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ANTAŬPAROLO

Ne ofte oni okazas halti kaj admiri kaj viziti preĝejojn kaj pensi pri tiuj niaj artistoj, kiuj donis
prestiĝon al la urbo. Nomoj pri artistoj ne ĉiam lernitaj en la lernejo kaj malfacile niaj pensoj,
okupitaj de la ĉiutagaj necesoj, igis nin scivolaj por koni almenaŭ pri kiu temas.
Nia urbo estas riĉa je artaĵoj kaj ĉi tiu skribo estas nur rimedo por ke udinanoj, sen esti surloke,
povu admiri ilin kaj zorgu pri la artaj riĉaĵoj, kiuj ilin ĉirkaŭas.
La skribo rilatas precipe la eksteran parton pri ĉiu preĝejo, pri kiu estas skribitaj, por kono je
ĝenerala karaktero, sciigojn kiel provizo de la bildoj.
Mi dankas pastron Nello Marcuzzi (Markucci) pri la tradukoj el la latina.
Ĉi tiu skribo estas je kompletigo de alia laboro titolita Monumentoj kaj memorŝtonoj en la urbo
Udino kun biografiaj kaj historiaj sciigoj kaj Palacoj en la urbo Udino kun mallongaj priskibaj
sciigoj.

Jakobeto Martinez

GLOSARO
(Vortaro “Lo Zingarelli 1998”)
ABSIDO

Parto de la kristana preĝejo je plano duoncirkla aŭ poligona, kovrita per
volbo; ĝi estas metita funde de la ĉefa navo kaj, iafoje, de la flankaj.

FRESKO

Tekniko pri murpentrado farita sur freŝa stuko per koloroj diluitaj en pura
akvo.

ALTARO

En la katolika preĝejo, liturgia tablo sur kiu la sacerdoto celebras la
mesoferon.

ĈEFALTARO

Tiu ĉefa, lokita precipe en la absido.

ARKITEKTURO

Arto aŭ tekniko projekti kaj konstrui palacojn aŭ aliajn konstruaĵojn.

ARKITRAVO

Elemento de la entablemento, kiu apogas sur la kapiteloj de la kolonoj, la
pilastroj aŭ la fostoj, kaj estas altiĝita de la freto.
Arkitektura elemento horizontala, komence el ligno, poste el ŝtono, apogita
sur du subtenaj elementoj (kolonoj, pilastroj). (*)

BALDAKENO

Kronaĵo el marmoro, ŝtono aŭ bronzo uzita por konkoj, mezepokaj tomboj kaj
tabernakloj enhavantaj la hostiujon.

BUSTO

Skulptaĵo plenforma reprezentante homan bildon de la kapo ĝis la talio, sen
la brakoj.

KAPITELO

Supera parto de la kolono aŭ de la pilastro, kie apogas la arkitravo aŭ la
arko, havante dekoracian funkcion.

ĈEVRONO

Triangula subtena strukturo por dekliva tegmento, farita de traboj el ligno,
fero aŭ ferbetono.
Strrukturo el ligno, fero aŭ ferbetono klinfloke, kies ekstremoj apogas sur la
subtenaj muroj aŭ sur pilastroj, kapabla subteni la tegmenton de konstruaĵo.
Ĝia funkcio estas aldirekti la pezon de la tegmento sur la subtenoj. (*)

KLOSTRO

Monaĥeja korto, ĉirkaŭita per portikoj, lokita iafoje ankaŭ ĉe la flanko de
katedraloj.

KOLONO

Arkitektura elemento vertikala je cirkla sekco, kun subtena funkcio aŭ se
almetita al muro aŭ al pilastro, kun dekoracia funkcio.
Arkitektura elemento cilindra, farita de pluraj tamburoj (aŭ rokoj) el ŝtono aŭ
marmoro kun funkcio de subteno aŭ ankaŭ nur dekoracia. La klasika kolono
estas farita je tri partoj: bazo, fusto (simpla aŭ kanelita), kapitelo. Fusto kaj
kapitelo ŝanĝas laŭ la ordoj kaj la stiloj. Kune kun la arkitravo, la kolono
estas la subtena sistemo de konstruaĵo kaj ĝi estas la arkitektura derivado
de la primitiva paliso el ligno. (*)

KVADROŜTONO

Ortangula ŝtono je formo pli-malpli regula antaŭvide al ĝia utiligo en
konstruaĵo, precipe en la eksteraj dekoracioj.
Elemento el ŝtono aŭ terakoto uzita en la masona konstruaĵo. Laborita
kojnoforme, ĝi estas la baza elemento dum la konstruo de la arko. (*)

BRETO

Arkitektura strulturo elstaranta el vertikala surfaco por subteni unu aŭ pluraj
supraj strukturoj.

NAVO

Interna spaco de konstruaĵo de bazilika tipo, specife de preĝejo, entenita
inter du laŭlongaj civoj de kolonoj aŭ de pilastroj.

KONKO

Kavo farita en la muro, semicirklaforme je vertikala akso, kun dekoraciita
funkcio en la konstruaĵoj.

ANTAŬALTARA PANELO

Ornato, kiu kovras la antaŭan parton de la krista palaco, el ŝtofo, ligno,
marmoro, erburo aŭ multevaloraj materialoj variornitaj.

PORDO

Enireja aperturo konsistita de du pilastroj, diritaj pilieroj kaj de arko aŭ
supera arkitravo. La aperturo estas fermita de unu aŭ du klapoj el ligno aŭ
alia materialo. (*)

PORTALO

Pordego de preĝejoj aŭ palacoj kun dekoracioj.
Solena enirejo de preĝejo, de palaco, ĝenerale ornamita per skulptaj partoj.
(*)

SACERDOTEJO

Parto de la preĝejo ĉirkaŭantan la ĉefaltaron, plialtigita per kelkaj ŝtupoj kaj
ĉirkaŭbarita per balustradoj, rezervita al la oficianta pastraro.

ROZONO

Ronda vitralo kun radiantaj motivoj, rozforme aŭ radforme kaj ĝenerale el
marmoro, lokita supre la centra porto fasada de la romanikaj kaj gotikaj
preĝejoj, por lumigi la centran navon.

STATUO

Skulptaĵo plenforma, reprezentante personon, beston aŭ personigitan aĵon.

TIMPANO

Triangula spaco entenante inter la kadro kaj la du deklivoj de la frontono.

ENTABLEMENTO

Horizonta strukturo, karakteriza de diversaj arkitekturaj ordoj, subtenita de
kolonoj, kiu konsistas de la arkitravo, de la freto kaj de la kadro.

TRANSEPTO

En la kristana preĝejo je plano laŭlonga, navo lokita transverse la ĉefan
akson de la preĝejo mem.

VOLBO

Kurba surfaco, kiu kovras medion malaperta aŭ aperta, duonsferforme aŭ
duoncilindraforme, laŭ la medio havas cirklan aŭ rektangulan planon. (*)

VOLUTO

Arkitektura ornamo spiralforme, kiu estas parto de la ionika kapitelo.

(*) Italaj kasteloj kaj palacoj. Selezione dal reader’s digest, Milano, 1983.

1. - Ĉefpreĝejo Sankta Maria Anunciacio, placo Duomo.

Antaŭ ol estiĝu la Ĉefpreĝejo, ĉi tie estis preĝejeto dediĉita al S. Girolamo (Hieranimo), inter la dua kaj la tria
murzono, kies fundamentoj estis retrovitaj dum la restaŭradoj de la jaro1967.
Estis patriarko Bertoldo de Andeches-Meranio (Àndeches, Karniola, nun Slovenio, 1180 – Akvilejo, Udino, 23
maio 1251), kiu volis konstruigi grandan preĝejon je tri navoj dediĉita al S. Odoriko kaj la laboroj komenciĝis
en la jaro 1225. Poste ĝi estis plilongigita kaj plilarĝigita de lia posteulo, patriarko Gregorio de Montelongo
(Ferentino, Frosinone, 1190 – Ĉividale de Friulo, Udino, 8 septembro 1269), kaj kompletigita de patriarko
Bertrando de Saint Geniès (Saint-Genies, Francio, 1280 ĉirkaŭ - Sankta Georgo de la Rikinvelda,
Pordenono, 6 junio 1350), kiu ĝin konsekris en la jaro 1335 laŭ la titolo Sankta Maria majora.
La 25an de januaro 1348 ĝi estis grave damaĝita per forta tertremo kaj nur post dudejarojn oni sukcesis
restaŭradi la fasadon. En tiu okazo, Petro Paŭlo el Venecio, ŝanĝis la formon de la arketoj, malgrandigis la
rosonojn kaj aldonis la falsan galerion. Serio de flankaj kapeloj estis aldonita en la Deksesa jarcento.
En la Dekoka jarcento estis radikala reformo arkitektura de la Ĉefpreĝejo: la malaltigo de la tegmento de la
centra navo; la altigo de la flankaj navoj; la radikalaj ŝanĝoj en la aperturoj.
La 18an de aprilo 1735 patriarko Danielo Delfino (Venecio, 22 januaro 1688 - Udino, 13 marto 1762)
konsekris la Ĉefpreĝejon ĝin titolante al Anunciacio tiele li anstataŭis definitive la antaŭajn titolojn.
Firmigaj kaj restaŭradaj laboroj komenciĝis de la jaro 1909, kiam estis malfermitaj la du biforoj dekokjarcentaj
de la fasado kaj rekonstruitaj la du flankaj portaloj “laŭstila”, kaj estis konstruita dekomence la antaŭpordo.
Postajn restaŭradojn oni havis en la jaro 1933, 1957, 1970 kaj en la lastaj tempoj.
La fasado de la Ĉefpreĝejo estas el batikaj brikoj je tridekliva tegmento kaj ĝi havas interesan portalon,
nomita Portalo de la Redemptiĝo, kiu perdis la du statuojn, kiuj ĝin ornamis kaj ĝi havas en la luneto

sintezitaj kelkajn erojn de la kredodoktrino kiel la Enkarniĝo (Adoro de la paŝtistoj), la Krucumo, la Resurekto
kaj la Ŝafido de Dio, kiu prezentas Kriston Savanton de la homaro. Maldekstre, blazono de familio Uĉĉellis,
dume centre tiu de la urbo Udino. En la timpano tiu de Patriarkeco de Akvilejo.
Flankas la portalon du altaj monoforoj kaj surmetiĝas ĝin antaŭpordo de la jaro 1926, super kiu serio de
elegantaj arkadaro kunigas du rozonojn. Supre estas alia rozono, pli granda.
Dekstre de la Ĉefpreĝejo estas renesanca portalo luksa kaj dekoraciita, artaĵo de la jaro 1525 de Karlo el
Carona-Karono (n. Karono, Bergamo, 1485 ĉirkaŭ), kun interne belega Madono kun Jesuo, artaĵo de li mem.
Maldekstre de la Ĉefpreĝejo estas dekokjarcenta portalo, artaĵo de Dominico Rossi (Morkote, Kantono
Tiĉino, Svisio, 28 decembro 1657 - Venecio, 8 marto 1737). Supre la portalo du skulptaĵoj prezentas la
Fidon kaj la Esperon .
En tiu flanko, ĉe la kampanilo estas la Portalo de la Kronado, belega portalo gotika de la jaro 1935, artaĵo de
nekonata majstro germana.
La skulptaĵoj prezentas la Kronadon de Virgulino, dume supre estas scenejo pri la Infanaĝo de Kristo, kun
flanke Anunciacio kaj diversaj Sanktuloj loke veneritaj, krom la kutimaj Petro kaj Paŭlo.
La interno de la Ĉefpreĝejo estas grandioza kaj monumenta, latina krucforme, kun tri navoj kaj kun flankaj
kapeloj.
Interne la Ĉefpreĝejo estas dekoraciita per tre belaj freskoj de Giambattista-Johanbaptisto Tiepolo (Venecio,
5 marto 1696 - Madrido, 27 marto 1770) kaj enhavas la Muzeon de la Ĉefpreĝejo .
La kampanilo, okangulforme, estis starigita de la jaro 1441 ĝis la jaro 1450 de Bartolomeo Costa-Kosta
Sbardilini dirita de la Cisterne-Ĉisterne (Capodistria-Kapodistrio, Slovenio, 1400 ĉirkaŭ - Triesto, 1480) laŭ la
projekto de Kristoforo Orsini el Milano (Milano - Feraro, 1496 ĉirkaŭ), utiligante kiel bazo la antikvan
Baptisterion, nun sidejo de malgranda Muzeo de la Ĉefpreĝejo.
Malabundaj estas la sciigoj pri la sonoriloj, kiuj sinsekvis sur la kampanilo de la Ĉefpreĝejo. La malnovaj
sonoriloj estis anstataŭitaj aŭ refanditaj.
La nunaj sonoriloj estis fanditaj en la udine’a fondejo de Francisko Broili (n. Udino, 1859) en Udino kaj lokitaj
sur la turo de la 26a ĝis la 29a de marto 1920.
La frisoj, kiuj ornamas la kvin sonorilojn estas artaĵo de la udina skulptisto kaj ĉizisto Silvio Piccini-Piĉĉini
(Udino, 24 septembro 1877 – Pagnacco-Panjakko, Udino,1954) kaj ili prezentas la gloron de la Viktorio, la
Preĝon, la Festotagon kaj la Pacon.
En oktobro 1958 ili estis elektrizitaj kaj ili salutis la elektanoncon de la nova papo Johano XXIII (BrusiccoBrusikko, Sotto il Monte, Bergamo, 25 novembre 1881 - Vaticanurbo, 3 giugno 1963).
La kvara sonorilo estis refandita ĉar ĝi fendetiĝis kaj relokita la 22an de aŭgusto 1960.
La sonoriloj estas dediĉitaj:
la unua, al la Beata Virgulino de l’ Anunciacio;
la dua, al Ss. Ermakora kaj Fortunato (Patronoj de la urbo);
la tria, al la Beata Bertrando;
la kvara, al S. Eŭgeno;
la kvina, al la Beata Helena Valentinis.
En marto 2012 la sonoriloj estis relokitaj sur la kampanilo post la bontenadaj laboroj.

2. - Preĝkapeleto de la Pureco, placo Duomo n.ro 2.

La konstruaĵo estas sur kampo por la ludo de la Rocchetta (Rokketta), sur la loko iam okupita de Teatro
“Mantica“ (Mantjka), tiel nomita el la nomo de la nobela familio.
En la jaro 1677 grafo Karlo Mantica-Mantjka decidis konstrui teatron sur bieno apude la Ĉefpreĝejo, jam
apartenita al familio Strassoldo kaj aĉetita de lia patro Francisko en la jaro 1638. La teatro estis malfermita
en la jaro 1680.
La apudecon de teatro kun la Ĉefpreĝejo ne estis vidita favore kaj tio emigis patriakon Danielo Delfino
(Venezia, 22 gennaio 1688 - Udino, 13 marto 1762), kiu la 6an de aprilo 1754 ĝin aĉetis kaj transformis en
doktrinan lernejon por knabinoj. En la jaro 1757 li komisis pri la transformo de la konstruaĵo al Luca-Luko
Andrioli la Juna, filo de Francisko kaj nevo de Luko Andrioli la Maljuna, apartenanta al familio de arkitektoj el
lombarda origino aktivaj en Friulo. Andrioli fermis la internon je du etaĝoj: tiu suba estis destinita al preĝejo
kaj ĝi prezentiĝas kiel granda salono kun la plafono sufiĉe malalta.
La kialoj, kiuj igis patriarkon decidi forigi la teatron Mantjka estis kaŭzitaj pro la invada malmoralo, kiu igis
teatrojn obscenejoj.
Patriarko taskis Giambattista-Johanbaptisto Tiepolo (Venecio, 5 marto 1696 - Madrido, 27 marto 1770) pri la
dekoracio: la freskita plafono prezentas la Ĉielirintan Madonon en la centra kvadrato, kaj la Gloron de la
Anĝeloj en la du malgrandaj (1759). Ĉiam de Tiepolo estas ankaŭ altarpanelo je temo la Senmakula
Virgulino. La muroj estis en la sama jaro freskitaj klaroskure sur ora fono de Jandominico Tiepolo (Venecio,
30 aŭgusto 1727 - tie, 3 marto 1804), filo de Johanbaptisto, kun ok scenoj enhavante kiel protagonistoj
infanojn.
La 15an de majo 1760 Danielo Delfino donacis al la Metropolita Kapitulo la konstruaĵon ĵus finita, benita de la
Ĝenerala Vikario Francisko Belgrado la 28an de junio kaj dediĉita al la “Pureco de la Beata Virgulino Maria “.
La 1an de julio 1760 Danielo Delfino konsekris la altaron kaj la 6an de la sama monato, datreveno de la
forigo de Patriarkeco de Akvilejo (6 julio 1751), la Preĝkapeleto komencis la vivon laŭ ĝia destinado. Tio
estas, por knabinoj, edukejo al Kredodoktrino.
La enira portalo memorigas en la supera luneto la komisianton: tri delfenoj, simbolo de familio Delfino, kies
origina orado estis farita kaj ankaŭ tiu de la kruco sur la supro de la timpano, de metiisto Petro Lavariano. Pli
supre, en memortabelo, oni legas la celon de patriarko por konstrui la preĝkapeleton:
THEATRVM - IN SCHOLAM PVELLIS - DOCTRINA CHRISTIANA - INBVENDIS - NOVISSIME MVTATVM - AC
PVRITATI - SANCTISSIMÆ VIRGINIS – MARIÆ - DICATVM ANNO MDCCLVII (Loko antaŭ ne longe restaŭrita por

la instruado de knabinoj al la kredodoktrino kaj dediĉita al la Pureco de la Beata Virgulino Maria. Jaro 1757).

3. - Baziliko Sanktejo de la Beata Virgulino de la Gracoj, placo I Majo n.ro 24.

