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Adoro te devote. 

För dig jag b�jer knä, fördolde Gucl, 
till man.ska född och här i jordisk skrud. 
Din sanna nt'irhet fyller hjärtat fromt, 
fast ögat skåclaude förbliver tomt, 

Fast sinnen fatta blott en brödgestalt, 
min t'l'O har öra, som förni1n111er allt 
av verklig gurlom och en mänsklighet, 
som på cWt ord jag båda sanna vet. 

På korset htingde dold din gudom blott, 
men har beslöjas och din mänskolott, 
I tron på dem jag vid m6nstransens fot 
s om rövaren på korset ber om bot. 

Änskönt jag ej soin Tomas röra får 
i tvivel din lekamens helga sår, 
min kärlek och mitt hopp till dig få ro 
i tron att saligt me1: iill se är t r o. 

0 minneg.�fcänk av Hei-rens. offerdöd 
som ger åt mänskan liv i livsen bröd, 
låt så min själ, ljuvt av ditt viisen närd. 
bli dig som altargäst allt bättre vitrd, 

Som pelikanen sagts med eget blod 
du när ditt barn och gör den onde god, 
ty av det blod, som ned från korset flöt, 
en droppe re11ar, vad en vä1'ld förbröt. 

0 Jesus, som i dessa slöjor först 
jag skymta får, giv mig så själens törst, 
att förlåt remnar, som dig täcker htir 
och. jag må saligt se dig, soin dit tir. 

Övers. av ERIK BROG REN. 
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OM KRISTI LEKAMEN OCH BLOD. 
Läsning ur Pauli heev till korin

tierna: Ty jag har mottagit av 
Herren, vad jag också har medde
Lat eder o. s. v. (1 Kor. 11; 23 ff.) 

Redan denna undervisning av 
den helige Pau1us är tillräcklig 
för att övertyga eder om sannin
gen av det gudomliga mysterium, 
varig·enom I ä1�en vordna e n le· 
kamen och e t t lblod med Kristus. 
Ty aposteln har j.u just utropat: 
"I den ll!att, då v,å1r Herre Jesus 
Kristuis vart förrådd, tog han bröd 
och tackade och bröt det och sade: 
Tagen och äten; detta är min leka
men. Oeh :han tog kaJJrnn tacilrnde 
och .srude, Tagen och dricken, detta 
är mitt blod." Då han nu ,själv 
försäki;ade och sa{le om brödet: 
"Detta är min Jreka:men", vem skul
le våga att tvivla ,därpå 1 Och då 
han själv betyga;cle och saide: "Det
ta är mitt blod", vem :skulle nå
gonsin kunna ha betä:nkligheter 
oeh förklara, att det icke är hans 
blod1 

En g·åing ha1r han i Kana i GaLi.
leen förvall!dla:t v,atten till vin, oeh 
han skulle ej vara lika trovä1,d'ig, 
då han förvandlat vinet till blod. 
Inbjuden till en fostlig bröllops-, 
mfultid har han verikat detta häp
naidsväckaarde under, och vi ,skiul
le ·icke :bekänna om :honom, att han 
med ännu större villighet har in
bjudit osis, brudgemakets söner, att 
nnidfå hans lelrnmen och hans 
blod� 

Låtom osis fördenskull med all 
trosvisshet mottaga dessa gåvor 
som Kristi lekiamein 00h ,blod! Ty 
i brödets gestalt räck:08 dig hans 
lekamen och i vinets gestalt skän
kes dig hans blod, på det att du, i 
det ,du undfår Kristi lelrnmen och 
blod, blir kött av hans kött 00h 
blod av haiIUS blod; e n  lekamen och 
e t t blod med honom. Ty så varda 
vi ock Kristusbärare, i. det hans 
lekamen och hains blod fördelar 
sig i vå:ra lemmar. Sålunda bliva 
vi enligt den ·helige Petrus d'e:J.ak
tiga. av den gudomlig·a naturen. 

En gång 8ade Jesrns i ett ,samtal 
till judarna: "Om I icke äten mitt 
kött och ,�ricken mitt blod, skalen 
I icke hava livet i eder." Men des
sa, som icke fatta.de hans ord på 
ett andligt sätt, förargades och 
gingo sin väg i den tron, att han 
ville uppmana dem till ett vanligt 
köttätande i lekamlig mening. 

