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 PilgrimstriptykenBälingebygdens församling

Pilgrimstriptyken på resa från Åkerby till Rom!

Christina Lundström konstnär och ikonograf,
verksam i Åkerby strax utanför Uppsala, är inbjuden
till Rom av den svenska kardinalen Anders Arborelius
tillsammans med Birgittatriptyken.

Christina och triptyken kommer medverka vid en
större mässa den 24 september

tillsammans med Katolska Domkyrkokören från
Stockholm  i Santa Maria degli Angeli e Martiri som
är Arborelius titelkyrka. Förmodligen kommer
triptyken stå kvar i kyrkan fram till den 10 oktober
för  allmänt beskådande.

 

Kyrkan Santa Maria degli Angeli är en av Roms mest
kända kyrkor och är konstruerad av Michelangelo
och ett känt turistmål. Den är inrymd i resterna av
kejsar Diocletianus termer (badhus), byggda på
200-300talen.

Representant från ambassadören vid Heliga Stolen
Kristina E Nilsson och Robert Rydberg,

Sveriges ambassadör i Italien kommer att närvara.
Kyrkoherde Per Edler i Svenskakyrkan i Rom har varit
till ovärderlig hjälp med allt det praktiska inför
vistelsen i Rom och kyrkoherden i Bälingebygdens
församling, Fredrik Fagerberg, har förmedlat
kontakter för att förverkliga resan.

 

Triptyken som har titeln ”Amor Meus Crucifixus Est”
är en stor tredelad målning (120x70 cm, 3x12 kg)
berättar om det Svenska Helgonet Birgittas
pilgrimsresor på 300 talet.

Triptyken har rest och varit på pilgrimsfärd bland
kyrkor i Sverige och till Nidarosdomen i Norge längs
samma vägar som den heliga Birgitta själv tog på
300 talet.

 

På söndag den 23 september kommer Christina
dessutom vara med och hålla i en lekmannaledd
temagudstjänst i ord, bild och ton kring ikonerna om
den heliga Birgittas pilgrimsresor i Sankta Katarina
kapell, Piazza Farnese 96, Birgittasystrarna.

Under sin vistelse i Rom kommer Christina få
möjlighet att bo på Circolo Scandinavo, det gamla
konstnärshuset nära Birgittasystrarna.

”Jag är så tacksam och ser fram emot denna
spännande pilgrimsfärd tillsammans med Birgitta!”
säger Christina när hon håller på att packa in
ikonerna inför den långa resan till Rom.

 

Senast uppdaterad: 24 september 2018
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