  IX  (Anagni,  Frosinone,  1170  ĉirkaŭ  – 
Romo, 22 aŭgusto 1241), konsidere al la amaso da mirakloj al li atribuitaj, lin kanonizis  
post nur unu jaron de la forpaso (30 majo 1232) kaj en 1946 Pio XII (Romo, 2 marto 
1876 – Kastel Gandolfo, Romo, 9 oktobro 1958) levis sanktan Antono inter la Doktoroj 
de la katolika Eklezio. Li estas prezentita kun franciskana vesto, kun libro, la blanka lilio, 
simbolo de la virgeco kaj la Infano memore al vizio.



27. - Salaparuta: Sankta Jozefo, Patrono (19 marto).

              
              Guido Reni, Sankta Jozefo kaj la infano Jesuo (1635)

Jozefo, laŭ la Nova Testamento, estas la edzo de Maria kaj la rolanta kiel patro de 
Jesuo, kaj en la Biblio li estas difinita kiel homo justa. La malmultaj sciigoj, kiujn oni  
scias pri  S. Jozefo estas en la Evangelioj  laŭ Mateo kaj Luko. Naskita en Nazareto 
(origina urbo) aŭ en Betlehemo (patrio de David). Posteulo de reĝo Davido (Betlehemo, 
Palestino, 1040 a.K. ĉirkaŭ – Jerusalemo, Israelo, 970 a.K. ĉirkaŭ), praktikis metion kiel 
lignaĵisto. Fianĉo de Maria, kiam li sciiĝis ke ŝi estis graveda, li decidis ne repudii ŝin 
post kiam anĝelo aperis en lia sonĝo. Ĉiam songante, post la naskiĝo de Jesuo, anĝelo 
lin instigis fuĝi Egiption por salvi la Infanon de la persekuto de Herodo (73 a.K. – 4 a.K.). 
Post la forpaso de la reĝo li revenis Nazareton kaj tie li restis ĝis la fino de lia vivo. S. 
Jozefo, Maria kaj Jesuo infano estas ankaŭ ope rekonataj kiel la Sankta Familio. Ne 
estas restaĵoj de S. Jozefo, malgraŭ iu urbo ŝajnas havi ion pri li. En 1621 Gregorio XV 
(Bolonjo, 9 januaro 1554 – Romo, 8 julio 1623) deklaris precepta la feston de S. Jozefo 
kaj la 8an de decembro 1870 papo Pio IX (Senigallio, Ankono, 13 majo 1792 – Romo, 7 
februaro 1878) deklaris S. Jozefon patrono de la katolika Eklezio. Li estas prezentita 
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kun Jesuo Infano (enbrake), la bastono florita, la lilio, la azeno, la iloj de la lignaĵisto. Lia  
festo oni celebras ankau la 1an de majo (S. Jozefo laboristo).
En Salaparuta, honore al sankta Jozefo, estas pretigitajtradiciajn altarojn, en la privataj  
domoj, por liberigi de voto, la “prummissione” (promeso).
La altaroj estas faritaj per littuokoj broditaj kaj belegitaj per laŭro, oranĝoj, citronoj, lokaj 
citrusoj kaj tipaj pladoj kiel la “cucciddati” (panoj rondaj) kaj la pastfolioj plene de figoj, 
nomataj “squartucciati”, modlitaj kapable kaj majstrece de la virinoj de la urbo.
La 18an al visitantoj oni oferas dolĉaĵojn, panojn kun kikeroj kaj kiu ĝin ricevas ne devas  
laŭ tradicio diri dankon, ĉar “la donaco estas devo al la gasto”.
El la tipaj dolĉaĵoj de la festo S. Jozefo, elstaras la pignolata (tipa dolĉaĵo).
La 19an oni elektas tri malriĉulojn por ĉiu altaro, kiu reprezentas la sakran familion, al 
kiu  donaci  tagmanĝon  ĉefe  el  senbuljona  pastaĵo,  kun  tomata  saŭco,  brokoloj, 
asparagoj, fenkoleto kaj panmolo rostetita. Kio restas estas oferota al najbaroj kaj al  
parencoj.
De 1977 sankta Jozefo estas la patrono de Salaparuta.



28. - Salemi: Sankta Nikolao de Bari, Patrono (6 dicembre).