Oekiså i g,amla. förbundet hade 
man sikådebr,öd; då dessa hörde till 
gamla förlJnmdets ordning, så to
go de dock en ände. Men i nya 
förbundet äga vi himmelens Bröd 
och den eviga fräls111,ingens Kalk, 
oeh dessa helg·a både krop.p och 
själ. Ty liksom brödet hör till 
kroppens liv, så motsvarar Ordet 
s,jälerr. 

Betrakta därför icke brödet och 
vinet ,som blotta element, ty efter 
Herrens egen fö1�säkran ärn de 
Kristi lekamen 00h ·blod. Ty ehu
ru sinnena äro benäigna att tolka 
sanningen på det förra sättet, 
må!ste dock tron gå i borgen för 
motsatsen. Döm alltså icke efter 
sma,ken utan efter tron, 00h var 
fullkomlig.t och orubbligt förvis
sad om, att det är Kristi lekamen 
och blod, som du värdigats und
få. 

Deras kraft och betydelse anty
der dig den salige David, då han 
säger: "Du har berett ett bo1,d för 
mitt .aIDsikte i deras åsyn, som plå
g.a mig." Vad han med dess•a ord 
vill säga, är väl lllärmas·t detta: 
Fiöre din ankomst hade de onda 
änglarna berett människorna ett 
bord, men det v,ar nedsmutsat och 
vedervä11d:i:gt och uppifyllt med 
djävulens makt. Men efter din an
komst, o Herre, har du själv illlför 
mitt ansikte dukat ett annat horcl. 
När människan säger till Gud: 
"Du har inför mitt ansikte berett 
ett hord", vaid kan han väl mena 
därmed om ickie det mystislka och 
a:rndliga ,bord,. som Gud har dukat 
åt o-s,s m i t t e m o t, det är på 
motsia.tt sida och på ett sätt, som 
är helt och [1ållet motsatt de onda 



anclarn1as1 Och clet med rätta! Ty 
det förra b01�det underhMler ge-
1uenskapen med demonerna, och 
det senare förenar oss med Gud. 

"Du har smort mitt huv;ud med 
olja." Med olj.a har han smort ditt 
huvud på pannan med Guds inse
gel, som du har fått, på det att du 
skulle varda ett avtryck av Inseg
let (Den Helige Ande), en Guds 
helgedom (Jfr. 2 Mas. 28: 32) . 

"Och ·din berusande bägare, hu
ru härlig är den icke!" Du ser, 
att det här är tal 0111 den ka1k, som 
Jesus tog i sina händer, då han 
tackade och sade: "Detta är mitt 
blDd, som 1för måinga; i varder ut
gjutet till 1sylldernas förlåtelEe." 

Fördenskull säger ock Salomo 
antydande denna nåd i Predika
ren: · "Kom, ät i fröjd ditt bröd", 
det andliga brödet. "Eom" - en 
frälsningsbring·airude och saliggö
rande inbjudan - "och d1rick med 
fröjdefullt hjärta ditt vin", det 
a111dliga vinet. "Och olja skall 
varda utgjuten över ditt huvud." 
Ser du, hur han till och med an
tyder den mystiiS1ka smörjelsen 1 
"Och cliina kläder vare stä<lse vita, 
emedan Herren har välbehag till 
dina verk." Se, inllan du nått 
fram till nåd01ll, voro alla; dina 
verk :fåfängligheternas fåfäng
lighet. Men seda1J.1 <du .avklätt dig 
din gamla klädnad och i andlig 
mening blivit iklädd en vit dräkt, 
måste clu beständigt gå klädd i 
vitt. Vi vilja härmed ingalunda 
ha sagt, att du alltid måiste van-
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dra omkring i vita kläder, utan att 
det är en plikt för dig, att vara 
smyclmd med det, som i sanning 
är bländvitt och glänsande oeh 
andligt, att du med den salige 
Esaias må [mruna säga: "Min själ 
juble i Herren; ty han har iklätt 
mig frälsningens dräkt och med 
glädjens marntel har han omgivit 
mig" (Is. 61: 10). 