Krom la lago, kiu estis kie hodiaŭ estas Placo I Majo, estas la ekzisto de hospico kun rilata kapelo dediĉita al
Ss. Gervasio kaj Protasio.
La konvento, eble starigita de benediktanaoj, en la jaro 1347 estis konfidita al monakoj de Sankta Petro
Celestino.
En la jaro 1477 unu el la intendanto de la venecia armeo, kiu estris Friulon kontraŭ Turkoj, estis kavaliro
Johano Emo (Venecio, 21 februaro 1419 – Lagoscuro-Lagoskuro, Feraro, 15 septembro 1483). La postan
jaron, post kiam li sukcesis vanigi atakprovon, li estis taskita de la venecia regado en septembro 1478,
fortikigi la tutan murzonon de Udino kaj en januaro 1479 li estis nomumita guberniestro de Friulo.
Johano Emo estis jam ĝenerala konsulo en Konstantinopolo kaj, okaze de la dudekjara paŭzo farita per
traktato inter Venecio kaj la otomana imperio li havis donace de sultano Maometto II (Edirne, Tracia-Trakio,
29 marto 1432 - Gebze, Turkio, 3 maio 1481) grandvaloran tabuleton prezentante Virgulinon. La sidejo de
guberniestro estis en la Kastelo kaj li metis la tabuleton en unu el la ĉambroj . Neatendite kaj mallonge la
tabuleto de la Virgulino faris neesperitajn resaniĝojn. Malgraŭ oni ne volis priparoli, baldaŭ disfamiĝis onidiro
inter la popolo kaj ĉiuj ĝin volis vidi.
Post la mirakla resaniĝo de kuiristino, kiu preskaŭ deigis manon laborante en kuirejo kaj ĝin havis resaniĝita
sin turnante pie al tiu ikono de Virgulino, guberniestro pensis, ke tia taŭmatarga bildo ne povis esti gardita en
profana loko kaj li decidis ĝin sendi al la apuda preĝejo Ss. Gervasio kaj Protasio.
La 8an de septembro 1479, per solena procesio oni transportis la bildon de la Kastelo al la preĝejo, kiu poste
alprenis la nomon Beata Virgulino de la Gracoj aŭ Madono de la Gracoj.
La 12an de aprilo 1495 oni lokis la unua ŝtonon de nova preĝejo, anstataŭ la antikva dediĉita al Sanktaj
Gervasio kaj Protasio. La nova preĝejo estis konsekrita la 12an de majo 1520 de episkopo el Caorle-Kaorle
(Venecio) mons. Danielo De Rubeis (Burano - Kaorle, 1538).
La nova konstruaĵo nun nomita Sankta Maria de la Gracoj estis je unika navo, je arkitektura stilo romanika,
kun fasado ornita per rozono kaj kun tegmento, farita en la jaro 1515 de majstro Rocco del Cucitin (Roko el
Kuĉitin). Estis Gaspare Negro (Venecio, 1475 - Udino, 1549) koncepti ĝin. En la jaro 1517 estis aldonitaj
florfenestroj el orita ligno de Hieronimo Scaramanzo (Skaramanzo). La preĝejo estis pliigita de Servistoj de
Maria, al kiuj oni devas ankaŭ la konstruado de la konvento.
La sanktejo estis tute renovigita de la jaro 1730 ĝis la jaro 1750 de Georgo Massari (Venecio, 13 oktobro
1687 - tie, 20 decembro 1766), kiu restrukturis la preĝejon laŭ skemo, kiu rekopiis la preĝejon de Jezuitoj en
Venecio, kies aŭtoro li estis.
De la jaro 1785 ĝis la jaro 1796 oni laboris por la restrukturado de la ĥorejo, kies desegno estas atribuita al la
bergama barnabano pastro Anĝelo Maria Kortenovis (Bergamo, 1 marto 1727 - Udino, 26 februaro 1801).
La udina episkopo mons. Emanuelo Lodi (Milano, 13 aŭgusto 1770 - Udino, 8 februaro 1845) rekonsekris la
preĝejon la 17an de julio 1831.
De la jaro 1838 ĝis la jaro 1851 arkitekto Valenteno Presani (Udino, 18 aprilo 1788 - ivi, 18 aprilo 1861)
renovigis la fasadon, konstruinte la nunan pronaon baziĝante sur kvar kolonoj.
Ankaŭ estos refarita la perono kun flanke du statuoj maldekstre Madono kun Jesuo de Luko Monteverde kaj
dekstre Filipo Benizi (Florenco, 15 aŭgusto 1233 - Todi, Perugia-Peruĝo, 23 aŭgusto, 1285) unu el la sep
monakoj fondintoj de la ordeno Servistoj de Maria, artaĵo (1711) de Orazio-Horacio Marinali (Angarano,
Bassano del Grappa, Vicenza-Viĉenzo, 24 februaro 1643 - Viĉenzo, 6 aprilo 1720). Ene oni gardas ankaŭ
pentraĵojn de Jozefo Diziani, Estera antaŭ Assuero kaj Judita kun la kapo de Holoferno.
La preĝejo estis deklarita Baziliko minora la 21an de junio 1922.
En la timpano estas la sbribaĵo GRATIARUM VIRGINI SACRUM (Sakra al Virgulino de la Gracoj).

4. - Preĝejo S. Maria de Kastelo, placo de la Libereco.

Preĝejo S. Biagio (Blazo) aŭ Paroka Ĉefpreĝejo S. Maria de Kastelo (Oka jarcento), kun la Anĝela
Kampanilo, estis la unua paroko de la urbo Udino ĝis la jaro 1263. Ĝi estas popole konata laŭ la nomo
Glesie di San Blas (Preĝejo Sankta Blazo).
La preĝejo S. Maria de Kastelo estas la plej antikva en la urbo Udino, konstruita sur la monteto de la kastelo,
kiu eble enhavis jam en la pasinteco kultejon kiel supozigas kelkaj eroj trovitaj kondukeblaj al la longobarda
epoko.
En la jaro 1223 patriarko Bertoldo el Àndaches-Merania (Àndaches, Karniola, nun Slovenio 1180 - Akvilejo,
Udino, 23 maio 1251) starigis en Udino, kie li transloĝiĝis de Ĉividale, konstantan merkaton por allogi
personojn de ekstere kaj pliigi komercojn. La urbo do plivastiĝis laŭ okulvido, pro tio estis konstruita nova
preĝejo pli granda, S. Odoriko, estonta Ĉefpreĝejo, al kiu la 15an de decembro 1263 estis translokitaj de la
jam neadekvata Ĉefpreĝejo S. Maria la rajtojn kiel paroka Ĉefpreĝejo, tio estas bapti kaj entombigi
mortintojn.
La fasado, projektita de Gasparo Negro (Venecio, 1475 – Udino, 1549) post la tertremo de la 26a de marto
1511, estis finita en la jaro 1526 laŭ la renesanca stilo.

La sonorilo de la preĝejo S. Maria, altigita de turnebla anĝelo kun la fingro direktita por indiki la direkton de la
ventoj, estis komencita en la jaro 1515 kaj finita en la jaro 1540 dank’al la projekto de Gasparo Negro kaj la
kontribuo de Johano el Udino (Udino, 27 oktobro 1487 - Romo, julio 1561). En la jaro 1550 Johano el Udino
desegnas la statuon de Ĉefanĝelo Gabrielo por surmeti ĉe la supro. Ĝi estas farita el kverko de la udina
skulptisto Vincento Polame. En la jaro 1624 fulmo detruas la statuon el ligno, kiu post restaŭrado, en la jaro
1643 ĝi estos plumbkovrita. En la jaro 1776 la anĝelo estis denove detruita de fulmo. La sekvan jaron, la
monato de septembro 1777, la turnebla statuo estos denove lokita supre la sonorilo. Ĉifoje ĝi estas el ora
kupro, laboro de fratoj Vincento kaj Johan Baptisto Vallani de Maniago. Ĉefanĝelo Gabrielo de la Udine’a
Kastelo iĝis nun jam la urba emblemo.
La interno, restaŭrita en la jaroj 1929-1931, estas dividita je tri navoj deigitaj de dikaj pilastroj. En la dekstra
navo estas la statuo de la Beata Helena Valentinis (Udino, 1395/1396 – tie, 23 aprilo 1458), dum sur la muroj
oni vidas freskojn je diversaj epokoj.
Ene konserviĝas: la centra absido, freskita en la Dekkvara jarcento kaj poste, inter la jaroj 1502 kaj 1504, de
Hieronimo el Padovo; la Dekruciĝo kun la grupo de la Tri Maria kaj la apostoloj; la Forpaso de Madono, je
malproksima origino bizanca, kaj la Bapto de Kristo. Madono ĉe la altaro estas de la pentristo Odoriko Politi
(Udino, 27 januaro 1785 – Venecio, 18 oktobro 1846).
Hodiaŭ la preĝejo S. Maria de Kastelo aŭ Sankta Blazo havas eksterne la originajn strukturojn. Ĉiujare, la
3an de februaro, festotago de Sanktulo, kies altaro de la norda absido estas dediĉita, estas ĉi tie disdonata
la benon de la gorĝo.
La surskriboj sub la fenestroj memorigas la disfaligajn laborojn de la antikva fasado endanĝerigita de la
tertremo okazita en la jaro 1525 kaj la rekonstruaj laboroj la postan jaron. La rekonstruo okazis ekde la jaro
1526, je kostoj de la Frataro S. Maria, kiam estis prioro la nobela Johano Mikelo de Zucco (Zukko) kaj
administranto Antono Orgnani (Ornjani):
IVVENTAE EX SENIO - RESTITVTVM AERE FRA - TERNITATIS DIVE VIR - GINIS (Restaŭrita je kostoj de junuloj

kaj maljunuloj al la frateco de la Beata Virgulino).
VIRO NOB. IO MICHAELE - ZVCCHEO P. ET ANT. ORGANO C. - M.D.XXVI (Al la nobela Mikelo Zucco kaj Antono

Orgnani 1526).

5. - Preĝejo S. Antono Abato, placo Patriarkato.

Ĝi estis konstruita laŭ la volo de patriarko Nikolao de Luksemburgio (Prago, 1321/1322 – Belluno, 29 julio
1358). La lokado de la unua ŝtono okazis la 22an de decembro 1354 kaj ĝi havis la prerogativon esti
patriarka preĝejo. Sur la fasado, artaĵo el blanka marmoro (1731) de Georgo Massari (Venecio, 13 oktobro
1687 - tie, 20 decembro 1766), estis lokita, post lia forpaso, la busto de Patriarko Dionizio Delfino, Dolfin
(Venecio, 1663 – San Vito al Tagliamento-Sankta Vito de Taljamento, Pordenono, 3 aŭgusto 1734). Per tiu
artaĵo (1737) de Johano Maria Morlaiter (Villabassa de la Valo Pusteria, Bolzano, 15 februaro 1699 Venecio, 22 februaro 1781) , la fasado alprenas la aspekton kiel funebra monumento de patriarko.
Sur la balustrado de la antaŭ preĝeja tereno oni povas admiri kvar statuojn de Evangeliistoj, kiuj prezentas la
fidelecon al la Evangelio. En la maldekstra niĉo estas Karitato kaj en tiu dekstre Justeco. Maldekstre kaj
dekstre de la timpano, flanke S. Antono Abato, estas la statuoj S. Ermakora kaj S. Fortunato, patronoj de la
urbo Udino. Ĉi tiuj skulptaĵoj estas de la venecia skulptisto Antonio Gay (Venecio, 3 majo 1686 - tie, 4 junio
1769), kiu skulptis ankaŭ la blazonon de Delfinanoj kaj la infanetoj supre la portalo de la preĝejo.
Ene la preĝejo, transformita en la Dekoka jarcento, restas kelkaj spuroj (eroj) el freskoj de la Dekkvara kaj
Deksesa jarcento.
Tie estas garditaj la restaĵoj de la lastaj kvar patriarkoj de Akvilejo: Francisko Barbaro (Venecio, 16 marto
1546 - Udino, 6 aprilo 1616), Ermolao Barbaro (Venecio, 1548 - tie, 22 decembro 1622), Dionizio Dolfin
(Delfino) kaj lia nevo Danielo Dolfin (Venecio, 22 januaro 1688 - Udino, 13 marto 1762), kiu estis la lasta
Patriarko de Akvileja.
Sur la ĉefaltaro la statuo S. Antono Abato, artaĵo (1737) de Johano Maria Morlaiter kaj la Krucumo el ligno.
Supre la altaro dediĉita al Sanktulo, estas la panelo (1869) Forpaso de S. Jozefo de Laŭrenco Bianchini
(Biankini) (Udino, 15 junio 1825 - tie, 2 januaro 1892).
La preĝejo, hodiaŭ malkonsekrita, estas utiligita kiel aŭditorio kaj oni faras ekspoziciojn.
Sur la fasado de la preĝejo estas la busto de Dionizio Delfino kaj la blazono de familio Dolfin.
Surskribo sub la busto de patriarko Dionizio Dolfin: DIONISIO DELPHINO - PATRIARCHAE AQVILEIENSI PREDECESSORI SVO - AD PATRVO - DANIEL PATRIARCHA - POSVIT ANNO MDCCXXXV (Dionizio Delfino
patriarko de Akvilejo, patriarko posteulo de la onklo Danielo lokis la jaro 1735).

6. - Preĝejo Beata Virgulino de Karmelo kaj Ss. Petro kaj Paŭlo apostoloj, strato Akvileio n.ro
63.

La malnova Pregejo Sankta Petro

Origine la paroko estis titolita al Ss. Petro kaj Paŭlo apostoloj kaj estis funde de la strato, kie hodiaŭ estas
placeto de la Puto. En la jaro 1808 la preĝejo estis malkonsekrita kaj transformita kiel milita magazeno. Ĝi
estis detruita de bombado de la jaro 1944.
La nuna preĝejo de Karmelo estis konstruita, kune kun la monaĥejo, inter la jaroj 1503 kaj 1525 de
Karmelanoj. Alvenitaj Udinon en la jaro 1483, ili stabiliĝis en la monaĥejo kun la rilata preĝejo S. Petro en
Tavella (Gervasutta, Ĝervasutta). Ĉe la komenco de la Deksesa jarcento oni decidis transloki, ankaŭ por ilia
sekureco, Karmelanojn en la urbon, post kiam estis aĉetitaj legomĝardenoj kaj la domoj de Melchior Stayner
(Melkioro Stainero), en strato Akvilejo. La preĝejo estis konsekrita la 25an de marto 1525 kaj dediĉita al
Beata Virgulino de Karmelo, kies venerata bildo estas ĝis nun sur la ĉefaltaro. En la jaro 1571 estis lokita la
sonorilo deveninte de la unua preĝejo S. Quirino (Kvirino).
En la jaro 1770 Karmelanoj estis anstataŭitaj de Franciskanoj, kiuj transportis ĉi tien la restaĵojn de Beato
Odoriko el Pordenone (Villanova de Pordenono, 1280/1285 - Udino, 14 januaro 1331), ĉar ili devis lasi la
monakejon apuda la preĝejo S. Francisko, kiu estis destinita al hospitalo.
En la jaro 1806, sekve de la napoleonaj leĝoj, franciskanoj devis lasi ankaŭ tiun monakejon kaj la preĝejon,
kiu iĝis paroka preĝejo anstataŭ la malnova kaj malvasta preĝejo Ss. Petro kaj Paŭlo.
Per ĉefepiskopa dekreto de la 5a de aŭgusto 1808 estis farita la translokado al la paroka sidejo kaj la unuiĝo
de titoloj de la du preĝejoj. En la jaro 1831 episkopo Emanuelo Lodi (Milano, 13 aŭgusto 1770 - Udino, 8
februaro 1845) rekonsekris la preĝejon laŭ la definitiva titolo Beata Virgulino de Karmelo kaj Ss. Petro kaj
Paŭlo.
La preĝejo prezentiĝas laŭ la definitiva sistemigo dekokjarcenta. Centre, supre la pordo de la fasado, en
niĉo, estas statuo Virgulino kun Jesuo; aliaj du statuoj estas sur du pilastroj de la kradaĵo. Ili estas artaĵoj de
skulptisto Johano Bonazza-Bonacca (Venecio, 1654 - Padovo, 30 januaro 1736) apudigita de la filo
Francisko (Venecio, 1695 ĉirkaŭ - tie, 1770).
La pregejo de Karmelo estas malgranda artjuvelo de la arto kaj unu el la preĝejoj pli belaj en Udino.
Rimarkinda estas la plafono, kun freskoj deksepjarcentaj de Julio Cezaro Begni-Benj (Pesaro, 1579 - tie, 27
aprilo 1659).
La preĝejo je ununava, gardas la monumentan tombon de la Beata Odoriko Mattiussi de Pordenono
(Villanova, Pordenono, ĉirkaŭ 1285 – Udino, 14 ja nuaro 1331), rekonstruita en la jaro 1930, artaĵo realigita
inter la jaroj 1331 kaj 1332 de la venecia Filipo De Sanctis-De Sanktis aŭ Santi kaj la funebra monumento al
Antono Savorgnan (Savornjan) (m. 1623), sinjoro de Pinzano kaj veneta patricio, kiu batalis en Gradiska
(1615-1617). La funebra monumento, artaĵo de skulptisto Hieronimo Paleari, la Palearjo (Udino, 1579 –
Venecio, 1634), estis farigita de la edzino Ortensia de Monte Albano en la jaro 1627.
La Beata Odoriko el Pordenone estis tre fama misiisto franciskana en Ĉinio kaj li estis aŭtoro de la konataĵo
Itinerarium (Vojaĝitinero).

7. - Preĝejo Madono de la Karitato, preĝejo de la Instituto Renati, strato Tomadini n.ro 3.

Instituto Renati
Vira sekcio

Preĝejo Virina sekcio

Sidejo de la ortodoksa eklezio rumana S. Basilio (Basiljo) la Granda.
La udina Institucio de Karitato - poste Institucio Renati - estis konstruita inter la jaroj 1761 kaj 1768 laŭ la
desegno de Georgo Massari (Venecio, 13 oktobro 1687 – tie, 20 decembro 1766) kaj sub la direkto de Luko
Andrioli. Ĝi konsistis el du grandaj konstruaĵoj, interligitaj de preĝkapeleto.
En la navplafono de la preĝkapeleto Antono Schiavi (Skiavi) (1736 – 1783) pentris alegorion (1765). Por
interpreti la Alegorion de Schiavi estas necese raporti mallonge kelkaj sciigoj pri la fondinto de la Institucio de
Karitato.
La fondinto nomiĝis Danielo Pincarli (Pinkarli) (Davido Pincherle, Pinkerle), filo de la rabeno de la juda
komunumo de Udino, Salvatore Benedikto Pinkarli (Salvador Pincherle), kaj de Eva Morpurgo, konvertiĝita al
katolikismo, li estis baptita je 26jara, en la jaro 1732, laŭ la nomo Jozefo Filipo Renati (Ontanjano de Gonars,
Udino, 11 decembro 1705 - Udino, 25 novembro 1767).
En la jaro 1751 li decidis asigni la tutajn siajn havaĵojn al la asistado de friulaj judanoj je malmulta mono kaj
inklinaj aliĝi al katolikismo; kaj ankaŭ al la asistado kaj edukado por mizeraj orfoj. Per la kunlaborado de
kelkaj piaj sinjorinoj, kunigitaj en kongregacio nomita de Rozarie, li aĉetis kelkajn domojn en strato Treppo
kaj “iom post iom li planis en la menso grandan konstruaĵon, kun du familioj da orfetoj, en unu knabinoj kaj
en la alia knaboj, kaj en ambaŭ laŭ la sama sistemo”.
La paroko estas starigita la 1an de januaro 2003 per la helpo de la Ĉefdiocezo de Udino kaj ĝi estas estrita
de Pastro Sorin Iustinian Deac.

