
1 mars  JOHANNA MARIA BONOMO (1606-1670) 
 
Fyra år gammal hindrade hon pappan att döda mamman i ett svartsjukedrama. När hon 
sedan sattes i klosterskola ville hon inte därifrån utan stanna för alltid. Den saliga 
JOHANNA MARIA BONOMO (från Italien) blev en hängiven men ovanlig nunna. Hon 
föll ofta i helig extas som kunde vara i dagar och hindra henne från hennes uppgifter. Hon 
fick också stigmata: Kristi sårmärken visade sig plötsligt på hennes kropp. Hela tre 
gånger valde hennes medsystrar henne till abbedissa trots att åsikterna om den heliga 
kvinnan gick skarpt isär. Hon anklagades bl.a. för att slösa bort klostrets egendom till de 
fattiga. Trots allt motstånd hon drabbades av önskade Johanna bara att drabbas av ännu 
mer besvär – för Kristi skull. Hur blir man så? Svaret finns i hjärtat, i det heliga rummet 
där Gud och människosjälen ger sig helt åt varandra. 
 
Saliga Johanna, man misstänkte dig till och med för att vara besatt av djävulen, men allt 
du gjorde skedde av kärlek till Gud och människor. Be för alla som i sin tjänst för Gud 
möter missförstånd och förakt. 
 
 
2 mars  ANGELA AV KORSET (1846-1932) 
 
Den heliga ANGELA AV KORSET jobbade i ett skomakeri i Sevilla, där chefen bad 
rosenkrans och läste om helgon varje dag med personalen. Varje fredag gav Angela sin 
middag åt fattiga och tiggde ihop pengar till dem. Hon ville bli nunna, men avvisades 
p.g.a. svag hälsa. Då tog hon saken i egna händer. Med en präst och tre andra kvinnor 
grundade hon Systrarna av Korset, som skulle tjäna sjuka och fattiga och själva leva 
ytterst fattigt. Hon dog idag, år 1932, 86 år gammal. Allt är möjligt för den som tror 
(Mark 9:23). 
 
Heliga Angela av Korset, be att vi kristna alltid håller vår korsfäste Herre för ögonen och 
är redo att tillsammans med honom bära ansträngningar och uppoffringar för världens 
frälsning. 
 
 
2 mars  NON (500-talet) 
 
En legend berättar att den heliga NON från 500-talets Wales våldtogs av en hövding och 
blev gravid. Hur mycket sorg och vrede måste inte den kränkta kvinnan ha känt! Ett gäng 
män tänkte komma och döda det oönskade barnet vid födelsen, men ett stormoväder 
tvingade dem att stanna hemma, och just då födde hon sonen, som därför räddades. Han 
blev själv helgon (David av Wales). Under de obeskrivligt svåra värkarna ska Nons hand 
ha lämnat ett avtryck i den sten hon lutade sig emot. Symbolen är lätt att förstå: denna 
moderliga hand tog emot babyn och var starkare än den stenhårda värld hon levde i. Hur 
många av dem som blivit aborterade i vår tid skulle ha blivit helgon om de fått leva? 
Varför skapar vi inte ett stormväder som förhindrar abort? Helgonbarnet blev till genom 



våldtäkten, en rent destruktiv handling, men Non vände övergreppet till något positivt. 
Mor och barn är nu hos Gud. Var fadern och våldsmännen hamnade vet ingen. 
 
Heliga Non, ditt stackars pojkbarn hittade hos dig en stark famn som älskade honom. Be 
för alla just nu ofödda barn som blivit till genom våldtäkt, att de inte blir offer nummer 
två för den destruktiva handlingen, utan får en chans i livet oberoende av vad deras 
pappa har gjort. 
 
 
4 mars  KÁSIMIR (1458-1484) 
 
Polens och Litauens store kungason, den helige KÁSIMIR, hade flera bröder som alla 
blev kungar någonstans. Han själv föredrog fred framför krig, levde mer som en munk än 
en prins och tog upp alla orättvisor i samhället med sin far. De fattigas försvarare dog 
ung. I modern tid omvandlade kommunisterna hans gravkyrka till ateistiskt museum, men 
hans reliker räddades och är nu tillbaka där. I dag år 1984 firades 500-årsjubiléet av hans 
död (hans himmelska födelsedag) i Litauen, ett katolskt folk som då längtade efter frihet 
från ryssarna. Det året måste många böner ha uppsänts till Gud om frihet! Gud är nådig: 
året därpå började Sovjets liberalisering och sönderfall, och 1991 kunde Litauen och dess 
kyrka åter andas fritt, liksom Polen. Kásimir älskade jungfru Maria, hon som jublande 
sade om Gud: ”Han störtar härskare från deras troner och han upphöjer de ringa” (Luk 
1:52). Satsa tålmodigt på Gud. Han räddar. 
 
Kyrkans bön på denna dag: 
 
Allsmäktige Gud, du visar oss i Kristus att den sanne härskaren är den som tjänar dig. 
Låt oss, på förbön av den helige Kásimir, bli dina tjänare för evigt i helighet och 
rättfärdighet.  
 
Särskilda läsningar på denna dag: Fil 3:8-14 samt Joh 15:9-17 
 
 