Nu har du sålunda blivit lärd 
och övertygad, att det brödet du 
ser icke är bröd, fastän det synes 
så för smaken, utan Kristi lek,a
m0111, Liksom det vin du ser icke är 
vin utan Kri,sti blod. Men som 
psalmisten David redan ,fordom
dagtS har sagt med tanke på allt 
detta: "Och bröd stärker männi
skans hjärta, att hans anlete må 
uppfriskirus av olja" (Ps. 103: 15), 
så stärk ditt hjärta, i det du mot
tager clet som ett bröd för själen, 
och uppfriska din andes ansikte! 
Måtte du bevara detta avtä0kt i ett 
rent samvete, liksom i en spegel 
skåda Herrens härlighet och så 
gål framåt från härlighet ti11 här
lighet i Kristus Jesus vår Herre. 
Honom vare ära och makt och här
lighet i all evighet. 

Amen. 

Denna betraktelse är tagen ur de beröm:

da kateketiska föredrag, som D e n  h e
l i g e  C y r  i 11 u s höll för sina katelm
mener i Den Heliga Gravens Kyrka i Jeru
salem troligen år 347 e. Kr. 

Ett klassi11,l,t vittnesbörcl för fornkytl'
kans lära om Altarets allraheligaste Sak
rament. 
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"SÅSOM MITT HJÄRTA". 
Uppfostmd ,som protestant kän

de jag så gott som ingenting till 
den ka.tolska kyrkans 1ära, hade 
ej heller någon lust att tag,a reda 
därpå, ty vad jag i skolan lärt 
därom hade fyllt mitt hjärta med 
avsky och smärta. Många tårar 
hade j ag gråtit under bön för de 
arma katolifoerna, de stackars 
vilseförda, som, - menade jag, -
så litet visste om Frälsaren, att de 
i stället för honom själv tilllbåido 
hanB moder och trodde ,s:i,g behöva 
och kunna av påven för penningar 
köpa sina synders förlåtelse. 

Om den dyrkan from.ma ika.toli
ker ,ägna Jesus heliga hjärta hade 
jag aldrig hört talas. 

Den händelse, varigenom jag 
dock ,själv ifördes att redan som 
protestant ·på ett särskilt sätt ära 
Jesu heliga hjärta, vill j ag så 
gärna tala om, ty den var för mig 
- och är det fortd'arande - ännu 
ett !bevis på Jesu heliga hjärtas 
brinnaii.de kärlek, ,som ej låter det 
minsta och ringaste människo
barn, icke ens det villfarande, få
fängt lyssna efter det vägledande 
ordet. 

Ehuru nära två . decennier för
flutit sedan ,den lilla händelse, om 
vilken jag nu vill ber,ätta, tilldrog 
sig, står den dock alltjämt lika 
frisk för mitt minne. 

Sedan min allra tidigaste ung
dom hade j ag ägnat mig åt vård 
och undervisning av sinnessvaga 
och sinnesslöa, och j ag hade det. 
året anställning på ,ett hem för så
dana, barn såväl som, äl,dre. Mitt 
kall var mig dyubart och heligt, 
ty, - men det Jiör till mitt livs 
historia sjutton år tidigare, -
jag Lkände mig ha fått d'et av Gud, 
och Bå långt jag kunde minnas 
tillbaka had'e han och mitt förhål
lande till honom varit det avgö
rande i mitt liv, ,det inre och det 
yttre. 

Nu meddelade mig hemmets fö
reståndarinna en dag att j ag ha
de att mottaga en ny elev och pa-

tient. Det var en liten sexarig 
gosse, som, förutom själsligt de
fekt, även var kroppsligt ,sjuk. 
Han led av en plågsam, kontinuer
lig kramp i nästan hela kroppen 
och var därigenom ur stånd att 
behärska sina rö1�elser. Icke ens 
blicken kunde han bestämt inrik
ta. Armar och ben voro därtill 
så förlamade, att han måste bäras, 
vårdas och matas såsom ett spätt 
barn. 

Vad skuµe jag taga mig till med 
denne lille i'�tackare, vars· egen mo
der ,ej1 it�pkte 1Sig längre kunna 
vårda honom i hellllmet 1 

"Tag em'ot honom," var k1:av,et, 
och jag sporde : Huru skall j ag 
taga emot honom1 

Denna fråga stod åter och åter 
för mig, och den ljöd i mitt inre 
då j ag· på kvällen sökte mig en 
stilla stund vid min käraste bok, 
Böckernais Bok. 

