
1 augusti  ALFONS MARIA AV LIGUORI (1696-1787) 
 
Framgångsrik advokat, världen låg för hans fötter – och så missar han en detalj, förlorar 
en process och världen skrattar. Besviken över sig själv drogs den helige ALFONS 
MARIA AV LIGUORI till bönen. Guds röst i honom sa: ”Lämna världen och överlämna 
dig åt mig.” Alfons blev framstående predikant och biktfader i 1700-talets Neapel. Påven 
befallde honom att vid hög ålder även bli biskop. I sin morallära balanserar han perfekt 
mellan stränghet och mildhet. För detta fick han efter sin död titeln kyrkolärare. 
Redemptoristernas orden är grundad av honom.  
 
Kyrkans bön denna dag: 
 
Helige Gud, i varje tid ger du din kyrka nya vittnesbörd om nådens kraft. Lär oss att 
efterlikna den omsorg som den helige biskopen Alfons Maria kände om människors eviga 
väl, så att också vi får dela hans lön i himlen. 
 
Särskilda läsningar denna dag: Rom 8:1-4 samt Matt 5:13-19 
 
 
2 augusti  KATARINA AV VADSTENA (1331-1381) 

EUSEBIUS AV VERCELLI (ca 310-371)   
  PIERRE JULIEN EYMARD (1811-1868) 
 
Heliga Birgittas dotter, den heliga KATARINA (Karin) ULFSDOTTER blev änka redan 
som tonåring. Den vackra flickan hade rest till Rom för att vara tillsammans med sin mor 
på pilgrimsfärd. Där fick hon höra att maken som hon motvilligt hade gifts bort med men 
aldrig haft äktenskapligt umgänge med hade dött hemma i Sverige. I Rom tog hon hand 
om sjuka och fattiga tillsammans med Birgitta och de reste även till de heliga platserna i 
Heliga landet. Hon ville förbli ogift som sin mor men var i Rom eftertraktad, ja närmast 
jagad som ett villebråd av unga män. Efter Birgittas död tog hon över ledningen av det 
första birgittinerklostret i Vadstena. Reformationen lät klostret dö ut, men sedan 1930-
talet finns det ett birgittinkloster där igen, med gästhem – i ”vår katolska huvudstad” (som 
biskop Anders säger).  
 
Kyrkans bön denna dag: 
 
Din kyrka gläder sig, Herre, över skönheten i den saliga Katarinas liv. Låt oss, som vill 
vara dina tjänare, betrakta hennes föredöme och växa i vårt inre liv i skydd av hennes 
förbön. 
 
Särskilda läsningar denna dag: Hos 2:14b, 15b, 19-20 samt Matt 25:1-13 
 
 



Också i dag: 
 
EUSEBIUS AV VERCELLI var biskop vid mitten av 300-talet nära Milano. Han var en 
flitig predikant och den första biskopen i Västkyrkan som införde Vita communis – 
gemenskapsliv – för präster. I tidens rasande strider för och emot ärkekättaren Arius tog 
han modigt ställning för den katolska läran om Kristus, sann människa och sann Gud av 
evighet. Det kostade honom kejsaren Constatius gunst och biskop Eusebius fick leva en 
tid i landsflykt. Det tog inte knäcken på honom: väl hemma igen fortsatte han sin kamp 
mot arianerna. Den modige biskopen som inte ville ändra i kyrkans tro, dog år 371. 
 
Kyrkans bön denna dag: 
 
Lär oss, Fader, att bekänna din Son som vår Herre och Gud, så att vi liknar den helige 
biskopen Eusebius, han som utan att tröttna förkunnade och försvarade denna sanning, 
för att också vi skulle tro och ha liv i din Son Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med 
dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen. 
 
Särskilda läsningar denna dag: 1 Joh 5:1-5 samt Matt 5:1-12a 
 
 
Också i dag:  
 
PIERRE JULIEN EYMARD, som föddes i La Mure i sydöstra Frankrike, skulle bli 
handelsman och sälja olivolja, tyckte hans far, en av alla dessa förståndiga fäder som av 
ekonomiska skäl vill hindra sina barn från att bli det de är kallade till (kyrkans och 
konstens historia känner många sådana exempel). Den tolvårige Pierre Julien kände 
alltsedan barndomen en oemotståndlig dragning till Jesus i kyrkans tabernakel, där han 
tyckte att Frälsaren talade tydligast till honom. Han kände intensivt Jesu verkliga närvaro, 
realpresensen, i sakramentet och ville verka för tillbedjan av Jesus, livets bröd. Han kom 
att bli eukaristin apostel och grundare av en orden, Eukaristinerna, som verkar för större 
vördnad för Altarets sakrament, tillbedjan av Kristus i det Allraheligaste och botgöring 
för den vanvördnad som vår Frälsare utsätts för genom öppna hädelser eller kärlekslösa 
kommunioner. Den helige Pierre Juliens kropp vilar i kyrkan Saint-Sacrement på avenue 
de Friedland i Paris. 
 
Den heliga eukaristin är Jesus i går, i dag, i framtiden. Här är Jesus, som har blivit vårt 
sakrament. Lycklig den själ som finner Jesus i eukaristin och i Jesus-Hostian finner allt 
det övriga. 
 
Kyrkans bön denna dag: 
 
Gud, du som skänkte de helige Petrus Julianus en enastående kärlek till Kristi kropps och 
blods heliga mysterier, låt också oss få smaka den ljuvlighet han åtnjöt i denna 
gudomliga offermåltid. 



