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JESU CHRISTI PINO THÄNKILSE 
IN VESPERIS. 

Bonaventuras betraktelser över Kristi leverne. Kap. 68. 

Men då vår Herres J esn Kristi 
värdig·a Moder och Johannes, Mag
dalena och Vårfrn syster sutto så 
på vägen vid korset och sågo lik
som utan återvändo på vår Herre 
Jesus, ,som sålunda häng·de på kor
set mellan rövarna, så naken; så 
pinad och död, så övergiven av al
la - se, då komnw många bevåp
nade män av st-a,den dit till dem. 
Dessa skulle sönderbryta benen på 
de korsfästa och de skulle dräpa 
och jorda dem, så att de på den 
stora högtidsdagen icke skulle bli
va häng1an<le kvar på korset. 

Vårfru och alla de andra stå 
upp och undra över de,m och ve
ta icke, vad detta månde vara. Sor
g·en förnyas och räddhå,ga.n växer. 
Mycket rädes Vårfru och vet ej, 
vad hon skall g-öra utan säger: 
"Min älskade son, vi konuna dessa 

åted Vad vilja de dig mera g-öra 
än att dräpa dig1 

Son min, jag tänkte de voro 
tillfreds. Men jag ser, att de 
hata dig också död. Son min, 
ej vet jag, vad jag skall gö
ra. Ej förmå,dde jag värna dig 
mot döden. Utan här skall jag stå 
vid korset ditt, vid dina fötter, son 
min. Jag beder din Fader, att han 
gör ,dem dig· blida." Och de g-ingo 
alla .genast .gråtande och satte sig 
framför Vår Herres kors. 

Men krigs1nännen naHmdes då 
med stort stimmande och mycket 
buller och seende· rövarna ännu 
leva, dråpo de dem och togo ned 
dem, ,sönderbröto deras ben och 
lrnstaide dem raskeligen i en grop 
där nära. Men då de sedan åter
kommo till Vår· Herre Jesus och 
modern räddes, att de också sknl-



le g·öra hennes son sa,mmalunda, 
tryckte\S hon innerligen av hjär
tats sOTg och visste ej annan ut
väg utan tog till sitt vapen, som 
är den medfödda ödmjukheten, och 
föll på knä läggande händerna 
korsvis för bröstet och talade till 
dem sägande: "Käre bröder, jag 
beder Eder vid hög·ste Gud, att I 
viljen mig· ej mer pina i min allra
käraste son. Jag· är hans dröva
de och sorgfullaste moder. Och ve
ten I väl, käre bröder, att aldrig 
gjorde jag Eder men el.Ler någ·on 
orätt. Och om min son syntes 
Eder genvärdig vara, så dräpten 
I honom ju, och jag· förlåter Eder 
all orätt och allt men och allt det 
I mot mig g-jiorden i min sons död. 
Men .gören blott med mig den 
misskunden, att I bryten hans ben 
icke, att jag· måtte få hans leka
men hel att lägga i graven. Det 
hjälper Eder icke, att I harns ben 
sönderbryten och I sen väl, att han 
är nu död. Han for hädan, och 
är nu lång stund sedan han dog," 

Men Johannes och Magdaleirn 
och Vårfru sy,ster lågo på knä med 
henne och ropade alla klagande: 
"O, käraste fru, vad gören H I 
fallen ned för dessa slmilkars föt
ter. Vad bedjen I icke dem, som 
låta sig· icke bedja och änka,rns bön 
höra! Tron I att böja de grym
maste och omildaste med mildhe
ten och de högfärdig·a med öd
mjukheten. I veten, att ödmjuk
heten av dessa män hålles för iii1-
tet. I ären ifrån Edra sinnen!" 

Men det begav sig, att en hög
färdig, omild riddare, som hette 
Longinus, för,smådde deras gråt 
och böner, stötte upp med spjutet 
av rul1 makt och stack genom Vår 
Herra Jesu högTa sida och in i 
hjärtat ett rysligt stor sår, vadan 
utflöt blod och vatten. 

Och då, nedföll modern så som 
död i händerna på Magdalena och 
sy,ster sin. Men då vart Johannes 
så ,stark av det, att sorgen nödde 
honom därtill, att harn stod upp 
mot dem och sa,de: "Ack, I snö
de, omilde män! Vi gören I så 
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omild gäming·1 Sen I ej, att han 
är död f Viljen I ock jämväJ drä
pa moder hans1 Gån hädan, och 
vi skola väl jorda honom." Och 
så som Gudi täcktes, g·ingo de ge
nast bort. 

Men då fick Vårfru åter sansen 
och stod upp, iså som om hon vak
nade, och sporde om de hade nå
got mera ont gjort hennes älske
lige son. De svarade och sade, att 
de hade intet annat gjort honom. 
Hon suckar och sörjer och ser up
på sonen så sargader, och hon 
tynges av dödisens sorg. 

Ser du, huru ofta hon är död i 
dag, Visserligen likaså ofta, som 
hon isåg emot sonen varda någon 
ny vedervärdighet antingen skym
f:amle ord eller pina. Och är san
ner1ig·en det ,om henne fu11kom
nat, som Simeon taliacle till henne: 
"Din .egen själ skall svärdet g·e
nomfara", ty flera g·ånger hände 
det i dag. Ater gen0111stack san
nerligen detta spjutsens svärd både 
sonens lekamen och moderns själ. 

Och sedam sätta de sig· 1alla åter 
ned vid korset och veta ej, vad de 
skola göra. De förmå icke tag·a 
neder och jorda den helga Leka
men, ty de hava ,narken makt el
ler medel därtill. Icke heller töras 
de gång·a bort och låta Lekamen 
så kva,r på k01•set. Icke kunna de 
heller längTe där kvarbliva, för ty 
det lider mot kvällen och natten 
står dem före. 

Ser du, i va,d vånda de äro ! 0 
välvillige, o milde Gud, hur låter 
ej du denna din framför alla 
utvalda, världens spegel och ditt 
reclinatorium (vilorum) sålunda 
bedrövas! : Det .vore väl timme, 
att hon vilte sig något. 

Sedan se de komma på vägen 
mycket annat folk. Det var Josef 
av Arimathea och Nikodemus, 
och de hade med sig andra, som 
buro verktygen, med vilka de vil
le taga neder Helga Lekamen av 
km-set. Och buro de mBd sig väl 
hundra skålpund myrra och 1aloe 
och komm:a, ty att de ville jorda 
Vår Herre. 



Då stodo de alla upp med stor 
räddhåga. 0, Herre Gud, vad <le
ms vedermöda är stor och marg
f.a1dig i dag! Men Johannes, som 
granruelig,a 1Såg· efter och kände 
folket, han sade: "Jag känner där 
Josef och Nikodemum." Då fick 
Vårfru åter kraft och sade: 
"Välsignad vare vår Gud, som oss 
sänder hjälp och oss haver icke 
förg·ätit! Son, gack emot dem, ty 
de komma oss tiU tröst och 
hjälp!" Och Johannes gick ras
keliga emot dem, och då de kom
mo Barnman och möttes, mnfam
nade de varandra med stor gråt,· 
så att en lång stund gat ingen av 
dem att tala till den allJ(lra av idel 
ömkan och mycken sorg· och gråt. 
Under det rutt de så ging·o upp till 
korset, ,sporde Josef efter hur det 
var med Vårfru eller vad som vor
det är av de andra Vår Herres 
lärju11ig·ar. Då' nämnde Johannes 
dem, som där voro med Vårfru. 
Men om lärj,ung·arna säger han 
sig· intet veta, ty där var ingen 
av dem i dag·. Sedan spörjer Josef 
efter, vad som g·j,or-des med Vår 
Herre och Johannes säger honom 
det ena efter det andra. 

Men när de voro framme vid 
kor-set, föllo de alla på knä och 
bådo gråtande till Vår Herre. Vår
fru och de som med henne voro 
mottog dem med stor höviskhet, 
niga:nde ända ned till jorden. Sam
maledes föllo ock de på knä och 
stodo så med stor gråt en lång 
stund. Omsider ,sade Vårfru: "I 
gjorden väl, att I .tänkten på Eder 
mästare, förty han älskade Eder 
mycket. Och bekänner jag· för 
Eder, att vid Eder ankomst syn
tes m,ig upprimm ett nytt [j1usi. 
Vi viss,te ej, vad vi skulle honom 
göra eller vad vi skulle taga oss 
till. Vår Herre vedergälle Eder 
för Eder kärlek." 
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Då sade de: "Vi SorJa av allt 
hjärta över det, som med honom 
är gjort. Gärna hade vi frälst 
honom undan så stor orätt och 
orättvisa, om vi hade förmått. Nu 
ville vi endast göra Gud och vår 
Mästare denna ring·a tjiänst." Och 
de stånd!a g·enast upp och reda sig· 
till att taga honom neder. 