8. - Preĝejo de la prezentado de Maria al la Templo, strato Antono Zanon n. ro 12.

Ĉi tiu preĝejeto de Zitelle (de Fraŭlinoj) estas parto de la antikva edukejo en strato Zanon fondita en la jaro
1595.
La jarcenta domo de Zitelle, starigita inter la jaroj 1594 kaj 1595 (la unua fajro estis flamigita la 20an de
januaro 1595) fare de nobelinoj Anna Mels (Tarcento-Tarĉento, Udino, 1550 - 1616), Flavia FrangipaneFranĝipane (Tarĉento, Udino, 1550 - 28 julio 1616) kaj “kunulinoj”, celis “helpi malriĉajn knabinojn, kiuj estu
en danĝero perdi animon kaj honoron pro ilia malriĉeco, malmastrumado de ilia familianoj kaj malico de ĉi tiu
nefidinda mondo”. La domo kaj la preĝejo de Zitelle troviĝas sur tereno en Kvartalo Poscolle (Poskolle), iom
antaŭe de la homonima pordego kaj en la apudaj ĉirkaŭaĵoj de la paroĥa preĝejo kaj monaĥejo S. Nikolao.
La preĝejo estis konstruita inter la jaroj 1607 kaj 1610. Ene estas garditaj pentraĵoj de Maffeo el Verono
(Verono, 1576 - Venecio, 1618), el kiuj la Prezentado de Maria al la Templo, lokita sur la altaro. En la jaro
1611 oni konsekris la preĝejon, dediĉita al la Prezentado de Maria al la Templo, kiu baldaŭ riĉiĝis per
altvaloraj donacoj kiel tiu de patriarko Danielo Delfino (Venecio, 22 januaro 1688 - Udino, 13 marto 1762).
El Zitelle junulino elirus preta alpreni rolon en la privata vivo, sed ankaŭ en la socio, kiel edzino kaj familia
patrino.
De la jaro 1939 la domo de Zitelle estas administrata de monaĥinoj Zitelle, nun Salesaninoj.
Supre la portalo estas skribita: TEMPLVM MARIÆ VIRG. AVGVSTISS.Æ PRÆSENTATIONI DICATVM MDCIX
(Templo dediĉita al la majesta Virgulino Maria 1609).

9. - Redemptinta preĝejo, strato Mantica (Mantjka) n.ro 27.

En la jaro 1712, okaze de la dua episkopa vizito, Patriarko Dionisio Delfino (Venecio, 1663 - Sankta Vito de
Taljamento, Pordenono, 3 aŭgusto 1734) petis al ĉiuj parokanoj de kvartaloj ĉar ili kontribuu al la
konstruado de la nova preĝejo. Oni devis atendi pli ol dudek jarojn por la lokado de la unua ŝtono, kiu okazis
en la jaro 1773. La laboroj daŭrigis malrapide, konfiditaj al lokaj laboristoj kaj subtenitaj de la Frataro Sankta
Lucia, kiu povis kalkuli nur je oferoj kaj je legacoj al la paroko. En 1742 Patriarko Danielo Delfino (Venecio,
22 januaro 1688 – Udino, 13 marto 1762) celebris la unuan Sanktan Meson sur provizora altaro; en tiu okazo
li donacis la altvaloran Altarpanelon pentrita de Palma la Juna (Venecio, 1548/1550 - tie, 14 oktobro 1628),
kiu prezentas Redemptinton kun je liaj piedoj S. Lucia kaj S. Agata. En la jaro 1746 estis konsekrita la
ĉefaltaro kaj la 6an de aŭgusto de la posta jaro estis translokitaj al la nova paroko la plej Sankta
Sakramento, la sanktoleoj kaj la baptujo. La 24an de marto 1788 la nova preĝejo estis oficiale konsekrita kaj
ĝi iĝis paroko je ĉiuj celoj. Skribaĵo lokita dekstre de la ĥorejo memorigas la okazaĵon. Dum malmultaj jaroj
tamen la nova preĝejo estis nesufiĉe akcepti fidelulojn, kiuj alkuris grandnombre kaj estis necese plilongigo
de la navo ĝis la nunaj dimensioj. La plilongigaj laboroj komenciĝis en la jaro 1841 per parokestro Jobapta
Kantoni kaj ili daŭrigis ĝis la jaro 1845 kun la kompletigo de la pavimo kaj de la ekstera ŝtuparo. La plano de
greka kruco iĝis je latina kruco: ankoraŭ hodiaŭ je duonnavo oni rimarkas la diferencon de la pavimado antaŭ
kaj post la plilongigo.
La fasado de la preĝejo, rekonstruita inter la jaroj 1833 kaj 1839, estas laboro de la pordenona arkitekto
Johano Baptisto Bassi (Pordenono, 3 junio 1792 - Sankta Margareta de Gruanjo, Moruzzo, Udino, 19 majo
1879). Ĝi estas karakterizita el kvar kolonoj je ionika ordo, simplaj kaj sen kaneloj, kiuj estas integriga parto
de la fasado. Ili havas nur scengrandiozan efekton, ĉar ili ne subtenas la entablementon. La arkitekturo, la
friso kaj la triangula timpano pliriĉigita per kadroj, kompletigas la fasadon. La interno estas je unu navo.
La konstruo de la kampanilo komenciĝas en la jaro 1754. En la jaro 1909, per la malavara kontribuaĵo de la
parokanina Regina Zucchiatti (Reĝina Zukkiatti), la kampanilo estis transformita kaj alprenas la nunan
formon. La sonorilejo estas plilarĝita, kompletita per la horloĝa teraso kaj per okanuila pinto kun supre kruco
el forĝita fero. En la sonorilejo estas lokitaj novaj sonoriloj, sed naŭ jarojn poste, en marto 1918, la germanaj
soldatoj ilin forportas por ilin fondi kaj ilin transformi pafilegojn. Ĉe la fino de la milito la itala Ŝtato redonas la
bronzon al la preĝejoj. La 29an de decembro 1919 la novaj sonoriloj estas benitaj kaj de la 1a de januaro de
la posta jaro ili resonoras.
Supre la portalo estas la memorŝtono: DEO REDEMPTORI - ET S. LUCIAE V.M. - POPULI LARGITIONIBUS ANNO MDCCXXXIII - FUNDATUM - ANNO MDCCCXXXVIII - ABSOLUTUM (Al Dio Redemptinta kaj al sankta
Lucia Virgino kaj Martiro kun la popola malavaro starigita en la jaro 1733, finita en la jaro 1838).

10. - Preĝejo S. Kristoforo, placo S. Kristoforo.

La preĝejo S. Kristoforo estis komenciĝita la 17an de aprilo 1358 kaj rekonstruita kaj pliigita en la jaro 1498.
La fasado prezentas la portalon de Bernardino-Bernardeto el Bissone (Bissone, Kantono Tiĉino, Svisio,
1460/1465 – Triĉesjmo, Udino, 20 junio 1520) de la jaro 1518. Supre la portalo estas fresko de Henriko De
Celia (De Ĉelja), kiu anstataŭas unu el la karni-ana pentristo Johano Moro (Ligosullo, Udino, 7 februaro 1887
- Udino, 1949), reiranta al la unuaj jaroj de la Dudeka jarcento, iĝita bedaŭrinde nelegebla: estas prezentita
la familio de Virgulino kun S. Anna kaj S. Joakino.
En niĉo, restas la statuo S. Kristoforo, kopio el marmoro farita de arta skolo el Pietrasanta de Massa; la
originalo (de la jaro 1617), el blankigita ligno, por imiti marmoron, estas de Hieronimo Pagliari aŭ Paleari
(Udino, 1579 – Venecio, 1634) kaj ĝi estas en la Dioceza Muzeo.
La kampanilo, estas antaŭa la jaro 1450, origine ĝi finis per pinfrukta-kovraĵo artaĵo de Dominico de
Tolmezo, Dominico Mioni (Tolmezzo, Udino, 1448 - Udino, 1507), kiu estis detruita per fulmo kaj refarita de
Luko Andrioli la Juna en la jaro 1767.
De la jaro 2002 la preĝejo estas sidejo de la Rumana Misio en Romo "S. Kristoforo".
Supre la portalo estas la surskribo: DIVO CHRISTOPHORO EX PIIS LARGITIONIBVS SVVM - COLLEGIVM
POSVIT RITEQQ DEDICANDVM CVRAVIT (Al la dia Kristoforo, la kolegio je propraj donoj prizorgis starigi kaj
dediĉi).

11. - Preĝejo S. Francisko, placo Malnova Hospitalo.

Fronto

Dorse

Ĝi estas konsiderata unu el la plej belaj en la urbo por ĝia pura kaj simpla franciskana linio. Ene, je unika
navo, estas videblaj dekkavjarcentaj freskoj, tre difektiĝitaj; ili prezentas la plej antikvaj pentraj ekzemploj en
la urbo. Nune la preĝejo (hodiaŭ malkonsekrita) estas utiligata por provizoraj ekspozicioj, dume la konvento
estas la sidejo de la Tribunalo.
Franciskanoj loĝiĝis en Udino en la jaro 1235 kaj, en la jaro 1259, laŭ la volo de patriarko Gregorio el
Montelongo (Ferentino., Frosinone, 1190 – Ĉividale de Friulo, Udino, 8 septembro 1269), oni ekkonstruis la
konventon kaj la preĝejon, kiu estis konsekrita la 4an de julio 1266 de episkopo el Concordia-Konkordia
Alberto de Collice (Kolliĉe) (m. 25 aŭgusto 1297).
Ekde la jaro 1934 oni havis la unuajn restaŭradojn por reporti la konstruaĵon al ĝia origina pureco. Sekve de
ĉi tiuj intervenoj, la kapeloj, kaj tio, kion restis el la Dekkvina jarcento, estis detruitaj.
Grave damaĝita dum la dua mondmilito de du bombadoj: la 20an de februaro kaj la 7an de marto 1945, pere
de aliancaj avio. Finita la milito ĝi estis tute restaŭrita. Post la tragika tertremo de la jaro 1976, la preĝejo S.
Francisko iĝis la ĉefpunkto de la grandega rekupera laboro pri religiaj konstruaĵoj damaĝitaj pro la tertremo:
pentraĵoj, lignaj statuoj, meblaro estas ĉi tie kunigitaj, katalogitaj kaj savitaj.
Ene restaĵoj de freskoj tre interesaj el kiuj scenoj el la vivo de la Beata Odoriko de Pordenono (1434),
Anunciacio kaj giganta S. Kristoforo atribuitaj al skolano de Pietro el Rimini (m. 1345 ĉirkaŭ).
La monakejo estis utiligita kiel urba hospitalo ĝis la dudekaj jaroj de la Dudeka jarcento, ĝi estis poste utiligita
antaŭe kiel Muzeo pri Natura Historio kaj, post longa kaj peza restaŭrado, ĝi iĝis la Tribunalo de la urbo
Udino.
La preĝejo estas simpla romanika konstruaĵo, laŭ la franciskanaj reguloj; fasado kaj kabano, unika navo kun
kovro el lignaj ĉevronoj, tri absidaj kapeloj, kun tiu centra pli granda enhavante la ĉefaltaron.
La freskoj garditaj ene plejparte ne estas en bona stato de konserviĝo.
De la jaro 1331 la preĝejo enhavas la sarkofagon al Beata odoriko (Villanova de Pordenono, 1280/1285 –
Udino, 14 januaro 1331).
En la jaro 1771 franciskanoj transloĝiĝis al la preĝejo Beata Virgulino de Karmelo, kunportante la restaĵojn de
Beata Odoriko (Villanova, Pordenono, ĉirkaŭ 1285 – Udino, 14 januaro 1331) kaj la konstruaĵo iĝs
kompetenteco de la apuda hospitalo S. Maria de la Mizerikordo.

12. - Preĝejo Sankta Jakobo, placo Jakobo Matteotti.

La preĝejo S. Jakobo estas lokita en la nuna placo Matteotti, kiun udine’anoj daŭrigas nomi placo S. Jakobo,
aŭ placo de Verdaĵoj, aŭ Merkatonuovo.
Starigita en la jaro 1378 komence kiel kapelo laŭ la volo de la Frataro de Peltistoj, kiu intencis honori tiele
sian patronon, la preĝejo estis pliigita en la Deksesa kaj Deksepa jarcento.
La 25an de aprilo 1525 estis komenciĝita la fasado de la preĝejo, artaĵo de Bernardeto el Morkote (Morkote,
Kantono Tiĉino, Svisio, 1495/1500 – Udino, post 1542), dum la flanka kapelo estis aldonita post la jaro 1650.
Memorŝtono estis trovita en la jaro 1684, kun la blazono de peltistoj kaj la jena surskribo: Hoc tibi devota
posurent mente sacellum Pellipari pro queis sancte Jacobe roga Kal. Maij MCCCLXXI (Oni al vi starigis, per
pia animo, ĉi tiun kapelon peltistoj, por kiuj vi, ho sankta Jakobo preĝu. Majo 1371).
La fasado konsistas centre la sonorilturon, kiu iĝas Turo de la Horloĝo.
La horloĝo, konstruita de majstro Paŭlo Tedesco de Villakko kaj laboris Bernardeto kaj Benedikto de Astorianoj de Ĉividale, estis inaŭgurita en marto 1542.
Supre la enira portalo, centre kaj inter du fenestroj, elstaras eleganta balkono subtenita per tri bretoj kaj
fermita per balustro el ŝtono, kie estas lokita altareto kaj ene de la konko estas Madono kun Jesuo, skulptaĵo
de la lombarda ŝtongravuristo Georgo el Carona (Karona). Sur la balkono, dum preskaŭ du jarcentoj, de
januaro 1405 ĝis 1585, krom mallongaj interrompoj, oni celebris la Meson.
La ligo inter la preĝejo kaj komercistoj estis ĉiam tre sentita: laŭ tradicio, dum la merkataj tagoj, el la balkono
patriarkoj sin prezentis por beni la amason kaj celebri la Sanktan Meson. Tiele komercistoj povis daŭrigi ilian
laboron sen paŭzoj.
Patriarko Francisko Barbaro (Venecio, 16 marto 1546 – Udino, 27 aprilo 1616), agnoskigis la preĝejon kiel
paroko per dekreto de la 20a de januaro 1595.
La Kruco antaŭ la preĝejo estis lokita sekve de procesio, kiel diris al mi parokestro.
La procesio en Udino de la 3a de junio 1698 estis farita por preĝpeti, post du monatojn, la ĉesigon de la
pluvo. Estis tiam guberniestro Johano Giustiniani (Ĝustiniani). Alia solena procesio estis farita kvin jarojn
antaŭe, guberniestro Tomaso Querini (Kverini).
Apude estas la kapelo de la Animoj konstruita inter la jaroj 1473 kaj 1478 de Francisko kaj Luko Andrioli la
Juna kun la fasado de Simono Pariotti, kun ene pentraĵo de Mikelanĝelo Grigoletti (Roraigrande de
Pordenono, 29 aŭgusto 1801 – Venecio, 11 februaro 1870).
La kvar statuoj sur la balustrado prezentas la Fidon, kun la granda kruco, la Esperon kaj, flanke, du anĝelojn,
laboro de Gaetano Susali (1724 ĉirkaŭ - 1779).
Ene estas interesaj pentraĵoj de Petro Venier (Udino, 1673 – 1737), Historioj pri S. Jakobo kaj S. Fabio, kiu
propetas por la animoj de la purgatorio; de Fulvio Griffoni (Udino, 29 junio 1589 – tie, 2 marto 1664), Madono
kaj santaj Apollonia kaj Agata; de Antono Karneo (Konkordja Sagittarja, Venecio, 26 novembro 1637 – tie, 16
decembro 1692), Madono kaj Santuloj; kaj du statuoj de Antono Korradini (Venecio, 19 oktobro 1688 –
Napolo, 12 aŭgusto 1752), Ĉefanĝelo Gabrielo kaj Virino vualita.
De la jaro 1982 Sankta Jakobo estas parte de la Ĉefpreĝejo sekve de la realigo de la reviziaj Interkonsentoj
de la Konkordato.

13. - Paroko S. Georgo majora, strato Grazzano n.ro 19, angulo strato Cisis (Ĉisis).

Jam en la jaro 1030 ekzistis, ĉe la angulo de strato Grazzano (Graccano) kun strato Cisis (Ĉisis), preĝejeto
dediĉita al S. Georgo. Eble ĝi estis propraĵo de Kavaliroj Ospitalieri de sankta Johano el Jerusalemo, kiuj tie
havis hospicon. En la jaro 1321 la preĝejeto pasis al Frataro de “Boni homines” en Kvartalo Graccano.
En la jaro 1595 ĝi iĝis paroko. Ĉar pro la pliigo de parokanoj la preĝejo estis tro malgranda oni konstruis unu
novan.
La nuna preĝejo S. Georgo estis komenciĝita la 26an de julio 1760 kaj malfermita al kredo en la jaro 1780.
En la jaro 1781, kiam ĝi estis finita, ĉefepiskopo Johano Hieronimo Gradenigo (Venecio, 19 februaro 1708 Udino, 30 junio 1786) translokis la titolon de la antikva preĝejo lokita ĉe la angulo strato Ĉisis, al la nova
preĝejo. Ĝi estis konsekrita en la jaro 1831.
Ĝi gardas ene belegan panelon de Sebastiano Florigerio (Koneljano, Treviso, 1500/1505 - Ĉividale de Friulo,
Udino, antaŭ 1564) de la jaro 1529, prezentante S. Georgo kiu mortigas drakon.
Sur la sacerdotejo estas la Kvar Evangeliistoj de Leonardo Rigo (Udino, 11 aŭgusto 1846 – tie, 10 majo
1915); la motivoj sur la muroj kaj la Resurekto (1931-1937) estas laboroj de Johano Baptisto Blasuttig kaj de
lia filo Argo; flanke la ĉefaltaro Ss. Petro kaj Paŭlo de A. De Fent de la jaro 1940.