     

   

       

Nikolao de Bari, konata ankaŭ kiel  S. Nikolao de Myra (Patara de Licia, Turkio, 15 
marto 270 – Myra, hodiaŭ Demre, Turkio, 6 decembro 343), episkopo. Filo de Epifanio 
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kaj Johana, kiuj estis bonstataj, li estas konata ankaŭ ekstere la kristana mondo ĉar lia  
personeco naskis la miton de S. Klaus, konata en Italio kiel Paĉjo Kristnasko. Kreskita 
en  medio  je  kristana  kredo,  li  perdis  trofrue  la  gepatrojn  pro  la  pesto.  Li  iĝis  tiele 
heredanto de riĉa havaĵo,  kiun li  disdonis al  malriĉuloj  kaj  tial  memorita kiel  granda 
bonfaranto. Poste li lasis lian naskiĝan urbon kaj transloĝiĝis al Myra kie li estis ordinita  
sacerdoto. Post la forpaso de la metropolita episkopo de Myra, li estis aklamita de la 
popolo  kiel  nova  episkopo.  Enprizonigita  kaj  ekzilita  en  305  dum  la  persekuto  de 
Diokleciano (Salona, Kroatio, 22 decembro 244 – Spalato, Kroatio, 3 decembro 311), 
poste li estis liberigita de Konstanteno (Naissus, Serbio, 27 februaro 274 – Nikomedio,  
Turkio,  22  majo  337)  en  313  kaj  li  reprenis  la  apostolan  servon.  Li  forpasis  en  la  
monaĥejo de Sion. Liaj restaĵoj estis garditas en la katedralo de Myra ĝis 1087. Kiam 
Myra falis en muzulmanan manojn, Bari’a-ekspedicio je 62 maristoj atingis Mira-n kaj 
alproksimiĝis al si je ĉirkaŭ la duonon de la skeleto de Nikolao, kiu alvenis al Bari la 9an 
de majo 1087. Li estas festata la 6an de decembro kaj la 9an de majo.
Laŭ la tradicio, la elekto de S. Nikolao kiel patrono de Salemi rilatas malgajan periodon 
de la urbo. La soldatoj de Karlo D’Angiò (Parizo, 21 marto 1226 – Foggia, 7 januaro 
1285),  reveninte  de  la  ekspedicio  de  Tunizo,  elŝipigĝitaj  en  Trapani,  disvastigis  la 
morbon en la tutan ĉirkaŭan teritorion kaj precipe en tiun de Salemi. Ĝi rakontas ke la 
pesto finis pro propretado de la Rozaria Virgulino, portita procesie de de la malmultaj  
Salemi-anoj pretervivintoj, de Kalatafimi ĝis Salemi kaj lokita en la katedralo.
Salemi-anoj,  rekonstruita  ilian  urbon  duondetruita  de  la  militoj  inter  Angiò-anoj  kaj  
Aragono-anoj  batalitaj  en  ilia  teritorio,  timemaj  ke  alia  terura  plago  perturbo  ilian 
trankvilecon kaj  povu iel  damaĝinla  rikoltojn  de unu el  la  grundoj  pli  fekunda en la 
Okcidenta Sicilio, ĉirkaŭ la jaro 1290 ili prezentis al la Sankta Patro Nikolao IV (Lisciano, 
Ascoli Piceno, 30 septembro 1227 – Romo, 4 aprilo 1292) la humilan peton por Sankta 
patrono al ilia urbo, tiel kiel oni jam ĝuis kelkaj urboj de la regno kiel Sirakuzo, Katanio,  
Palermo. La peto estis  akceptita  sed la Papo volis,  ke estu la urbo mem elekti  lin. 
Salemi-anoj,  por  ne  rezultigi  neoportunajn  preferojn,  decidis  lotumi  la  nomon de  la 
sanktulo.  Ili  skribis  sur  paparpecoj  la  nomojn  de  multaj  sanktuloj,  ilin  enmetis  en 
malgrandan skatolon kaj decidis, ke la unua nomo de la sanktulo lotumota estu tiu de 
ilia Patrono. En la ĉeesto de la tiamaj ĵurianoj estis lotumita la nomo de Sankta Nikolao  
el Bari, eble elreviĝintaj pri tiu elekto, ili ripetis la lotumado kaj je aliaj dufoje ĉiam estis 
eltirita la nomo de la glora Episkopo el Myra. Al Sankta Nikolao, en 1340, estis dediĉita  
la  Ĉefpreĝejon  kaj  en  unu  altaro,  eble  anstataŭ  antikva  ikono,  poste  estis  lokota 
marmoran statuon de la Sanktulo.