Men du, som jag haver sag't dig· 
ann01,städes, akta ,granneligen på, 
hur han tages neder! Ty sedan 
upprestes två steg1ar tiU båda ar
marna av korset, och Josef g,ick 
upp på den stege, som på hög·ra 
sidan stod. Han frestar åter dra
ga ut spiken av den ena· handen. 
Men han lmn icke väl komma åt 
den, ty spiken är både tjock och 
lång och sitter för fäst fäst i kor
set, utan han hände och kom ofta 
mot Vår Herres hand. Och då ,spi
ken var utdragen, tecknade Jo
hannes hemlig·en åt Josef och bad 
räcka sig spiken, så •att Vårfru 
fick honom icke se.· 

Därefter drog Nikodemus den 
andra spiken ut av vänstra han
den och fick honom sammaledes 
Johannes. Sedan gick Nikodemus 
ned och gick upp påi en liten ste
g·e och tog ut spiken ur foten, me
dan Josef höll upp Herrens leka
men. Väl var Josef säll, _som be
värdigades att sw omfamna Kris
tus själver. Sedan spikarna voro 
ute, gick Josef sakteliga neder, och 
alla togo Vår Herres lekamen och 
lade honom ned' i jorden. 

Men Vårfru - och de andra 
hulpo henne - tog· och lade ho
nom i sitt sköte och Mag·-da.lena 
var vid fötterna, genom vilka hon 
bevärdig;ades att undfå så stor 
nåd. De and1,a stå omluing - och 
alla göra stor gråt över honom 
så l1ilterliga som över ende sonen. 



STAT CRUX. 

Men från mig vare det fjärran 
att berömma mig av något annat 
än av vår Herres Jesu Kristi kors, 
genom vilket världen är korsfäst 
för mig och jag för världen. 

St.· Paulus t 67. 
Och det må med skäl ,sägas, att i 

den dödsskuggans dal, där vi 
vandra,· det korset bör vara vår 
hugnad, som vår Herre en gång 
bar på sin väg genom tårarnas 
dal. 

St. Justinus Martyren t 168. 

Om det är möjligt, ,så låtom oss 
följa honom efter. Ja, må våra 
namn bliva inskrivna i hans sak
rament med hans tecken. 

St. Cyprianits t 258. 

Kommer du, o Rerret Vad vill 
du då förläna åt folken 1 "Jag 
kommer för att samla alla släkten, 
och ett tecken vill jag efterlämna 
åt dem. Ty från min strid på kor
set vill jag giva envar av mina 
soldater ett tecken att bära på 
pannan!" Låtom oss därför icke 
sk.ä,mmas vid Kristi kors. Om ock
så andra dölja det, må du Öppet 
trycka in det i din panna, på det 

att dJävlarna darrande må fly un
dan, då de skåda detta din ko
nungs t.ecken. 
St. Kyrillos av Jeritsale11i t 386. 

Genom korset äro djävlarna ej 
�ängre föi·skräckliga utan blott 
föraktliga. Ej heller är döden läng
re död utan endast en sömn. Dess 
kraft kastar alla våra vedersaka
re till marken och trampar dem 
under fötterna. 

St. Krysostomos t 407. 

Kristi kors är en nyckel av guld, 
som för oss upplåter paradisets 
grindar. Men vill du ej n1Jottag·a 
det, förvandlas det till en nyckel 
av järn; som för dig öppnar hel
vetets portar. 
St. Johannes Damascenus t 754. 

De som taga värvning i Kristi 
här, få hans kors som värvnings
penningar. Det blir till ett spjut, 
då de stå mitt i stridsvimlet, det 
blir deras sold, då de blivit fria 
från krigstjänsten. Korset är de
ras mod, som kämpa tappert, de
ras upprättelse, sot111 ha fallit, de
ras krona, som vunnit seger. 

St. Petrns Damianits t 1072. 



Må Jesu städse bo i ditt hjärta. 
Må bilden av den Korsfäste aldrig 
plånas ur ditt sinne. Den vare dig 
spis och dryck, fägnad och hug
svalelse, längtan och beg-rundande. 
Då skall den ock en gång . varda 
din uppståndelse. 

St. Bernharcl t 1154. 

Av stor kraft är Kristi pinas 
åminnelse. Om man ståndakteligen 
håller den kvar i hjärtat, då sking
ras snart varje moln av synd och 
villfarelse. Därför säger St. Bern
hard: "Hav alltid i ditt hjärta 
Kristus och honom korsfäst." 

St. Albertits lliagn1.ts t 1280. 

Lären det, mina barn! Aldrig 
kan det bliva annorhmda. Vart vi 
än må vända oss, alltid'mäste vi bä
ra något kors, om vi vilja varda he
liga och komma till evinnerligt liv. 
Ingen äi· för gammal, för orkes
lös, för ofärdig för att taga sitt 
kors uppå sig och bära det i Vår 
Herres Jesu Kristi efterföljelse. 

Tauler t 1361. 

Korset är den rätta vägen för 
ett gott Hv, den bästa läromästaren 
att uthärda v,edermödor. Det är 
den säkraste stege, på vilken vi 
kunna kommo upp till himlen 
oövervinneliga genom dess tecken. 

Th01nas a K.empis t 1471. 

Sträck ut dina lemmar! Nagla 
dig· själv med honom fast vid kor
set, · så att du, hur du än vänder 
dig, till höger eller till vänster, all
tid får se någon av Jesu dygder 
framställd till efterliknande i den 
del av din kropp, som du just be
traktar. Ty vår Herre vill ej göra 
den till en deläg·are i hans död, 
som icke är villig att av kärlek till 
Mästaren döda sitt eget kött med 
alla dess lustar och begärelser. Ty 
fastän korsfästandet av vår för
därvade natur platt ingenting är i 
j ämförel,se med vår Henes pina 
och död, har det likväl behagat vår 
mildaste F1,älsare att med välbe
hag se på de små kors, som vi fri
villigt taga på oss av kärlek till 
honom eller som han har lagt på 
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oss genom hjärtats anfäktelser och 
inre strider eller genom utifrån 
kommande oförrätter, sorger och 
vedermödor. 
Dom Nicholas Eschiiis t 1578. 

När du: betraktar korset, så 
minns, att det är själva baneret i 
dli.n strid. Om du överg·iver det, 
,skall du strax falla i fiendens 
händer. Men om du följer det ef
ter, skall du inträda i härligheten 
dignande under kosteligt byte. 

Pater Scitpoli t 1610. 

Det finnes ingenting så bittert 
nej icke ens döden - att det icke 
förljuvas genom Kristi död. Ljuv 
är korsets skam för envar, soni ic· 
ke är otacksam mot den Korsfäste. 
St. Alf ons av Liguori t 1787. 

Världen är en g•åta. Livet, tiden, 
döden, tvivlet, gott och ont och den 
osäkerhet, -som vilar över vårt evi
ga öde - gåtor, gåtor! Tidtals lig
ga de liksom och bränna på hjär
tat, men korset är deras egentliga 
mening och på smmna gång lös
ningen på dem alla. Det både stäl
ler frågan och ,besvarar den. 
Freclerick William F'aber t 1868. 

När förhållandena bli, vad du 
kallar outhärdliga, då finns det 
absolut endast en utväg, och det 
är att liksom fatfa tag i dem lik
som i fientliga spjutspetsar och 
sedan beslutsamt föra dem mot 
hjärtat. 

Ett kors, som vi icke förmå bä
ra, när det 1 ä g ,g e s på våra 
skuldror, blir icke för tungt, om 
vi själva t a  g a d e t u p p -
och det är just det, som Frälsa
ren begär av oss. 

Vid första anblicken·kan månget 
kors nog synas omöjligt att bäi·a. 
Men om man bara kan göi·a en 
hjältemodig viljeansträngning, 
gripa det med bägge händerna och 
trycka det fast intill hjärtat med 
tack till Gud för detta nya lidan
de, - då börjar själva plågan lik
som att skifta i glädje. 

Robert Hugh Benson t 1914. 