I min hand öppnade den sig, -
och svaret på min bävande fråga 
läste jag i de ord, varpå min blick: 
först föll : "Emottag du honom så
som mitt hjärta." 

Nog visste jag· att dessa ord, 
12 :te versen av Pauli brev till Fi-

. lemon, utgjorde· ,den vise och 
vmulihjärtacle aposteln,s ömma för
bön för den förrymde slaven One
simus, men för mig blevo mden 
dock nu Jesu eget svar till mig 
personligen : "Enwtbag du ihonom 
såsom. mitt hjärta." Ett annat ord 
av Jesu mun länka,de ,sig strax 
därtill : "Den, som mottager ett 
barn i mitt namn, han mottager 
mig·." 

Vilken var då den skatt han i 
denne lille stackare anförtr-0dde 
mig att vårda 1 Sitt eget heliga 
hjärta. 

Nu förstod jag huru j ag skulle 
taga emot barnet, visste vad jag 
skulle göra med den lille go-ssen; 
bära honom i min famn så ömt 
och varligt, srnn Jesu moder bar 
sitt gudomliga barn, - söka lind
ra smärtorna i hans små förplå-



gade händer och tfötter, såsom jag 
velat ,sv:alka svedan i Jesu sår, -
trösta den lille öv,er saknaden av 
sitt fjärran hem, säsom jag velat 
trösta Jesu hjäi�ta dåJ han grät över 
Jerusalem, "när han kom till sitt 
eget, och hans egna mottogo ho
nom ic:ke." 

"Jesu hjärta, Jesu heliga hjär
ta," - de orden stodo för mig och 
tröstade mitt hjärfa, när jag strä
vade i det dag·liga, ofta så an
strängande arbetet, särskilt när 
deit g·ällde hemmets mest hjälplö
se sky,ddsling. 

När försöken att hilbringa ho
nom nagon undervisning tyckte 
hopplöst misslyckade, ':här armar 
oeh rygg· sviktade 'av fysisk 
trötthet, - e,tt sexårigt ' barn är i 
längden en nog så tung börda -
då fick jag tröst och styrlm av lö
senordet: "Jesu hjärta, Jesu he
liga hjärta", och jag viskade det 
väl ofta när jag vårdade min lil
le patient. 

Orden, vai•s :betydelse han icke 
förstod, :blevo för honom en benäm
ning på honom ,själv, och eri. gång, 
då en besökande frågade honom 
vad han hette, tryckte han sig 
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tätt intill mig och svarade: "Lilla 
hjärta." 

Så småningom upptogs detta 
namn av hell1!Illets innevånare, 
fastän ingen riktigt visste huru 
det hade kJOmmit till, - detta för
b1ev en ljuv hemlig,het mellan Je
su J1järta och mitt eget, som med 
all,tjämt större längtan begärde 
hans kärlek och ledning oeh ära
de J esru heliga hjärta såsom sin 
dyrbaraste skatt. 

Lille Bengt levde ett nog så 
lyekligt liv. Bland alla hemmets 
svaga ,stackare, elever och pa,tien
t,er, var det blott en enda, som all
tid måste passas på så att hon ej 
skulle gör,a det värnlösa barnet 
förtret. Alla andra, även de allra 
svagaste, voro alltid villiga att 
efter förmåga hjälpa "Lilla hjär
ta." 

Huru Jesu heliga hjärta sedan 
drog mitt fattiga hjärta allt när
mare sig, och två år därefter förde 
mig in i den ,heliga lmtolska kyr
kan, - ja, detta är ett annat, ännu 
mera underhart bevis på dess kär
leksfulla vård om min villfaran
de själ - - -. 

E. A. v. G. 

JESU- HJÄRTAS FEST. 