29.  -  Salemi:  Maria  Tre  Sankta  Senmakula,  Ĉiela  Patronino  kaj  Protektantino  (8 
decembro).

     

    

La patronaj  festoj  de Salemi  estas tre  sentitaj:  la  6an de decembro,  honore al  S. 
Nikolao el Bari, de 1290 Patrono kaj Protektanto de la Urbo, kaj la 8an de decembro 
honore al la Venerata Protektantino Maria Tre Sankta Senmakula.
La  maria  kulto  en  Salemi  atingas  ĝian  kulminon  la  7an  de  decembro,  kiam  oni  
celebras  per  procesio  tiun  7an  de  decembro  1740,  kiu  vidis  alveni  el  Palermo la 
statuon de la Madono iĝata trezoro de la Salemi-aj fideluloj.
Dum la 7an de decembro okazas la lokadon de la oraĵoj: la bildo de la Madono estas 
ornamata per la votoferoj el masiva oro kaj arĝento de la Salemi-aj fideluloj, kiuj vidas la  
lumon nur dum tiu speciala tago de la jaro.
La  8an  de  decembro  oni  festas,  fine,  alian  religian  celebradon,  kiu  enhavas  alian 
procesion, kiu kuntrenas la tutan Salemi, kiu kunvenas por honori la Virgulinon memore 
al  1840, kiam la urbestro mobilizis la tutajn 32 olivmueliloj,  kiuj  estis en Salemi por  
elteni, per ilia kontribuaĵon, la elspezon de la festo.
Dum la procesio marŝas muzika bando, kiu akompanas la statuon al la centra pordego 
de Salemi, kie ĝi estas akceptata per la kanto de Ave Maria de Schubert.
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30. - San Vito Lo Capo: Sankta Vito Martiro, Patrono (15 junio).

   

   

Vito, venerata ankaŭ kiel  S. Vito Martiro aŭ S. Vito de Lukanio (Mazaro de la Valo, 
Trapani, 286 – Lukanio, 15 junio 303), filo de Hila, nobela patricio kaj de Blanka, virta 
matrono devota al Kristo, ĉirkaŭ la jaro 286. Restita baldaŭ orfa je sia patrino, li havis 
kiel geedukistoj Modesto kaj Krescenzia, je kristana kredo, kiuj lin baptis kaj edukis laŭ 
la kristanaj principoj. Tio vekis la furiozojn de la patro, kiu akuzis la filon al Valeriano,  
Prefekto de Sicilio. Li suferis torturojn kaj estis ĵetita en karcero ne malfonfesante sian 
kredon; li estus mirakle liberigita de anĝelo kaj estus irita, kune kun la doma edukisto  
Modesto kaj  la  nutristino Krescenzia,  Lukanion por  daŭrigi  sian apostolecon.  Akirita 
ĉiam pli  famon ĉe la fidelularo, kondukita al  Romo, li  estus eĉ petita de imperiestro 
Diokleciano (Salona, Kroatio, 22 decembro 244 – Spalato, Kroatio, 3 decembro 311) 
sanigi  la  filon  de  epilepsio  sed,  farita  la  miraklon.  Diokleciano  impetis  kontraŭ  li, 
enprizonigigita kaj mortigi lin. Li estas prezentita kiel junilo, iafoje kun blanka koko, aŭ 
kun palmoĉambro de la martiriĝo.
Granda amo kaj granda devoteco ligas la maristaron de la urbeto Sankta Vito Lo Capo 
al la Patrono.
Ĉe la malheliĝo de la 15a de junio, la ŝipoj en rodo en la haveno de Sankta Vito iras 
maron por akcepti feste la ŝipeton, kiu transportas la junan Vito, lian edukiston Modesto 
kaj la nutristino Krescenzia. Elŝipigo de la Sanktulo, saluto de la barkoj de la devotaj 
fiŝistoj per la sono de iliaj sirenoj kaj ĵeto de raketoj.
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Je  malfrue  vespero  la  pitoreska  procesio  serpentas  tra  la  stratoj  de  la  urbeto 
akompanata de la devotuloj al la Sanktulo. 
La statuo al la Sanktulo revestita per la insignoj – la krono (la premio de Dio), la palmo  
(la venko de la martiriĝo), la kruco (la forto de la kredo) kaj la mantelo de la votoferoj de  
la  devotuloj  (ilia  devoteco)  –  estas  portata  ŝursultre  de  la  devotaj  portantoj  al  la 
Sanktulo.
S. Vito en ĝia sanktejo ĉe Capo (Kabo) estas fakte preĝe alvokata de ĉiuj urbetoj de la 
golfo de Castellammare, de la Trapani-a urbetoj,  de Erice, de la Valo de Belice, de 
Partinico kaj de la Palermo-a kaj de aliaj malproksimaj sono de Sicilio. Ĉe la enirejo de 
la urbeto la Urbestro donas la ŝlosilojn de la Komunumo por renovigi tiun ligon inter la  
urba komunumo kaj la Sanktulo. Poste komenciĝas la solena malsupreniro tra la strato 
granda ĝis la Sanktejo.