34 

Ingen behöver betvivla, att ut
sikten från Credos torn verkligen 
är vid; Detta faktum bevisas 
också av de iakttagelser, som vi 
varit i tillfälle att därifrån göra 
nnder de strålande vårdagarna i 
hörjan av mars. 

Liksom Kyrkan omspänner hela 
jorden, så kan också spejaren på 
Credos torn se, vad som händer i 
de mest avlägsna länder. 

Helt nys,s, den 14 december 1919, 
firades i Lyon:, under ledning av 
stadens ärkebiskop, kardinal Mau
rin, hundraårsjubiliet av det för
sta uppslaget till stiftandet av 
föreningen "L'Oeuvre de 1a Propa
gation de la Foi" "Förening·en för 
tmns utbredande." Tanken på 
denna glada hög'tid ger oss anled
ning· att i dag något dröja vid 
den katolska missionens världsom
famnande verk. 

Kristendomens utbredande, son1 
är propagandan för den uppenba
rade sanningen, ligger i Kyrkans 
väsen och har aldrig blivit aV'brn
ten. Hon har alltid missionemt, 
Tydande sin gudomlige stiftares 
01·d: "Gå,n därför, låren alla folk 
och döpen den1 i F\ad'erns och So
nens och den Helige Andes namn 
och lären dem att hå,Ha allt, v,ad 
j'ag har hefallt eder ; och se jag 
är 1ned eder alla daga.r intill värl
dens ände." (Matt. 28, 19-20) . In
gen av Jesu befallningar är mera 
tycllig. Den var själva hans te.st•a
mente. 

Kristus själv var vår tros förste 
store missionär. Ef.ter Mästarens 

himinelsf.ärd omvände apostlarnas 
fmsste den hel. Petrus på den för
sta ping\stdagen genom Bin inspi
rerade predikan omkr. 3000 judar 
till kristendomen. Av honom, den 
hel. P,aulus och de övriga apostlar
na fördes evangeliet ut i den gre
kisk-romerska världen och ända 
till dess huvndsta:d Rom. Tre hu111-
ch,a år ,�arade tvekampen meUan 
den antika hedendomen och den 
lmtolsfoa religionen, ända till dess 
att kejsar Julimms döende mfuste 
utropa: "Slutligen har du segrat, 
Galile." 

De ,anstormande germanerna 
syntes en tid hota att rycka tri
umfens frukter ur Kyrkans hand. 
De blevo visserlig.en snart till 
namnet kristna, men arianismen 
vann bland dem en fruktan&värd 
utbredniTug, Krisen varade ett par 
sekel. Det avgörande steget till 
germanernas vinnande för katoli
cismen togs, då frankernas ko
nung· Klodvig 496 lät döpa sig i 
Rehns domkyrka och efter den 
hel. Gregorius av Tours's sköna 
ord lovade att "tillbedja det som 
han hade bränt och att bränna det 
som han tillbett." Kristendomens 
budbärare trängde allt djupare in 
i det g·ermanska landet. Den hel. 
Bonifacius predikade evangeliet 
för tyskarna, den hel. Ansgarius 
och den hel. Sigfrid för norcfborna. 
Resultatet blev en 11y civilisation 
av sällsynt originalitet och skön
het, vilken i harmonisk samklang 
förenade forngermansk hjälte
kraft, grekisk vishet och romersk 
statslrnnst med kristen renhet och 
helighet. 

Vissa ordnar, i synnerhet foan
ciskanerna, arbetade ivrigt för 
den katolska trons utb1·edande 
även utanför Europa, särskilt 
bland muhamedanerna. 

Under den ny,are tiden ha sär
skilt <två mäktiga svallvågor ,av 
katolsk mission sköljt över värl
den. Den första började under 
1500-talet och xäckte under hela 
det följande sek.let. Amerikas upp
täckt och de djärva sjöresorna till 



deu yttersta östern hade öppnat 
nya fält för Kyrkans utbredande. 
I Indien, Kirna och Japan verkade 
den hel. Frans Xaverius, Kyrkans 
störste apostel sedan den hel. Pau
lus. Många tusenden omviände han 
till den sanna religionen, och hal
ten och styrkan av deras tro 
visade sig på det mest glänsan
de sätt under d'e blodiga förföljel
ser, som snart hemsökte de nya 
försa:inlinga1,na. Både Kina och 
Japan fingo sina martyrer, av vil
lm många ha kanoniserats av Leo 
XIII. Ett utmärkande drag för 
dessa århundradens mission var, 
att den samfäLlt understöddes av 
både de andlig,a och de värMsliga 
myndigheterna. Kristendomens 
utbredande ingick i dle katolsk:a 
furstarnas kolonialpolitik. 

Under det skeptiska 1700-talet vi
la,de ej det katolska evangeliets 
budbärare. Men efter den franska 
revolutionens· stormar, då Kyrkan 
förlorat så mycket av sin yttre 
maktställning och av sina jordis
ka rikedomar, irrbröt en ny glans
tid för hennes mission. Nu uppbars 
den på ett helt annat sätt än förut 
av det katolska f o 1 k e t; och d e  s a  
uppoffrande hänförelse skänkte ri
kare penninggåvor än tidig·are ko
nu'ngarnas frikostig·het. Det nya 
missionsintresset vaknade först i 
Frankrike för att snart ,som en 
vågTörelse nå till Tyskland, Itali
en, ,Spanien och hela den lmtolska 
världen. - Det vatikanska kon
ciliet, som verkade så befruk
tande på alla grenar av Kyrkans 
arbete, fick också välsignelserika 
följder för missionen. Ty den ka
tolslm kristenheten hade då med 
ny styrka och enighet @amlat sig 
omkring Petri stol. Världskrig·et 
medförde väl en tillfällig ·avs-akt
ning i den starka rörelsen. Men 
efter dess slut har den åter bru
tit fram kraftigare än förut. För 
att visa detta vilja vi anföm nå
gra exempel. 

Utom många nationella säll
skap för trons utbredande finns 
det särskilt två världsomspännan -
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-
de föreningar för att genom böner 
och penningbid'rag stödja den ka
tolska missionen. 

L' 0 e u v r e d e 1 a P r o
P a g a t i o n d e 1 a F o i", 
"Föreningen för trons utbredan
de", stiftades definitivt 1822 i Lyon. 
Den godkändes 1823 av PiuS' VII, 
och alla hans efterträdare på på
vestolen ha varmt uppmanat 
alla att skänka den sitt stöd. 
För att bli medlem fordras endast 
att vara katolik. Dagli�en skall 
man för missionen läsa ett "Fa
der vår", ett "HeU dig Maria" 
och tillägga ett "Helige Frans 
Xavier, bed för oss". Man 
lovar att varje vecka till för
eningens ändamål skänka 5 cen
times (3,1 öre efter kursen före 
kriget) eller 2,60 franc (1,88 kr.) 
om året. Föreningen utger allt
ifrån 1822 en egen tidskrift "An
nales de la Propagation de la 
Foi", som på 11 språk tryc
kes i en upplaga av 350,000 ex. 
De insamlade bidragen voro 1822 
nära 23,000 francs, 1913 8,115,000 
franos, va1,av nära 3 mill. från 
Frankrike. - I Tyskland finns en 
filialavdelning med namnet Fran
siscus-Xaveriusföreningen. 'Dess 
tidskrift "Die W el:tmission", som 
började utges 1917, har redan en 
halv million prenumerm1ter, v·ar
av 50,000 tillhöra skolungdomen. 
Under det svåra kris- och krigs
året 1918 insamlades 2,800,000 
mark, den hög,sta suJmma:rr under 
något år sedan föreningen grunda
des i Tyskland. Samma år insam
lades i Förenta Staterna 1,064,481 
clolla1,s. Sedan grundandet av 
"Föreningen för trons utbredande" 
har elen i hera världen intill 1913 
insamlat 417,463,781 fr. för den ka
tolslm missionen. 

I en encyklika av den 25 mars 
1904 säg-er Pius X :  "Om den ka
tolska trons budbärare förmå nå 
de mest avlägsna länder och cle 
mest barbariska folk, är det tack 
,nare "L'Oenvre de la Propagation 
de la Foi". Genom detta sällskaps 
arbete har frälsning begynts för 



oräkneliga folk . . . därigenom har 
en skörd av själar inhöstats." 

