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och vi får också en inblick i de tusentals fall
som läkarna inte medicinskt kunnat förklara.

Böcker

Sven H. Gullman:
Lourdes – visionerna, källan, undren
Artos, 2010
Ett sannskyldigt ”vademecum” för alla pilgrimer på väg till Lourdes. Så skulle man
kunna sammanfatta Sven Gullmans
imponerande bok. Författaren har varit
angelägen att berätta allt om och kring denna
vår kanske främsta pilgrimsort (visserligen
har Rom flera besökare men här är det inte
lika klart vilka som är pilgrimer i ordets
egentliga bemärkelse). Han har också gjort
det med tanke på alla presumtiva läsare som
vet föga eller inget om katolskt fromhetsliv
eller om den katolska tron. Så finns till exempel ett långt avsnitt som behandlar jungfru
Maria och helgonvördnad liksom olika
Mariauppenbarelser, av vilka många varit helt
okända för recensenten.

påverkar vissa detaljer och tyvärr framgår inte
vem Gullman i stället har följt. Är det månne
jesuiten pater Cros som på 20-talet utgav ett
första standardverk i två band (hans namn
nämns i texten)? Nå, detta har väl inte något
intresse för en större läsekrets och påverkar
knappast den överskådliga redovisningen av
uppenbarelserna.

En blick på litteraturförteckningen avslöjar
att Gullman inte tagit del av professorn och
mariologen msgr René Laurentins senare och
epokgörande verk om Lourdes och den heliga Bernadette. Denne har utgett ett trettiotal
volymer, däribland Lourdes, récit authentique
des apparitions som utkom i en ny uppdaterad upplaga så sent som 2002. Detta

Boken är lättläst med ett litet undantag för
avsnittet om principerna för erkännande av
under i Lourdes. Här är författaren ibland lite
svår att följa, vilket möjligen kan bero på att
han här försöker överföra innehållet i franska
och engelska facktidskrifter till svenska. Alla
de under som Kyrkan erkänt som mirakler, i
dagsläget endast 67 fall, redovisas utförligt
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Fotot av den heliga Bernadette uppges vara ett
av få autentiska fotografier. Faktum är
emellertid att hon fotograferades så ofta att
hon så småningom var helt utled på detta.
Msgr Laurentin har utgett Visage de Bernadette med bevarade foton (två band!).
Det är också lite märkligt att författaren
inte nämner något om Bernadettes egen
utveckling efter visionerna och helgonförklaringen av denna en gång så okunniga flicka. Detta är något som många vill betrakta
som ”Lourdes största under”. Han tar inte
heller upp fenomenet med hennes fortfarande
helt intakta kropp som pilgrimer kan se i
hennes klosterkyrka i Nevers. Detta vore säkert av intresse för många läsare och det är en
god idé att göra ett besök här i samband med
Lourdesresan.
En liten pinsam detalj i boken är beskrivningen av rosenkransens mysterier, där
Johannes Paulus II sägs ha infört ”härlighetens mysterier” och inte ”ljusets mysterier”. Detta är väl dock snarast att se som
olycksfall i arbetet. Som helhet betraktad är
boken utan tvekan värd en stor läsekrets och
författaren allas vår erkänsla för sitt gedigna
och engagerade arbete.
Erik Kennet Pålsson

",56&--5

!

Katolska Pedagogiska Nämnden!
Våren 2011
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Bibeln – en svår och rolig bok att undervisa om
4UPDLIPMN, S:ta Birgittas folkhögskola,
Björngårdsgatan 21
Lördagen den 22 januari, kl 10-16
6NFÇ, Kristi Moders församling,
Östermalmsgatan 51
Lördagen den 12 februari, kl 10-16
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”Människan är Kyrkans första väg” - Katolsk sociallära
är varken ett politiskt program eller ett recept för att lösa
den ekonomiska krisen, utan – vad?
P. Henrik Alberius OP
Stockholm, Marielund. Datum 4-6 februari
Kurserna ges i samarbete med S:ta Birgittas folkhögskola
Upplysning och anmälan: www.kpn.se
tfn.08-462 66 30/32, kpn@katolskakyrkan.se