Modesto kaj Krescenzia. La nuna Martirlibro Roma ne citas ilin, sed la tradicio ilin 
kunigas  kun  S.  Vito,  kies  majstro  estis  Modesto  kaj  Krescenzia  nutristino.  La  du 
enkondukis Vito-n al kristanismo kaj ĉilasta, ol malkonfesi antaŭ la patromsian kredon, 
fuĝisnkun ili al Lukanio, kie, en Carpaccio, ili suferis la martiriĝon. La kulto por Modesto 
kaj Krescenzia ests pli mal rapida ol tiu por S. Vito kaj certe sen historieco. Nune la 
korpo de S. Krescenzia estas en la baziliko S. Marteno en Magenta (Milano).



31. - Santa Ninfa: Sankta Ninfa, Patronino (12 novembro).

          

Ninfa (Palermo, … - Porto, Ostia, Latio, 10 novembro 316) estus filino de Aŭreliano,  
prefekto de Palermo en la tempo de Konstanteno (Naissus, Serbio, 27 februaro 274 – 
Nikomedio, Turkio, 22 majo 337). Pri la konvertiĝo de Ninfa al kristanismo estis decida 
la  renkontiĝo  kaj  la  vizitado  de  la  Palermo-a  episkopo,  Mamiliano  (Palermo,  … - 
Montekristo, 15 septembro 460). La patro klopodis ĉiamaniere rezignigi la filinon pri la 
nova religio, eĉ li arestigis Mamiliano-n kun aliaj ducent kristanoj kaj ilin submetis al  
torturoj. Ĉar ĉiu provo ne sukcesis, li enkarcerigis ilin, sed anĝelo liberigis ilin kaj ilin  
kondukin al marbordo, kie ili trovi spreta ŝipon por debordiĝi. Ili sin adresis norden kaj  
marveturis ĝis la  insulo de la  Giglio (Grosseto,  Toskanio),  kie  ili  restadis  kelke da 
tempo preĝe kaj solece.
La deziro viziti la tombon de apostoloj Petro kaj Paŭlo emigis ilin atingi la urbon Romo,  
kie Mamiliano forpasis tuj  poste li  realigis sian deziron kaj  Ninfa lin enterigis ĉe la  
maro, ju unu mejlon de loko nomata Bucina.
Unu jaron poste, ĝuste la 10an de novembro, post longa periodo je malfacilaĵoj, ankaŭ 
Ninfa forpasis kaj ŝi estis enterigita en kripto, ĉiam en Bucina.
La unuaj sciigoj pri S. Ninfa reiras al papa dokumento de papo Leono IV (Romo, … -  
tie, 17 julio 855), kiu citas la preĝejon de la beata Ninfa martirino, en la urbo Porto. 
Poste, en 1113, la relikvoj de la Sanktulino estis lokitaj en la romaj preĝejoj S. Tritone 
en Placo Fiammetta, S. Krisogono (1123) kaj en la katedralo de Palestrina (1116). Ĝis 
1593, ŝia kapo estis venerita en la roma preĝejo S. Maria en Monticelli, kie ĝi estis  
portita en 1098, dum la papregado de Urbano II (Châtillon-sur-Marne, Francio,, 28 julio 
1040 ĉirkaŭ – Romo, 29 julio 1099).
La venerado por la Sanktulino disvastigis Suden kaj la 5an de septembro la arĝenta 
urno enhavante la kapon de la Sanktulino alvenis al Palermo, ŝia naskiĝa urbo. La  
relikvo estis akceptita solene de la urba Senato antaŭ esti lokota sub la altaron de la 
katedralo  de  Palermo.  La  transporto  de  la  urbo,  de  la  roma preĝejo  S.  Maria  en 
Monticelli al la naskiĝa urbo, ebligis dank’al la aktiva ago kiel paciganto, kiun Grafino 
de Olivares sukcesis plenumi ĉe Vatikano.
Salemi  havas tiun  nomon laŭ  la  volo  de  la  fondinto,  barono  Luizo  Arias  Giardina 
(1605), devota al la Sanktulino.
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32. - Valderice: Kristo Reĝo, Patrono (1a dimanĉo de aŭgusto).