"L' 0 e u v r e ·cl e 1 a S a i u
t e-E n f a n c e", "Den heliga 
barndomens förening" grunda
des 1843 .av biskop Charles de For
bin i Nancy, Alla katolska barn 
kunna omedelbart efter dopet in
träda i densamma. De ha rätt att 
förbli i förening·en under hela li
vet, men ha då förpi.iktelsen att 
från 22 års ålder ingå i "L' Oeuvre 
de la Propagation de la Foi". För
ening·en,s ändamål är tvåfaldigt: 
cless unga medlemmar skola både 
sträva efter att likna J esusbar
nets dygder, och hjälpa de stackars 
hedniska barnen att bli döpta och 
få en god kristen uppfostran. Var
j e  dag· skall därför ett "Fader 
vår" och ett "Hell dig Maria" bed
jas med tilläg·g.et "Helig1a Jungfru 
Maria bed för os·s och för de stac
kar.s hednabarnen". Innan barnen 
själva kunna bedj,a denna bön 
skola deras förälclrar å deras viäg
nar gör.a clet. Varje månad beta
las 5 centilner. 1913-1914 insamla
des på detta sätt i Frankrike 
872,732 francs och 1917-1918 steg 
de tyska barnens ,gåva till 3,182,537 
francs. F.öreningens inkomster i 
hela världen uppging·o detta år till 
4,139,663 francs. Sedan stiftandet 
1843 har "L'Oeuvre de la Sain
te Enfance" insamlat 167,988,662 
francs. Leo XIII yttrade 1882 : 
"Det är min allvarliga,ste önskan, 
att alla katolska barn slrola bli 
medlemmar av denna vackra för
ening". 7,000,000 katolska barn 
tillhöra den nu, och föreningen 
har vunnit 20,000,000 hednislm barn 
för Kyrkan. Den har också en tid
l'lkrift: · "Annales de la Sainte En
fance". 

Holland utsände 1918 omkr. 1,200 
katolska missionärer utom talrika 
skolbröder och nmmoT. De hol
ländska missionsskolorna äro staid
da i en kraftig utveckling, och ef
ter :få år kan man vänta, att mis
sionens nederländska personal 
skall fördubblas. Medlemmarna i 
den holländska avdelningen av 
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"Föreningen för trons utbredande" 
har stigit från 28,080 år 1917 till 
67,716 år 1918, och h�r sedan dess 
ytterligare ökats. Antalet av 
"Den heliga barndomens för
ening·s" medlemmar i Holland har 
tillväxt från 253,740 år 1917 till 
270,600 1918. I alla stiften :finnas 
missionskommitteer tillsatta, och 
biskoparna ha manat hela det ka
tolsika folket att \kraft<igt �tödja 
dem. 

Den helige fadern Benedictus 
XV utsände den 30 november 1919 
ett stOTt sändebrev mn ,missionen 
till hela kristenheten med titeln : 
"Epi,stola apostolica ad Pa.triar
chas, Prima.tes, Archiepiscopos; 
Episcopos Orbis Catholici de Fide 
Catholica per orbem terrarum pro
pag·anda". Påven uppmanar först 
missionsbiskoparna och de aposto
liska vikarierna och pre:f.ekterna 
till ett energiskt utfö11an,cle av de 
dem 1anförtrodda· uppgifterna. De 
böra ständigt bemöda ,sig om att 
utveckla sina missioner. För sina 
präster och övriga 1nedhjälpare 
skola de vara som en fader och 
ständigt hjiälpa och uppmuntra 
dem. Särskilt viktigt är det, att 
tillkaUa kongregationernas hjälp, 
och dera,s nationalitet får därvid 
ej anföras som ett hinder. Med 
grannbiskoparna bör ett intimt 
samarbete komma till stånd. Ett 
inhemskt prä,sterskap bör också 
ntbilda,s. -

De underordnade prrustenra och 
orclensfolket må tänka på de dem 
anförtrodd•a plikternas storhet och 
upphöjdhet och med oblandad iver 
för Kyrkans v.äl, utan tanke på 
jordiska intressen, arbeta för den 
katolska kristendomens seger. En 
grundlig skolning i världsliga ve
tenslmper och teologi är nödvän
dig, men framför allt hör till en 
Kristi budbärares utrustning livets 
helighet, :fromhet, mildhet, öd
mjukhet, långmodighet och brin
nande iver för själarna. 

De katolsk.a lekmännen böra 
ock,så skänka ,sitt understöd. Mis
sionsplikten är en direkt konse-



kveus av budet att älslm nästan 
såsom sig själv. Ty hedningarna 
äro de mest hjälpbehövande män
niskoi'na. Därför böra alla from
ma katoliker bedja för missionen 
och un,clerstödj,a den med penning·
g·å/vor. 

Det påvliga sändebrevet varnar 
energiskt för att . samrnanManda 
religion och nationalism. Missio
närerna äro ej repr.eseutanter för 
en jordisk stat utan för Kristi 
Kyrka. "Kommen därför ihåg, att 
I icke skolen utbreda mfömi8kor
nas herravälde utan Kristi rike, 
att I icke skolen vinna medborga
re för det jordiska utan för det 
himmel,ska foster1andet." Om de 
uppträdde på annat sätt, kunde 
hedning1arna lätt tro, att de som 
omvände sig till den katol,ska tron, 
därmed ställde sig ullder foäm -
1nande makter,s överhöghet och 
förlora:de · sin nationella frihet. En 
missionär bör därför handla så, att 
var och en i honom igenkänner en 
tjänar.e av den 11elig·ion, som om
fattar alla människor, vilka till
bedja Gud i anda och sanning, och 
som ej från sig utesluter något 
folk. 

* 

För,sta söndagen i fastan uppläs
tes i Svel'iges alla katolska kyrkor. 
Hans Högvördighet BiskopeiIB her
debrev för fastan 1920. Det inne
håller till hj1ärtat gående tankar 
klädda i en skön språklig form. 
Vår tid, så sägei· Hans Högvördig
het, kännetecknas av en allmän 
förvirring. Lag· och rätt äro ·Ska
lrnde i siI1a g'l•undvalar. Endast 
en fast punkt finnes : vår he]ig,a 
relig'iön. "Ett återvändande till 
det eviga livets källa och ett stär
kande av lmraktären genom Guds 
frälsande bud - se däi' program
met för denna fastetid. Att med 
frimodig blick få skåda upp till 
sin Gud, att få. fröjda sig över 
Guds barns härliga frihet, däref
ter längtar varje odödlig själ. V ad 
hindrar då denna fria blick uppåt, 
flenna Guds barns friheU Det är 
mänsklig·,a · irrmeningars dimmoln ; . 
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de måste bort. Det är syndens bo
jor ; de måste lossas." 

HeNlebrevet talar därpå utför
ligt om helighållandet av sönda
gen, "Herrens dag, en av Guds he
ligaste iTusättningar och en grund
pelare för hans anordningar 11å 
jorden." Dess rätta firande är en 
kraftkälla för individen och fa
miljen, för den enskilda och sam
hället. Sönclagsvilan är nödvändig 
såväl för kroppens hälsa som för 
själens lyftande mot Gud. Därför 
bör ingen upp,skjuta jordiska ar
beten tiH sabbatsclagen, och även 
nD,ga tänka på att helga natten 
mellan lördag,en och söndag·en. 

"Liv:et är kort, snart skall kloc
kan för si,sta gången tala till dig. 
Och så skall hon kalla dig till en 
annan sabbatsro, så skall hon in
bjutla dig till en annan söndag. 
Har du då använt dina sörndagar 
väl, har du ,alltid troget helg·at 
dem, så skall din sista stora vilo
dag varda uppfylld av jubel. Då 
skall den evig·a sabbatsrons förlda
rrucle fröjd stråla över ditt ansik
te, då din sista timma slagit. Som 
din söndag var, sk,all ock din döds
dag vara." 

Hans Högvördighet har även ut
färdat ett mindre hewlebrev till de 
katolska krig,sbarnen, i vilket han 
uppmanar dem att vara trofasta 
mot sin heliga tro. Religionsuncler
visningen för barnen i "krigssko
lan" i Jakobs folkskola delas av 
pastorerna "Il{ essel och Nordmark. 
I Djursholm meddelar pastor Be
nelius undervisning -åt ett fyrtio
tal bam - tillfälle för dessa barn 
att bevista en mässa är också gi
vet - liksom för barnen i Upsala. 