 
 
3 augusti  LYDIA 
 
Hur börjar tron på Kristus? Det går inta att förklara. En kvinna står vid en flod och ber 
med andra kvinnor. Hon är ”gudfruktig”, d.v.s. en hedning som vill bli judinna. Paulus 
kommer förbi och predikar om Jesus för dem. Hon vill genast döpas med hela sin familj. 
Det blir så och hon ger sig inte förrän Paulus och hans ledsagare tar in som gäster hos 
henne. Den heliga LYDIA möter vi i Apg. 16:13-15. Det är hennes dag idag. 
 
Heliga Lydia, Gud gav dig säker kunskap om den sanning som Paulus förkunnade. Så 
blev du den första i ditt land som tog emot dopets sakrament. Be för alla som ännu inte 
tror, att Gud öppnar deras hjärtan och ögon som han gjorde för dig. 
 
 
4 augusti  JEAN-MARIE VIANNEY (kyrkoherden från Ars) (1786-1859) 
 
Att bara se honom kunde få människor att gråta och vilja bikta sig. Den helige JEAN-
MARIE VIANNEY hade dömts ut som en obegåvad och harmlös skolpojke – det var med 
stor möda att han klarade sina tentor och kunde prästvigas (han hade inte lärt sig latin 
ordentligt). Den ytterst fromme mannen fick bli kyrkoherde i den lilla byn Ars, där det 
religiösa livet var ödelagt av 1800-talets franska sekularisering. Hans metod var att ta del 
i församlingsbornas vardag och att be mycket för dem, fasta och späka sig. Snart var allt 
förvandlat: överalltifrån kom troende till Ars, en särskilt transportlinje upprättades för 
pilgrimer. Prästen som kunde läsa allas hjärtan och säga de rätta orden till var och en fick 
sitta 14-16 timmar i biktstolen varje dag. Kyrkoherden från Ars är helgon för alla 
kyrkoherdar. I Ars finns hans välbevarade kropp. Må vi på detta utomordentliga helgons 
förbön bli sanna kristna, nu direkt, i dag, och för alltid. Det var hans brinnande längtan för 
alla han mötte.  
 
Kyrkans bön denna dag: 
 
Allsmäktige och barmhärtige Gud, du har upphöjt den helige Johannes Maria till en 
lysande förebild för alla själasörjare. Led oss genom hans liv och bön, så att vi vinner 
människor för Kristus och med dem får ärva en evig härlighet. 
 
Särskilda läsningar på denna dag: Hes 3:16-21 samt Matt 9:35 – 10:1 
 
 
5 augusti  INVIGNINGEN AV BASILIKAN SANKTA MARIA 

MAGGIORE I ROM  
 
Det sägs att på morgonen den femte augusti år 358 låg Esquilinen – en av Roms sju kullar 
– täckt av snö. Det måste ha känts helt overkligt. Natten innan hade Guds Moder visat sig 



för en viss Giovanni och hans hustru. De var barnlösa och hade bestämt sig för att deras 
arv skulle gå till Jungfru Marias ära och bett henne visa hur de skulle göra. Maria lovade 
dem nu att deras önskan om ett barn skulle uppfyllas om de lät bygga en kyrka på den 
plats som snön skulle falla på. Det visade sig att påven Liberius (år 352-366) hade haft 
samma dröm. Liberius ritade upp den kommande kyrkans mått i sommarsnön och 
makarna lät bygga den. En annan legend påstår att påvens dröm om snön och kyrkan som 
skulle byggas handlade om att rädda Rom från pestens härjningar. Han byggde kyrkan 
och pesten försvann.  
 
Kombinationen Maria och snö är ett tilltalande symboliskt motiv men temat känner vi 
tyvärr enbart från senare, medeltida källor. Kanske är legenden påverkad av minnen om 
den iskalla sommaren år 536 – ”året utan sommar” – då rök från tropiska vulkaner spred 
mörker över jordklotet med kyla (snö?), massvält och – död till följd.  
 
Basilikan skulle bli den mest kända Mariakyrkan i kristenheten – än i dag en 
överväldigande upplevelse att besöka med sina 1700 seklers byggnadshistoria, glänsande 
mosaiker och marmorinlagda golv. Man stannar i vördnad i det formidabelt rikt utrustade 
kapell inför den kända Mariaikonen från (kanske) 400-talet som hänger där: Salus populi 
Romani – Maria, det romerska folkets räddning. Under altaret visas fem träbitar som sägs 
vara från Jesu krubba. I närheten av dem finns den flitige 400-talsbibelöversättaren, den 
helige Hieronymus, grav. Han levde och verkade i Betlehem. Den väldiga basilikan som 
vi ser i dag är resultatet av ett ombygge från 400-talet, omedelbart efter konciliet i Efesos 
(431) som högtidligt ställde sig bakom Mariatiteln Guds Moder (”Theotókos”, Katolska 
kyrkans katekes, nr 466, 495, 2677) – en av de viktiga formuleringar som säkrar tron på 
att Jesus verkligen var Guds Son, alldeles från början, gentemot den arianiska villoläran 
som sipprade in överallt i riket. Titeln ”Guds Moder” betyder: det människobarn Maria 
födde var verkligen Gud som trädde in i sin värld, inte bara en människa som sedan blev 
adopterad till Guds son.  
 
Santa Maria Maggiore blev den första och största Mariabasilikan i Väst (idag finns det 80 
Mariakyrkor i Rom, ”maggiore” betyder ”den större”). ”Vår Fru av snön” kallades dagen 
i dag då man invigde helgedomen. Ännu firas den med vita blomblad – ”snöfall” – som 
faller över platsen från basilikans tak.  
 