I närmaste sammanhang med K,risti Lekarrnerns fest står festen 
till J.esu heliga hjärta, emedan detta g1udomliga hjärta uppenba
rar sin största kärlek i Altarets hel. Sakramlent. Festen hör till 
kyrkans nyare, ehuru själva andakten till Jesu hel. hjärta är lika 
gammal som Kyrkan ,själv. Den infördes med anledning av de 
uppenbarelser, som den nu helig förklarade Sal:esianernunnrun 
Margaretha M. Al,acoque (t 1690) e1·hållit av Frälsaren. Påven 
Clemens XIII tillåt denna offentliga andakt först i vissa biskops
dömen (16!,5) från vilka dl:n småni�g�� sp:r:ed sig över hela den 
Jmfo1ska varlden och av P1us IX pabJods mom ihela Kyrkan 
(1685) på Fredagen efter Kristi Lekamns oktav. Leo XIII upp
höjde den till en fest av första klass 1889 och föreskrev 1899 hela 
människosläktets högtidliga invigning till Jesu hel. hjärta, en in
vigningsakt, som Pius X önskade årligen se förnyad på denna 
fest. 



' 

A 

Då man från Credos torn blic
kar ut över våra dagars ,skiftande 
andliga företee1sier, 1besinnar man 
den gamla sanningen, att den 
närvarande stunden blott är en 
brygga mellan forntid: och fram
trid. Vad som nu sker har förbe
retts för århundraden ,sedan, och 
det skall fortsätta ,att verka un
der framtidens sekler. För att 
för,stå vår tids hlänclelser bör 
m::i,n insä:tta dem i deras rätta h:is
toriska sammanhang. Ej blott 
rummets ufan o ckså tklens slöjor 
må,s,te därför vika för spejaren på 
Credos torn. 

I Rom har elen helige fadern 
för någ'l'.a dagar 1seclan högtidli
gen .förklarat den lycksaliga Jean
ne c]'Arc, .Jungfrun av Orleans, 
för helg'.on. För den spanande 
blicken från Credos höjder upprul
las då av s1ig själv det ,sublima liv 
som förts av 

Den Heliga J eanne d' Arc. 

Hon föddes den 6 januari 1412 i 
Doonremy, en liten by i östra 
Franluike vicl en biflod till Meu
se, nordväst om Vogeserna. F1a
cfärn ·� acques d' Arc 00h modern 
faabellia RDllllee voro väLberg·at 
bondfolk med en egen gård. Ti
dig,t lärde de ,sin dotter "J eannet
te" Fader v,år, Hell clig Maria och 
trosbekännelsen. Hon hjälpte dem 
flitig,t i hemmet ooh på fälten, var 
ivrig att bedja o ch gåJ i mässan 
och älskade högt kyrkoklockornas 
klang, som manacle till bön. Tm
sammans med ,andr,a unga flickor 
band hon ofäa blomsterkransar rut 
Vår ,fru ,av Domremy. De fattig·a 
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hjälpte hon på alla 1särtt. Hon gav 
dem ·Så mycket aHmosor som möj
ligt och lät dem ej sällan sova i 
sin egen säng o ch vilade •då själv 
vid 1härden. 

Hennes enda men djupa sorg 
v,rnr fosterlandets olyckor. Ge
nom. förclrag;et i Troyes år 1420 
mellan I.sabella av Bayern, Karl 
VI :s  ,av Frankrike gemål, och 
den engelske konungen Henrik 
VI lämnades åt elen senare både 
Fr,a:rukrikes och Englands kronor. 
Han iigcle i ,sin makt näetan hela 
Frankrike ,  och unclerstödd,es clär 
av det makti,ga bu.rgunclislm par
tiet. De1r1 legitime til'onarvingen, 
den unge ,dauphin Karl VII, hade 
i norra ]frankrike ,endast kvar 
Mont Sail;J.t Michel, Orleans, Tour
nai ,och V aucouleur,s. På grund 
av nyssnämnda fö1,clT,ag vail' han t. 
o. m. osäker om ,sina riittigheter 
till tronen. Landet var utarmat 
genom ett Långvarigt krig med 
England, och ·den franska rege
ringen ä,g,de ej medel att betala 
soldaterna, vilka då helt naturligt 
voro :modfäl1da och demoralisera
de. 