I Sankt Eriks biskopskyrlm vid 
Södra Bantorget håller HaJ1S Hög
vördighet samtlig·a högmä,ssopre
dilmingar under fasteticlen. De 
handla om kvinnogestalter i Kris
ti pinas historia. 

I Sankt An,sgar,s Sal i Stockholm 
firades elen 17 febn1ari Sankt Sig
frids fest. Magister Boclström fort
satte sin framställning· av den ka-



iolska reaktionen i 1900-talets Dan
mark. Behållande bildien av Kyr
kan som ett gammalt hus, talade 
han denna gång om de,ss interiör. 
Fö:L'st betonade han, att ·det danska 
folklynnet är disponem·t för den 
katolska tron genom tre utmärkan
de egenskaper : allvar i förening 
med glädje, "det alvorlrl.ge smil", 
en utpräglad intellektualism och 
en stark skönhetskänsla. Därefter 
uppdrog han huvudlinj.erna av 
framstående danska katolikers liv, 
från Nils Steno till den ori·ginelle 
j ylländske bonden och riksdag\S
ma.m1en Jens Busk, biskop von 
Euch författaren Johannes Jör
gensen, baronessan Rosenörn
Lehn. Han uppfäste valda styc
ken av Johannes Jörgensen, baro
nessan Rosenörn-Lehn och pastor 
Fredriksen. Slutligen lästes 
Sankt Sigfrids legend ur forn
svenska 1-egenclariet. 

Den 3 februari höll pastor Assar
son föredrag om "Katolsk aktion 
och reaktion i Sverige" och skild
rade denna dag biskop Brask,s hjäl
temodiga fö1,svar för katolicismen 
i vårt land, Han började med en 
poetisk målning av den gamla bis
kops borgen Mnnkeboda och fram
höll därpå, ,att den ryktbare Lin
köping,sbiskop.en var en verklig· he
ros, som en tid uppbar tyngden 
av dien faktiska ledningen av näs
tan hela den svenska Kyrkan. -
Som bekant har bi,skop B1,ask på 
sistone fått erkännande också i 
Vår Lösen. - Till slut betonade 
föredraghållaren, att 1900-talets 
svenska katoliker böra fyllas ·av 
mod och förtröstan vid tanken på, 
att de tillhöra den sanna Kyrkan, 
som i Sverige äger en intill våra 
dagar obruten kedja av troshjäl
tar och marty1,er : Sankt Ansg·ar 
och hans efterföljare, medeltidens 
bekännare och helgon, de nwdiga 
och uthålliga kämparna under 
1500-talets häftig"<a 70-åri,g·a kyrko
sti'!id, hjälteskaran omkring· ko
nung Sigismund, martyrerna från 
1600-ta:let med den 16-årige Ante
lius i ,spetsen, Lars Sky,tte i lands-
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flykt i Italien, under 1700-talet 
Nils Bielke, som fjärran från fos
terlandet blev ,senator i Rom, den 
apostoli-ske vtikarien Oster vå.d Gus
taf III:s artiga men kyliga hov, 
pater Bernhard vid 1800-talets mitt 
och ,de många onämnda ,stridsmän
nen som ofta i ensamhet och ring
aktning bevarat fädernas tro. 

Den 2 mars gladde den populä
re, i hela Stockholm kände Mr Ed
ward Adams-Ray publiken i Sankt 
Ansgar,s Sal med ett intressant och 
liivfullt föredraig om W estminster 
Abbey. Han sa,de, att denna un
d@bara klosterkyrlm inom sina 
murar rymmer så gott smn hela 
Englands historia. I korta drag 
g·enomgick han d.et ryk.fä.ara tem
plets byggnadshistoria och för
nänis-ta minnen. Roliga anekdoter 
och en lätt Immor kryddade fram -
ställningen, som ,illustrerades av 
väl valda och utmärkt konstnärli
g·a ,skioptikonbHder, vilka läto oss 
se prov på de ,skönhetsskatter, som 
förvara,s i denna Englands mest 
ärevördiga helgedom. Föredraget 
mottogs av de tackemrnma åhörar
na med starka applåder. 

I det protestantiska Sverige har 
på sista tiden diskussionen om 
statskyrkans vara eller ick1e vara 
trätt i förg·runden. Den socialde
mokratiska part.ikongr.essen har 
bestämt uttalat sig för statskyr
kans avskaffande. - I Uppsala 
har studentföreningen Verdandi 
anordnat en diskussion om stats
kyrkoproblemet, till vilken båd,e de 
fri- och ungkyrkligas ledare inbju
dits. De senare deklarerade ej nå
g,on bestämd ståndpunkt i elen 
brännande frågan, men betonade 
att, vare sig statskyrkan ,bibehålles 
eller avskaffas, elen lutherska 
folkkyrkan förbliver, och att den 
vill till sig räkna båd.e dem. ,so.m 
dela och dem som avböja hen
nes uppfattning·. Kanske t. o. rn. 
C r e d o mot bättre vetande på det 
sättet kommer att tillhöra stats
kyrkan i - Diskussionen om stats-

. kyrkan drar med sig den viktiga 



bekännelsefrågan. V,i hoppas, att 
båda dessa för Sveriges relå.giösa 
utveckling så hetydel,sefulla pro
blem skola senare i Credo utförligt 
behandlas. 

* 

Från sin resa i Amerika har kar
dinal Mercier sänt ett brev till 
Europa, som ger en god inblick i 
amerikanska kyrlmförhållanden. 
Vi meddela därav ett utdrag. 

"Vi fingo de vänlig·aste motta
g·ande både av biskoparna, försam
lingarna och av hand:elns och in
dustriens män så-väl i den stora 
amerikanska republiken som i Ca
nada. 

Ing.enstäic:les i Europa såg· jag så
som i Förenta staterna det kyrkli
ga livet, måttfullt och med lug·n 
enkelhet, men utan människofruk
tan ta sig uttryck i yttre handliin
g,ar. 
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Jag fick ibland sitta till bords 
rned tolvhundra, ja stundom med 
sextonhundra å.nbjudna represen
tanter för affärsvärklen, industri
en, finansväsendet och politiken. 
Men aldrig började en middag 
utan att å.nbjudnri.ngskommittens 
ordförande först bat:l, mig välsigna 
maten. Under Biskopens välsig
nelse gjm,de lrntolå.kerna korsteck
net, och icke-katolikerna böjde stå
ende sitt huvud i stilla vördnad. 

I alla högskolor, som hedrat mig 
med en inbjudan till ett möte, har 
jag kunnat iakttaga samma obe-

slöja.de viittnesbörd om gudsfruk
tan. - I . Princetons universitet 
uppstämde 5,000 studenwr hymnen 
"Veni creator", då jag trädde in. 
Överallt bad mig lmnslern före de 
akademiska mötenas slut att hög
tidligen välsigna församlingen. 

I spål'vagnshallar och på öppna 
p1atser har jag välsignat rosen
kransar och nmdalj er. Täta, tallö
sa mänrniskomassor har jag välsig
nat. Och aldrig har jag därvid 
sett en endla åskådare hånle, och ej 
heller har jag någonsin i en tid
ning läst ett ringaktande ord om 
relig·ionen. 

I domkyrkorna i New York, Bal
timore, Philadelphia, Boston, Chi
cago, St. Louis, Cincinnati och i 
flera andra städer deltogo vi i hög
tidliga gudstjänster, vilka i fråga 
om storslagen prakt väl kunde jäm
föras med motsvarande handlingar 
i Europas metropoler. 

Ar 1870 funnos i Förenta Stat-er
na omkr. 3,000 katolska präster och 
nära 2,500 kyrkor med en katolsk 
befollming· på 3 millioner. Nu äger 
Kyrkan i Förenta Staterna 20,000 
prä,ster, 20,000 församlingar och en 
k,ato1sk folkmängd av 17 millioner. 
Kallelserna till prästämbetet äro 
så talrika, att de äro tillräckliga 
att ö,nerallt fylla stiftens behov. 
Krafter finnas även disponibla för 
hednamå.ssionen, för vilket ända
mål bå.skoparna nu hålla på att 
grunda ett seminarium." 

B e r t !i. l B o d s t r ö rn . 

- � - - . ----· -- - -- - · -- -- -- -- -- -- - -- --- --

SALVE REGINA. 
Salve Regina, 
bed för oss att fria 
från au synd i d1:na 
välsignade händer 
en gång vi få skåda 
T( ristus, din livsfrukt 

Ave Maria! 

