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Uke 29
23. juli: Birgitta av Vadstena
Svensk abbedisse og mystiker (1303 – 1373)
Birgitta var en kvinne med helbredende og profetiske gaver. Hun er ikke bare oppkalt etter en
av de mest kjente keltiske helgener, Brigid (se 1.2.), hun har også flere andre likhetstrekk med
keltiske kvinnelige helgener 500 til 1000 år før henne.
Birgitta var fra en overklassefamilie. 13 eller 14 år gammel giftet hun seg med Ulf
Gudmarsson. De fikk 8 barn. Paret reiste på pilgrimsreiser til både Nidaros og Santiago. I
1344 ble hun enke, gav bort det hun eide og gikk i kloster. Der fikk hun de første av
åpenbaringene som skulle gjøre henne kjent. Hun hadde en visjon om et dobbeltkloster for
kvinner og menn, ledet av en kvinne: Et kloster som lignet på Hildas Whitby 700 år tidligere.
Den svenske kongen gav henne land til dette i Vadstena. Men fordi hun åpent kritiserte
kongen og adelen, ble det vanskelig for å få planene realisert. I 1349 reiste hun til Roma for å
få klosterplanene godkjent av paven. Hun arbeidet for å få paven tilbake fra Avignon til
Roma, og for at paven skulle prioritere åndelig lederskap og fredsmekling. Resten av sitt liv
bodde hun i Italia. I sitt siste leveår var hun på pilgrimsreise til Jerusalem. Hun døde 23. juli i
1373 i Roma. Året etter ble Birgittaklosteret i Vadstena grunnlagt, og skrinet med Birgitta ble
ført dit.
Birgitta ble helgenkåret av paven (kanonisert) den 7.10.1391 (se 7.10.: Britemesse på
primstaven)
Bønn: Herre, vis du meg veien og gjør meg villig til å gå den!
(Birgitta av Vadstena, Norsk Salmebok med bønnebok s. 971)
Vis du oss veien, forsoningens Herre!
Gi du oss vilje å gå den!
(T.Littmarck i Norsk Salmebok 728, oversatt av B.Schjelderup)
Bibeltekster: Sal 146

Apg 21,7-14

Luk 20,45-21,4

Andre merkedager:
17. juli: Gisle Christian Johnson (10.09.1822 – 17.07.1894) var norsk teolog og
lederskikkelse i Indremisjonen i Norge
18. juli: Theneva/Tannoc var en keltisk prinsesse på 500-tallet i Skottland. Fortellingen om
henne har flere fellestrekk med Sunnivalegenden: Hun avviste en hedensk frier, ble voldtatt
av han og forsøkt drept. Hun drev i en båt uten årer over fjorden til Cullross og ble mor til
Mungo (hans andre navn er Kentigern, den senere biskop fra Glasgow). På denne måten er
hun en slags livmor for kirken i Sørvest Skottland.
19. juli: Poppo ble 995 biskop i Slesvig. Han var misjonær i Danmark og er begravet i
Bremen.
20. juli: Torlak (Thorlákr) levde fra 1133 til 23.12.1193. Han var biskop i Skálholt på Island.
Hans translationsdagen er 20.7. (se 23.12.)
22. juli (primstav) Marimesse: Dagen er til minne om Maria Magdalena. Hun var den første
som fikk se Jesus etter oppstandelsen. Hun fikk oppdraget til å fortelle det til Peter og de
andre (Joh 20,17). Med dette ble hun den første apostel når en definerer apostel slik: En

person som kjente Jesus fra tiden før korsfestelsen, og som så ham etter oppstandelsen og som
fikk et oppdrag av Kristus. En middelalderlegende forteller at hun drev i en båt uten årer over
Middelhavet til Frankrike.