14. - Preĝejo S. Petro martiro, strato Erasmo Valvason, angulo strato Paŭlo Sarpi.

Ĝi estis parto de la antikva dektrijarcenta konvento de dominikanoj kaj ĝi estis konsekrita en la jaro 1285. El
la origina konstruaĵo ĝi havas nur la lombardan portalon kaj la kampanilon. La interno estas formata de unu
ejo sen navoj kaj siatempe ĝi estis dekoraciita per multenombraj pentraĵoj.
Kiam en la jaro 1805, per la alveno de Napoleone (Aiaccio-Ajaĉo, Korsikio, 15 aŭgusto 1769 - Insulo Sankta
Helena, Atlantika Oceano, 5 majo 1821) la konvento estis forigita (1806) pasinte propraĵo al Ŝtatbienaro, kiu
ĝin aŭkciis en la jaro 1810, dominikanoj rifuĝis en Treviso. Restita forlasita kaj duondetruita pro incendio, ĝi
estis aĉetita de familio Peĉjle, kiu konstruis palacon laŭlonge la nuna placo Peĉjle kaj la restaĵo ĝin
transformis belegan anglastilan ĝardenon projektita de Andreo Scala-Skala (Udino, 1820 – tie, 1892), kun
lageto subtenita de la rojo.
La nuna preĝejo estas tiu, kiu estis konsekrita en la jaro 1438. En la jaroj 1642-1643 estis refarita la
tegmento, en la jaro 1685 estis konstruita la ĥorejo kaj inter la jaroj 1723-1735 estis refarita la plafono.
Origine, la preĝejo estis tre pli longa, sed pro la malfermo de strato Erasmo Valvason ĝi estis senigita de la
atrio. La fasado, kiun hodiaŭ oni vidas estis projektita de Johano Del Puppo (Tolmezzo, Udino, 5 aprilo 1854
– Udino, 9 marto 1932), en la fruaj jaroj de la Dudeka jarcento. Alia restaŭrado estis farita en la jaroj 19851987.
Iam, ene S. Petro martiro estis tre granda nombro da tomboj al nobeloj kaj artistoj, kiuj pro la refaro de la
pavimo ĉe la fino de la Dekoka jarcento estis enterigitaj, dum aliaj estis ordigitaj pli regule. La kampanilo, kiu
origine devis fini pintforme estis trafita de fulmo en la jaro 1506 kaj en la jaro 1602; ĝi estis trafita de aŭstriaj
kugloj en la jaro 1848, do restaŭrita en la jaro 1892.
Estas gardataj la tomboj de nobeluloj, pentraĵo de Pomponjo Amalteo (Motta de Livenza, Treviso, 1505 Sankta Vito de Taljamento, Pordenono, 9 marto 1588) prezentante la Martiron de S. Petro kaj kelkaj
altreliefoj de Jozefo Torretti (Pagnano d’Asolo-Panjano de Asolo, Treviso, 29 aŭgusto 1661 - Venecio, 13
decembro 1743), plie estas freskoj de Andrea Urbani (Venecio, 23 aŭgusto 1711 - Padovo, 24 junio 1798).
Supre la portalo estas la surskribo: SALVATORI MATRI VIRGINI Q ROMANELLVS SOAR DVS D (Donaco al
Virgulino kaj Patrino de la Savanto).

15. - Preĝejo S. Elizabeta, popole Sankta Spirito, strato Crispi (Krispi) n.ro 35.

La origina preĝejo Sankta Elizabeta, popole nomata de udine’anoj Sankta Spirito, reiras al la jaro 1395,
poste ĝi estis rekonstruita laŭ la projekto de Georgo Massari (Venecio, 13 oktobro 1687 – tie, 20 decembro
1766) en la XVIII jarcento. Ĝi havas okangulan planton kaj gardas du pentraĵojn de la dekokjarcenta
pentristo Francisko Zugno-Zunjo (Venecio, 1709 - tie, 13 januaro 1787).

16. - Pregejo S. Valenteno, strato Pracchiuso (Prakiuso) n.ro 18.

La preĝejo S. Valenteno estis volita de Frataro S. Valenteno. La 14an de februaro 1513 la Frataro ricevis
donace la areon, kiu enhavis domon kun brutejon, korton kaj ĝardenon, de grafo Manino el la familio Manini
el Bucy, origina el Fiesole, elmigrinta Udinon el Toskanio en la Dektria jarcento, sekve de la bataloj inter
Blankanoj kaj Nigranoj.
Dum la postaj jaroj, kolektitaj fondusojn, oni ekkonstruis la konstruaĵon. La preĝejo, konstruita por anstataŭi
la dekvarjarcentan templeton nun jam neadekvata al la liturgiaj necesoj, estis finita en la jaro 1574, malgraŭ
la fasado estis finita nur en la jaro 1903, de arkitekto Johano Del Puppo (Tolmezzo, Udino, 5 aprilo 1854 Udino, 9 marto 1932). En la jaro 1581 ĝi iĝis paroko per dekreto de patriarko Johano Grimani (Venecio, 8
julio 1506 – tie, 3 oktobro 1593).
Parokanoj sin votis al Sanktulo, preĝe alvokita ankaŭ kontraŭ pestepidemion kaj epilepsion. En la jaro 1658,
post la pesto, kiu trafis Kvartalon Pracchiuso-Prakkiuso parokanoj petis al Romo por havi la restaĵojn de
sankta Valenteno por veneri. La episkopo de Sutri ilin kontentigis parte kaj metis je dispono la restaĵojn de
martiro entombigita en la tombejo en Ĉiriaco, kiu alvenis Udinon la 8an de aŭgusto 1664.
Parokanoj atribuis al ĝi la nomon sankta Valenteno kaj ĝi estis ekspociita al venerado malantaŭ la centra
altaro kie ĝi estas ankoraŭ nun.
Al la historio de la preĝejo estas ligita tiu de la monastero Sankta Valenteno. En la jaro 1689 la nobela
Francisko Prigno-Prinjo donacis al monaĥinoj domon kun malantaŭa herbejo, tiele ebligis kunligi la
monasteron kun la preĝejo Sankta Valenteno, kies uzado monaĥinoj faris ĝis la jaro 1744.
Dum la jaroj de 1690 ĝis 1744, la monaĥinejo estis kompletigita laŭ la tuta ĝia harmonio kaj arkitekturo,
inkluzive la tre bela klostro interna, kun la kvar portiko je du etaĝoj subtenitaj per 126 simplaj kolonoj
okangulaj, superstaritaj de duoncircklaj arkoj.
La 27an de novembro 1805 soldatoj de Napoleono rekviziciis la ejojn kaj dum la aŭstria regado la konvento,
transformita en kazerno, estis adaptita al milita Hospitalo.
Dum la naŭdekaj jaroj, post la restrukturado de la Armeo, la preĝejo S. Valenteno estis redonita al la
parokejo Beata Virgulino de la Gracoj, kiu estas proprietulino. La pordego, fermita la tutan jaron krom la sola
festo sankta Valenteno, estis remalfermita al parokanoj; kontraŭe estis masonitaj la du pordoj, kiuj kunligis la
preĝejon al la milita Hospitalo.
La preĝejo S. Valenteno restaurata en la jaro 1996 kaj reportata al la antikva brilo, prezentiĝas laŭ
arkitektura venetia renesanca stilo. Ĝi estas riĉa je dekoracioj kaj pentraĵoj. Tie oni gardas pentraĵojn de
Hipolita Venier: Sankta Valenteno benanta, la senkapigo de sankta Valenteno; Petro Venier (Udino, 1673 –
tie, 1737): Abrahamo kaj la tri anĝeloj, Ofero de Isaako, Moseo kaj la flama arbetaĵo, Moseo alportas la
tabulojn de la leĝo, Jakobo luktas kontraŭ la anĝelo, Agar en la dezerto, la Manaofalo; Francisco CucchiaroKukkiaro: Ofero de Habelo kaj Kaino.
Ĉiujare la 14an de februaro, festo de la Sanktulo, oni tenas en Kvartalo Prakkiuso foiron, kie la preĝejo estas
celo de devotaj vizitoj por aĉeti benitajn panojn 8forme kaj la ŝlosiletojn.

17. - Preĝejeto S. Antono de Padovo, eks S. Valenteno, strato Pracchiuso (Prakiuso) n.ro 48.

En la jaro 1355 familio Valentinis, kiu havis grandan terparcelon inter la nunaj stratoj Agricola (Agrikola),
Sankta Aŭgosteno kaj Memorĝardeno, starigis je propraj elspezoj preĝkapeleton titolita al S. Valenteno, tio
estas tiu, kiu nune estas la preĝejeto dediĉita al S. Antono.
Eble la kialo, kiu instigis ĝin titoli al S. Valenteno devenas de la fakto, ke la Sanktulo estis preĝe alvokita
kontraŭ la pesto kaj la granda epidemio de la jaro 1348 lasis ĝian signon.
Poste, ĉirkaŭ la jaro 1448, Helena Valentinis (Udino, 1395/1396 - tie, 23 aprilo 1458), per siaj havaĵoj, fondis
en la kvartalo konventon por Aŭgustenaninoj aŭ Mantelhavaj fratinoj (kie nun estas la kazerno de la alpa
Brigado “JULIA”).
En la jaro 1543 la Frataro S. Valenteno (starigita la 14an de februaro 1513), per la helpo de familio Manin,
decidis konstrui preĝejon pli granda anstataŭ la antikva preĝkapeleto iĝita nesufiĉe por la kvartala popolo. Ĝi
estis finita en la jaro 1574, lasante nefinita parton el la fasado, kiu estis finita nur en la jaro 1903 kun la
almeto de la fronta timpano kaj la surskribo: D.O.M. IN HONOREM S. VALENTINI M. MCMIII (Al Dio honore de
Sankta Valenteno M. MCMIII).
La malnova preĝejeto estis destinita al preĝkapeleto. En la jaro 1581, laŭ dekreto de Francisko Barbaro
(Venecio, 16 marto 1546 - Udino, 6 aprilo 1616), koadjutoro de patriarko Johano Grimani (Venecio, 8 julio
1506 – tie, 3 oktobro 1593), Sankta Valenteno iĝis paroko.
En la jaro 1797, sekve de la franca okupado kaj al la konsekvenca eksproprietigo de la ekleziaj havaĵoj, la
malnova preĝkapeleto Sankta Valenteno ĉesis esti destinita al kredo kaj ĝi estis destinita al la profanaj
uzadoj, el kiuj: vinvendejo, privata domicilio, milita loko kaj magazeno.
La lasta proprietulino, en la jaro 1899, donacis al la paroko de la Gracoj la malgrandan preĝejeton ĉar ĝi estu
restarigota kaj la 29an de decembro 1901 ĉefepiskopo Petro Zamburlini (Banjoli de Supre, Padovo, 15
decembro 1832 – Artenja, Udino, 1 decembro 1909) rekonsakris la templeton.
Dum la milito 1915-1918 la konstruaĵo estis sekestrita de la itala plejalta Komando por farigi deponejon de
sanitara materialo. Prirabita de aŭstrianoj post Kaporetto, poste ĝi estis pli foje restaŭrata kaj nun ĝi estas
konforta haltejo kaj preĝejo. De la jaro 1957 la preĝejeto estas dediĉita al S. Antono, kiu en la jaro 1221
haltis en Kvartalo Prakkiuso, dum li vojaĝis al Ĝemona, por prediki al udinanoj.
La nuna aspekto de la preĝejo reprenas la ĝeneralajn karakteroj de la antaŭa dekvinjarcenta konstruaĵo
malgraŭ kelkaj eroj estis enmetitaj okaze de la restaŭro de la jaro 1901.
Supre la portalo estas la memorstono: VETVSTVM SACELLVM – MCCCLV B. VALENTINO DICATVM - LAPSV
TEMPORIS TETRITVM - RENOVATIS OPERIBVS - CHRISTO REDENMPTORI - MCM EXVNTE. INEVNTE. MCMI TESTITVTVM (La antikvan kapeleton de la jaro 1355, dediĉita al Sankta Valenteno, difektita pro la tempo, oni

restaŭris, dediĉita al Redemptinta Kristo, je la fino de la jaro 1900, restaŭrita ĉe la komenco de la jaro 1901).

18. - Preĝejo S. Maria de la Mizerikordo en la Urba Hospitalo, placo Sankta Maria de la
Mizerikordo n.ro 15.

La preĝejo S. Maria de la Mizerikordo estas strukturo kun cilindra fasado. La dekoracia motivo de la fresko
en la portiko celebras la Pietà-n de la Patrino de Dio por la malsanuloj.
La preĝejo estis konstruita kiel preĝloko por la hospitalgastoj, por la religia kaj civila personaro de la
hospitalo. La konstruaĵo fakte estas kunligita kun la diversaj pavilonoj de la hospitalo kaj kun la sama
pastrodomo ne nur per la ekstera vojetoj, sed ankaŭ per serio de subteraj vojetoj.
Konstruita en la jaro 1959 laŭ la projekto de Jakobo Della Mea (Rokkolana de Kiusaforto, Udino, 4 oktobro
1907 - Udino, 25 majo 1968), ene ĝi havas mozaikojn de Fred Pittino (Dogna-Donja, Udino, 18 novembro
1906 - Udino, 16 marto 1991), bronzaĵojn de Julio (Udino, 1923 - tie, 3 julio 2010) kaj Makso Piccini (Piĉĉini)
(Udino, 16 novembro 1899 - Triĉesjmo, Udino, 1974), kaj en la pronao grafitojn de Ernesto Mitri (Udino, 30
decembro 1907 - tie, 5 julio 1978).

19. - Preĝejo S. Klara, strato Ĝemona inter n.ro 23 kaj 25.

Dum la longobarda epoko estis en tiu ejo preĝkapeleto dediĉita al S. Johano Baptisto.
Sub patriarko Raimondo Della Torre (Milano, 1230 - Udino, 23 februaro 1299), Uccelluto de’ Uccellis
(Uĉĉelluto el Uĉĉellis), udineano, kiu la 18an de novembro 1285 jam fondis la preĝejon S. Lazaro, kun apuda
lazareto, lasis grandan monsumon kaj multajn havaĵojn por la konstruo de la preĝejo S. Klara, kiu estis
komenciĝita en la jaro 1294 kaj finita en la jaro 1303 kun aldonita konvento kompletigita en la jaro 1306.
La ideon transformi la konvento en inan edukejon ekhavis Lodoviko Uĉĉellis, kiu lasis legacon en la jaro
1431, kiu devigis administrantojn instrui senpage ankaŭ kvin nobelajn knabinojn defalintaj. Ĝi estis konstruita
en la jaro 1685, kiam estingiĝis la familia nomo Savornjan-Uĉĉellis. La konstruaĵo akceptis franciskaninojn
ĝis la jaro 1866 kaj ĝi estis definitive destinita al edukejo por knabinoj tenante la nomon de la fondinto.
Al tiu preĝejo estas ligita la paroko en strato Ĝemona, kiu el ĝia naskiĝo en la jaro 1599, estis akceptita de
Klaraninoj en ilia preĝejo, nun entenita en la Edukejo Uĉĉellis, ĝis la jaro 1677. Kaj S. Klara estis titulara de
la komunumo de Kvartalo Ĝemona, ĝis estis konstruita la preĝejo S. Kvirino en la jaro 1703. Kulta
konstruaĵo, kiu prezentas ankoraŭ hodiaŭ malgrandan juvelon kaj ĝi estas admirata por la stukaĵoj kaj la
freskoj de Julio Quaglio (Kvaljo) (Laino Valo de Intelvi, Komo, 1668 - tie, 3 julio 1751), kiu subskribis “Iulius
Quaglia de Layno Comensis 1699”.
La preĝejo estas atingebla per ponteto, sed la enirejo estas de strato Johano de Udino, ĉe Edukejo Uccellis
(Uĉĉellis).

20. - Paroko S. Nikolao - Osteja Templo, placo XXVI julio 1866.