Sigurd DahUöf . .  
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LITTERATURANMÄLAN. 
i\IARIAN MORA WSKI. A f  t n a r v i cl 

G e n  e v  e s j ö n . Bemyncligacl öve,'
sättning av Dagmar Karllrnrg. 287 sidor. 
Ahlen & Akerluncls förlags A.-B. Stock
holm 1920. 

I dessa dagar har utkommit i 
bokhandeln ett bokarbete, ,som på 
det varmaste anbefalles. Dess för
fattare är iden lärde jesuitpatern, f. 
cl. professorn vid J agelloniska Uni
versitetet i Krakau M. Moraw
ski. Att boken väckt stort upp
seende och tilldrag,it sig allra 
stöi'Sta intresse framg·år oförtyd
bart därav att den från sitt hem
land Polen på kort tid funnit vä
gen ut över hela Europa, där den 
blivit översatt på ett tiotal olika 
språk och utgått i många uppla
gor, På detta sitt segertåg har 
den nu nått även till Sv,erige och 
Sveriges katoliker böra i första 
ha11-d hälsa den välkommen såsom 
en ,bland de värdefullaste och ge
clign:aste böcker i vår tid. 

Vad den har att säga sina läsare 
lämnar redan dess unde,rtitel en 
kortfattaid upplysliing om. Den ly
der: grunddrag till en enhetlig· 
världsåskådning. Författaren upp
träder på ett vinnande och överty
gande sått till föl'svar för den äk
ta sant kristliga världsåskädnin
gen. Visserligen säger han själv 
arnspråkslöst att han icke avsett 
att giva. en apologi i egentlig· me
ning. Jag angiver blott en kort 
väg, säger han, varpå moderna 
tänJrnre kunna komma till den 
övertygelse de behöva. Men han 
låter oss få del av sina rika tan
kar över livets djupaste frågor 
och han gör det på ett sätt och i 
en form som är synnerligen tillta
lande. Han framför dem under for
men av diskuterande samtal mel
lan representanter för olika reli
giösa riktningar och åskådningar. 
SäUskapet samlas afton efter af
ton till sina diskussioner på en 
hotellterrass i Ouchy vid stranden 
av elen underbart blå Genevesjön. 
Därav bokens titel. 

De tankar och frågor som kom
ma under behandling äro i huvud
clr.a.g följa,nde : Den religiösa frå
gan i närvarande ,stund. - Den 
moderna vetenskapen och religio
nen. - Gud och det onda. - Kris
tendomen bland religionerna.. -
Kristus. - Katolicismen och pro
testantismen. - Katolska kyrkan 
och nationalkyrkan. -

Den skarpsinniga och strängt 
logiska behandlingen av dessa frå
gor, den lediga formen av livligt 
samtal och de här och där in
strödda vackra naturskildringarna 
g·öra boken till en ytterst angenäm 
lektyr. 

Översättarinnan, fröken Dagmar 
Karlberg, som är värd en vacker 
eloge för sin utmärkta översätt
ning·, har fogat till den även ett 
kort kärnfullt förord. Jag tager 
mig friheten att citera några ord 
tn· detsamma, enär de synas mig 
vara den bä,sta anbefallning hoken 
kan få. Hon skriver bland annat: 
"Boken hör ej till dem, som läsas 
en gåmg och sedan glömmas. Den 
griper mäktigt sin Husare och hål
ler honom fången. Gång på gång 
bläddrar man tillbaka, ständigt 
tycker man sig finna något nytt, 
som man förut icke lagt märke till 
och när man till sist lägger elen 
åsido sker det med kä,nsfan att i 
den ha fum1it en verklig vän." 

Boken är tryckt på gott papper 
och har fått en i alla vårdad ut
styrsel. Omslagsvig·netten är myc
ket tilltalande och skall i sin mån 
bich-aga till att hänleda uppmärk
samheten på den ytterst v,ärcleful
la boken, söm förtjänar att få den 
vidsträcktaste spridning i Norden 
bland såväl katoliker som annorle
des troende. Mäktigt skall den bi
draga till att hos de senare skingra 
fördomarna mot vår heliga reli
gion och att bl,iva .för sanningssö
kande själar en god hjälp, en sä
ker vägledning till den rätta 
världsåskådningen. 

J o h. v a n G i j s e l. 
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CREDOS, BREV. 

Stockholm elen 7 1no1·s 1920. 
Credo sänder härmed en hjärtlig 

hälsning till alla sina vänner nmt 
omkring i Nordens länder. 

Vi ha nu redan kommit ett gott 
stycke in i mars, "vårmånaden", 
om man får tro på li,lmanackan. 
Många tycka väl, att det namnet 
är i hög grad missvisande. Snön 
lig1ger ju i våra �vala nejder kvar 
långt in i april. Det är kallt och 
ruskigt, ständigt fult väder. Trä
den stå svarta och nakna, någTa 
blommor ser man alls icke till. In -
g1enting annat än den trivialaste 
vinter ungefär som i janirnri. "Al
manaekan ljuger väl", säg·er Ni, 
"liksom alla andra böcker!" 

Men den som inte bara ser på 
den yttei,sta ytan av naturen, fin
ner nog· s nart, att våren och som
maren hålla på att växa fram mitt 
i denna skenbara vinter. De döl
jas liksom endast av ett tunt täc
ke. 

Credos marsnummer rättar sig 
eftei· årstiden. Till d'et yttre ett 
anspråkslöst häfte, som inte alls 
uppträder med några pretenti-0ner. 
Om Kyrkans vintertid, den all
varsfyllda fastan, påminna oss 
många av dess artiklar. 

Men på samma gång är det ock
så fyllt av löften om stundande 
knoppning1stid. Först och främst 
måste vi alla uppmuntras av de 
nya medarbetare, som sänt bidrag· 
till vårt marsnummer. Sålunda 

äro vi denna gång i tillfälle att 
bjuda våra läsare på en betraktelse 
av själva den helig,e Bonaventura 
och på några klassiska tankar om 
det heliga korset, som vi samman
fört under rubriken Stat crux� Vår 
sköna fastebetraktelse är hämtad 
ur en gammalsvensk översättning 
av Meditationes Sancti Bonaven
turre, troligen från slutet av 1300-
talet och avsedd för klosterfolket i 
Vadstena. Översättarens namn 
känner man icke; men envar måste 
beundra hans vackra språk och 
självstän,diga behandling av 
grundtexten. När vi fördjupat oss 
i denna innerliga långfredag·sbild, 
skola vi också ännu bättre förstå 
de märkesmän från Kyrkans alla 
tider, som mot halvtrons judar och 
otrons greker vittna om korsets 
eviga undermakt. "Stat crux dum 
volvitur orbis" (Korset står fast 
jorden rullar), ett tr,osvisshetens 
och hoppfullhetens gyllene ord, 
som passar förträffligt i . Credos 
rnarsnummer. 

Till och med vänner, som iaktta
gande ställt sig utanför vårt fasta 
torn bidrnga också på sitt sätt till 
vårt tredje nlunmers friska mars
lynne. Helt säkert kommer det att 
intressera vida kretsar, vad en 
konservatismens representant i 
svensk litteratur sådan som Fri
herrinnan Annie Akerhielm har 
att säga till den ungdomsfriska 
Credo. Vår alltid lika pårmsslig·e 



tornväktare låter oss slutlig·en be
vittna den starka, löftesrika mars, 
som nu ,spirar som bäst runt om
kring på Kyrkans vida marker, 
den alhnänna, kraftiga missions
rörelsen. 

Låt oss alltså alla vara vid gott 
mod och minnas, att dagarna nu 
börjar bli •allt längre och längre. 
Det kan nog· hända, att snön kom
mer tillbaka mer än en gång lik
som frosten och hela det tråkiga 
vintervädret. Men till slut ha vi 
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ändå sommaren här och den var
ma solen segrar! 

När nu Credo skriver ett så vac
kert brev till Eder, hoppas han 
också få många skrivelser tillbaka. 
Särskilt längtar han efter tidender 
från våra församlingar utanför 
Stockholm. Merl glad förhoppning 
att snart få fröjda Eder med ett 
och annat "Brev till Credo" hälsar 
Eder 

Credo, Katolsk Ticlshift. 
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TANKAR VID STARTEN. 