Maria, be för oss att våra själar blir vita som snö! 
 
Kyrkans bön denna dag: 
 
Herre, tag emot vad vi förmår, och fullborda vad vi inte förmår. Låt oss under skydd av 
Jesu moder trygga nå det mål dit vi aldrig kan komma av egen kraft. 
 
Särskilda läsningar på denna dag: Upp 21:1-5a	samt	Luk	11:27-28 
	
 



6 augusti  KRISTI FÖRKLARING, fest 
 
Den uråldriga festen påminner oss om vikten av att tålmodigt bestiga BÖNENS BERG 
om vi som Petrus, Jakob och Johannes vill skåda Jesus i hans strålglans. Men man kan 
inte stanna där. Vägen till den verkliga härligheten, uppståndelsen, går sedan ned för 
berget och genom kors, lidande och död. Betecknande nog firas om fyrtio dagar Korsets 
upphöjelses fest.  
 
Dagens första läsning – ur Daniels bok – påminner oss om profetens vision om 
Människosonen, den gåtfulla himmelsgestalten som av Gud ska få makt, ära och 
herravälde (Dan 7:14). Att Jesus var denna Människoson fick apostlarna se en skymt av 
på det heliga berget, som ögonvittnet Petrus försäkrar oss om i sitt andra brev, från vilket 
det andra alternativet till dagens första läsning är hämtad (se nedan).  
 
Evangelieläsningen är i år hämtad från Lukas. Hos honom ser vi ofta Jesus be (v. 28-29; 
jfr Luk 3:21). Mötet på berget mellan de tre jordiska männen (apostlarna) och de tre som 
strålar i härlighet (v. 31) är som ett inre upplysande av själen under lectio divina (läsning 
av Bibeln under bön), när Skriftens mening i benådade ögonblick strålar ovanligt klart 
och all förvirring skingras. Apostlarna förstår här den heliga Skrifts djup liksom senare på 
vägen mot Emmaus (Luk 24:27.32): Mose och Elia tonar fram och talar om det uttåg 
(exodus) som Jesus snart ska fullborda (v. 31). Messias ska alltså genom sitt lidande 
befria mänskligheten från slaveriet under synd och död såsom Gud genom Mose ledde 
folket ut från Egypten. Jesus har sagt det så ofta men först nu inser de storheten i det. 
Apostlarna såg hans härlighet (v. 32) – så formulerar en av dem (Johannes) – sig senare 
igen (Joh 1:14; 1 Joh 1:1-4; jfr 2 Pet 1:16-18). Petrus är överväldigad och vill fasthålla 
glansen av sin älskade Messias (jfr Matt 16:22). Bönens lyckostund är dock kort. Gud 
bodde hos Israel i ett moln (2 Mos 33:9; jfr 1 Kor 10:1-2) och ska även göra det hos oss: 
vi återvänder till vardagens dimmor, vi är på väg mot Golgotas mörker, liksom Jesus. 
Med sig ner till vardagen bär apostlarna dock en ovärderlig skatt: Faderns ord som 
bekräftade deras tro på Jesus. Så har vi alltid Guds ord i Bibeln med oss och nära oss, 
vare sig vi är på livets toppar eller släpar oss fram genom dess dystra dalar.  
 
Kyrkans bön denna dag: 
 
Evige Gud, när Kristus trädde fram i förklaringens ljus, fick fäderna från det gamla 
förbundet vittna om hans hemlighet, och du betygade att vi i honom blivit dina äkta barn. 
Ge oss en sann och bärande tro, så att vi lyssnar till din älskade Son och med honom får 
ärva det himmelska riket.  
 
Särskilda läsningar på denna dag: Dan 7:9-10, 13-14 eller 2 Pet 1:16-19 samt  
Luk 9:28b-36  
 
 
7 augusti  Påven SIXTUS II (dödad år 258) 



           AFRA (dödad ca år 304) 
           CAJETANUS (1480-1547) 
 
Kyrkan minns idag bl.a. påven SIXTUS II som dog under den valerianska förföljelsen 
och vars nära medarbetare var den helige Laurentius (se 10/8). Påven arresterades under 
en gudstjänst och halshöggs samma dag. 
 
Kyrkans bön denna dag: 
 
Allsmäktige Gud, ge oss din Andes kraft, så att vi villigt tror vad du har uppenbarat och 
inte tvekar att bekänna det, liksom den helige Sixtus och hans följeslagare inte tvekade att 
ge sitt liv som vittnen för ditt ord och Jesus Kristus, din Son, vår herre och Gud, som med 
dig, Fader, och sen helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.     
 
Särskilda läsningar denna dag: Vish 3:1-9 samt Matt 10:28-33 
 
 
Också i dag: 
 
Ett annat helgon i dag visar på ett rörande sätt hur förföljelserna kunde omvända även 
offentliga syndare: när kejsaren Diokletanus år 304 ville krossa katolska kyrkan, 
bestämde sig en rik bordellmamma vid namn AFRA och hennes mor för att gömma en 
biskop som de visste var på flykt med sin diakon. När hon såg dem be bordsbön insåg hon 
plötsligt sitt tomma och syndiga liv. Hon grät och bad om dopet. De tre övriga 
prostituerade gjorde samma sak. Soldaterna brände dem levande, dessa fem kvinnor som 
hellre ville dö än fortsätta med sin synd.     
 
