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Lasu vin inviti al malgranda promeno tra
la historio de Kornelimu nster

Jen bona (malauxtomata) traduko Ludoviko la Piulo, la filo de
en esperanto de la apuda pagxo,

Karlo-la-Granda, donacis al la
abatejo grandajn bienojn èla tiel
nomitan “Mu nster–-landeto.
Pasxtejoj, agrikulturo kaj
forstmastrumado, same kiel la
a bela Akena urbparto
kalk- kaj ferindustrioj akcelitaj per
Kornelimu nster havas sian fonton
akvoforto, estis la ekonomia bazo
en la gauxla-romia religiejo
de la monahxejo. La
“Varnenum– kiu originas el la
Benediktmonahxejo estis
periodo cxirkaux la naskigxjaro de
inauxgurita en la jaro 817 p.K.
Kristo. La unua popligo (logxatigo)
Okaze cxi-tiu festo, la imperiestro
en cxi-tiu regiono komencis dum la
Ludoviko la Piulo transdonis ege
vojkonstruado inter Ju lich
valorajn relikvojn el la tresorejo de
(Germanio) kaj Dinant (Belgio). La
la akena “Pfalz–-kapelo (palatina).
religiejo mem disfalis en la jaro 260
Inter ili trovigxis i. a. la Krista
p.K.
Antauxtuko, la Sxvittuko kaj la
Mortotuko (tombotuko). Gxis
hodiaux tiuj bibliaj relikvoj estas
montrataj al la pilgrimantoj cxiun
sepan jaron samtempe kun la
sankta pilgrimado al Akeno.
dank'al T. Sinno kaj H. Lentzen.
Dankon al ili !

L

El tio devenigas ankaux la
hodiauxa nomo “Kornelimu nster–.
Dum la sekularigo sub Napoleono,
la malnova Benediktmonahxejo
malfondigxis en la jaro 1802.
Benediktanoj rekomencis siajn
ordenajn tradiciojn en 1906, post
novfondo iomete ekster la
vilagxcentro.

Ekde 1972, Kornelimu nster estas

parto de la urbo Aachen kaj unu el
gxiaj plej bela urbkvartalo, cxar
cxi-tie la historia urbbildo estis
preskaux tute konservita. Sencele
promenante tra la pentrindaj
stratoj, oni nepre atingas la
Korneliusfoirejon. Bordita de
originalhistoriaj domoj, gxi
respegulas senbrecxe la
konstruarton de la Akena landeto.
lia fondsxtono por la hodiauxa
Cxiu domo rakontas sian propran
ekskursa loko kaj pilgrimejo estis la
n la jaro 875 p.K. la Mortotuko
historion. La regna abatejo, kiu
unua konstruajxo de la
estis disigita, cxar Karlo-la-Kalvulo lumigxas hodiaux en placxa flava
Benediktmonahxejo “Monasterium
bezonis duonon de la sankta tuko koloro, invitigas viziti la dauxran
ad Indum– konstruita far abato
ekspozicion “Arto el
por fondi la monahxejo en
Benedikto de Aniane en la jaro 814
Nordrejn-Vestfalio èsubtenitaj
“Compiegne–. Intersxangxe la
p.K. Oni nomas la monahxejo laux
acxetoj ekde 1945–, aux al
Benediktmonahxejo ricevis la
la rivereto “Inde– , kiu trafluas la
promeno tra la abateja gxardeno.
sanktajn kranian relikvon de la
lokon. La nomo “Inde– estas
sankta papo Kornelius kaj
keltdevena kaj signifas sxveligxanta
relikvojn de la sankta Cyprianus.
akvo. Cxar la rivereto “Inde– ofte
Sekve al tio oni sxangxis la nomon
forlasis sian liton pro negxdegela
de la monahxejo en “Monasterium
superakvo el la apuda Eifelo, la
Sancti Cornelii ad Indam–.
nomo pravis por tiu rivereto.
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