La malnova preĝejo Sankta Nikolao

Konstruita en la jaro 1931 laŭ la volo de mons. Clemente Cossettini-Klemento Kossettini (12 oktobro 1882 –
Udino, 17 julio 1941) laŭ la projekto de Provino Valle (Udino, 10 marto 1877 - tie, 12 aŭgusto 1955)
kunlabore kun la roma arkitekto Aleksandro Limongelli-Limonĝelli (Kairo, Egiptio, 7 julio 1890 - Tripolo, Libio,
26 februaro 1932).
La unua ŝtono estis lokita la 12an de julio 1925 (tago de la Ss. Patronoj de la urbo, Ermakora kaj Fortunato)
fare de ĉefepiskopo Antono Anastazio Rossi (Milano, 18 julio 1864 - Pompejo, Napolo, 29 marto 1948). La
Templo, je latina kruco, estis konsekrita la 22an de majo 1940 de ĉefepiskopo Jozefo Nogara (Bellano,
Komo, 26 junio 1872 - Udino, 9 decembro 1955).
La nova paroko S. Nikolao - Osteja Templo anstataŭas la malnovan preĝejon en strato Zanon en Kvartalo
Poskolle, kie marmora bareliefo farita de Johano Napoleono Pellis (Ciconicco di Fagagna-Ĉikonikko de
Faganjo, Udino, 19 februaro 1888 - Valbruna, Malborgetto, Udino, 2 februaro 1962), enmasonita en la muron
de domo Kamavitto, memorigas la lokon: sankta Nikolao benanta, kiu tenas la etmodelo de la preĝejo, kies
jarcenta historio estas sintezita per la du datoj skribitaj - 1328 kaj 1933. La unua dato rilatas al la dokumento
kie oni donas sciigon, ke la anoj de la Frataro de Forĝistoj de Kvartalo Poskolle elektis kiel ilia sidejo la
preĝejeton dediĉita al S. Nikolao de kvartalanoj; la dua dato memorigas la disfaligon de la preĝejo.
La lokiĝo de la Templo en ĉi tiu placo revokas al la memoro la italajn soldatojn, kiuj la 26an de julio 1866 de
ĉi tie eniris en la urbon ĉe la fino de la tria milito por sendependeco.
Sur la fasado, tegita tute el ŝtono, estas niĉo sub la arko de la pordego kie estas lokitaj Pietà el gipso kaj
terakoto (1960) de Luciano Del Zotto (Udino, 13 septembro 1932 - tie, 29 januaro 2010) kaj vitralo (1993) de
Arrigo Poz (Kastelo de Porpetto, Risano de Pavio de Udino, 2 julio 1929 - Pavio de Udino, 27 marto 2015),
kiu prezentas sankta Nikolao.
Flanke la pordego kvar statuoj prezentantaj (laŭ la ordo) la Mariston, la Alposoldaton, la Infanterianon kaj la
Aviadiston, estas skulptaĵoj de Silvio Olivo (Villaorba de Basiliano, Udino, 22 aŭgusto 1909 - Udino, 4 junio
1998), kiu ilin projektis en la jaro 1938 kaj skulptitaj el ŝtono piasentina en la jaro 1950 de Luizo Piskiutti
(Ĝemono de Friulo, Udino, 1896 - 1952). La statuoj estas la rezulto de la konkurso anoncita de la Udine’a
Provinco inter la jaroj 1937 kaj 1938, kiu petis skulptaĵojn je karaktera “ornama” por subteni la integriĝon al la
arkitekturo de la Templo.
Laŭlonge la flankaj muroj estas la memorŝtonoj el marmoro enhavante la nomon de 25.000 militoj falintaj
dum la Unua Mondmilito, kies restaĵoj eltombigitaj de pli ol 200 militaj tombejoj, ĉi tie trovis dignon kaj
honoron.
Konstruita por honori la Militfalintojn de la Unua Mondmilito, ĝi estis ejo de la Rezistado: ĝi loĝigis la plej
grandan friulan sekretan presejon en Udino. En ĝi serĉataj partizanoj havis asistadon kaj rifuĝon kaj ofte tie
kunvenis la CNL (Nacia Liberiga Konsilio).
Supre la portalo estas la suskribo: DEO OPTIMO MAXIMO IN HONOREM SANCTI NICOLAI - MCMXV - MCMXVIII BELLO PEREMPTORVM MEMORIAE (Al Dio honore de sankta Nikolao kaj memore al la militfalintoj 1915 –
1918).

21. - Kapelo Manin, placo Karlo Melzi.

La kapelo, konstruita ĉirkaŭ la jaro 1735, estas malgranda juvelo volita de grafo Lodoviko Alvise Manin
(Passariano, Kodrojpo, Udino, 1697 – 1775), patro de la estonta doĝo Lodoviko Manin (Venecio, 23 junio
1726 - tie, 24 oktobro 1802), laŭ la projekto de arkitekto Dominico Rossi (Morkote, Kantono Tiĉino, Svisio, 28
decembro 1657 - Venecio, 8 marto 1737).
La konstruaĵo prezentas majestan fasadon, kiu enkondukas en belegan internon baroka, karakterizata per la
sesangula plano, duoncirkla absido kaj kupolkovraĵo, kiu subtenas lanternon.
La fasado estas el blanka ŝtono kun pilastroj je grandega korinta ordo; super la entablemento estas timpano
subtenita per volboj kaj dekoraciita per festonoj kaj vazoj.
Ene sur la altaro oni povas admiri Madonon kun Jesuo, artaĵo (1729-1733) de Jozefo Torretti (Panjano De
Asolo, Treviso, 29 aŭgusto 1661 - Venecio, 13 decembro 1743). Ĉiam liaj laboroj estas la belegaj ŝtonaj
altreliefoj, kun scenoj pri la vivo de Virgulino, kiuj dekoracias la flankajn murojn (Naskiĝo de Virgulino,
Vizitado, Prezentado de Jesuo al la Templo kaj Prezentado de Maria knabino al la Templo).

22. - Preĝkapeleto S. Maria de Lombardejo, strato Mercatovecchio (Merkatovekjo) n.ro 16.

La Lombardejo estis starigita por helpi urbanoj en malfacilaĵoj per la cedo de malgrandaj pruntoj interŝanĝe
kontraŭ moveblaj objektoj garantie kun la intereso kiel eble plej minora.
La muroj kaj la plafono estis freskitaj en la jaro 1694 de la juna lombarda pentristo Julio Quaglio (Kvaljo)
(Laino Valo de Intelvi, Komo, 1668 – tie, 3 julio 1751), tiam apenaŭ dudeksesjara sed jam konata en Friulo
pro la laboroj en palaco Strassoldo kaj en tiu de Sinjoroj Della Porta, la stukaĵoj estas de Laŭrenco Retti
(1692 - 1751) kaj Johano Baptisto Bareglio-Bareljo (n. Ponna, Komo, 1692), la marmora grupo de la Pietà
estas de Johano Comin-Komin (Treviso, 1645/1650 - Venecio, 1708) kaj Henriko Merengo (Rheine,
Vestfalio, Germanio, 13 aŭgusto 1628 - Venecio, 11 februaro 1723).
La altaro skulptita de Johano Komin enhavas antaŭaltaran panelon je trunkforme de piramido renversita kun
la prezentado bareliefe de la Supreniro de Kristo al Kalvario, speciale la stacio kie Kristo renkontas
Veronikan. Ĉe la supra parto de la altaro, Merengo (aŭ Meyring), skulptisto el nederlanda origino tre konata
en Venetio, finas la grupon de la Pietà post la forpaso de Komin.
Riĉigas plue la kapelon belegaj paneloj el ledo pentritaj per floraj motivoj faritaj en la Dekokan jarcenton.
Supre la portalo estas memorŝtono: DEIPARÆ VIRGINI - IN CIVITATIS PRÆSIDIVM - MONTIS TVTELAM - PIVM
COLLEGIVM - D - ANNO DOMINI MDCXCIV (Dediĉis al Virgulino Dia Patrino la pia kolegio kiel defendo de la
urbo kaj defendo de Lombardejo, jaro de la Sinjoro 1694).

23. - Paroko S. Kvirino episkopo kaj martiro el Scizia, strato Gemona (Ĝemona) n.ro 66.

Fasado de la du preĝejoj

La pordo el bronzo

La antikva fasado dediĉita al Ss. Kvirino kaj Roko kaj la nova dediĉita (15 novembro 1969) al Maria Reĝino
Mizerikorda Patrino kaj al Sankta Luizo Gonzaga (Castiglione delle-Kastiljone de la Stiviere, Mantuo, 9 marto
1568 - Romo, 21 junio 1591). La pordo el bronzo, dirita de la Mizerikordio (2006), estas artaĵo de la breŝja
skulptisto Edoardo Ferrari (n. Ponte di Legno, Brescia-Ponto el Ligno, Breŝjo, 9 junio 1966) kaj ilustras la tri
evangeliajn parabolojn (Evangelio laŭ Luko 15) pri la perdita kaj retrovita ŝafo, pri la perdita kaj retrovita
drakmo kaj de la perdita kaj retrovita filo.
Vidalvide estas la preĝejo S. Klara (vidu 19), kiu loĝigis la parokon el ĝia fondo de la jaro 1599 ĝis la jaro
1677.
Malantaŭe la nuna palaco Moretti en placo Osoppo, inter la rojo kaj strato Kodrojpo estis monakejo dediĉita
al S. Kvirino, kun aldonita preĝejo ĉirkaŭ kiu, kiel kutime iam, estis tombejo.
En la jaro 1532 duko de Urbino Francisko Maria de la Rovere (Pesaro, 20 februaro 1549 – Urbania-Urbanjo,
Pesaro, 23 aprilo 1631), ĝenerala kapitano de la Tre Serena Respubliko de Venecio, vizitante la urbojn de
firma tero por konturi novan defendan sistemon de la respublika teritorio pro la rabekspedicioj de Turkoj, li
ordonis la dehakon de arboj kaj la disfaligon de konstruaĵoj eksteraj la muregoj, kiuj povis doni rifuĝejon kaj
ŝirmon al sieĝantoj. Estis tiele, ke la preĝejeto S. Kvirino estis disfaligita: la ŝtonoj rekuperitaj servis por
plifortigi muregojn dume la unika sonorilo estis donacita al Karmelanoj por ĝin uzi en ilia preĝejo en strato
Akvileja kaj la du altaroj estis donacitaj al la preĝejo S. Klara, kiu kvartalanoj, senigitaj je ilia preĝejeto,
ekvizitis.
En la jaro 1700 la preĝejo ne estis ankoraŭ finita kaj bezonis labori aliajn tri jarojn kaj aliajn donacojn ĉar
parokanoj de Sankta Kvirino povis malfermi ilian preĝejon al kredo, kiu en tiu okazaĵo titolis laŭ la nomo
Sankta Kvirino V.M. de Scizia, kaj ili tranlokis la parokecon de la preĝejo S. Klara al tiu S. Kvirino.
Superita la preĝejan problemon, evidentiĝis tuj tiu pri la kampanilo, kiu estis konstruita, ĉiam per la helpo je
donacoj, inter la jaroj 1723 kaj 1725.
Dum 150 jaroj la preĝejo S. Kvirino estis la animo de la kvartalo kaj la situacio ne ŝanĝis ĝis la jaro 1967
kiam, por respondi al la pliigo de la loĝantoj, estis konstruita unu nova laŭ la projekto de inĝ. Antono De Ĉillja
(Udino, 16 marto 1921 - 2010), apuda tiu dekokjarcenta. Inter la jaroj 1989 kaj 1991 la dekokjarcenta preĝejo
estis submetita al kompleksa restaŭrado.
Sur la antaŭpreĝeja tereno estas la monumento La Anĝelo de la strato de skulptisto Luciano Del Zotto
(Udino, 13 septembro 1932 – tie, 29 januaro 2010), donacita al la paroko S. Kvirino en la jaro 2015 de
sinjorino Maria Antoneta Moretti, vidvino de la skulptisto. Ĝi estas stilizita anĝelo el bronzo.

24. - Paroko S. Paŭleto de Akvileja, aleo Triesto n.ro 110.

Starigita en la jaro 1962, pastro Honorato Lorenzon (Udino, 9 januaro 1924 – Villa Bosch-Vilao Bosk,
Buenos-Ajreto, Argentino, 1 septembro 2014), konstruigis antaŭe la kapelon de arkitekto Marcelo D’Olivo
(Udino, 27 februaro 1921 - tie, 24 aŭgusto 1991) kaj poste la preĝejo de arkitekto Bortolotti.

25. - Paroko S. Marko evangelisto, aleo Volontuloj de la Libereco n.ro 57.

Historiaj sciigoj
26an de januaro

1314

Andrea Frulga, udina komercisto donacas, per sia testamento, legacon por
konstrui malgrandan preĝejon en Kiavris: Sankta Tome el Caprileiss.

1610 / 1659

Estas renovigita la malnova kapeleto jam ruiniĝita per aprobo fare de
patriarko Johano Dolfin: ĝi estas konstruita sur loko “Armentaressa”.
Parokestro la prelato de Paderno.

1867

Konfiskado de Ŝtatbienaro de la preĝejo kaj de la kapelandomo pro ŝuldoj
rilataj al ne okazintaj bienaj pagoj.

1876

La Komunumo donas la sumon je lirojn 500 por pagi la ŝuldojn kaj alpreni
definitive la preĝejon de la Preĝeja administrado.

1895

Pastro Kiavon, juna sacerdoto, trovas la preĝejon duonruiniĝita kaj petas al
superuloj la permeson konstrui unu novan kaj pli grandan.

31an de julio

1896

Komenco de la fosadlaboroj por la fundamentoj de la nova preĝejo. Ĉefaj
bonfarantoj Fortunato Vivant kaj kom. Marko Volpe. Projekto de inĝ. Johano
Falĉioni.

24an de aŭgusto

1896

Komenco fundamentoj kampanilo kaj sakristio. Beno de la unua ŝtono.

20an de decembro 1897

Festotago sankta Tomaso: beno de la sonoriloj.

24an de aprilo

Konsekro de la preĝejo fare de mons. Zamburlini, kiu ĝin dediĉas al Sankta

1898

Tomaso apostolo kaj al Sankta Marko Evangeliisto.
13an de aŭgusto

1914
1917

30an de majo

1925

Eniro de pastro Davido Floreani.
La preĝejo Sankta Tomaso kaj Marko iĝas Paroko.
Inaŭguro de la memorŝtonoj flanke la enirejo de la preĝejo kaj en la sama
jaro inaŭguro de la orgeno.

1935

Prof. L. Moro freskas la absidkonko kaj la tegmento de la navo.

26.- Krista Paroko, strato Marsala n.ro 80.

“Dum diversaj jaroj, pro monomanko, la paroĥo restis je la nuraj muroj kaj la altaroj, por kiuj oni uzis ankaŭ
materialojn eltiritaj el la malnova Preĝkapeleto.
Mons. Petro Baldassi (m. 1983), unua paroĥestro de la Krista Paroĥo, ekde la unua momento li sin devigis
fini la Dian domon, ankaŭ en la dekoracia parto.
Dank’al la malavara kontribuaĵo donacita de familio Marzano, kiu volis tiele pludaŭrigi la memoron de la
bedaŭrata Francisko Marzano (1862 - 1940), konata loka vinkomercisto, mons. Baldassi tuj ekkontaktis la
lokajn konstruentreprenojn kaj pentristojn por komenci la dekoraciojn de la paroĥo.
Grandaj paroĥaj bonfarantoj, Marzan-anoj, pere de sjnioro Jozefo (1896 - 1968), propravole promesis, ekde
la jaro 1942, starigigi je propraj kostoj kampanilon, kondiĉe ke en ĝia ekstera parto estu lokita marmora
memoraĵo al la frato Donato (1892 - 1940), tiel, kiel estis farita por la patro, kiam estis farita la dekoracio de
la Paroĥo.
En oktobro 1951 sjnioro Marzano estis trafita de tre grava funebro: la subita forpaso de la frato Honofrio
(1890 - 1951). Tre skuita pri tiu malfeliĉo, sinjoro Jozefo ŝanĝis tuje planon pri la kampanilo, laŭ la senso, ke
li decidis konstruigis ĝin tuje, anstataŭ post lia forpaso, por inde honori la memoron de la forpasinta frato; li
ankaŭ proponis al si esti sepultita, kiam la Sinjoro volu, en la kripto, sub la kampanilo…
La projekto estis prezentita al paroĥestro, ankoraŭ en kompleta nescio: li esprimis la tutan sian komplezon
kaj dankemon al la malavara bonfaranto, kaj li sin devigis samptempe obteni, laŭ la peto, la aŭtorizadon meti
sub la kampanila bazamento kvar marmorajn memoraĵojn memore al la patro, sinjoro Francisko Marzano, al
la du fratoj Donato kaj Honofrio, kaj ankaŭ la bildon de la mem sinjoro Jozefo. Ĉefepiskopo nepre konsentis
la peton kaj aŭtentika kopio de la aŭtorizado estis donita al sinjoro Marzano la 21an de novembro 1951...
La korpo de la malavara bonfaranto, forpasita en la jaro 1968, pro burokrataj motivoj ne povis esti sepultita
en la kampanila kripto, kiu gardas ĝis nun la malplenan tombon; lia bildo, kune kun tiu de la patro kaj de la
du fratoj estas ekstere prezentata reliefe en la kvar anguloj de la kampanilo”.
La paroĥo estis konstruita en la jaro 1927.
Sur la kampanilo estas la memorŝtono: Ĉi tiu monumento - donaco de malavaro de Jozefo Marzano - kaj - la
novaj sonoriloj kaj horloĝo - donacitaj de la malavareco de paroĥanaj - estis solene benitaj kaj inaŭguritaj - la
28an de junio 1953 - de lia moŝto Jozefo Nogara ĉefepiskopo de Udino - estante paroĥo monsjnioro Petro
Baldassi.

27. - Paroko Sakra Koro de Jesuo kaj S. Valenteno, strato Diego Simonetti n.ro 22.

28. - Paroko Ĉieliro Beata Virgulino Maria, aleo Cadore (Kadore) n.ro 11.

29. - Preĝejeto kaj Paroko S. Roko, strato S. Rocco (Roko) n.ro 90.