'l'idslcriften Credo har haft elen vänlig
heten att vilja höra mitt omdöme om den
samma. Då j ag härmed för min del häl
sar den välkommen inom den svenska 
pressen, sker det från en ståndpunkt, som 
tidningen själv förklarar sig icke vilja veta 
av : elen religiösa toleransens, intresset 
för mänskliga religionsformer över huvud 
taget. Bland clessa är säkerligen lrntoli
cismen en åv clem som göra anspråk på  
största mått av intresse, äga den största 
universella betydelsen. Omdömet om en 
publikation med så utpräglad tendens som 
denna vill lätt slå över i ett omclöme om 
elen sak, vars talan elen för ; men jag skall 
taga mig till vara härför, och hålla mig 
till tidskriften själv. Den vackra ungdom
liga entusiasm som uppbär den bådar gott 
fö1• det sätt på vilket elen kommer att 

· utkämpa sin strid, och ett lands kultur
liv måste bliva rikare, ju flera skilda 
stämmor som göra sig hörda elärinom. 
Den demokratisering, under villrnn vi nu 
leva, är på det anclliga området elen stora 
förflackningen, och därtill den mest into-

leran ta åskådning av alla ; vare sig elen 
framföres av bilclacle män eller obilclacle, 
kännetecknas elen av obilclningens l1ela 
oförmåga att fatta andra synpunkter, 
andra värdesättningar än dess egna. Den 
synpunkt, den värdesättning som för när
varande hos oss äro så gott som allena
härskande, äro dagspolitikens och det 
ekonomiska förvärvets. Var stämma, som 
gör gällande, att cle icke äro en enela i li
vet, måste h älsas välkommen. Ingalunda 
vill j ag härmed underskatta elen prote
stantiska kyrkans ärliga strid mot tidens 
flackt materialistiska syn på tingen. :McD 
clet händer ofta att en främmande röst gör 
ett proportionsvis starkare intryck, än 
varningarne och förmaningarne av en 
stämma som blivit oss väl bekant. Även 
om resultatet av Credos verksamhet blott 
skulle bli strid om andliga ting, är en 
såelan gagnelig ; elen visar att det f i n n  s 
andra värden att strida om än riksclags
manclat, lönesatser och börsnoteringar. 

Stockholm elen 8 Febr. 1920. 
A n  n i e A k e r h i e I m. 
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SVENSK PREDIKAN l ' ROM. 

Annandag· jul hölls en särskilt 
tilltalande svensk predikan följd 
av sakramental välsig·nelse i bir
gittinerklostret 34 Via delle Isole, 
Roma 27, av finska pastorn Wil
frecl von Christierson, foänd av ka
tolikerna i Stockholm, sedan han 
under h�å år var anställd vid St. 
Eriks kyrka. För närvarande vis
tas han i Rom för att å sin rege
rings vägnar unclerhandla med på
vestolen om de kyl'ldig,a förhållan
denas ordnande i Finland efter be
frielsen från Ryssland. 

I det med friska blommor rikt 
sniyckade kapellet hade samlats 
talrika ska,nclinaver, ävensom med
lemmar av elen fänska koloni
en i Rom med dess minister, excel
lensen Gummerus i spetsen, som 
även vistats några år i Stockholm. 
Den stämningsfulla gudstjänsten 
föreg·icks och avslöts med avsjun
g·andet av "Stilla Natt", Tack va
re det g·ocla uttalet uppfattades 
lätt de svenska orden, ocih man ser 
hur Moder Elisabeth bemödar sig 
att hos sina systrar inplanta sven
ska element. 

Därefter s amlades alla de närva
rande skandinaverna i klostrets 
samtalsrum, drär the, efter bruket 
i engelska kloster, serverades av 
de vänlig·a systrarna, biträdda av 
några damer som äro y;änner till 
klostret. Man fick en föruimmelse 
a� att just detta kloster lämpar sig 
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utmärkt till samlingsplats för 
skandinaverna, som äro spridda i 
elen stora världsstadens olika de
lar. 

Roma 28 dec. 1919. 
F a n n y C e cl e r b 1 a cl. 
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HELGA LEKAMENS GILLE 

I STOCKHOLM. 

I april bortfaller Rosenkransan -
clakten på första fredagen (Lång·
freclagen) . 

"Kommunionmening· för april 
månad : Våra nattvardsbarn och 
deras bevarande åt Kyrkan. 

Medlemmarna påminnas om de 
sakramentala andakterna på 
Skärtorsdagen och Långfredagen 
och inbjudas att då även under da
gens lopp tillbedja Frälsaren i Al
tarets helig·a Sakrament, som är 
ntställt he]a dagarna i de bägge 
kyrfoorna; 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI 

K. H. F. 

(St. Josefsföreningen i Stockholm.) 

Palmsöndagen hålla föreningens 
medlemmar generalkommunion 
i St. El'iks kyrka vid den helig·a 
Mi-i&sai, kl. 8,30 f. m., som frambä
r�s för föreningens avlidna med
im11mar och välgörare. 
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../" E n. v a. r  

som ä.r intressera.d tör Credo ocl) för dess tra.mtid ombedjes 
va.rmt a.tt stödja. tidskriften. Det sker i första. ha.nd genom a.tt 

prenumerera. p6 densa.mma. och a.tt verka. för dess 
spridning i vida.ste kretsa.r. 

Sprid Credo ! 
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MARS 

1. Måndag. Ferialdag 
2. Tisdag. Ferialdag. 
3. Onsdag. Ferialdag. 
/1. Torsdag. St. Casimir. Bek. 
5. Frec!ag. Ferialdag. (Jesu hjärtas fre-

dag. ) 
G. Lördag. St. · Perpetua och Felicitas. 

Martyrer. 
7. Söndag. 3 : e  i Fastan, (St. Thomas 

av Aquino. ) 
8. Måndag. St. Johannes de Deo. Bek .  
0 .  'I'isdag. St. Francisca Romana. ii.nk1. 

10. Onsdag. De heliga fyrtio martyrer. 
11. Torsdag. Ferialdag. 
12. Fredag. St. Gregorius I påve. Bek. 

Kyrko lärare. 
13. Lördag. Ferialclag. 
1/i. Sönda!f. 4 :e  i Fastan. 1 1Laeta1•e". 

15. Måndag. Ferialclag. 

Fjärde fastesöndauen bär namnet "Laeta
re" av mässans begynnelseord : "FröjcL1 
dig Jerusalem" (se Oremus) .  Kyrkan på
minner oss om de rättfärdigas glädje och 
avbryter delvis på denna söndag sträng
heten i sina fastebucl, orgeln ljuder så
lunda åter vid mässan. De heliga texter
na mana oss visserligen till allvar och bot
färdighet, till tålamod ocl1 undergivenhet 
i lidande men skänka oss trösten, att se
gern över satan, värlclen och köttets fres
telser · belönas mecl evig och· oförgänglig 
glädje. 

l<'emte fastesöndagen benämnd "Jndiea" 
av mässans början, men även Passionssön
da!Jen, emedan därefter ända till påsk alla 
kyrkobruk häntyda på Kristi lidande. Då 
övertäckas alla krucifix och bi lder av 
Frälsaren till åminnelse av att Kristus 
strax före sitt lidande drog sig undan fol
ket ocil ieke mera visade sig för judarna 
(.Toh. 11 .  54) .  En vaming för oss att icke 
motstå nåden och så till slut övergivas 
av Gud. I mässan uteslutes lovsången : 
"ii.ra Yare fadern", till antydning att ju
darna genom att smäda Jesu person vanhel
ga t elen heliga Treenigheten. 

Palmsöndagen har sitt namn av berät
telsen i dagens hl. evangelium och av 
hruket att på denna dag viga palmkvistar, 
som i högtidlig procession bäras omkring 

kyrkan och utclelas Ett de troende för 

1G. Tisdag. Ferialdag. 
17. Onsdag. st. Patrlclus. Bisk. Bek. 
18 . . 'I'orsdag. St. Cyrillus från Jerusalem. 

B isk. Kyrkol. 
19. Fredag. St. Josef, den hl. Jungfruns 

brudgum. 
20. Lördag. Ferialdag. 
21. Passionssöndagen. 
22. Måndag. St. Katharina av Vadstena. 

Jungfru. 
23. Tisdag. Ferialdag. 
24.. Onsdag. Ferialdag. 
25. Torsdn!J. l\larie Bebi\delseda!J. 
2G. Fredag. :Marias sju smärtor. 
27. Lördag. St. Johannes D amascenus. 