Heliga Afra, du riskerade din egen säkerhet när du gömde biskopen och diakonen som 
var på flykt. Redan då visade du en spirande tro på honom som tar bort världens synder. 
När biskopens bön rörde vid ditt hjärta förstod du att ett liv utan skam och skuld var 
möjligt, och inte ens hotet om en plågsam död i lågorna kunde få dig att släppa denna tro. 
Vi ber dig om din förbön så att alla som i vår tid lever som du gjorde, i hjärtat ger 
husrum åt honom som sökte och förbarmade sig över syndarna, Jesus Kristus, vår Herre. 
 
 
Också i dag: 
 
Den helige CAJETANUS var en jurist i början av 1500-talet som valde att bli präst och 
verka bland Roms fattiga i samverkan med andra präster och med lekmän. Han övergav 
så småningom en hög prästerlig befattning för att ägna sig helt åt denna tjänst och åt 
kyrkligt reformarbete inom den nygrundade teatinorden.  
 
Kyrkans bön denna dag: 
 



Evige Gud, du lät den helige Cajetanus leva en sann apostels liv. Lär oss genom honom 
och hans bön att orubbligt lita på dig, och söka ditt rike först av allt.  
 
Särskilda läsningar denna dag: Syr 2:7-11 samt Luk 12:32-34  
 
 
8 augusti  DOMINIKUS (ca 1170-1221) 
 
När kyrkan splittras av nya läror behövs det någon som leder människorna tillbaka till 
trons rötter och kan tala om den på ett språk som blir förstått. När kyrkan ville imponera 
på albigenserna i södra Frankrike genom att komma inridande i staden med pomp och ståt 
och en massiv mur av bodyguards kring prelaterna gick DOMINIKUS ut ”naken”, bara 
beväpnad med evangeliet, och lyckades med sin enkla och trovärdiga livsstil få människor 
att söka sig tillbaka till den katolska tron. Han grundade en orden av predikare som skulle 
studera sanningen, kontemplera den och sedan förkunna den, med sitt liv och sina ord. Ett 
ordspråk präglat av den mest kände dominikanen, Thomas av Aquino, lyder contemplari 
et contemplata aliis tradere: att betrakta (uppenbarelsen) och delge andra frukterna av sin 
betraktelse. Dominikanerna verkar i vårt land: i Stockholm och Rögle (systrar) och i Lund 
(bröder). 
 
Kyrkans bön denna dag: 
 
Herre, du gjorde den helige Dominikus till en benådad förkunnare av sanningen, låt 
kyrkan än en gång bli stärkt av hans exempel och hans lära, och hör honom, när han 
driven av sin kärlek ber för oss.  
 
Särskilda läsningar denna dag: 1 Kor 2:1-10a samt Luk 9:57-62 
 
 
9 augusti och 10 augusti:  
 

DEN HELIGA TERESIA BENEDICTA AV KORSET (Edith 
Stein) (1891-1942), jungfru och martyr 
DEN HELIGE LAURENTIUS (Ca 230 - 258), diakon och martyr 

 
Se kommentarerna till tisdag och onsdag i vecka 19 ”under året”. 
 
 
11 augusti  CLARA AV ASSISI (1194-1253) 
 
Som tonårsflicka rymde CLARA mitt i natten ut i mörka skogen för att bli lärjunge till 
den helige Franciskus. Han klippte av hennes långa, ljusa flätor och lade en grov dräkt 
över hennes axlar. Den heliga Clara fick klänga sig fast vid altaret när hennes rasande 



familj kom för att tvinga hem henne. Gud var hennes tonårskärlek och hon tjänade honom 
troget i bön och djup fattigdom hela livet. Musikalen om henne – Chiara di Dio – är 
gripande och finns på Youtube. Hennes orden, klarissorna, fanns i Sverige under 
medeltiden som den kvinnliga grenen av franciskanerna, och den första kyrkan man ser 
när man kommer ut från Centralen i Stockholm, Sankta Klara, hörde en gång till hennes 
orden. 
 
Kyrkans bön denna dag: 
 
Gud, vår Fader, du visade fattigdomens väg för den heliga Clara. Låt oss på hennes 
förbön följa Kristus, fattiga i anden, och nå vårt mål, att se dig som du är.  
 
Särskilda läsningar denna dag: Fil 3:8-14 samt Matt 19:27-29 
 
 
12 augusti  KARL LEISNER (1915-1945) 
              JEANNE-FRANÇOISE DE CHANTAL (1572-1641) 
 
Fånge nummer 22356 i koncentrationslägret Dachau var katolsk diakon. En biskop – 
också han fånge – prästvigde honom i lägret. Den salige KARL LEISNER hade anmälts 
1939 av en medpatient på ett sjukhus för att ha sagt något negativt om Hitler. Efter kriget 
förstod angivaren att hans skvallrande hade gett Leisner sex års lidande i fångläger och 
bröt ihop. Karl Leisner fick uppleva befrielsen 1945, men dog kort efter. ”Välsigna också, 
du den Högste, mina fiender”, är de sista orden i hans dagbok.  
 
Kyrkans bön denna dag: 
 
Salige Karl Leisner, ditt liv förstördes av sjukdom, svek och fångenskap, men din kärlek 
till kyrkan och dess lidande lemmar var obruten. Be för alla som just nu är oskyldigt 
fängslade, att de – som du – kan förena sina smärtor med Kristi kors och med honom 
förlåta dem som plågar dem och så övervinna ondskan och rädda själar.  
 