Antaŭe

Poste

La nova paroko

Ekstere la muregoj, situis malgranda kvartalo apud preĝejo, dediĉita al S. Roko per konsekra akto reirinte al
la jaro 1511, sekve de liberigo de la urbo de la pesto. La Frataro S. Roko, starigita en la jaro 1510, kune kun
la Frataro S. Nikolao petas transformi kiel paroko la Preĝejon S. Nikolao ekde la jaro 1584. En la jaro 1595
okazas la transformo kiel paroko de la preĝejo S. Nikolao kaj la preĝejo S. Roko iĝas parto de tiu paroko.
Ĉar S. Roko estu parto de la paroko S. Nikolao kaj ne aŭtoma paroko oni devas al la fakto, ke la kvartalo
estas malmulte loĝata, troviĝas ekstere la kvina kaj lasta murzono, kiu defendas la urbon, dum la preĝejo S.
Nikolao restas ene la murzono. Malmultaj estas la historiaj dokumentoj, kiuj rilatas la preĝejon S. Roko; oni
scias, ke la 15an de novembro 1514 estis atribuita tasko al pentristo Pellegrino de Sankta Danielo (Sankta
Danielo de Friulo, Udino, 1467 - Udino, 17 decembro 1545) realigi Panelon prezentante Madonon kun Jesuo
inter Ss. Roko kaj Sebastiano, panelo hodiaŭ gardita en la dioceza Muzeo de la Udine’a Ĉefepiskopejo.
En la jaro 1807 la preĝejo estis akirita, kiel aliaj udinaj preĝejoj, de la Ŝtatbienaro de la Itala Regno kaj
luigita, por profanaj uzadoj, al la Udine’a Komunumo. En la jaro 1811 eĉ ĝi estas vendita al privatulo: s.ro
Antono Cella-Ĉella.
Falita la napoleona imperio, la 16an de aŭgusto 1814, ankaŭ restante propraĵo de s.ro Ĉella, la preĝejo estas
fine malfermita al la kredo. En la jaro 1858 estas faritaj restaŭradaj laboroj al tegmento kaj estas aldonita la

sakristio. En la jaro 1875 familio Ĉella vendas al Komunumo la sakran konstruaĵon kaj la 16an de aŭgusto
1923 estas inaŭgurita la malgranda kampanilo kun tri malgrandaj sonoriloj.
La 31an de januaro 1963 estas starigita la nova paroko S. Roko kaj en la jaro 1964 estas malfermita al la
kredo la nova paroko. La realigo de la nova paroko kaŭzis bedaŭrinde la progresivan defalon de la preĝejeto,
kiu poste estis fermita al la kredo. En la jaro 1977, fare de la Intendantejo pri la Udine’aj monumentoj, oni
faris laborojn por ripari la tegmenton kaj en la jaro 2005 komenciĝis la restaŭrado, kiu permesis meti en
lumon la arkitekturajn karakterizojn kaj valorigi konstruaĵon, ke, krom la historia graveco, ĝi estas ankaŭ
ŝatinda estetike.
La 16an de aŭgusto 2012, unuafoje post la fino de la restrukturadaj laboroj, pastro Armando Bassi (n. Sankta
Maria La Longa, Udino, 9 julio 1928) celebris la Sanktan Meson.
Ekstere la preĝejeto estis marmorŝtono. Post informoj petitaj al la lokaj loĝantoj, oni ne havas memoron pri la
epigrafo. Eble la marmora memorŝtono kun la epigrafo estis demetita okaze de la restaŭroj de la preĝejeto,
por ĝin reporti al la origina stato, kaj oni havas neniun sciigon pri la nova lokiĝo.
Estas ĉi tiu la epigrafo, transskribita el la “Kajero”: Al Dio loĝantaro de Sankta Roko memora palpebla ĉiela
protekto dum la milita periodo havita okazo restaŭroj preĝejo ĉi tiun marmoran memoron dankema surmetis.
S. Roko, 22 aŭgusto 1948.

30. - Paroko S. Pio X, strato Pomponio Amalteo n.ro 20.

La Paroko S. Pio X estis konstruita la 8an de decembro 1958.
Memorinda evento pri la historio de Kvartalo Baldasseria (ĝi devas la nomon al iu Baldasso, origina el Fanna
de Pordenono, kiu ĉi tie enloĝiĝis en la Deksepa jarcento) estas la konstruo de eks-Ĝil, en strato
Pradamano, hodiaŭ sidejo de la lernejo “Henriko Fermi”. La konstruaĵo, projektita de Ermes Midena (Sakta
Danielo de Friulo, Udino, 12 septembro 1895 - Udino, 19 oktobro 1972), ekde la jaro 1947 kaj ĝis la jaro
1960 akceptis istriajn kaj dalmatajn rifuĝintojn.
En ĝia interno estis kapelo, kiu ekestis vizitadita de kvartalanoj; fakte, ĝis tiam, ĝi estis parto de la paroko
Karmelo. Naskiĝis do la bezono de nova preĝejo.
En la jaro 1958 pastro Adelindo Fachin (Fakin) estas taskita pri la starigo. La 8an de majo de la sama jaro
okazas la lokado de la unua ŝtono de la kapelo S. Pio X, konstruita, dank’al la laboro de knaboj de pastro
Emilo De Roja (Klagenfurt, Aŭstrio, 28 februaro 1919 - Udino, 3 februaro 1991), reutiliginte la brikojn de la
detruitaj domoj de bombadoj en strato Akvilejo. La kapelo estas tamen nesufiĉe por la necesoj de la kvartalo,
kaj estas komencita la konstruaĵo de nova preĝejo, projektita de Jakobo Della Mea (Rokkolana de
Kiusaforte, Udino, 4 oktobro 1907 - Udino, 25 majo 1968) kaj inaŭgurita la 15an de januaro 1961 de
ĉefepiskopo Jozefo Zaffonato (Magrè di Schio-Magré de Skio, Viĉenza, 29 aŭgusto 1899 – ArzignanoArzinjano, Viĉenza, 28 aŭgusto 1988).

31. - Paroko S. Dominico, aleo Resistencia n.ro 71 (Sankta Dominico).

32. - Paroko S. Jozefo edzo de la Beata Virgulino Maria, aleo Venecio n.285.

En la jaro 1946 pastro Dominico Cattarossi-Kattarossi sukcesis starigi la konstruadon de infanlernejo kun
aligita kapelo. La projekto de la konstruaĵo estis taskita al arkitekto Cezaro Miani (Udino, 22 aŭgusto 1891 tie, 1961). La 18an de marto 1950 ĉefepiskopo Jozefo Nogara (Bellano, Komo, 26 junio 1872 - Udino, 9
decembro 1955) benis la novan kapelon, kiu estis titolita al S. Jozefo.
La projekto de la nuna preĝejo S. Jozefo, redaktita de arkitekto Firmino Toso (Campoformido-Kampoformido,
Udino, 9 aŭgusto 1913 - Udino, 31 majo 2003), estis sendita la 9an de julio 1960 al la Papa Komisiono pri
Sakra Arto por la aprobo kaj la 3an de septembro 1961 estis lokata la unua ŝtono.
La 28an de aprilo 1962 ĉefespiskopo Jozefo Zaffonato (Magré de Skio, Viĉenza, 29 aŭgusto 1899 Arzinjano, Viĉenza, 28 aŭgusto 1988) solene benas kaj inaŭguras la tre novan preĝejon S. Jozefo, malgraŭ
ĝi ne estas tute finita.
La preĝejo prezentiĝas per monumentaj formoj je moderna stilo, sobra kaj gastama, sed sen tiun stampon je
arkitektura karaktero, pro tiom da vidocemento, kiu estas en la trabaroj kaj en la plafono.
La 20an de decembro 1998 estis inaŭgurata la granda vitralo lokita ĉe la frunto de la preĝejo, kiu prezentas
Jozefo Gardanto de Jesuo, artaĵo de Arrigo Poz (Kastelo de Porpetto, Pavio de Udino, 2 julio 1929 – Risano
de Pavio de Udino, 27 marto 2015). La friula artisto realigis aliajn artaĵojn kiel: la diverskolora vitralo
(Resurekto, 1999) kaj la mozaiko (inaŭgurita la 25an de junio 2001) en la absidejo; la kvar ŝatindaj vitraloj
prezentantaj mariaj Sanktejoj Monto Lussari kaj Barbana, la Groto de la Anunciacio en Nazareto kaj la
Baziliko de la Naskiĝo en Bet-Lehem.
Mirinde farita kaj artvalora estas la tri lignaj statuoj: la Krucifikso en la absido kaj la bildoj sankta Jozefo kaj
Maria Virgulino lokitaj en la flankaj altaroj, artaĵo de Ferdinando Perathoner el Ortisei (Bolzano).

33. - Paroko S. Osvaldo, strato Basaldella n.ro 2.

La konstruado de la paroko reiras al la jaro 1924 kaj ĝi anstataŭis la antaŭan, detruita sekve de eksplodo de
la municiejo en Sankta Osvaldo, kiu detruis la tutan kvartalon la 27an de aŭgusto 1917.
La unua ŝtono de la nova preĝejo estis lokita la 3an de februaro 1924.
Sub la portiko esta la memorŝtono: Pastro Tosolini Valenteno . unua parokestro de S. Osvaldo – apostolo de
bono kaj de paco – zorgis pri la honoro – de la domo de Dio – estu je beno – lia memoro – parokanoj – jaro
1950

34. - Paroko Jesuo Bona Paŝtisto, strato Rikardo Di Giusto (Di Ĝusto) n.ro 82.

35. - Paroko S. Maria Virgulino de la Sano, strato Kormor Alta n.ro 182.

Supre la portalo estas la surskribo: D.O.M.

IN ONOREM B. MARIÆ V. - A SALUTE INFIRMORUM CORMORENSES DEVOTIQUE - ERIGI CURARUNT - MCMXIV (Al Dio honore al Madono de la Sano Kormor-anoj

kaj devotuloj klopodis starigi 1914).

36. - Paroko S. Kromacjo de Akvilejo, strato Val Raccolana (Rakolana).

Ĝi konservas la pentraĵon S. Kromacjo episkopo de Akvilejo kaj la Ĥoro de Beatuloj farita de Paŭlo Orlando
okaze de 1600 jaroj de Sanktulo.
Memorŝtono memorigas: PAROĤO S. KROMACJO DE AKVILEJO per dia graco al Sunvilaĝo la 23an de
februaro 1959: estas starigita la preĝejo S. Dominico. La 18an de decembro 1965: estas benata ĉi tiun
paroĥon, papo Paŭlo VI, ĉefespiskopo Jozefo Zaffonato, paroĥestro Viktorio Canciani (Kanĉani). La 3an de
aŭgusto 1981: estas starigita la ĉi nuna paroĥo konfidita al protekto de S. Kromacjo. La 6an de decembro
1981: ĉi tiu paroĥo estas konsekrita al S. Kromacjo episkopo de Akvilejo (388 - 407/8). Kristnasko 2005 - je
la kvardeka.

37. - Paroko S. Gottardo episkopo, strato Cividale (Ĉividale) n.ro 650.

La preĝejo estas tre antikva. La unuaj atestoj reiras al la jaro 1335 kiam patriarko Bertrando (Saint-Genies,
Francio, 1280 ĉirkaŭ - Sankta Georgo de la Rikinvelda, Pordenono, 6 junio 1350) ĝin konsakris al Sankta
Gottardo kaj ĝin konfidis al Kamaldolanoj (antaŭe ĝi estis loĝita de ermitoj). En la jaro 1454 ĝi iĝis lazareto
por pestuloj kaj kvarantenejo por kiuj eniris la urbon.
Monakoj transloĝiĝis kaj la preĝejo estis konfidita al la Frataro S. Gottardo. La preĝejo estis konsiderata tre
malgranda kaj inter la jaroj 1625 kaj 1642 estis konstruita la nuna. Starigita kapelanejo kaj konfidata al la
Frataro S. Gottardo, la preĝejo estis tamen fermita al la kredo en la jaro 1810, pro la napoleona okupado de
Friulo, kiu devigis la forigon de la religiaj ordenoj kaj frataroj.
La areo, kune kun la lazareto, iĝis franca kampo kaj la preĝejo municiejo, senigita de multaj ĝiaj havaĵoj. Post
la reveno de austrianoj, en la jaro 1913, la preĝejo S. Gottardo estis konfiskita de la aŭstria Regado, kiu, en
la jaro 1843, ĝin vendis al aŭkcio. Tiele, la propraĵo pasis antaŭe al Petro Antivari, poste al la filino Johana
(Nina), kiu, edziniĝita al Johano Antono Mauroner, portis kiel doto la terenojn kaj la preĝejon. La konstruaĵo
iĝis depono por la agrara iloj. Tiel ke la loĝantoj de S. Gottardo, deziremaj havi ilian kredejo, pensis konstrui
novan preĝejon ĉe la vojforko kun strato Morosina. Fine alvenis providenza la malavara ofero de Jiliano
Mauroner (Tissano de Sankta Maria La Longa, Udino, 26 majo 1846 – Florenco, 12 januaro 1919, filo de
Antono kaj Nina, kiu per notaria akto, la 16an de aprilo 1914, donacis porĉiame al la loĝantaro de S.
Gottardo kaj la preĝejon kaj la bienojn aligitaj. La preĝejo estis inaŭgurita la 7an de junio 1914. Poste la
diocezo konsideris la preĝejon kiel kapelanejo kaj, en la jaro 1955, kiel paroko.
Supre la portalo estas la surskribo: D.O.M. - CAROLVS MANTICA P. MAIOR SVOR PIETATIS HERES MARMOREO ADITV, & ALVNATA CRATE PROPRIO ERE - ÆDEM DECORAVIT AN D. MDCLI (Al Dio Karlo Mantica
(Mantjka) unuenaskita (?) heredanto de siaj, je propraj elspezoj dekoraciigis la konstruaĵon, jaro de la Sinjoro
1651).

38. - Preĝejo S. Maria de la neĝo, eks konvento de kapucenoj, strato Ronchi (Ronki) n.ro 2.

La unua ŝtono estis lokita la 14an de marto 1830 sur la ruinoj de la kapuceninaj konvento en la ĉeesto de
Episkopo Emanuele Lodi (Milano, 13 aŭgusto 1770 - Udino, 8 februaro 1845).
Fakte Kapucenoj revenis Udinon, post la dissolvo de la konventoj laŭ la napoleona edikto en la fruaj jaroj de
la jaro 1800, sed ili ĉeestis jam de la jaro 1564.

39. - Preĝejo S. Lucia, strato Mantica (Mantjka) n.ro 1.

En la jaro 1367 tri udinaj fratinoj, Ursula, Lucia kaj Benvenuta de Mulargis (Mularĝis) starigigis en Udino, ĉe
la komenco de la nuna strato Mantjka, kapelon dediĉita al S. Lucia. Tri jarojn pli poste la konstruaĵo estis
finita kaj eble en tiu okazo estis starigita ankaŭ la Frataro S. Lucia, kiu havis propran altaron en la interno de
la kapelo kaj ĝian sidejon vidalvida al tiu.
Aktiveco de la frataro estis: helpo al bezonuloj, asignaĵo por malriĉaj knabinoj, asistado al malsanuloj kaj
ŝirmo por pilgrimantoj.
La preĝejo S. Lucia estis el la plej grandaj kaj solena en Udino, kaj la ĉirkaŭa Kvartalo nomiĝis Sankta Lucia.
La Konvento S. Lucia enhavis ankaŭ la klostron de Aŭgustenanoj, diritaj Ermitoj. La 28an de julio 1806 esta
forigita la konvento S. Lucia kaj Franciskaninoj de S. Nikolao, kiuj tie restis ĝis la napoleona forigo estas
kunigitaj al tiuj de S. Klara. Preĝejo kaj konvento estis do destinitaj al oficoj de la Financo. Ĝis antaŭ
malmutaj jaroj ĝi estis depono de la biblioteko “Joppi”.
La fasado prezentis freskojn faritaj en la jaro 1557 de Johan Baptisto Grassi (Udino, 1525 ĉirkaŭ – tie, 18
junio 1578) prezentantaj la Martiron de S. Lucia kaj mirakloj.
Supre la portalo memorŝtono memorigas kunfrato: FRATRIE - IOA FRANC. ROSA CAMERA - IOA CAPRILEO
PRIORE – M.D.XXXX (Krom la dato (1540), nur prioro Kaprileo estas komprenebla, ĉar apude la preĝejo estis
konvento de aŭgustenanoj).

40. - Preĝejeto Madono de la Pietà, placo Ĉella.

La preĝejo estis konstruita en Kvartalo Graccano, laŭ rajtigo de patriarko Johano Dolfin (Venecio, 22 aprilo
1617 - Udino, 20 julio 1699), la 15an de majo 1659. La konstruajo tenis la propran originan strukturon;
okangula ejo, kun kvadrata absido, antaŭita de plurangula portiko, kun duoncirkla arko, ĝi estas kadrita de du
duonkolonoj kaj du duonpilastroj kun ionika kapiteloj; supre, angula timpano basiĝas sur entablemento.
Fine, ĉe la supro de la konstruaĵo estas sonorilmonoforo.

41. - Preĝejo S. Leonardo kaj ĝardeno Gropplero, strato Gorghi (Gorgi) n.ro 4, angulo strato
Carducci (Karduĉi) n.ro 1.

Strato Carducci (interno)

Strato Gorghi

La preĝejeto S. Leonardo (1363, restrukturita en la Dekoka jarcento), ĉirkaŭita per antikva muro kaj ĝardeno,
estis la nobela kapelo en la palaco de familio Arkoloniani estingiĝita duone de la Deknaŭa jarcento.
Konstruigita de Leonardo Arcoloniani-Arkoloniani en la jaro 1363 en la apudeco de la familia domo kaj
dediĉita al Sankta Leonardo, lia protektanto. La celo estis celebrigi ĉiutage la Sanktan Meson, dank’al la
permeso donita de patriarko Lodoviko Della Torre (m. Udino, 30 julio 1365). Ĉiujare, dum la Kristnaska tago,
familio Arkoloniani donus al la preĝejo S. Maria majora blankan kandelon pezanta 3 funtojn. Ĝi estis pliigita
de Karlo Arcoloniani (Arkoloniani) en la jaro 1714, kiel memorigas la memorŝtonon sur la fasado.
Ĝi estis detruita per incendio en la jaro 1938. La propraĵo pasis al la entrepreno Cossio (Kossjo) de Udino,
kiu, en marto 1999, donacis la preĝejon al la Fonduso Morpurgo - Hoffmann, kiu de tiam engaĝiĝis por igi
disponebla al la publiko tiun juvelon, malmulte signifa eksterne sed interne havas valoran freskon de Quaglio
(Kvaljo) (Laino Valo de Intelvi, Komo, 1668 - tie, 3 julio 1751), kaj altaron kun panelo de Petro Venier (Udino,
1673 - 1737), kiuj estis restaŭritaj de la societo.
Supre la portalo en strato Gorgi estas la memorŝtono: D.O.M. - ACD. LEONARDO SACRV - ERRECTVM - A’
LEONARDO ARCOLONIANO - 1363 - AB HÆREDIB VERO AVCTVM - 1714 (Al Dio kaj ankaŭ al la dia Leonardo
dediĉita, starigita de Leonardo Arkoloniano en la jaro 1363, sed de la heredantoj pliigita en la jaro 1714).

42. - Preĝejo S. Bernardeto el Sieno, strato G. Ellero n.ro 1.

