Resultatet av DNA-undersökning av relikerna i
Vadstena Klosterkyrka
DEN HELIGA BIRGITTAS RELIKER
De undersökningar, som nyligen ägt rum angående två av relikerna som förvaras i Vadstena
klosterkyrkas relikskrin, ger vid handen att den skalle som tillskrivits den heliga
Birgitta förmodligen inte är hennes och att den skalle som tillskrivits hennes dotter Katarina säkert
inte är dennas.
Om vi tänker oss att de undersökta skallarna varken är Birgittas eller Katarinas är det naturligtvis
tråkigt, men behöver ändå inte betyda så mycket. I det röda skrinet finns kvarlevor av flera heliga
män och kvinnor. Det är med sannolikhet intill visshet något av de övriga benen som tillhört
Birgitta eller Katarina. Dessutom vet vi ändå att flera av deras skelettdelar under lång tid har legat
i detta skrin.
Nyligen har Moder Karin vid en enkel ceremoni nedlagt en Birgittarelik, som vi med säkerhet vet
härrör från heliga Birgitta i skrinet. Reliken är en gåva till Klosterkyrkan från Moder Tekla,
Birgittasystrarna i Rom.
Skrinet är det skrin som Birgittas kvarlevor vilade i under början av klostrets historia. Därigenom
påminner det oss konkret om heliga Birgitta och hjälper oss komma ihåg vad hon sagt, velat och
gjort. Med hjälp av konkreta ting stärks vår samhörighet med helgonen, med Jesu Kristi vänner i
alla tider. Över tid har kristna kvinnor och män kämpat trons goda kamp.
Dessutom utgör hela Klosterkyrkan i sig en mäktig förverkligad vision. I Birgittas uppenbarelser
anges hur kyrkan skulle vara uppbyggd med angivande av exakta mått, inredning och funktioner.
Under lång tid har hennes klosterbröder och -systrar levt här efter hennes klosterregel och
systrarna sjungit samma böner som de nuvarande Birgittasystrarna i Vadstena alltjämt sjunger i
deras nya kloster. Hela klosterområdet är en påminnelse om den heliga Birgitta och i Klosterkyrkan
firas daglig mässa och tidegärd.
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