 
Också i dag: 
 
Den helige JEANNE-FRANÇOISE DE CHANTAL föddes i en inflytelserik familj i 
södra Frankrike och giftes bort med en baron. När han dog i en jaktolycka bad den bara 
28-åriga änkan Gud om en andlig ledare. När hon hörde en gästpredikant, den helige 
François de Sales, visste hon att Gud hade besvarat hennes bön. En djup andlig vänskap 
växte fram mellan dem (många av hans brev till henne är bevarade). Med honom 
grundade hon en ny orden för kvinnor, Besökelseorden, också kallad Visitandinnornas 
orden, på franska L'ordre de la Visitation de Sainte-Marie. Vid Jeanne-Françoises död 
fanns det redan 86 hus inom hennes orden. Idag har systrarna 155 kloster på fyra 
kontinenter. De lever i klausur (avskilda från omvärlden) och ägnar sig helt åt bön och, i 



viss mån, andlig vägledning. År 2010 kunde de fira 400-årsjubileum som orden. De finns 
inte här i Norden. Jeanne-Françoise begravdes bredvid sin älskade andlige fader i 
Annecy.   
 
Kyrkans bön denna dag: 
 
Fader, du lät den heliga Johanna som hustru, mor och sedan ordenssyster visa vad din 
nåd förmår att göra med en människa. Ge oss på hennes förbön trohet mot vår kallelse 
och nåden att leva som ljusets barn.  
 
Särskilda läsningar denna dag: Ords 31:10-13; 19-20, 30-31; Mark 3:31-35 
 
 
13 augusti  Påven PONTIANUS (död år 236) 
              HIPPOLYTUS (död år 236)  
 
Idag minns kyrkan två helgon som bekämpade varandra. PONTIANUS var påve i Rom 
på 200-talet. HIPPOLYTUS – som hade låtit sig utropa till motpåve – tyckte att påven 
alltför generöst återupptog människor i kyrkan som hade svikit sin tro under 
förföljelserna. Nya förföljelser satte båda två i den tidens koncentrationsläger: 
koppargruvorna på Sardinien. Där avsade sig båda sina ämbeten och försonades i 
ödmjukhet innan de dog. Kyrkans enhet var räddad. Sedan blev Anteros påve – även han 
helgonförklarades, men det är en annan historia…  
 
Kyrkans bön denna dag: 
 
Herre, dyrbar i dina ögon är de rättfärdigas uthållighet. Låt den tända vår kärlek på nytt 
och för alltid göra skatten i vårt hjärta, trons omistliga gåva, fullkomlig och orubblig. 
 
Särskilda läsningar denna dag: 1 Pet 4:12-19 samt Joh 15:18-21 
 
 
14 augusti   MAXIMILIAN KOLBE (1894-1941) 
 
Mässa med tusentals pilgrimer 1983 på Petersplatsen i Rom. Påven Johannes Paulus II 
helgonförklarar sin landsman – MAXIMILIAN KOLBE – prästen som i förintelselägret 
Auschwitz erbjöd sig gå i dödsbunkern i stället för den flerbarnspappa som hade valts ut. 
Denne man, Franciszek Gajowniczek,  levde ännu och var med på denna mässa så många 
år efter. Den befriade fången levde ändå till 1995.   
 
Kyrkans bön denna dag: 
 



Gud, vår Fader, av kärlek till den alltid rena Jungfrun gav den helige Maximilian Maria 
sitt liv för sin broder och för människornas eviga väl. Ta emot hans böner för oss, och lär 
oss kämpa för vår nästa till din ära och intill döden bli alltmer lika din Son, Jesus 
Kristus, vår Herre och Gud. 
 
 
15 augusti  JUNGFRU MARIAS UPPTAGNING TILL HIMLEN 
 
Se måndag i 20 veckan ”under året”. 
 
 
16 augusti   BRYNOLF AV SKARA (ca 1240-1317) 
 
Skönheten i det latinska språket är en kulturskatt som idag bara kan njutas av få i vårt 
land. Den helige BRYNOLF ALGOTSSON, biskop i Skara under fyrtio år, diktade 
makalöst vackra sånger till jungfru Marias och helgonens ära. Han förvärvade år 1304 en 
tagg av Kristi törnekrona – sägs det – och förde den i en präktig procession till sin kyrka 
(den minns vi varje år den 2 september, när vi firar Herrens törnekrona). Sveriges ädla 
diktarpärla dog 70 år gammal år 1317. 
 
Taggen gömdes i Skara domkyrka men ingen vet i dag var. Andra stycken av det som 
sägs vara Frälsarens krona finns i Paris, Pisa, Trier och Rom. Det finns även delar av den 
i Torino, men dessa härstammar bevisligen från en annan växtart än de övriga. Det 
bevisar dock inte att något är ”fusk”. Kristi törnekrona kan alldeles utmärkt ha 
sammansatts av grenar från olika buskar i de romerska soldaternas gård.    
  
Kyrkans bön denna dag: 
 
Gud, du skördens herre, på din kallelse bar den salige biskopen Brynolf sitt ämbetes 
börda och vårdade din vingård med ord och föredöme. Gör oss, på hans förbön, till 
trogna arbetare som undanröjer syndens törnen och får skörda nådens frukter.  
 
Särskilda läsningar denna dag: Jes 61:1-3a samt Matt 9:35-38 
 
 
17 augusti  ROCHUS  (ca 1295-1327) 
 
En ung föräldralös man försöker under 1300-talets pesttider hjälpa dem ingen vill röra 
vid, blir smittad och drar sig undan för att dö. En hund stjäl varje dag mat från sin husses 
bord och rusar iväg till honom. När den helige sedan tillfrisknade hade pesten vanställt 
hans utseende. Ingen i hemstaden kände igen honom och han fängslades som spion. Där 
dog han, men ett korsformat födelsemärke avslöjade vem han var. Han avbildas som 
pilgrim med sin hund.      
 