                                                                                                                                 

La Preĝejo Kristo Reĝo estas moderna preĝejo, kung randa navo kaj grandaj ejoj por 
la sakristio kaj la preĝloko. La kampanilo enhavas tri sonorilojn deveninte de Erice kaj 
Trapani.  La plej  antikva ek  tiuj  sonoriloj  originas el  la  preĝejo  Granda Abatejo  de 
Trapani, dum la aliaj du estis donacitaj de la preĝejoj S. Dominico kaj S. Antono de 
Erice. La Preĝejo Kristo Reĝo estis malfermita al kulto dum la jaro 1933.



33. - Vita: Sankta Vito Martiro, Patrono (15 junio).

    

 
                     

Vito, venerata ankaŭ kiel  S. Vito Martiro aŭ S. Vito de Lukanio (Mazaro de la Valo, 
Trapani, 286 – Lukanio, 15 junio 303), filo de Hila, nobela patricio kaj de Blanka, virta 
matrono devota al Kristo, ĉirkaŭ la jaro 286. Restita baldaŭ orfa je sia patrino, li havis 
kiel geedukistoj Modesto kaj Krescenzia, je kristana kredo, kiuj lin baptis kaj edukis laŭ 
la kristanaj principoj. Tio vekis la furiozojn de la patro, kiu akuzis la filon al Valeriano,  
Prefekto de Sicilio. Li suferis torturojn kaj estis ĵetita en karcero ne malfonfesante sian 
kredon; li estus mirakle liberigita de anĝelo kaj estus irita, kune kun la doma edukisto  
Modesto kaj  la  nutristino Krescenzia,  Lukanion por  daŭrigi  sian apostolecon.  Akirita 
ĉiam pli  famon ĉe la fidelularo, kondukita al  Romo, li  estus eĉ petita de imperiestro 
Diokleciano (Salona, Kroatio, 22 decembro 244 – Spalato, Kroatio, 3 decembro 311) 
sanigi  la  filon  de  epilepsio  sed,  farita  la  miraklon.  Diokleciano  impetis  kontraŭ  li, 
enprizonigigita kaj mortigi lin. 
Li  estas  prezentita  kiel  junilo,  iafoje  kun  blanka  koko,  aŭ  kun  palmoĉambro  de  la 
martiriĝo.
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Modesto kaj Krescenzia. La nuna Martirlibro Roma ne citas ilin, sed la tradicio ilin 
kunigas  kun  S.  Vito,  kies  majstro  estis  Modesto  kaj  Krescenzia  nutristino.  La  du 
enkondukis Vito-n al kristanismo kaj ĉilasta, ol malkonfesi antaŭ la patromsian kredon, 
fuĝisnkun ili al Lukanio, kie, en Carpaccio, ili suferis la martiriĝon. La kulto por Modesto 
kaj Krescenzia ests pli mal rapida ol tiu por S. Vito kaj certe sen historieco. Nune la 
korpo de S. Krescenzia estas en la baziliko S. Marteno en Magenta (Milano).



34. - Vita: Madono de Tagliavia, Patronino (Tago de la Ĉieliro).

