ABATEJO DE
SAN MIQUEL DE CUIXA

Klostro de la XIIa jarcento.

La abatejo de Cuixa, kies historio estas pli el
mil jara, estas grava religia monumento de nia
mediteranea regiono, pro sia antaýromanika kirko
de la Xa jarcento, la lombarda sonorilturo kaj la
mirinda Xia jarcento kripto, la ruinþtonoj de la
grandioza klostro kaj de la XIIa jarcento-tribuno.
Loko de paco kaj de renkonto.
Loko de seræado de Dio.
Interno de la preøejo. Xa jarcento.
Kripto de la Xia jarcento.
CODALET - Conflent

SITUACIO
La mona¶ejo situas 450m.altitude en la “val
del Llitera”, dominata de la impona majesteco de la
“Mont Canigou”, 2785m.alta en la municipo
“Codalet” je 3km. de “Prades”.

HISTORIO
La mona¶ojn de Sankto Benet kondukitaj de
Protasi, establiøis en “Cuixa” la jaron 878 apud
kirketo konsekrita al Sankto Germain.
La multinombraj fideluloj kiu alkuris tien,
motivigis la sinsekvan konstruadon de tri kirkoj. La
tria, kiu estas la nuna, estis dediæita al Sankta
Mikaelo kaj konsekrita de sep episkopoj la jaron
974 en la tempo de abato Gari.
Tiam la abatejo iøis grava spirita kaj kultura
centro, dank’al sia vivo kaj la influo de siaj
komprenemo kaj kontaktoj, kiuj allogis al “Cuixa”
eminentuloj kiel la duko de Venecio, Petro Orseol,
Sankta Romualdo, Gerbert d’Aurillac, kiu iøis la
papo Silvestro IIa.
Elektita abato en la jaro 1008, Oliba dismetis
mona¶an, kulturan kaj socialan aktivecon, li
promulgis la “paýzon de Dio” dum la sinodo de
Tuluøes la jaron 1027.
Li estis granda konstruanto, pligrandigis la
kirkon, aldonigis okcidente la kripton kun la atrio
kaj la trinitkapelo. Krome li plialtigis du sonorilturojn de la transepto øisekstreme kaj la kapelojn
finfine kun tri absidoj orienten.

Li dekoraciigis la kirkon interne per freskoj
kaj ornamis la altaron per ciboriujo el marmoro.
La konstruado de la klostro komenciøis en la
tempo de l’abato Gregoire æirkaý 1126, sekvita de
la novcentratribuno de la kirko, kiu finiøis en la
mezo de la jarcento XIIa.
Forirante tiun epokon, la mona¶ejo sekvis la
sortoþanøoj de la landhistorio. Dependinta unue de
la grafo de Barcelono, suvereno de Katalunio, øi
estis subigita la jaron 1462 dum 33 jaroj pro la
franca regado. Post la Traktado de Pireneoj en
1659, la abatejo transiris definitive al la franca
monarkio.
Dum la revolucio de 1789, la hava¼oj estis
konfiskitaj, la mona¶oj elpelitaj kaj la mona¶ejo
estis detruita kaj disrabita.
La abatejo estis reaæetita la jaron 1919 kaj
cedita al la cistercia mona¶aro de Fontfredo, kies
mona¶oj revenintaj el ekzilo restis tie øis la fino de
1965. Ekde tiam eta, komunumo de benediktaj
mona¶oj, venintaj el “Montserrat“, daýrigis tie la
mona¶an vivon kiu de tiom da jarcentoj daýras en
“Cuixa“.

HORAROJ
De la mona¶ejo: tempo de la preøo
matutinoj :
7h.
meso dimanæo kaj festoj : 11h
labortagoj :
12h.
vesproj :
19h.
Vizitoj de la abatejo :
mateno: dimanæon kaj festotagoj ne estasvizitoj la
matenon.
:la labortagoj, de
9h30 øis 11h50
posttagmezo: majo/septembro de 14h øis 17h.
: oktobro/aprilo de
14h øis 17h.

ADRESO
Abatejo Sankta Mikaelo de Cuixa
strato de Taurinya
66500 Codalet
tel. fax. Mona¶ejo : 04 68 96 02 40
Vizitoj
: 04 68 96 15 35