Helige Rochus, du hade inte det stöd från familj och släkt som vanliga människor, men du 
bestämde dig för att själv bli ett stöd åt dem som hade det ännu sämre. Be för alla som 
står ensamma inför hopplösa svårigheter att Gud sänder dem någon som kan bli dem till 
hjälp, liksom hunden hjälpte dig och liksom du hjälpte de pestsjuka av alla krafter.  
 
 
18 augusti   HELENA (ca 255-330) 
 
I dag år 330 dog den romerske kejsaren Konstantins moder, den heliga HELENA. Hon 
kan ha varit den avgörande faktorn när kyrkan efter trehundra år av förföljelser blev 
tillåten år 313. Hennes arkeologer hittade Jesu kors på Golgata, och hon lät bygga 
Födelsekyrkan i Betlehem som ännu används. Slutligen blev även hennes son, kejsaren, 
kristen. Katolska kyrkan leds av män, visst, men det står kvinnor bakom mycket! 
 
Heliga Helena, du krogägarens dotter, som Gud gjorde till rikets kejsarinna: be för alla 
kristna som har makt och inflytande i politik och näringsliv att de vågar använda sina 
möjligheter till Guds ära och människors bästa. 
 
 
19 augusti  JEAN EUDES (1601-1680) 
 
”Du är ett med Jesus själv, som lemmarna är ett med huvudet, en själ, ett liv, en vilja, en 
avsikt, ett hjärta. Han skall vara ande, hjärta, kärlek, liv och allt i dig.” Orden är den 
helige JEAN EUDES, en älskad folkpredikant i 1600-talets Frankrike. Han predikade 
med känsla, ömhet, mildhet. Se i dag allt med Jesu goda ögon, då har du redan en fot i 
himlen!   
 
Kyrkans bön denna dag: 
 
Gud, vår Fader, i din plan har du utsett den helige prästen Johannes att peka på den 
outgrundliga rikedom som finns i din Son. Stärk oss med hans bön och föredöme, så att vi 
växer i kunskapen om Kristus och aldrig syndar mot ljuset från honom. 
 
Särskilda läsningar denna dag: Ef 3:14-19 samt Matt 11:25-30 
 
 
20 augusti  BERNHARD AV CLAIRVAUX (ca 1090-1153)  
 
Den helige munken BERNHARD AV CLAIRVAUX kunde predika så flammande om 
klosterlivet att byar närmast tömdes på unga män som vilja följa honom. Han var sin tids 
mest inflytelserika man, rådgivare till påvar och kungar, organisatoriskt geni och 
samtidigt en flammande mystiker, som blivit tongivande för många sekler genom sina 
meditationer över Kristus, Brudgummen, och kyrkan, hans brud. Det skedde mirakel 
kring honom själv, så många att han blev helt generad av dem. Vi vet inte alltid hur Gud 



vill använda oss i sin tjänst – men han gör det ändå, på något sätt! Han skickade ut några 
av sina bröder också till Sverige. De grundade de första cisterciensklostren i vårt land, 
Alvastra i Östergötland och Nydala i Småland, år 1143. Därmed kom inte bara evangeliet 
till oss i en ny och hänförande form. Munkarna medförde också ny hantverksskicklighet, 
jordbruksteknik och praktiskt kunnande om örternas verkan. 
 
Kyrkans bön denna dag: 
 
Himmelske Fader, av lidelse för din kyrka blev den helige Bernhard en lampa som lyste 
och brann för alla i dess hus. Håll oss, på hans förbön, brinnande i anden och lär oss 
leva som ljusets barn.  
 
Särskilda läsningar denna dag: Syr 15:1-6 samt Joh 17:20-26 
 
 
21 augusti   Påven PIUS X (1835-1914) 
 
Den helige påven PIUS X kände starkt ansvar för kyrkans tradition. Han kritiserades hårt 
för att han inte kunde underkasta sig alla nya moderna idéer. Men han förbättrade 
prästernas utbildning och hela kyrkans organisation, tillät barnkommunionen redan vid 
sju års ålder och rekommenderade bibelstudier. Han gav de första impulserna till den 
liturgiska förnyelsen (som så småningom ledde till andra Vatikankonciliets liturgireform) 
och en ny kärlek till den gregorianska sången. Hans ansträngningar att förhindra utbrottet 
av första världskrigets vanvett 1914 var förgäves och uttömde hans sista krafter. De nya, 
modernt tänkande och modernt upprustade staterna ville se blod. Vem bryr sig då om vad 
en gammaldags påve anser?  
 
Kyrkans bön denna dag: 
 
Gud, vår Fader, du rustade den helige påven Pius med himmelsk visdom och apostolisk 
kraft till försvar för den katolska tron. Låt oss följa hans råd och exempel och vinna den 
eviga lönen.  
 
Särskilda läsningar denna dag: 1 Thess 2:2b-8 samt Joh 21:15-17 
 
 
22 augusti  JUNGFRU MARIA DROTTNINGEN 
 
Katolska kyrkan idag firar i dag ännu en Mariadag – liturgihistoriker känner till tusen 
olika sådana genom tiderna! JUNGFRU MARIA DROTTNINGENs minnesdag 
instiftades 1954 av påven Pius XII för att hedra den fattiga kvinnan som upphöjdes högre 
än någon annan skapad varelse (Luk 1:52) och på vilken Jesu löfte i Luk 22:28-30 



uppfylldes före någon annan av oss: att dela hans kunglighet i himlen. Må vi nå dit – där 
hon är! 
 