    

    



Tre sentata estas, en la urbeto Vita kaj en la najbaraj komunumoj, la devotecon al la  
Madono el Tagliavia, kiu estas nenio krom la Rozaria Madono.
La originoj de tiu devoteco reiras al la pasinta jarcento kiam, koincide de la Ĉielirfesto, 
la kamparanoj kaj la massari  (klaso-anoj)  de Vita kondukis la proprajn bestojn al  la 
Sanktejo de Tagliavia (ĉe Corleone), por doni la benon al la bestoj, kiu tie okazis.
Sed la devoteco iĝis grandioza sekve de miraklo havita de iu Perricone Jozefo, kiu, 
saniĝita paralizita brako, li konstruis al la Madono el Tagliavia veran kapelon. Tiu poste 
estis pliigita, ĝis rezultigi la nunan preĝejon de Tagliavia.
De la jarcentfino komenciĝis en Vita grandajn religiajn celebradojn, kiuj kulminas per la 
defilado de la Ĉaro kaj de la Kavalkado.



NOMLISTO
(Laŭ la itala)

ABBATE (Famiglia), 2
ABBATE, Benedetto, 2
ABBAZIA di S. Vincenzo (Lisbona), 26
AMODEO di Savoia, 9
ANDUXAR, Mons. Giuseppe Ludovico, 20
ANGIOINI, 28
ANTONIO da Forlì (vidu S. Antonio di Padova)
ARAGONESI, 28
AURELIANO (Padre di S. Ninfa), 31

BABBO NATALE, 28
BAGNASCO, Rosario (Scultore), 5
BASILICA di S. Antonio (Padova), 26
BASILICA di S. Martino (Magenta), 8, 18, 24, 30, 33
BEATA Vergine Maria del Monte Carmelo, 5
BELLANCA, Giuseppe, 2
BENEDETTO XIV (Papa), 20
BIANCA (Madre di S. Vito), 8, 18, 24, 30, 33
BONAIUTO, Vincenzo (Argentiere), 2
BUGLIONI, Martino Alfonso de’, 26

CALLISTO III (Papa), 2
CAMPIONI, conte -, 1
CANONICI Regolari della Santa Croce, 26
CARAFA, Mons. Gian Pietro (vidu PAOLO IV)
CARLO V, 1
CARLO VIII, 3, 17
CARLO d’Angiò, 28
CARMELITANI (Frati), 1
CHIESA dei Carmelitani (vidu SANTUARIO dell’Annunziata)
CHIESA del SS. Crocifisso (Favignana), 13
CHIESA della Badia Grande (Trapani), 32
CHIESA della Madonna di Fatima (Pianoneve), 5
CHIESA di Cristo Re (Trapani), 32
CHIESA di S. Antonio (Erice), 32
CHIESA di S. Biagio (Partanna), 24
CHIESA di S. Caterina (Calatafimi Segesta), 6
CHIESA di S. Crisogono (Roma), 31
CHIESA di S. Cristina (Bolsena), 21
CHIESA di S. Domenico (Erice), 32
CHIESA di S, Giovanni Battista (Castelvetrano), 10
CHIESA di S. Giovanni Battista (Marsala), 16
CHIESA di S. Lorenzo (Cattedrale, Trapani), 1, 2
CHIESA di S. Maria (Monticelli), 31
CHIESA di S. Maria Maggiore (Roma), 21
CHIESA di S. Paolo e Bartolomeo (Alcamo), 4
CHIESA di S. Trifone (Roma), 31
CHIESA di S. Vito (Campobello di Mazara), 8
CLEMENTE X (Papa), 23
COLLEGIATA di S. Maria (Roma), 20
CONFRATERNITA di Gesù e Maria, 23
CONVENTO di Santa Croce (Coimbra), 26



CONVENTO di S. Maria Mater Domini (Padova), 26
COSTANTINO (Imperatore), 28, 31

DAVIDE (Re, David), 27
DE ROSSI, Giovanni Battista, 21
DIOCLEZIANO, 8, 18, 24, 28, 30, 33
DUOMO di S. Nicola (Salemi), 28

ELISABETTA (Madre di S. Giovanni), 10, 25
EPIFANIO (Padre di S. Nicola), 28
ERODE Antipa, 10, 27
ERODIADE, 10

FILIPPO (Ex marito di Erodiade), 10
FILIPPO V di Spagna, 9
FLAVIO Claudio Giuliano, 2