Bek. Kyrkolärare. 
28. Palmsöndagen. 
29. Måndag. Ferialclag. 
30. 'risdag. Ferialdag. 
31. Onsdag. Ferialdag. 

att medtagas till hemmen. (Se vidare i 
Oremus. )  ·Med palmsöndagen tager den 
s. k. dymmelveckan (av dumb gftmmal-. 
svenskt ord = tyst, stilla) , emedan kyrko
klockorna då tego, sin början, även kallad 
den stora eller heliga veckan, ägnad helt 
åt minnet av Frälsarens lidande och död. 
Under mässan läses Jesu lidandes 11isto
ria en!. Matth. ev. kap . 2G och 27. 

Den helina natharina av Sverige 
22 Mars. 

Katharina, den hel .  Birgfttas andra dot
ter, herr · Edgar von Kiirnens maka, var 
fri'tn . barndomen · ett. mönster i alla dygder, 
gudsfruktan, .  renhet och ödmjukhet. Hon 
följde sin moder till Rom för att dela 
liennes liv l fattigdom och frivillig försa
kelse. Hon ledsagade även Birgitta till 
det heliga landet och var närvarande vid 
hennes clöclsbäcld i Rom 1373. Därefter för
de hon sin moders jordiska kvarlevor till
baka till Sverige ocl1 begav sig sedan åter 
till elen eviga staden för att verka för mo
dems kanonisation. Katharina var elen 
för�ta abbedissan i Vadstena kloster varest 
l1on tlog Marie Bebådelsedag 1381. Genom 
Sten Sture cl. ä :s bemecllipg beatificeracles 
hon år 1489. Kyrkan firar hennes fest elen 
22 mars. Den hl. Katharina avbildas med 
en hind vid sin sida, emedan ett sådant 
djur en gång vid en jakt tagit sin tillflykt 
till elen rena, blida j ungfrun. 

Linkcln BJ.oms Bok�r., Stockholm 1920. 
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KYR KLIG KALE N DER 

A P R I L 

1. Torsdag. Skärtorsdagen. 
2. Fredag, Långfredagen, 
3. Påskaftonen. 
4. Påskdagen. 

5---10. Dagar inom Påskoktaven. 
11. Söndag, (Vita Söndagen.) 
12. Måndag. Ferialdag. 
13. 'l'isdag. S. Hermenegild. Martyr. 
14. Onsdag. S. Justinus. Martyr. 
15. Torsdag. I•'erialdag. 
16. Fredag. Ferialdag. 
17. Lördag. Ferialdag. 
18. Söndag. Andra efter Påsk, 
19. Måndag. Ferialdag. 
20. Tisdag. Ferialdag. 
21. Onsdag. Den hel. Josefs skyddsfest. 

22. Torsdag. St. Soter och Cajus, påvar 
. och martyrer. 

23. Fredag. St. Georg. Martyr. 
24. Lördag. St. Fidelis från Sigmar

ingen. 
25 Söndag, Tredje efter Påsk, (i högm. 

Den heliga Josefs skyddsfest). 
26. Måndag. St. Kletus och Marcellinus, 

påvar och martyrer. 
27. Tisdag. Sjunde dagen inom St. Jo

sefsoktaven. 
28. Onsdag. Oktavdagen av den heliga 

Josefs fest. 
29. Torsdag. St. Petrus. Martyr. 
30. Fredag. St. Katharina från Siena, 

jungfru . 

. G u d stj ä n sto rd n i n g  
för påsktiden. 

S:T ERll{S KYRl{A 

vid Södra Bantorget.. 

Palmsöndagen. Kl, 8.30, f. m, General
kommunion för medlemmarna i K. H. F. 
(St. Josefsföreningen) .  Kl. 11 f. m. Palm-
vigning, predikan, procession och hög-
mässa. 

Onsdagen den 31 Mars. Efter kl. 5 e, m. 
Tillfälle till bikt. 

Skärto1•sdagen Kl. 9 f. m. Högtidlig 
levithögmässa med påskkommunion. Un
der hela dagen är Altarets heliga sakra
ment utställt på högra sidoaltaret till till
bedjan. Kl. 6 e, m. Sakramental andakt 
och välsignelse. 

Långfredagen, m. 11 f. m. Predikan 
och den s. k. presanktifikatmässan med 
korsets vördande. Altarets heliga sakra
ment är utställt till kl. 6 e. m. då predikan 
hålles samt sakramental andakt med be
traktelse över Jesu sju ord på korset. 

Påskaftonen. l{l. 8 f. m. Vigning av 
elden, påskljuset och dopvattnet. m. 9. 
Högtidlig mässa. 

Efter kl. 5 e. m. Tillfälle till bikt. 

Påskdagen, m. 8.30 f. m. Stilla mässa. 
Kl. 11 f. m. Högtidlig levitllögmässa med 
predikan. 

Annandag Påsk. m. 8.30 f. m. Stilla 
mässa. 

Vita söndagen, Kl. 9 f. m. Högmässa 
med barnens första heliga nattvardsgång. 
Kl. 6 e. m. Högtidlig aftongudstjänst med 
predikan. 

S:T EUGENIA KYRl{A 

Norra Smedjegatan 24. 

Palmsöndagen. Kl. 10.30 f. m, Palm
vigning med tal och procession. Därefter 
högmässa med läsning av passionshisto
rien enligt Matteus. 

Skärto1·sdagen. Kt 9 f. m. Högmässa 
med påskkommunion. m. 6 e, m. Afton
andakt vid den heliga graven. 

Långfredagen. m. 11 f, m. Högtidlig 
gudstjänst med predikan. Därefter den 
s. k. presanktifilrntmässan. m. 6 e, m. 
Aftonandakt med predikan. 

Påskafton. m. 7.50 f. m. Gudstjänstens 
början. Kl. 8,30 f. m. Dopvattnets hög
tidliga vigning. m. 9 f. m. Mässa. 

Påsk!lagen, m. 11 f. m. Högmässa med 
predikan. 

Annandag påsk. Kl, 9 f. m. Stilla mässa. 

Vita söndagen. l{I. 9 f. m. Barnens första 
nattvardsgång. m. 6 e. m. Högtidlig af
tongudstjänst med predikan. 

L, ____ _.,...... ________ _J 
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I<a tolska böcke1
--

som finnas att tillgä hos vaktmästaren vid S :ta Eugenia kyrka, Norra Smedjegatan 24. 

NYA TESTAJ\IENTET. översatt från ORE:\lUS. Katolsk bönbok. 
Vulgatan av pastor J .  P. E .  Benelius. Pris i sldnnhand med guldsnitt kr. G.-, i\lod förklarande anmärkningar, alfabetiskt i klothand mod rött snitt kr. 4.-. sakregister oeh synoptisk tavla till cle fyra 
evangelierna, tjugutvå helsidesplanscher FiLOTEA. Vägledning till oLt guclal,tigt 
samt många vignetter. liv av S :t Frans av �ales. 

Pris inh, In•. 8.-. Pl'is inb. l,r. 3.-. 

IL\TOLSI{ I{ATEI.:ES för det Apostoliska VÅRA FÄDERS TRO. Av Kanlinal James 
Vikariatet i Sverige. Gibbons. 

Pris inb. kr. 2.50. Pris inb. kr. 3.-. 

AFTNAR VID GENEVESJöN. Grunclclrag 
till en enhetlig värlclsEtskåclning av Pro
fessor M.  Morawski. 

Pris kr. 9.-. 

Västerm al m s  Begravn i ngsbyrå 
E. Schenholm 

' F l e m i n ggatan  1 ,  Stoc k h o l m 

Riks. 734 A l lm .  734 

O m b e s ö r j e r  a l l t  s o m  t i l l h ö r  b e g r a v 

n i n ga r  fo r t  o c h  b i l l i gt. 

I .  W. P O P P  
KORSNAR 

/ Eta.blera.d 1575 / 

S T O R  S O R T E R I N G  AV 

PAL SVAROR 

HAMNGATAN 22 

/ S T O C K H O L M / 

R!KSTEL. NORR ö17 / ALLM. TEL. 4245 

.,.. G A R D I N E R ,,,. 

GARDINSTÄNGER 

· RULLGARD I NER 

i stort urva.l hos 

EDV. RAHM 
Humlegå.rdsga.ta.n 1 & 3 

S T O C K H O L M  

Riks. 31 15 Allm. 4545 

N YA H E M BA G E R I E T 
JEN NY SVENSSON 

REI<:OMMEN D ERAS 
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