Jakobo Rainerotto el Udino testamentis, ke kiam la filo estus forpasonta sen idoj, en la loko kie estis la
domoj de lia loĝejo oni konstruu Monakinejon de Observantaj Monakinoj, dediĉita al S. Bernardeto, de la
Franciskana Ordeno. En ĉi tiu konvento poste estus kolektitaj “tiom da udinaj junulinoj, naskitaj en honorita
domo kaj el civila ejo, kiom povus vivi kaj komforte sin teni per la enspezoj kaj per la testamentaj havaĵoj”. La
preĝejo estis konstruita ekde la jaro 1522. Ĉe la komenco de la jaro 1800 ankaŭ ĉi tiu konvento suferis la
destinon de aliaj urboj, malpleniginte kaj pasinte sub la ŝtatbienara propraĵo. La aŭstria Regado, por havi la
posedon de la konstruaĵoj, kiuj nun akceptas la Konservatorion ĉe la komenco de strato Treppo, proponis
interŝanĝon kaj cedis la komplekson de la konvento al la religiaj aŭtoritatoj. En la jaroj 1832 episkopo
Emanuelo Lodi (Milano, 13 aŭgusto 1770 - Udino, 8 februaro 1845) en la aero de la konvento konstruigis la
grandiozan Seminarion.
Antaŭnelonge ĝi estis restaŭrita. La Bena kaj Remalferma rito de la preĝejo S. Bernardeto de Sieno de la
Ĉefepiskopa Seminario okazis la 15an de oktobro 2009.

43. - Preĝejo Tre Sankta Nomo de Maria, strato Tomadini n.ro 34.

Sur la fasado estas la memorŝtono: DEO OPTIMO MAXIMO - IN HONOREM - S. MARIÆ VIRGINIS DEI MATRIS AC DIVI HIERONYMI ÆMILIANI - ANNO DOMINI - MDCCCXV (Al Dio honore de la Sankta Virgulino Maria kaj de
la dia Hieronimo Emiliano. Jaro de la Sinjoro 1815).

44. - Preĝejo S. Maria de la Anĝeloj, strato Baldasseria Meza.

La preĝejo estis starigita de la loĝantaroj de Baldasseria, kvartalo en la korto de la urbo, en la jaro 1831. Ĝia
konstruaĵo estis opiniita necesa por ĉeesti la meson sen iri al la preĝejo de Karmelo en strato Akvilejo, kiu
tiam estis la parokejo. Ĝi estis dediĉita al S. Maria de la Anĝeloj.
Ĉi tien transportita kaj lokita sur la altaron ikono pentrita sur ligno, antaŭe gardita en kapelo lokita ĉe la
komenco de tiu, kiu estis strato Palma, poste nomita aleo Palmanova. Ĉi tiu kapelo, starigita en la jaro 1676,
estis disfaligita en la jaro de Francoj.
Ĝi estis restaŭrita jam en la jaro 1878 pro la difekta ligno uzita por la tegmento.
La bildo de la altaro, pentrita sur ligno, estis transportita el retablo lokita en strato Palma.
En la jaro 1895 la malgranda sonorilo lokita sur la tegmento estis anstataŭita per kampanilo je 17 metroj
flanke la preĝejo: duono de la elspezo por la kampanilo kaj la restaŭrado estis eltenita de familio Karlini.
En la jaro 1958 ĝi estis parto de la havaĵoj de la nova paroko Santa Pio X.

45. - Preĝejo de Senhelpantinoj, strato Ronki.

La preĝejo de Senhelpantinoj estis konstruita en la jaro 1834 kune kun la ejoj de la Instituto. En la jaro 1816
patro Gaetano Salomoni (n. Verono), eks Filipano Kaj patro Andreo Scipioni (Ŝipioni), eks Barnabano,
luprenis malgrandan konstruaĵon en strato Ronki, dirita la dometo, por akcepti orfajn aŭ forlasitajn knabinojn.
Ilia faro estis daŭrigita kaj florigita de patro Karlo Filaferro (m. Udino, 30 januaro 1834) kaj precipe de pastro
Luizo Scrosoppi (Skrosoppi) (Udino, 4 aŭgusto 1804 - tie, 3 aprilo 1884). La preĝejo necesas la
kongregacion de Monaĥinoj de la Providenco, volitaj de S. Luizo Skrosoppi kaj subteni kaj daŭrigi lian
sendiferencan helpon kaj senpaga al la plej malfortuloj.

46. - Paroko S. Paŭlo apostolo, strato Modica n.31 (Lumignacco, Luminjako).

47. - Paroko S. Martino episkopo, strato Veneto n.ro 161 (Cussignacco, Kussinjako).

48. - Paroko S. Anna, strato Spezzotti n.ro 87 (Cussignacco, Kussinjako).

49. - Paroko S. Antono de Padovo, strato de la Lernejo en Rici n.ro 11 (Rizzi, Rici).

La preĝejo en Rizzi, dediĉita al S. Antono de Padovo, estis konstruita en la jaro 1905.
Sur la kampanilo estas memorŝtono: TURRIS HÆC EXTRUCTA FUIT - A VALENTINO CELLEDONI CAPPELLANO DI HERICIIS - 1854

1870 - POPULOQUE NOVÆ ECCLESIÆ - NATALES MEMORANTE - A.D. MMV

(Kapelano Valenteno Ĉelledoni konstruis la turon (kampanilo) 1854 1870 dum la loĝantaro memoris la
starigon de la preĝejo. Jaro de la Sinjoro 2005).

50. - Preĝejo Beata Maria Virgulino de Fatima, strato Ponlando n.ro 4 (Colugna, Kolunja).

51. - Preĝejo S. Johano Bosko, strato pastro Johano Bosko n.ro 2 (Bearzi).

52. - Preĝejo S. Martino episkopo, strato de la Preĝejo n.ro 13 (Pasian de Prato).

53. - Preĝejo Ss. Nikolao episkopo kaj Georgo martiro, strato de Malsupre n.ro 69 (Pasian de
Prato).

54. - Preĝejo S. Jakobo, placo Matteotti n.ro 16 (Pasian di Prato).

55 - Preĝejo S. Johano Bosko, strato Kampoformjdo, angulo strato S. Katarina n.ro 17 (Sankta
Katarina, Pasian de Prato).

56. - Preĝejeto S. Katarina, strato Linjano (Pasian de Prato).

Sur la vojo, kiu kondukas al Vilao Printempo, malmultaj rimarkas preĝejeton ŝajne forlasita, kiu alrigardas la
straton. Estas fakte la konstruaĵo la plej antikva en la teritorio, reiranta eĉ al la XIII jarcento. La preĝejeto
dediĉita al S. Katarina estas en la teritorio S. Katarina, kie antikve okazis la homonima aŭtuna foiro. La
preĝejeto tamen rilatas al la paroko de Basaldella. La konstruaĵo, pliigita en la XIV jarcento, havas ene
freskojn je jarcento antaŭaj, kiuj alflankiĝas al alia serio de freskoj reirantaj al la periodo de la pliigo,
prezentantaj S. Katarina kaj S. Lucia.

57. - Preĝejo S. Andreo, placo Paderno n.ro 1 (Paderno).

Supre la portalo estas la memoŝtono: DIVO ANDREA APOSTOLO - SACRA - CURIONE - CONSILIO ET
EXEMPLO - PRAELUNTE - AERE A PATERNENSI POPULO CONLATO - CURIANIS CETERIS MANU JUVANTIBUS AMPLIATA - ET IN MELIOREM FORMAM RESTITUTA - AN MDCCCXXX (Al la dia Andreo apostolo, sekve de la

sakra kuria konsilio kaj per la ekzempla elspezo de la Paderno-a loĝantaro kaj mana helpo kaj le restaĵo per
manlaboro, pliigita kaj refarita plibone en la jaro 1830).

58. - Preĝejo S. Jakobo apostolo, strato Bolonjo n.ro 25 (Beivars).

Supre la portalo estas la memoŝtono: Dediĉita al sankta Jakobo apostolo ĉi tiu preĝejo konsekrita de mons.
A. Casasola (Kasasola) la 26an de septembro 1869, igità paroĥo en la jaro 1951 laŭ la volo kaj partopreno
de fideluloj, pliigita en la jaro 1953 per publika kaj privata interveno, ĝi estis restaŭrita en la jaro 1991.

59. - Preĝejo de la Konvertiĝintinoj, strato Ronki, n.ro 59.
Konstruita en la jaro 1713 kaj dedicità al la Beata Virgulino de la Helpo. Patro Johano Micesio-Miĉesjo
(Trivignano Udinese-Trivinjano Udina, 1630 - 1702), paroko de la filipina preĝkapeleto, ĉirkaŭ la fino de la
jaro 1600 kunigis kelkajn virinojn, liberiĝitaj el mizera kaj artifika fivo, en unika domo en strato Rauscedo
(Raŭŝedo), domo disponigita de familio Arcoloniani. Tiu realaĵo iĝis institucio, kiu povis trovi spacon kaj
dignon en nova kaj multentena konstruaĵo aĉetita kun la helpo de malavaraj udineanoj precize en strato
Ronchi (Ronki): estas la domo Egregis (Egreĝis) kaj naskiĝis la Instituto de la Konvertiĝintinoj. Iuj el la virinoj
kunigitaj de patro Micesio deĉidis aliĝi al vivo je servo kaj survesti la veston de Kapuceninoj. Patro Miĉesjo
akiris kelkajn apudajn domojn por disigi la du realojn: la domo de kapuceninoj kaj tiu de la konvertiĝintinoj
kunpartigis tiele komunan spacon por la ekzercoj, kiu estis la preĝejo Beata Virgulino de Loreto. Patriarko
Dionisio Delfino (Venecio, 1663 - Sankta Vito de Taljamento, Pordenono, 3 aŭgusto 1734), post la forpaso
de patro Miĉesjo en la jaro 1702, asignis la preĝejon al kapuceninoj kaj li konstruigis novan preĝejon por la
konvertiĝintinoj ĝin riĉigante per Altarpanelo komisiita al pentristo Nikolao Bambini (Venecio, 1651 – tie,
1736): la Panelo prezentas la Vizitadon de la Beata Virgulino, titulara de la preĝejo, kaj sankta Maria
Magdalena, patronino de la Instituto. Nune la spacoj, kiuj iam estis la konvento de la konvertiĝintinoj estas
okupataj de la Misiistaj Franciskaninoj de la Sakra Koro.

60. - Preĝejo S. Ermakora, strato Akvilejo.
Disfaligita en la jaro 1864. La nobela sinjorino Elizabeta Sbrojavaka, vidvino kaj devota al S. Ermakora unua
episkopo de Akvilejo, konstruis en ŝiaj teraj propraĵoj, flanke la nuna kazermo “Hieronimo SavorgnanSavornjan”, preĝejon al li dediĉita en la jaro 1583. Tiu preĝejo estis konsakrata de episkopo Bisanzio,
sufragano de Patriarko, kaj ĝi gardis bildon de Kristo kun la kruco sur la ŝultroj.
En la jaro 1638 la nobela Alfonso d’Arcano (de Arkano) anstataŭis Sbrojavak-anoj kaj tiel, krom propraĵo de
la loko, li havis ankaŭ la juspatroneco kaj do la aŭtoritaton por nomumi la dumtempan parokestron kaj la
devon lin vivteni.
En la jaro 1825 iĝis proprietulo de la domoj kaj de la bienoj, kiuj konsistigis la propraĵon sinjoro Francisko
Braida (Brajda), kiu igis la ejojn sukerrafinejo. En la jaro 1827 restis nur unu fenestro por doni lumon kaj
aeron al la preĝejo S. Ermakora. Parokestro de la preĝejo de Karmelo, monsinjoro Johanbapto Cantoni,
petis al episkopo Emanuelo Lodi (Milano, 13 aŭgusto 1770 - Udino, 8 februaro 1845) dispozicii por defendi la
honoron de la ritoj kaj de la fideluloj.
La 11an de majo 1836 estis interrompita la kredo. La preĝejo estis disfaligita en la jaro 1864: la altaro kaj la
du statuoj, la ŝtonoj de la enirpordo kaj la tomboŝtono, kiuj estis sene la preĝejo estis translokitaj de la
nobela Horacio de Arkano en la preĝejon propraĵo de la familio en la vilaĝo de Arkano.

61. - Templeto Sankta Johano, placo Libereco, Loĝio Sankta Johano.

Ekde la Dekkvara jarcento, sur la loko kie hodiaŭ estas la portiko troviĝis preĝejeto dediĉita al S. Johano,
sidejo de la Frataro de Notarioj.
Post la tertremo de la 26a de marto 1511 la preĝejo estis tre damaĝita. La placo havis modifojn kaj en la jaro
1531 oni komencis la disfaligon de la preĝejo. La sola memoraĵo de la antikva preĝejo restita estas la
sonorilo, kiu balancas ankoraŭ sur la observejo de la Kastelo.
En la jaro 1533 oni decidis rekonstrui la preĝejon. La tasko estis donita al la lombarda Bernardeto de
Morkote (Morkote, Kantono Tiĉino, Svisio, 1495/1500 - Udino, post 1542).
En la jaro 1920 la preĝejo estis transformita en Panteonon al Militfalintoj de la militoj por sendependeco laŭ
la projekto de Raimondo D’Aronco-Rajmondo D’Aronko (Godo, Ĝemono de Friulo, Udino, 31 aŭgusto 1857 –
San-Remo, Imperia-Imperjo, 3 majo 1932) kaj inaŭgurita la 5an de junio 1927.
Ene, sub la kupolo, estas statuo reprezentante la Gloron, artaĵo de Aŭrelio Mistruzzi (Mistrucci) (Villaorba de
Basiliano, Udino, 7 februaro 1880 – Romo, 26 decembro 1960), kaj fresko de Henriko Miani (Udino, 1889 –
tie, 1933). Eleganta krado de Alberto Calligaris (Kalligaris) (Udino, 29 septembro 1880 – tie, 20 aprilo 1960)
fermas la enirejon.

62.- Preĝejo kaj konvento S. Francisko de la Vinja, strato Cussignacco (Kussiniakko) n.ro 35.

Franciskanoj de la Observemo, nomitaj ankaŭ Zokolantoj aŭ de la Vinja el la homonima konvento venecia,
alvenis Udinon en la jaro 1428 kaj ili enloĝiĝis en Kvartalo Kussiniakko sur tereno donacita de Tristano
Savorgnan (Savornjan) (1377 – 1440). Ilia konvento estis forigita en la jaro 1806, laŭ la napoleona dekreto,
kaj ĝi havis turmentitajn travivaĵojn: ĝi estis uzita kiel deponejo (sub la aŭstria regado) kaj kiel bakejo (sub la
itala regado), fine ĝi estis damaĝita dum la bombadoj de la jaro 1945. Hodiaŭ ĝi estas ŝtatbiena propraĵo.
Restas tri flankoj de la fascina klostro kun arkoj kaj eroj de dekokjarcentaj freskoj en la lunetoj prezentantaj
franciskanajn miraklojn, artaĵo de Petro Venier (Udino, 1674 – tie, 1737).
De la preĝejo, origine je tri navoj kaj je grandaj dimensioj, restas, post diversaj incendioj, parto el la
sacerdotejo kaj la ĥoro kun la plafono volbe arkigita.
En ĉi tiu preĝejo estis sepultita Gregoro Amaseo (Udino, 12 marto 1464 – tie, 22 julio 1541) al kiu oni devas
unu el la verkoj pri la grasa ĵaŭdo de la jaro 1511; tie estas ankaŭ la tomboj de Antonini-anoj laŭ la branĉo de
Gracano, el kiuj tiu de Alfonso (Udino, 22 aŭgusto 1584 – tie, 16 aprilo 1657), fondinto de la Akademio de
Senprudentoj (13 aŭgusto 1606).
Zorgaj restaŭradoj reakiris freskojn de Julio Quaglio (Kvaljo) (Lajno Valo de Intelvi, Komo, 1668 – tie, 3 julio
1751), la el Komo pentristo, kiu, dum la restada periodo en Friulo inter la jaroj 1692 kaj 1791, li estis alvokita
dekoracii multe da preĝejoj kaj nobelaj palacoj.

63. - Preĝejo S. Vincento de’ Paoli, strato Marangoni n.ro 105.

La preĝejo estis konsekrita de ĉefepiskopo Jozefo Nogara (Bellano, Komo, 26 junio 1872 – Udino, 9
decembro 1955) la 10an de julio 1930.
Ĉe la enirerio de la preĝejo estas tabelo: Preĝejo dediĉita al - SANKTA VINCENTO DE PAŬLOJ 1581- 1660
Parizo - FONDINTO - de la PAROĤAJ KARITATOJ j. 1617 - de MISIISTOJ j. 1625 - kun sankta Luiza de
Marilak - de la FLEGMONAĤINOJ j. 1633 - PATRONO de la KARITATAJ AGOJ - Leono la XIII.

LISTO DE LA PREĜEJOJ
(Laŭ la itala ordo)
28. - Ĉieliro Beata Virgulino Maria (Paroko), aleo Kadore n.ro 11.
2. - Beata Virgulino Maria (Preĝkapeleto de la Pureco), placo de la Ĉefpreĝejo n.ro 2.
6. - Beata Virgulino de Karmelo kaj Ss. Petro kaj Paŭlo apostoloj (Preĝejo), strato Akvileja n.ro 63.
3. - Beata Virgulino de la Gracoj (Baziliko), placo I Majo n.ro 24.
59. - Konvertiĝintinoj (Preĝejo de la), strato Ronki.
26. - Krist (Paroĥo de), strato Marsala n.ro 80.
45. - Senhelpantinoj (Preĝejo de), strato Ronki.
34. - Jesuo Bona Paŝtisto (Paroko), strato Rikardo Di Ĝusto n.ro 82.
7. - Madono de Karitato (Preĝejo), preĝejo de la Instituto Renati, strato Tomadini n.ro 3.
40. - Madono de la Pietà (Preĝejeto), placo Ĉella.
21. - Manin (Kapelo), placo Karlo Melzi.
8. - Prezentado de Maria al la Templo (Preĝejo de Zitelle - Fraŭlinoj), strato Antono Zanon n. ro 12.
9. - Redemptinta (Preĝejo de), strato Mantjka n.ro 27.
27. - Sakra Koro de Jesuo kaj S. Valenteno (Paroko), strato Diego Simonetti n.ro 22.
42. - Sankta Bernardeto de Sieno (Preĝejo), strato G. Ellero n.ro 1.
10. - Sankta Kristoforo (Preĝejo), placo S. Kristoforo.
36. - Sankta Kromacjo (Paroko), strato Val Rakolana.
31. - Sankta Dominico (Paroko), aleo Resistencia n.ro 71 (S. Dominico).
11. - Sankta Francisko (Preĝejo), placo Malnova Hospitalo.
62.- Sankta Francisko de la Vinja (Preĝejo kaj konvento), strato Kussiniakko n.ro 35.
12. - Sankta Jakobo (Preĝejo), placo Jakobo Matteotti.
13. - Sankta Georgo majora (Paroko), strato Grazzano n.ro 19, angulo strato Ĉisis.
61. - Sankta Johano (Templeto), placo Libereco, Loĝio S. Johano.
51. - Sankta Johano Bosko (Preĝejo), strato pastro Johano Bosko n.ro 2 (Bearzi).
32. - Sankta Jozefo edzo de la Beata Virgulino Maria (Paroko), aleo Venecio n.285.
37. - Sankta Gottardo episkopo (Preĝejo), strato Ĉividale n.ro 650.
41. - Sankta Leonardo (Preĝejo kaj ĝardeno Gropplero), strato Gorgi n.ro 4, angulo strato Karduĉi n.ro 1.
25. - Sankta Marko evangelisto (Paroko), aleo Volontuloj de la Libereco n.ro 57.
20. - Sankta Nikolao (Paroko) - Osteja Templo, placo XXVI julio 1866.
24. - Sankta Paŭleto de Akvileio (Paroko), aleo Triesto n.ro 110.
14. - Sankta Petro martiro (Preĝejo), strato Erasmo Valvason, angulo strato Paŭlo Sarpi.
30. - Sankta Pio X (Paroko), strato Pomponjo Amalteo n.ro 20.
23. - Sankta Kvirino episkopo kaj martiro el Ŝicia (Paroko), strato Ĝemona n.ro 66.
29. - Sankta Roko (Preĝejeto kaj paroko), strato S. Roko n.ro 90.
16. - Sankta Valenteno (Preĝejo), strato Prakkiuso n.ro 18.
63. - Sankta Vincento de’ Paoli (Preĝejo), strato Marangoni n.ro 105.
5. - Sankta Antono Abato (Preĝejo), placo Patriarkato.
17. - Sankta Antono de Padovo (Preĝejeto), eks S. Valenteno, strato Prakiuso n.ro 48.