Sommaren 1425, :när J eanne var 
tretton och ,ett halvt år gammal, 
uppenbarade sig för henne de him
melska härslmrorna,s furste, ärke
ängeln Mikael, omgiven av andra 
änglar. Det ovanlig·a besöket 
fö1�skräckte för.st den unga !bond
flickan. . Men Guds budbära,re, 
som ofta åteirkommo, talade vän
lig.t till henne, gåvo henne from
ma råd ,och da.na,de och uppfostra
de så hennes själ. Först senare up
penlbarnde de hennes ka1leLse : a t t 
b e f r i a F r a n k r i k e. Hon 
mottog elen genast med ivie:r oCJh 
hänförelse.  När hon vid slutet av 
sitt liv stod inför sina dollllare i 
Rouen isade hon: "Jag har sett 
dem mecl min kropps ögon, lillrn
väl som j,ag ser Eder. 00h då de 
avläg,snacle sig från mig, grät jag 
och ville .gärna, att .de fört mig 
med s,ig." 

Vid tiden för Kristi Himmels
f,ärd,sdag· år 1428 blevo de himmel
slm ;rösterna mera trängande och 



uppmana.de henne att nu draga å
stad för att rädda fosterlandet. Då 
hade enge1smännen redan börjat 
att belägra Orleans. Detta år be
sökte hon konungens 1111än i Vau
couleurs och i mar,s följande år 
reste hon den lång,a vägen till 
Karl VII, som då uppehöll sig i 
Ohinon sydvä&t om Tou:r,s. Där 
uppenbarade hon en hemlig·,het 
för honom, styr1kte hans mod och 
sa:de, att han var kronans rättmä
tige ,arvtagare. I Poitiers under
kasta:des hon där,efter ett tretton 
dagars förhör inför en ärkebiskop 
och mång,a teologer. Hon svail'a
de bl. a. "Jag kan varken a eller b, 
men j a,g vet min sändnrllg: att be
fria Orlean,s, och föra1 konungen 
till Reims för att lkröna,s . . . . . . 
Jag :begär so1dater, många ,b,ehö
va,s ej, de skola kämpa, Gud skall 
seg:r,a". Alla voro ense att beröm
ma hennes ödmjukhet, fromhet, 
tro och stora iver att ofta mottaga 
Botens och Altarets Sakrament. 

Konungen gav henne ikomman
dot över en häravdelning med någ
ra officerare till rådgiv,are: Hon 
var då en sjutton års flicka av 
friskt och vaoker,t utseende, gan
ska storväxt, med mörkt hår och 
mycket ,kvinlig· röst. Det fanns 
intet ma,skulint i henne,s utseen
de eller v,äsen. Fråin andira unga 
flickor av hennes ålder skiljde 
henne intet ,annat än att hon var 
frommare och allvarligare än de. 
Hon var ,alltid glad och Livlig, 
utan tvekan ooh rädsla, men av
mätt och klok, på en gång djä1rv 
och föi,e,iktig. I sig förkroppsli
gaide hon den foanska måttfullhe
ten. 

Genom rösternas anvisning fann 
hon en värj,a under altaret i den 
helig•a Katarinas av Fierbois1 ka
pell. På de himmelska rådgivar
nas uppmaning• gjorde hon också 
åt sig ett standar av fint vitt lin
ne, broderat med silke. På den 
ena sidan ,såg man Frälsaren väl
signande och änglar räckande ho:.. 

nom gyllene liljor. I hörnen stodo 
orden : J E S U S, M A R I A. '  På 
andra sidan aV'bildades Frankri...: 
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kcs vapen, buret av två änglar, 
under JCannes eget sköldemärke 
00h en bild ,av Bebådelsen. 

Efter dessa för,beredelser skrev 
hon ett allvarligt b1�ev till engels
männen ooh uppmanade dem att 
avtåga. Då de endast sv·arade av
visande och hånfullt, begav hon 
sig själv till Orleans. Den 29 
april ikl. 8 på kvällen r,ed 
Jungfrun in i staden vid fa0kel
&ken, beväpnad från huvud till fot, 
ridande på en vit hä1st. Framför 
henne bara hennes standar "lika
ledes vitt, på vilket sågos två äng·
laiI', var oeh en hållande en vit lil
ja i sin hand." Hären fi0k nu ge
nast nytt mod. Tidig·are hade 
200 engeLsmän lnunmt jaga 1000 
fransmän på flyl{lten. Nu förslo
go 500�600 fransmän för att ibe
segra hela den engelsilm makten. 

