BIRGITTA AF VADSTENA

Birgittavandring

Født i Uppland i Sverige 1303. Datter af en indflydelsesrig lagmand.

Mariager – Viborg
7. – 10. juli 2010

1316 gift med Ulf Gudmarsson, efter faderens ønske. Han bliver senere
lagmand og medlem af kongens råd.
1341 Birgitta og Ulf på pilgrimsrejse til Santiago de Compostela. Ulf dør i
1344. Samme år testamenterer den svenske kong Kong Magnus og dronning
Blanche kongsgården i Vadstena til et kommende kloster.

En del af den 3. nordiske
økumeniske vandring til Viborg

1349 Birgitta rejser til Rom, hvor hun bliver resten af sit liv.
1370 Paven godkender Birgittas klosterregel, men i ændret form.

Onsdag den 7. juli

1371 Valfart til Det Hellige Land.

1. Stillevandring

1373 Birgitta dør i Rom, hendes kiste føres til Vadstena.

Citat af Den Hellige Birgitta: Herre Gud, for hvem ingenting er umuligt og
som kan alting, giv mig kraft til at gøre det gode og til at være udholdende.
(Birgittas åbenbaringer IV, 89)

1384 Birgittas kloster i Vadstena indvies.

2. Stillevandring
1391 Birgitta kanoniseres.

Jesus sagde: Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen
uden ved mig.
(Joh. 14,69)

Completorium (Tidebøn før natten)
(L= læses af lederen. A= læses af alle)

Fra Den hellige Birgittas liv (I): Adelsfrøken, slotsfrue, hofdame, mor,
enke, (næsten) nonne. ”Herre, vis mig din vej ....”

________________________________________________________________________
Tekstheftet er redigeret af Peter Grarup til Birgittavandringen 2010 i anledning af den 3.
nordiske økumenske vandring mod Viborg 2010.

Salme:
1. Dejlig er jorden!
Prægtig er Guds Himmel!
Skøn er sjælenes pilgrimsgang!
Gennem de favre
riger på jorden
går vi til Paradis med sang.

2. Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slægt skal følge slægters gang;
aldrig forstummer
tonen fra Himlen
i sjælens glade pilgrimssang.

3. Englene sang den
først for markens hyrder;
skønt fra sjæl til sjæl det lød:
Fred over jorden!
Menneske, fryd dig,
os er en evig frelser fød!
B.S. Ingemann

Lørdag den 10. juli
1. stillevandring
Vor Herre sagde til Den Hellige Birgitta:
”Lad andre end dig få lov til at drikke denne vin (dvs Vor Herres ord)
for den er meget gavnlig for dit helbred. Den giver helbredelse til de
syge, trøst til de bedrøvede og et modigt hjerte til de raske”.
(Birgittas åbenbaringer, bog IV, kapitel 77)

Veksellæsning: Esajas bog 58,5-12:
L:
Jeg løfter mine øjne mod bjergene, hvorfra kommer min hjælp?
A:

Min hjælp kommer fra Herren, himlens og jordens skaber

2. stillevandring

L:

Han lader ikke din fod vakle, han, som bevarer dig,
falder ikke i søvn.

Jesus sagde: Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og
den, der tror på mig, skal aldrig tørste.
(Joh 6, 35)

A:

Han, som bevarer Israel, falder ikke i søvn, han sover ikke.

L:

Herren bevarer dig, herren er din skygge ved din højre side.

A:

Om dagen stikker solen dig ikke, månen ikke om natten.

L:

Herren bevare dig mod alt ondt, han bevare dit liv

A:

Herren bevare din udgang og din indgang fra nu af
og til evig tid.

Bibelsk læsning:
Jesus sagde: Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen
uden ved mig.
(Joh. 14,69)

Bøn
A:
Fader vor, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn, komme dit rige,
ske din vilje som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere.
Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde.
For dit er riget og magten og æren I evighed!
Amen.
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Må din vej gå dig i møde!
Og må vinden være din ven!
Og må solen varme din kind!
Og må regnen vande mildt din jord!
Indtil vi ses igen,
må Gud holde, holde dig i sin hånd!
(Irsk tradition)

Herre, vis mig din vej
og gør mig villig til at vandre den.
(Birgittas bøn)
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A:

han kan sige om Herren: ”Min tilflugt og min borg,
min Gud, som jeg stoler på.”

Torsdag den 8. juli

L:

Han redder dig fra fuglefængerens fælde,
fra den hærgende pest.

1. stillevandring

A:

Han dækker dig med sine fjer, du kan søge ly under hans vinger;
hans trofasthed er skjold og værn.

Bøn af Den hellige Birgitta: Herre, vis mig din vej og gør mig villig til at
vandre den.

L:

Intet ondt skal ramme dig,
ingen plage skal nå dit telt,

2. stillevandring

A:

for han vil give sine engle befaling –
om at beskytte dig på alle dine veje.

Jesus sagde: Jeg er verdens lys; den, som følger mig, skal aldrig vandre i
mørket, men have livets lys.
(Joh. 8,12)

L:

De skal bære dig på hænder,
så du ikke støder din fod på nogen sten.