60. - Sankta Ernakora (Preĝejo), strato Akvileja.
33. - Sankta Osvaldo (Paroko), strato Basaldella n.ro 2.
19. - Sankta Klara (Preĝejo), strato Ĝemona inter n.ro 23 kaj 25.
15. - Sankta Elizabeta (Preĝejo), popole Sankta Spirito, strato Krispi n.ro 35.
39. - Sankta Lucia (Preĝejo), strato Mantjka n.ro 1.
1. - Sankta Maria Anunciacio en la Metropolita (Ĉefpreĝejo), placo de la Ĉefpreĝejo.
44. - Sankta Maria de la Anĝeloj (Preĝejo), strato Baldasseria Meza n.ro 57.
22. - Sankta Maria de Lombardejo (Preĝkapeleto), strato Merkatovekkjo n.ro 16.
18. - Sankta Maria de la Mizerikordo en la Urba Hospitalo (Preĝejo), placo S. Maria de la Mizerikordo n.ro
15.
38. - Sankta Maria de la Neĝo (Preĝejo) eks konvento de kapucenoj, strato Ronki n.ro 2.
4. - Sankta Maria de Kastelo (Preĝejo), placo de la Libereco.
35. – Sankta Maria Virgulino de la Sano (Paroko), strato Kormor Alta n.ro 182.
43. - Tre Sankta Nomo de Maria (Preĝejo), strato Tomadini n.ro 34.

PREĜEJOJ EN LA ĈIRKAŬAĴOJ DE UDINO
50. - Beata Maria Virgulino de Fatima (Preĝejo), strato Ponlando n.ro 4 (Kolunja).
54. - Sankta Jakobo (Preĝejo), placo Matteotti n.ro 16 (Pasian de Prato).
58. - Sankta Jakobo apostolo (Preĝejo), strato Bolonjo n.ro 25 (Beivars).
55 - Sankta Johano Bosko (Preĝejo), strato Kampoformjdo, angulo strato S. Katarina n.ro 17 (Sankta
Katarina, Pasian de Prato).
47. - Sankta Martino episkopo (Paroko), strato Veneto n.ro 161 (Kussinjakko).
52. - Sankta Martino episkopo (Preĝejo), strato de la Preĝejo n.ro 13 (Pasian de Prato).
53. - Sanktaj Nikolao episkopo kaj Georgo martiro (Preĝejo), strato de Malsupre n.ro 69 (Pasian de Prato).
46. - Sankta Paŭlo apostolo (Paroko), strato Modica n.31 (Luminjako).
57. - Sankta Andreo (Preĝejo), placo Paderno n.ro 1 (Paderno).
48. - Sankta Anna (Paroko), strato Spezzotti n.ro 87 (Kussinjakko).
49. - Sankta Antono de Padovo (Paroko), strato de la Lernejo en Rici n.ro 11 (Rizzi, Rici).
56. - Sankta Katarina (Preĝejeto), strato Linjano (Pasian de Prato).
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NOMLISTO
(laŭ la itala parto)
ACCADEMIA DEGLI SVENTATI, 62
AGOSTINIANE (Mantellate), 17
AGOSTINIANI (Frati, Eremitani), 39
ALBERTO da Collice (Vescovo), 11
AMALTEO, Pomponio, 14
AMASEO, Gregorio, 62
ANDRIOLI, Francesco, 2, 12
ANDRIOLI, Luca jr., 2, 7, 10, 12
ANDRIOLI, Luca sr., 2, 7,
ANTIVARI, Giovanna (Nina), 37
ANTIVARI, Pietro, 37
ANTONINI (di Grazzano), 62
ANTONINI, Alfonso, 62
ARCOLONIANI (Famiglia), 41, 59
ARCOLONIANI, Carlo, 41
ARCOLONIANI, Leonardo, 41
ASTORI, Benedetto degli, 12
ASTORI, Bernardino degli, 12
BALDASSI, mons. Pietro, 26
BALDASSO, -, 30
BAMBINI, Nicolò, 59
BARBARO, Ermolao, 5
BARBARO, Francesco, 5, 12, 17
BAREGLIO, Giovanni Battista, 22
BASSI, don Armando, 29
BASSI, Giovanni Battista, 9
BEGNI, Giulio Cesare, 6
BELGRADO, Francesco (Vicario Generale), 2
BENEDETTINE (Suore), 6
BENEDETTINI, 3
BENIZI, Filippo, 3
BERNARDINO da Bissone, 10
BERNARDINO da Morcote, 12, 61
BERTOLDO di Andaches-Merania (Patriarca), 1,
4
BERTRANDO di Saint Geniès (Patriarca), 1, 37
BIANCHINI, Lorenzo, 5
BISANZIO, - (Vescovo), 60
BLASUTTIG, Argo, 13
BLASUTTIG, Giovanni Battista, 13
BONAPARTE, Napoleone, 14, 16
BONAZZA, Francesco, 6
BONAZZA, Giovanni, 6
BORTOLOTTI, arch. -, 24
BRAIDA, Francesco, 60
BROILI, Francesco (Fonderia), 1
CALLIGARIS, Alberto, 61
CAMALDOLESI (Monaci), 37
CAMAVITTO (Casa), 20
CANCIANI, don Vittorino, 36
CANTONI, don Giobatta, 9, 60
CAPPUCCINE, 59
CAPPUCCINI, 38
CAPRILEO, - (Priore), 39

CARLINI (Famiglia), 44
CARLO da Carona, 1
CARMELITANI (Frati), 6, 23
CARNEO, Antonio, 12
CASASOLA, Andrea (Arcivescovo), 58
CASERMA “G. Savorgnan”, 60
CATTAROSSI, mons. Domenico, 32
CAVALIERI OSPITALIERI di san Giovanni di
Gerusalemme, 13
CELLA (Famiglia), 29
CELLA, Antonio, 29
CELLEDONI, Valentino, 49
CHIAVON, don -, 25
CISTERNE,
Bartolomeo
(vedasi
COSTA
SBARDILINI)
CLARISSE(Suore), 19
COMIN, Giovanni, 22
COMITATO di Liberazione Nazionale (CLN), 20
CONFRATERNITA dei Pellicciai, 12
CONFRATERNITA dei “Boni nomine”, 13
CONFRATERNITA dei Fabbri, 20
CONFRATERNITA dei Notai, 61
CONFRATERNITA di San Gottardo, 37
CONFRATERNITA di San Nicolò, 29
CONFRATERNITA di San Rocco, 29
CONFRATERNITA di San Valentino, 16, 17
CONFRATERNITA di Santa Lucia, 9, 39
CONGREGAZIONE delle Rosarie, 7
CONGREGAZIONE Suore della Provvidenza, 45
CONSERVATORIO (Udine), 42
CORRADINI, Antonio, 12
CORTENOVIS, padre Angelo Maria, 3
COSSETTINI, mons. Clemente, 20
COSSIO (Impresa), 41
COSTA SBARDILINI, Bartolomeo, 1
CUCCHIARO, Francesco, 16
D’ARCANO, Alfonso, 60
D’ARCANO, Orazio, 60
D’ARONCO, Raimondo, 61
D’OLIVO, Marcello, 24
DE CELIA, Enrico, 10
DE CILLIA, ing. Antonio, 23
DE FENT, A., 13
DE MULARGIS, Benvenuta, 39
DE MULARGIS, Lucia, 39
DE MULARGIS, Orsola, 39
DE PAUL, Vincent (vedasi DE’ PAOLI, san
Vincenzo)
DE ROJA, don Emilio, 30
DE RUBEIS, Daniele (Vescovo), 3
DE SANCTIS o SANTI, Filippo, 6
DE’ PAOLI, san Vincenzo, 63
DEAC, padre Sorin Iustinian, 7
DEL CUCITIN, Rocco, 3
DEL PUPPO, Giovanni, 14, 16
DEL ZOTTO, Luciano, 20, 23

DELLA MEA, Giacomo, 18, 30
DELLA PORTA (Palazzo), 22
DELLA ROVERE, Francesco Maria (Duca), 23
DELLA TORRE, Lodovico (Patriarca), 41
DELLA TORRE, Raimondo (Patriarca), 19
DELFINO (Famiglia), 5
DELFINO, Daniele (Patriarca), 1, 2, 5, 8, 9
DELFINO, Dionisio (Patriarca), 5, 9, 59
DELFINO, Giovanni (Patriarca), 25, 40
DEPOSITO MUNIZIONI (Sant’Osvaldo), 33
DIZIANI, Giuseppe, 3
DOLFIN (vedasi DELFINO)
DOMENICANI (Frati), 14
DOMENICO da Tolmezzo, 10
EGREGIS (Casa), 59
EMILIANO, Gerolamo, 43
EMO, Giovanni, 3
FACHIN, don Adelindo, 30
FALCIONI, ing. Giovanni, 25
FERRARI, Edoardo, 23
FILAFERRO, padre Carlo, 45
FLOREANI, don Davide, 25
FLORIGERIO, Sebastiano, 13
FONDAZIONE Morpurgo-Hoffmann, 41
FRANCESCANE (Suore), 19, 39
FRANCESCANE Missionarie del Sacro Cuore, 59
FRANCESCANI (Frati), 6, 11
FRANCESCANI dell’Osservanza (Frati), 62
FRANGIPANE, Flavia, 8
FRATERNA di Santa Maria, 4
FRATI MINORI CONVENTUALI, 6
FRULGA, Andrea, 25
GAY, Antonio, 5
GIORGIO da Carona, 12
GIOVANNI da Udine, 4
GIOVANNI XXIII, 1
GIROLAMO da Padova, 4
GONZAGA, San Luigi, 23
GIUSTINIANI, Giovanni (Luogotenente), 12
GRADENICO, Gian Girolamo (Arcivescovo), 13
GRASSI, Giovan Battista, 39
GREGORIO di Montelongo (Patriarca), 1, 11
GRIFFONI, Fulvio, 12
GRIGOLETTI, Michelangelo, 12
GRIMANI, Giovanni (Patriarca), 16, 17
ISTITUTO DELLE CONVERTIRE, 59
ISTITUTO DELLE DERELITTE, 45
ISTITUTO DI CARITA’ (Udine), 7
ISTITUTO “RENATI”, 7
JULIA, Brigata alpina, 17

LAVARIANO, Pietro, 2
LIMONGELLI, Alessandro, 20
LODI, Emanuele (Vescovo), 3, 6, 38. 42, 60
LORENZON, don Onorato, 24
MAFFEO da Verona, 8
MANDINE, Domenico, 14
MANIN (Famiglia), 17
MANIN, Ludovico (Doge), 21
MANIN, Ludovico Alvise (Conte), 21
MANINI DE BUCY, Manino (Conte), 16
MANTICA (Teatro), 2
MANTICA, Carlo, 2, 37
MANTICA, Francesco, 2
MAOMETTO II, 3
MARINALI, Orazio, 3
MARZANO (Famiglia), 26
MARZANO, Donato, 26
MARZANO, Francesco, 26
MARZANO, Giuseppe, 26
MARZANO, Onofrio, 26
MASSARI, Giorgio, 3, 5, 7, 15
MATTIUSSI, Odorico da Pordenone (vds.
ODORICO da Pordenone, beato)
MAURONER, Giovanni Antonio, 37
MAURONER, Giuliano, 37
MELS, Anna, 8
MERENGO, Enrico, 22
MEYRING (vedasi MERENGO Enrico)
MIANI, Cesare, 32
MIANI, Enrico, 61
MICESIO, padre Giovanni, 59
MIDENA, Ermes, 30
MIONI, Domenico (vedasi DOMENICO da
Tolmezzo)
MISSIONE Romena Unita “San Cristoforo”, 10
MISTRUZZI, Aurelio, 61
MITRI, Ernesto, 18
MONASTERO di monache osservanti, 42
MONASTERO di san Valentino, 16
MONTEVERDE, Luca, 3
MORETTI (Palazzo), 23
MORETTI, Maria Antonietta, 23
MORLAITER, Giovanni Maria, 5
MORO, Giovanni, 10
MORO, prof. L., 25
MORPURGO, Eva, 7
MUSEO di Storia Naturale (Udine), 11
MUSEO Diocesano (Udine), 10, 29
NEGRO, Gaspare, 3, 4
NICOLO’ di Lussemburgo (Patriarca), 5
NOGARA, mons. Giuseppe, 20, 26, 32, 63
ODORICO da Pordenone (Beato), 6, 11
OLIVO, Silvio, 20
ORDINE dei Servi di Maria, 3
ORDINE di San Francesco, 42
ORGNANI, Antonio, 4
ORLANDO, Paolo, 36
ORSINI, Cristoforo, 1

ORTENSIA di Monte Albano, 6
OSPEDALE di Santa Maria della Misericordia, 11
OSPEDALE Militare (Udine), 16
PAGLIARI, Girolamo, 10
PALEARI, Girolamo, 6
PALEARIO, IL (vedasi PALEARI, Girolamo)
PALMA il Giovane, 9
PAOLO VI, 36
PARIOTTI, Simone, 12
PECILE (Famiglia), 14
PELLIS, Giovanni Napoleone, 20
PELLEGRINO di San Daniele, 29
PERATHONER, Ferdinando, 32
PICCINI, Giulio, 18
PICCINI, Max, 18
PICCINI, Silvio, 1
PIETRO PAOLO da Venezia, 1
PIETRO da Rimini, 11
PINCARLI, Daniele, 7
PINCARLI, Salvatore Benedetto, 7
PINCHERLE, Davide (vedasi PINCARLI, Daniele)
PINCHERLE,
Salvador
(vedasi
PINCARLI
Salvatore Benedetto)
PISCHIUTTI, Luigi, 20
PITTINO, Fred, 18
POLAME, Vincenzo, 4
POLITI, Odorico, 4
PONTIFICIA Commissione d’Arte Sacra, 32
POZ, Arrigo, 20, 32
PRESANI, Valentino, 3
PRIGNO, Francesco, 16
QUAGLIO, Giulio, 19, 22, 41, 62
QUERINI, Tomaso (Luogotenente), 12
RAINEROTTO, Giacomo, 42
RENATI, Giuseppe Filippo, 7
RETTI, Lorenzo, 22
RIGO, Leonardo, 13
ROSSI, Antonio Anastasio (Arcivescovo), 20
ROSSI, Domenico,1, 21
SALESIANE (Suore Zitelle), 8
SALOMONI, padre Gaetano, 45
SAVORGNAN, Antonio, 6
SAVORGAN, Tristano, 62
SAVORGNAN-UCCELLIS (Casato), 19
SBROJAVACCA, Elisabetta, 60
SCALA, Andrea, 14

SCARAMANZO, Girolamo, 3
SCHIAVI, Antonio, 7
SCIPIONI, padre Andrea, 45
SCROSOPPI, padre Luigi, 45
SCUOLA MEDIA “E. Fermi”, 30
SEMINARIO Arcivescovile (Udine), 42
SOPRINTENDENZA ai Monumenti (Udine), 29
STAINERO, Melchiorre (vedasi STAYNER,
Melchior)
STAYNER, Melchior, 6
STRASSOLDO (Famiglia), 2
STRASSOLDO (Palazzo), 22
SUSALI, Gaetano, 12
TEDESCO, Paolo, 12
TIEPOLO, Giambattista, 1, 2
TIEPOLO, Giandomenico, 2
TORRETTI, Giuseppe, 14, 21
TOSO, Firmino, 32
TOSOLINI, don Valentino, 33
TRIBUNALE (Udine), 11
UCCELLIS (Educandato), 19
UCCELLIS (Famiglia), 1
UCCELLIS, Lodovico, 19
UCCELLIS, Uccelluto de,19
URBANI, Andrea, 14
VALENTINIS (Famiglia), 17
VALENTINIS, Elena (Beata), 1, 4, 17
VALLANI, Giovan Battista, 4
VALLANI, Vincenzo, 4
VALLE, Provino, 20
VENIER, Ippolita, 16
VENIER, Pietro, 12, 16, 41, 62
VIGNA, frati della (vedasi FRANCESCANI
dell’Osservanza)
VIVANT, Fortunato, 25
VOLPE, comm. Marco, 25
ZAFFONATO, mons. Giuseppe, 30, 32, 36
ZAMBURLINI, mons. Pietro, 17, 25
ZITELLE (Casa delle), 8
ZOCCOLANTI, frati (vedasi FRANCESCANI
dell’Osservanza)
ZUCCHIATTI, Regina, 9
ZUCCO, Giovanni Michele di, 4
ZUGNO, Francesco, 15

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).
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.