GAGINI, Antonello (Scultore), 10
GASPARO (Padre di S. Gaetano), 23
GESU’, 4, 27
GIARDINA, Barone Luigi Arias, 31
GIOVANNA (Madre di S. Nicola), 28
GUADAGNI, - (Cardinale), 20
GREGORIO IX (Papa) 26
GREGORIO XV (Papa), 27
GUERCINO (Cavaliere Templaro), 1
GUZMAN de Albadalista, conte Diego Henriquez y (Viceré di Sicilia), 1

HILA (Padre di S. Vito), 8, 18, 24, 30, 33

LEONE IV (Papa), 31
LUIGI XI, 3, 17

MADONNA Addolorata, 23
MADONNA del Rosario, 28, 34
MADONNA della Cava, 15
MADONNA della Màrgana, 22
MADONNA delle Grazie, 25
MADONNA di Custonaci, 11, 12
MADONNA di Tagliavia (vidu MADONNA del Rosario)
MADONNA di Trapani, 1
MADONNA Fonte della Misericordia (vidu MARIA SS. dei Miracoli)
MAJO (Famiglia), 10
MAMILIANO, Mons. -, 31
MARIA (Madre di Gesù), 10, 25, 27
MARIA SS. dei Miracoli, 4
MARIA SS. di Giubino, 7
MARIA SS. del Soccorso, 9
MARIA SS. Immacolata, 23, 29



MARTINIS de Bulhões, Fernando (vidu S. Antonio)
MASSENZIO (Imperatore), 19
MONASTERO delle Clarisse (Arcella), 26

NICOLO’ IV (Papa), 28

OLIVARES, Contessa d’, 31
ORDINE degli Eremiti Agostiniani, 15
ORDINE dei Chierici Regolari dei Teatini, 23
ORDINE del Carmelo, 2, 5

PALIZZI, Giovanna, 2
PAOLO IV (Papa), 23
PAPE’, Mons. Ugo, 8
PERRICONE, Giuseppe, 34
PIO IX (Papa), 27
PIO XII (Papa), 26
PISANO, Nino (Scultore), 1
PORTO, Maria da (Madre di S. Gaetano), 23

RUGGERO I d’Altavilla, il Gran Conte, 22

SALOME’, 10
SAN FORTUNATO, 20
SAN FRANCESCO d’Assisi, 26
SAN FRANCESCO di Paola, 3, 17, 25
SAN GABRIELE Arcangelo, 10
SAN GAETANO, 23
SAN GIOVANNI Battista, 10, 16
SAN GIOVANNI Decollato  (vidu S. GIOVANNI Battista)
SAN GIUSEPPE, 23, 27
SAN LUCA (Evangelista), 27
SAN MATTEO (Evangelista), 27
SAN MODESTO, 8, 18, 24, 30, 33
SAN NICOLA, 28, 29
SAN PAOLO, 31
SAN PIETRO, 31
SAN ROCCO, 14
SAN VITO, 8, 18, 24, 30, 33
SANT’ALBERTO, 1, 2
SANT’ANTONIO di Padova, 26
SANTA CATERINA d’Alessandria, 19
SANTA CATERINA della Ruota (vidu S. CATERINA d’Alessandria)
SANTA CLAUS, 28
SANTA CRESCENZA, 8, 18, 24, 30, 33
SANTA CRISTINA, 21
SANTA NINFA, 31
SANTUARIO dell’Annunziata (Trapani), 1, 2
SANTUARIO della Màrgana (Pantelleria), 22
SANTUARIO di S. Vito (S. Vito Lo Capo), 30
SANTUARIO di Tagliavia (Corleone), 34
SANTUARIO Madonna dei Miracoli (Alcamo), 4



SANTUARIO Madonna della Cava (Porticella), 15
SANTUARIO Madonna di Giubino (Calatafimi Segesta), 7
SAVINA, padre Leonardo, 15
SCHUBERT, Franz, 29
SISTO IV (Papa), 2
SOZZI, Luigi (Pittore), 22
SS. CROCIFISSO, 4, 6, 13
STOCK, Simone, 5

TAVEIRA, Maria Tarasia, 26
TOMBE di S. Callisto (Roma), 20
TUMBARELLO, Michele (Argentiere), 2

UNIVERSITA’ di Padova, 23
URBANO (Padre di S. Cristina), 21
URBANO II (Papa), 31

VALERIANO, 8, 18, 24, 30, 33
VEGA, don Fernando, 4
VINOTTO (Frate), 26

ZACCARIA (Padre di S. Giovanni), 10



Trapani: panoramo

Nia Sinjorino de la Espero
Patronino de la esperantistoj



                                                                                                              