Kyrkans bön denna dag: 
 
Barmhärtige Gud, du gjorde den saliga Jungfrun till vår himmelska moder och drottning. 
Låt oss känna stödet av hennes förbön och vinna dina barns härlighet i himlens rike.  
 
Särskilda läsningar denna dag: Jes 9:2-7 samt Matt 1:26-38 
 
 
23 augusti   ROSA AV LIMA (1586-1617) 
 
Nej, hon ville inte gifta sig. Den heliga ROSA AV LIMA misshandlades svårt av sin 
mamma, då hon klippte av sig sitt vackra hår. I familjens trädgård byggde hon ett träskjul 
och levde där i strängaste fasta och botgöring. Varför välja ett så plågsamt liv? Det förstår 
nog bara hon som fick en så speciell kärlek till Jesus att hon inte ville annat än dela hans 
öde …   
 
Kyrkans bön denna dag: 
 
Gud, vår Fader, du väckte den heliga Rosas kärlek, så att hon övergav världen och levde 
helt för dig i bot och självförnekelse. Låt oss med henne som förebedjerska på jorden 
följa livets väg och dricka ur din ljuvlighets ström i himlen.  
 
Särskilda läsningar denna dag: 2 Kor 10:17 – 11:2 samt Matt 13:44-46 
 
 
24 augusti  DEN HELIGE APOSTELN BARTOLOMAIOS, fest 
 
En man utan svek kallade Jesus honom (se Joh 1:47, där hans namn är Natanael – det var 
ganska vanligt med dubbelnamn i Bibelns värld, som t.ex. Saul/Paulus). Den helige 
BARTOLOMAIOS förkunnade Jesu budskap ända till Armenien, enligt traditionen. Där 
befriade han kungens dotter från en demon. Att kungen då lät döpa sig blev för mycket 
för den hedniska oppositionen. Man flådde Bartolomaios och korsfäste honom sedan, en 
ofattbart smärtsam död. Så följde han Jesus till det yttersta, verkligen utan svek. Hans 
reliker lär i dag finnas på Tiberön i Rom.    
 
Festdagens läsningar känns nästan som personligt riktade till denne utomordentligt hårt 
drabbade apostel: i Guds stad, det himmelska Jerusalem (Upp 21:9b-14), ska vi vara 
skyddade och trygga, där finns det inget att frukta längre. Gud kommer inte att glömma 
sin apostels lidande för Jesu sak: apostelns namn ska för evigt stå på en av stadens tolv 
grundstenar. En liknande tröst riktar Gud till var och en av oss som på något sätt får lida 



för sin trohet mot Jesus. I evangelieläsningen (Joh 1:45-51) lovar Jesus sina apostlar att de 
ska få se himlen öppen (v. 51), också detta en hänvisning till det kommande, himmelska 
Jerusalem för alla som här på jorden tvingas böja sig under förödmjukelser och förnedring 
för sin tro på Lammet (Upp 21:14).       
 
Herre, jag älskar din boning, den plats där din härlighet bor. (Ps 26:8) 
 
Kyrkans bön denna dag: 
 
Herre, ge oss något av den tro som tvingade den helige Bartolomaios att leva helt för din 
Son, och gör på apostolisk förbön din kyrka till frälsningens sakrament för alla folk.  
 
Särskilda läsningar denna dag: Upp 21:9b-14; Joh 1:45-51 
 
 
25 augusti   LUDVIG XII av Frankrike (1214-1270) 
 
De franska Ludvig-kungarnas lyxliv väckte beundran bland Europas furstar, men var 
också en social skandal som bidrog till franska revolutionen 1789. LUDVIG (Louis) XII 
på 1200-talet var dock ett helgon, djupt engagerad för kyrkan och för de fattiga. Han 
satsade allt på att bygga skolor och sjukhus. Gripen av tidens anda drog han i korståg mot 
muslimerna men dog av sjukdom på vägen. Helighet betyder inte att allt du gör är smart. 
Det betyder att du gör så gott du kan i den tid du lever, med de möjligheter du har, och att 
du gör allt för Gud och för dem som behöver din hjälp.  
 
Kyrkans bön denna dag: 
 
Barmhärtige Gud, du kallade den helige Ludvig från omsorgen om det jordiska riket till 
himmelrikets härlighet. Låt oss i vår jordiska kallelse söka ditt rike och din rättfärdighet.  
 
Särskilda läsningar denna dag: Jes 58:6-11 samt Matt 22:34-40 
 
 
26 augusti  TARSICIUS (200-talet) 
 
Den unge och helige martyren TARSICIUS (eller TARCISIUS) i antikens Rom bar 
kommunionen till någon som var sjuk eller i fängelse, när han stoppades av en grupp 
män. De ville veta vad han bar på, men han vägrade svara. Då slog de ihjäl honom med 
klubbor och stenar. När de sen vände på kroppen var alla spår av sakramentet borta. Han 
är helgon för alla som tjänar vid altaret. Våra djupaste hemligheter måste vi skydda. Vi 
ska inte kasta pärlorna åt svinen (Matt 7:6).  
 



Helige Tarsicus, du tjänade kyrkans utsatta medlemmar i en tid av fruktansvärd 
förföljelse. Be om mod och kraft för alla som just nu måste riskera sina liv runt om i 
världen, när de vill tjäna Gud på platser, där kyrkan även idag förföljs eller förbjuds 
verka. 
 