Bibelsk læsning:
Jesus sagde: Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i
lade, og jeres himmelske Fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd
end de?
(Matt. 6, 26)

Completorium

Bøn

Salme:

L:

”Herre, kom snart og oplys natten. Ligesom tørstende længes efter
vand, sådan længes jeg efter Dig. Sig til min sjæl, at intet sker, uden at
Du tillader det, og at intet, som Du tillader, er uden mening. Jesus,
Guds Søn, du stod tavs foran dem som dømte Dig. Gør mig tavs indtil
jeg har besindet mig og ved, hvad jeg skal sige, og hvordan jeg skal
tale. Vis mig vejen, og gør mig villig til at vandre den. Uklogt kan det
være at tøve, men også farligt at ile. Oplys mig i min rådvildhed og vis
mig vejen. Jeg kommer til Dig, ligesom den sårede kommer til lægen.
Giv, mit hjerte ro, Herre. Amen!”
Bøn af Den Hellige Birgitta

A:

6

Fader vor, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn, komme dit rige,
ske din vilje som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere.
Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde.
For dit er riget og magten og æren I evighed!
Amen.

Fra Den hellige Birgittas liv: En from kvinde med en skarp tunge og store
visioner, et utroligt mod og stor tillid til Gud.

1. Fred hviler over land og by,
ej verden larmer mer;
fro smiler månen til sin sky,
til stjerne stjerne ser.

5. Som du han er en fremmed her,
til Himlen står hans hu;
dog i det stille stjerneskær
han dvæler her som du.

2. Og søen blank og rolig står
med himlen i sin favn;
på dammen fjerne vogter går
og lover Herrens navn.

6. O, lær af ham din aftensang:
Fred med hver sjæl på jord!
Til samme Himmel går vor gang,
adskilles end vort spor.

3. Der er så stille og så tyst
i himmel og på jord;
vær også stille i mit bryst,
du flygtning, som dér bor!

7. Fred med hvert hjerte, fjern og
nær,
som uden ro mon slå!
Fred med de få, som mig har kær,
og dem, jeg aldrig så.

4. Slut fred, o hjerte, med hver sjæl,
som her dig ej forstår!
Se, over by og dal i kvæld
nu fredens engel

B.S. Ingemann 1822
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Veksellæsning: Bibelsk salme 23
L:
Herren er min hyrde, - Jeg lider ingen nød,

Fredag den 9. juli

A:

han lader mig ligge i grønne enge, han leder mig til det stille vand.

1. stillevandring

L:

Han giver mig kraft på ny, - han leder mig ad rette stier for sit navns
skyld.

Den hellige Birgitta: Herre, sig til min sjæl, at intet sker, uden at Du tillader
det, og at intet, som Du tillader, er uden mening.

A:

Selv om jeg går i mørkets dal, - frygter jeg intet ondt,

2. stillevandring

L:

for du er hos mig, - din stok og din stav er min trøst.

A:

Du dækker et bord for mig – for øjnene af mine fjender.

L:

Du salver mit hoved med olie, – mit bæger er fyldt til overflod.

Jesus sagde: Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i
lade, og jeres himmelske Fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd
end de?
(Matt. 6, 26)

A:

Godhed og troskab følger mig, - så længe jeg lever,
og jeg skal bo i Herrens hus – alle mine dage.

Bibelsk læsning:
Jesus sagde: Jeg er verdens lys; den, som følger mig, skal aldrig vandre i
mørket, men have livets lys.
(Joh. 8,12)
Bøn:
L:
Himmelske Far,
Vi ved ikke, hvor din himmel er,
men når du er hos os,
er din himmel her, og du omslutter os.
Da er vor ensomhed brudt, og vor tvivl gjort til skamme.
Vi takker dig for, at vi må kalde dig Far, nært og fortroligt,
og kan stole på, at du er med os og har omsorg for os.
Tak for den længsel, du har lagt i os!
(Bøn af Holger Lissner)

A:

Fader vor, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn, komme dit rige,
ske din vilje som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere.
Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde.
For dit er riget og magten og æren I evighed!
Amen.

Completorium
Fra Den hellige Birgittas liv (III): Birgittas sidste tid. Pilgrimsrejse til Det
hellige Land. Død i Rom, begravet og senere ført til Vadstena. Helgenkåret
og udnævnt til Europas skytshelgen.

Salme:
1. Ingen er så tryg i fare
som Guds lille børneskare,
fuglen ej i skjul bag løvet,
stjernen ej højt over støvet.

5. Om han tager, om han giver,
samme Fader han dog bliver,
og hans mål er kun det ene,
barnets sande vel at tjene.

2. Herren selv på Sions bjerge
for sit folk er skjold og værge,
vil sig over os forbarme,
bære os på faderarme.

6. Fryd dig da, du lille skare!
Jakobs Gud vil dig bevare;
på hans mindste vink må alle
fjenderne til jorden falde.

3. Ingen nød og ingen lykke
af hans favn os bort skal rykke;
han, den bedste ven blandt venner,
al vor trang og længsel kender.

7. Og når endt er kampens dage,
endt hver jordisk nød og klage,
kalder os vor Faders stemme
til en evig fryd derhjemme.
Lina Berg. f. Sandell 1856.

4. Vore hovedhår han tæller,
hver en tåre, som vi fælder;
han os føder og os klæder,
midt i sorgen han os glæder.

Veksellæsning: Bibelsk salme 91 (Uddrag)
L:
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Den, der sidder i den Højestes skjul,
har sin bolig i den Almægtiges skygge;
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