Jakobeto Martinez naskiĝinta en Trapani la 7an de januaro 1949, eklernis Esperanton kiam, en la jaro 1965,  
prof. Nunzjo Parisi, lia instruisto pri Taipado ĉe la Ŝtata Komerca Instituo Profesia  kaj Estro de la Esperanta 
Katedro  de  Trapani,  gvidis  unagradan  kurson  informacele  ĉe  la  Klasika  Liceo  “Leonardo  Ximenes”  de 
Trapani.
En Udino ekde la jaro 1969 kiel Artileria Suboficiro, li reprenis la 9an de novembro 1981 la studadon de la  
Internacia Lingvo partoprenante en la 2agrada kurso ĉe la Udine’a grupo Nova Espero Friuli, ĵus fondita, kaj  
tuj li integriĝis en la interna vivo de la sama grupo, supreninte la taskon kiel Kasisto kaj poste Sekretario, 
partoprenante en la aktivecoj kja gvidante kursojn.  
En la jaro 1992 li sukcesis en la 3agrada ekzameno por instrui Esperanton kaj en la jaro 1996, okaze de la  
kunveno en Feraro (65a Itala Esperanto-Kongreso, 24 - 30 aŭgusto), oni nomumis lin “Ordinara Membro” de 
la Itala Esperanto-Instituto. De  la jaro 2001 li estas Estro de la Udine’a Esperanto-Katedro.
Krom esti en korespondado kun multe da eksterlandaj geesperantistoj, li klopodis pri la serĉado de la italaj  
Z.E.O.-j favore de s.ro Raymondo Borè de Chambéry.
Plie li klopodis por ordigi kaj inventari la esperantan bibliotecon, kiu estis en la Paulet-a kelo (ĉirkaŭ 3.500 
volumoj el ĉirkaŭ 500 verkoj), kaj ordigi la korespondaĵon de kav. Paolet.
Liaj artikolojn estas eldonitaj sur la revuo “Ĉirkoli Aziendali” - Firmaj Kluboj de la Fervojista Postlaboro de 
Udino (nun “Cronaca e Cultura” - Kronako kaj Kulturo, Revuo de la Asocio D.L.F. de Udino). 
Memorante siajn originojn, li klopodis pri la kompilado de skriboj pri Trapani kaj Sicilio, analoge al tiuj pri  
Udino kaj Friulo.

Li kompilis: 
- Biografiaj sciigoj pri Stefano kaj Nikolao La Kolla - Sciigoj pri la Grupo Siĉilja Esperanto-Klubo “Stefano La 

Kolla” (1987); 
- Pastro Jakobo Biankini kaj Esperanto kune kun prof. Johano Strasiotto (2005); 
- Cent jaroj de Esperanto en Triesto, kune kun la T.E.A. (2008).

Plie li kompilis: 
- Esperantismo en Friulo (ne eldonita); 
- Esperantismo en Sicilio (ne eldonita); 
- Monumentoj kaj memorŝtonoj en la urbo Udino kun biografiaj kaj historiaj sciigoj (ne eldonita); 
- Monumentoj kaj memorŝtonoj en la urbo Trapani kun biografiaj kaj historiaj sciigoj (ne eldonita); 
- Palacoj en la urbo Udino kun mallongaj priskribaj sciigoj (ne eldonita); 
- Palacoj en la urbo Trapani kun mallongaj priskribaj sciigoj (ne eldonita); 
- Preĝejoj en la urbo Udino kun mallongaj priskribaj sciigoj (ne eldonita); 
- Preĝejoj en la urbo Trapani kun mallongaj priskribaj sciigoj (ne eldonita); 
- Monumentoj kaj memorŝtonoj dediĉitaj al opero en Italio (ne eldonita); 
- Filatelio kaj Opero en Italio (ne eldonita);
- Sanktaj Patronoj de la Komunomoj de la Provinco Udino (ne eldonita).

En la libro Cent Udine’anoj rakontas 3 de Mario Blasoni (La Nuova Base Eldonejo, Udino, 2007, paĝoj 61 – 
63) estas raportita la artikolo aperita sur “Messaggero Veneto” de la 11a de julio 2005.