 
27 augusti   MONICA (ca 332-387) 
 
Hennes son levde ett helt okristet liv, var med i en sekt och hade en sambo. Den heliga 
MONICA grät förtvivlat, men tröstades av sin biskop: ”En son av så många tårar kan inte 
gå förlorad.” Gud grep in och omvände sonen fullständigt. Tårarnas son – Augustinus, 
som firas imorgon – blev det första årtusendets viktigaste teolog i Västerlandet. En kort 
tid hann mor och son dela trons lycka med varandra. När hon dog var det han som grät – 
över förlusten, men kanske också över all den tid han hade struntat i hennes tårar. Hennes 
sista ord var: ”Den här kroppen kan ni lägga var som helst, men kom ihåg mig vid 
Herrens altare var ni än är.” 
 
Kyrkans bön denna dag: 
 
Gud, de sörjandes tröstare, du tog emot den heliga Monicas tårar som en förbön för 
hennes son, Augustinus. Ge oss, på bådas förbön, nåden att sörja över våra synder och 
finna din rika barmhärtighet.  
 
Särskilda läsningar denna dag: Syr 26:1-4, 13-16 samt Luk 7:11-17 
 
 
28 augusti  AUGUSTINUS (354-430) 
 
Först är han Sökaren, en ung karriärist som smakar på allt annat än Gud. Sen inser han 
tomheten i världens flärd, fjäskande och nöjen och blir Hittaren. Den helige biskopen 
AUGUSTINUS väg till tron beskrivs i hans spännande självbiografi ”Bekännelser”, som 
finns i svensk översättning av Bengt Ellenberger. Den skrevs vid 400-talets början men 
känns evigt modern. Gud blev ALLT för honom: ”Du har skapat oss till dig, och oroligt 
är vårt hjärta, tills det finner ro i dig” heter det i början av hans bok, som är en enda lång 
bön till Gud. Titeln betyder både ”bekännelser” av synd och misstag och ”lovsånger” till 
Gud för hans obegripliga och oförtjänta nåd. Ingen västerländsk kyrkofader har betytt mer 
än Augustinus, och han läses och studeras intensivt än i dag. 
 
Kyrkans bön denna dag: 
 
Herre, förnya din kyrka med den anda som fyllde den helige biskopen Augustinus och 
drev honom att törsta efter dig, som är vishetens enda källa och upphov till vårt hjärtas 
längtan.  
 



Särskilda läsningar denna dag: 1 Joh 4:7-16 samt Matt 23:8-12 
 
 
29 augusti  JOHANNES DÖPARENS MARTYRIUM 
 
Den helige JOHANNES DÖPARENS MARTYRIUM bekräftar den ödesgemenskap som 
sammanväver honom med Frälsaren. Johannes kritik av diktatorn Herodes gör honom till 
ett makabert offer under furstens födelsedagsparty: hans huvud serveras på ett fat som ett 
inslag i underhållningen (Mark 6:14-29). Jesus måste ha chockats. Nu vet han att även 
hans egen förkunnelse kommer att leda till döden (Mark 8:31). Dagens datum är också 
den dag då romerska soldater 40 år senare ödelade templet i Jerusalem – märkligt nog. 
Men Guds röst kan inte tystas. Kyrkans existens bevisar det.  
 
Kyrkans bön på denna dag: 
 
Gud, vår Fader, du gjorde den helige Johannes döparen till Kristi förelöpare i såväl 
födelsen som döden. Låt oss kämpa för att tron bevaras ren och oavkortad med samma 
glöd som gjorde honom till en sanningens och rättvisans martyr.  
 
Särskilda läsningar denna dag: Jer 1:17-19 samt Mark 6:17-29 
 
 
30 augusti  FELIX och ADAUCTUS (mördade ca 300) 
 
Den helige FELIX var präst i Rom när förföljelsen av kyrkan rasade som värst. När han 
släpades till avrättningen och folk stod och glodde längs vägen, sprang en okänd ung man 
fram och bekände att också han var kristen och beredd att dö för tron. Ingen kände 
honom, så i kyrkan vördas han under namnet ADAUCTUS (= Den som kommit till).  
 
Helige Adauctus, bara Gud känner ditt verkliga namn, men kyrkan glömmer aldrig dig 
och prästen Felix. Be för de kristna som ingen känner och som lever sina liv i det tysta, 
att de erkänns och blir en synlig del av den kyrkan, deras andliga hem. Amen. 
 
 
31 augusti   RAIMUNDUS NONNATUS (ca 1204-1240) 
 
Den helige RAIMUNDUS tillnamn NONNATUS betyder ”Den icke-födde.” Hans mor 
dog innan han föddes, och man fick förlösa honom med kejsarsnitt. Som vuxen åkte den 
föräldralöse Nonnatus till Algeriet för att friköpa kristna slavar och erbjöd sig att själv bli 
muslimernas slav för att få fler fria. När han omvände några av sina ägare till 
kristendomen brände man hans läppar och satte ett hänglås i hans mun. Till sist fick 
kyrkan hem honom och påven ville göra honom till kardinal. Men för sent. Den icke-
födde var då redan död. 
 



Helige Raimunusd Nonnatus, du fick gå vår Herres Jesu Kristi fotspår, han som avstod 
från allt, gjorde sig ödmjuk och antog en tjänares gestalt. Ditt liv som slav blev friheten 
för andra och ditt exempel är ett budskap som talar starkare än ord. Må alla som just nu 
lever under slavliknande förhållanden på din förbön återfå sin värdighet och sin frihet. 
Amen. 
 
 


