
Mielőtt elhagyná a templomot, vessen még egy 
pillantást a főoltárra (7): A festmény (M. 
Altomonte) Szent Péter és János apostolokat 
ábrázolja, amint a jeruzsálemi templom Ékes 
kapuja előtt meggyógyítják a sánta koldust. 
Kérjük, imádkozzék keresztény hitünk erejéért 
és egységéért, amelyet a Szent Péter templom 
immáron a IV. század óta szolgál! 
 
Ha újból kiért a Petersplatzra (Szent Péter tér), 
tekintse meg templomunkat minden oldalról 
kívülről is. Így megcsodálhatja az épület 
nyugodt, de egyben dinamikus vonalvezetését. 
A külső falon elhelyezett dombormű (14) (R. 
Weyr) a Szent Péter templom legendás 
alapítását ábrázolja Nagy Károly császár által. 
Az épület hátulján Szent Mihály és Szent Péter 
szobrait (15) (L. Mattielli) tekintheti meg, a 
bejárat fölött (1) meg A. Altomonte Hitet, 
Reményt és Szeretetet ábrázoló ólom 
szoborcsoportját. A bejárat felirata egy császári 
fogadalomra emlékeztet a pestis idejéből. 
 
A templomot a Szentháromságról nevezett 
testvérek világi közössége építtette, az épületet 
1733-ban fejezték be és szentelték fel. 1970 óta 
az akkori bécsi érsek, F. König bíboros 
megbízásából az Opus Dei személyi prelatúra 
papjai gondoskodnak a templomról és 
látogatóiról (www.opusdei.org). 
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SZENT PÉTER TEMPLOM BÉCS 
 

KIS TEMPLOMI KALAUZ 
 
 
 
 

MAGYARÁZATOK AZ ALAPRAJZHOZ 
 
 

1. Bejárat 
2. Bejárati csarnok - orgona 
3. Kupolafreskó 
4. Szószék 
5. Nepomuki Szt. János-oltár 
6. I. Lipót címere 
7. Főoltár 
8. Szt. Borbála-oltár 
9. Szt. Sebestyén-oltár 

10. Szent Család-oltár/ 
11. Szt. Mihály-oltár 
12. Szalézi Szt. Ferenc-oltár 
13. Szt. Antal-oltár 
14. Nagy Károly-dombormű 
15. Szt. Mihály és Szt. Péter szobrai 
16. Sekrestye 
17. Kriptabejárat (iroda) 

 
 
 
 
 
 

Kedves látogatóink! 
Templomunk éves fenntartási és kölcsönvisszafizetési 

 költsége 120.000,- eurót tesz ki. Kérjük, támogassa  
a Szent Péter  templomot adományával! 

mailto:peterskirche@utanet.at
http://www.peterskirche.at/


A SZENT PÉTER TEMPLOM 
 
 
Üdvözöljük híres templomunkban, amely Bécs 
legszebb egyházi épületei közé tartozik. Nagyon 
örülünk, hogy meglátogatja ezt a 
látványosságot. De a Szent Péter templom 
nemcsak ez, hanem elsősorban Isten háza. 
Olyan helyen épült, ahol már a római időkben 
állt Bécs - akkor Vindobona néven római tábor - 
első keresztény temploma. Ezt később ugyanitt 
egy háromhajós, román stílusú épület váltotta 
le, míg végül a XVIII. század elején felépült 
Lukas von Hildebrandt mesterműve, amelyet 
Ön most itt megcsodálhat. Olyan helyen jár 
tehát, ahol már 1600 éve nap mint nap 
istentiszteletet tartanak. 
 

KÉRJÜK 
Gondoljon arra, hogy szent helyen 

tartózkodik; viselkedjék tiszteletteljesen, 
csak halkan beszéljen és 

ne feledje gyakran felemelni tekintetét a 
kupola felé, hogy teljesen be tudja fogadni 

templomunk csodálatos szépségét. 
 

Ez a barokk templom a Szentháromság 
tiszteletére épült, ezért több helyen - többek 
között a főoltáron (7), a díszes szószéken (M. 
Steinl műve) (4) és a kupola kitűnő freskóján (J. 
M. Rottmayr) (3) - találkozhat keresztény hitünk 
központi misztériumának ábrázolásaival és 
szimbólumaival. 
 
Szűz Mária tisztelete kezdettől fogja jelentős 
szerepet játszott templomunk életében a 
Szentháromság imádása mellett. Ez az itt 
látható nagyszámú Mária-képen is 
megmutatkozik: A főoltár fölött (7) láthatja L. 
Kupelwieser, a híres XIX. századi udvari festő 
képét a Szeplőtlen Szűzről; ugyanő festette a 

Szent-Antal-oltárnál (13) levő "Mária szeplőtlen 
szíve"-ábrázolást. A Sebestyén-oltárnál (9) 
Máriát mint "Segítő Boldogasszonyt" láthatjuk 
(S. Rosenstingl, 1766). A "Jótanács Anyjának" 
ábrázolása a Szent Mihály-oltár előtt (11) XIII. 
Leó pápa ajándéka. Ezenkívül megcsodálhatja 
a Szűzanya megkoronázását a kupolafreskó (3) 
központi jeleneteként. A szószékkel (4) 
szemben a bunzlaui Szűzanya néz le Nepomuki 
Szt. János mártíromságának nagyhatású 
ábrázolására (5) (L. Mattielli). 
 
Matthias Steinl-nak a Szent Péter templom nem 
csak a berendezését köszönheti (pl. a 
padozatot), hanem elsősorban meleg, mély 
hittel teli hangulatát, mely imádságra invitál. 
 
Valószínűleg feltűntek Önnek az ereklyetartó 
üvegkoporsók a két elülső mellékoltár alatt. A 
koporsók ókeresztény vértanúk csontjait 
tartalmazzák, melyeket S. Kollonitz bíboros 
1733-ban hozatott a római katakombákból 
Bécsbe, ahol a barokk kor ízlésének 
megfelelően öltöztették fel őket. A baloldali 
oltárkép (10) a Szent Családot ábrázolja (M. 
Altomonte), a jobboldali (11) Szent Mihály 
arkangyalt (J. G. Schmidt).  A Szent Család (10) 
ábrázolása alatt láthatja Josemaría Escrivá 
spanyol papnak, az Opus Dei személyi 
prelatúra alapítójának képmását (M. Fuchs), 
akit 2002-ben avatott szentté a katolikus 
egyház. 
 
Ha újból fölfelé tekint, megcsodálhatja a 
gyönyörű kupolát (3), a díszes ablakokat, 
valamint a kupola alatt a négy evangelista és a 
négy nyugati egyházatya részben dombormívű 
ábrázolását (J. G. Schmidt). A szemközti 
diadalíven I. Lipót német-római császár 
birodalmi címere és jelszava (6) látható; 
szemben vele, a bejárat fölött meg Ausztria 
egyik legszebb orgonájában (2) gyönyörködhet. 


