.

Birgittinerordenens Klostre
Det første Birgittinerkloster blev indviet i
Vadstena ca. 1374, og i årene 1390 - 1420
blev flere klostre grundlagt i Italien, TyskLand, Estland, England, Nederlandene, Finland og Danmark.

Birgittaforeningen
Birgittaforeningen i Mariager blev stiftet d.
2. oktober 2001 og er den eneste forening af
sin art i Danmark.
Foreningen tilbyder foredrag med tilknytning til Den Hellige Birgitta og bestræber
sig på at finde de mest velbevandrede indenfor emnet.

Sct. Birgitta’s Ordenskrone på
Indgangsdøren til Mariager Kloster

Mariager Kloster og Kirke

Klosterbygningen og Kirken i Mariager
er blevet betegnet som et af senmiddelalderens mest gennemtænkte arkitektoniske
bygningsværker og er ligesom Birgittinerklostret i Maribo et resultat af Den Hellige Birgittas åbenbaringer og visioner.

Pilgrimsvandring ved Hohøj

Desuden arrangeres kortere pilgrimsvandringer, koncerter m.v.
Der modtages meget gerne forslag og ønsker vedr. aktiviteter, foredragsholdere osv.

Foreningens formål

F

Birgittas Bøn
Herre vis mig din vej
og gør mig villig
at vandre den
Den Hellige Birgitta benævnes ”Pilgrimmenes Pilgrim” og denne bøn kaldes for ”Pilgrimsbønnen”. Måske kan disse ord også
hjælpe vor tids mennesker til at finde den
rette vej i tilværelsen.
.

At udbrede kendskabet til Sct. Birgitta
samt medvirke til sameksistens mellem de
lande og byer, hvor hun satte sit præg.
Birgittaforeningen samarbejder med Societas Birgitta Europa (SBE), der er en sammenslutning af byer og lande, hvor der er eller
har været et Birgittakloster.

Indmeldelse i foreningen
Kontakt os på tlf. 9854 1278 eller tilmeld
dig via foreningens hjemmeside:
www.mariagerkirke.dk/birgitta

”Birgittarosen” - Rosa Rubiginosa
på Mariager Kirkegård

Den Hellige Birgitta

Birgitta af Vadstena
Birgitta af Vadstena er en af de mest bemærkelsesværdige kvinder i den europæiske historie, og den eneste ordensstifter fra det
nordlige Europa.
Hun blev født i Sverige i 1303 som datter af
en lagmand, og hendes mor tilhørte den gamle svenske kongeslægt Folkungarne, der igen
nedstammede fra den danske kong Knud
Den Hellige.
Birgittas livshistorie rummer allerede fra
fødslen en del dramatik. Da moderen var gravid, blev hun under et skibbrud reddet fra at
drukne, og som tak lovede hun at opdrage
barnet til at ”tjene Gud”.
Videre fortælles det, at præsten ved Rasbo
Kirke, den nat Birgitta blev født, så et syn på
himlen som viste en kvinde med en opslået
bog, og han hørte en røst, der sagde: ”I nat
fødes på Finsta en datter, hvis underfulde
stemme vil blive hørt over hele verden”.
Da Birgitta var 11 år gammel døde hendes
mor, og hun blev af faderen sendt til sin moster, der var en streng opdrager.
Birgitta ønskede at gå i kloster, men blev
som 13 årig i stedet ”givet i ægteskab” til
den 18 årige Ulf Gudmarsson, som senere
blev lagmand ligesom sin far og svigerfar.
I ægteskabet blev der født 8 børn - 4 piger
og 4 drenge.

Birgitta sørgede for, at hendes børn fik den
bedste undervisning, og hun opdrog dem til
næstekærlighed ved bl.a. at tage dem med
på sine besøg hos fattige og syge.
På familiens gård Ulvåsa i Sverige indrettede hun et hus for syge og fattige, og hun fortsatte senere sit hjælpearbejde under sit langvarige ophold i Rom.
Biskoppen i Linköping, Nicolaus Hermanni,
har i digtet ”Rosa rorans bonitatem” beskrevet Birgitta’s menneskelige kvaliteter
således:

I Birgitta glødede tidligt en hellig iver for
Guds rige samtidig med, at hun var i besiddelse af megen mod og handlekraft.
Allerede som 7 årig begyndte hun at fortælle om sine ”himmelske åbenbaringer”, og
senere i livet tog hun på mange og lange
pilgrimsrejser, som der var tradition for i
hendes familie. På en pilgrimsrejse til Santiago de Compostela blev hendes mand syg,
og efter hans død i 1344 tog Birgittas åbenbaringer til i hyppighed og styrke.
Den åbenbaring som fik størst betydning
for eftertiden gik ud på, at hun skulle grundlægge en ny klosterorden, og dette blev udført under mottoet:
”Enkelt, Ydmygt og Stærkt”.
Birgitta døde 70 år gammel i Rom, og hendes relikvier blev ført tilbage til Vadstena,
hvor de fik plads på Klosterkirkens højalter.
Vadstena blev herefter et af nordens vigtigste valfartssteder.
Hendes tanker, taler, syner og åbenbaringer,
de såkaldte ”Revelationes” opbevares nu i
den gamle klosterbygning i Vadstena, som i
dag er indrettet til museum for Birgitta.

”Du rose som dugger godhed,
Du stjerne som udstråler klarhed,
Birgitta, du nådens kar.
Lad falde himlens dug af fromhed,
Lad dryppe livets renhed”

I 1391 blev Birgitta helgenkåret og 5 år senere udnævnt til Sveriges skytshelgen.
Hendes betydning i dag understreges af, at
Pave Johannes Paul den II i 1999 udnævnte
Den Hellige Birgitta til skytshelgen for Europa:
For Pilgrimme, Læger og En fredelig død.

