Corona, patroonheilige
Patricia brengt de kunst in huis met
een verwijzing naar de Dom van Aken die
recent startte met de restauratie van een
gouden schrijn, ingelegd met brons
en ivoor, opgedragen aan de Heilige
Corona, beschermheilige voor
standvastigheid in het geloof, maar
opvallend genoeg ook voor het doorstaan
van epidemieën. Het schrijn is bijna
gerestaureerd en zou binnenkort terug
aan het publiek worden voorgesteld. Dat
zal nu wat meer tijd nemen...

De heilige Corona stierf al op
zestienjarige leeftijd de marteldood. Ze
zou rond het jaar 177 de h
eilige Victor van Siena moed in hebben
gesproken toen hij vanwege zijn geloof
werd gemarteld. Dit was in de tijd van de
christenvervolgingen voldoende
aanleiding voor de Romeinse overheid
om haar te arresteren en te doden.
Otto III bracht in 996, na zijn
keizerskroning, het stoffelijk overschot
van Sint Corona naar Aken.
Corona’s feestdag, samen met die van
Sint Victor, viert de katholieke kerk op 14
mei. Orthodoxen herdenken hen op 24
november of 11 november volgens
de juliaanse kalender.
Miniatuur van het martelaarschap van Sint Victor en Sint Corona uit een Getijdenboek, Frankrijk (1480)

Nabij het dorp Feltre, in Noord-Italië, aan de voet van de berg Miesna, staat de kerk van de
heilige Victor en Corona, opgericht door kruisvaarders uit Feltre. Ook in
het Duitse Unterreit, Franse Ennezat en Italiaanse Grazzano Badoglio zijn er kerken gewijd aan
de twee heiligen.
Sint-Corona wordt voornamelijk aanbeden in Oostenrijk en het oostelijk deel van Beieren. In
Oostenrijk zijn twee plaatsen naar haar genoemd die vroeger bekende pelgrimsoorden waren, nl.
Sankt Corona am Wechsel (waar een Coronabeeld gevonden werd in een holle lindeboom) en
Sankt Corona am Schöpfl (waar een heilige bron is met geneeskrachtig water).
Tot 1924 heette de Oostenrijkse munt ook Corona.
In de Duitstalige gebieden zijn verschillende bedevaartsoorden rond haar cultus te vinden.
Én sinds kort geldt dat ook voor de Utrechtse Gerardus Majellaparochie in Nederland.

Levico Terme (Trentino, Italië) – glasramen Sint Victor en Sinte Corona Verlossings Kerk Church