Under J eannes led:p.ing storma
des det ena befästa enge1ska här
lägret eftei· det ancla·a. Den 8 maj 
måJste fienderna äntligen upphäva 
belä,g,ringen och d1,ag·a bor,t, för
fö.lj da av det franska kav,alleriet. 

Själv hade J eanne vid alla vikti
ga tillfällen ridit i spetsen för sina 
soldater, med standMiet i den ena 
handen och ,svärdet i den andra. 
Men ,sjä1v dödade hon ing·en. Hon 
var en n1or,alisk makt "1ned Guds 
tecken på; .s,in panna". Härens och 
fosterlandets själ hade tagit form 
i hennes jungfrulig·a g·estalt. 

Alföd erbjöd hon fred före stri
den. Hon längtade ej efter lmmpen 
för dess egen skull. Rätten var 
henllles högsta ögonmärke. Hm1 
hotade aldrig med hämnd och re
pressalier. Till sina fiender 
sade hon ej : "Vi skola förföljn 
Eder till Eder ö, och vi skJOla 
hämnas Eder ·eröv1,ing av 
Frankrike genom att i vår tur ta
ga England i besit,tning· !" Alltid 
väntade hon hjälp från "Hinune
lens konung". Då en frian:sk sol
dat en dag svårt &årat en engelsk 
fånge, ,ste,g· hon ned från hästen, 
lyfte upp ,den döendes huvud, ihöll 
det mellan ,sina händer, hjälpte 
honom att 'bilkia och tröstade ho
nom med milda ord ,ända till hans 



sista stund. Över de döda, som ej 
fått bikta, grät hon bittra tår.ar 
och vårdade sig om soldaternas 
själar, uppmanande dem att bry
ta med lasten och .göra bot. 

Orleans's befrielse firades med 
en högtkllig prooession, och där
efter begav sig J eanne över Blois 
till kungen i Tours. 

H<Yll var nu ivrig att föra honom 
till Reims för att han där skulle 
krönas. Om sin siändning·s kortva
righet var hon klart medveten och 
hade själv sagt, att cLe:n ej skulle 
v·ara länge "kanske ett år, knappt 
mera". Under ett glämmIDde fält- . 
tåg, lett på ett båcLe, djärvt och 
klokt sätt, intog hon många vikti
ga platser vid Loire och Seine och 
banade så väg till den gamla krö
ningsstaden Reims. Där sattes 
kronan på Ludvig· den heliges ätt
ling den 17 juli 1429. En samtida 
krönika säger : "Då jungfrun såg, 
att konungen var krönt och bar 
kronan på sitt huvud, knäföll hon 
framför honom, i närvaro av ri
kets ,alla stormän, omfamnade 
hans knän och sa;de till honom, 
g'tl'åtande varma tårar: "Ädle k0-
nung, nu är Guds vilja utförd, som 
befallde mig att ibefria Orleans 
och föra Eder till denna staden 
Reims för att mottaga Eder vär
diga kröning, visande att I ä:ren 
den :rätte konungen och den, vil
ken Frankrike bör tillhöra". Och 
aUa som. betraktade henne grepos 
av ,djup :rörelse". Samma dag 
skrev hon i ett brev till hertigen 
av Bour,g,ogne: "Höge och fruk:ita
de ful"ste, J eanne, J ungfr.un, beder 
Eder för himmelens konungs 
skull, min uppdragsgivare och 
allsmäktig,e herre, att I sluten en 
god och varaktig fred med ko
nungen av Frankrike. Mån i för
låta varandra av uppriktigt hjär
ta oeh helt och hållet, som dJe,t an
står riittsinnig,a kristna. Och om I 
finnen behag i att föra krig, stri
den 1då1 mot saracenerna". 

Folket .greps av hänfö1,else oeh 
fylldes av nytt mod. I tankarna 
såg· man :redan konung.en i P1aris, 
engelsmännen förjagade och 
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Frankrike fritt. Man drömde t. o. 
m. om den heliga grav,ens eröv
ring genom konungens och J ung
fruns segerrika vapen. 

Den 28 . augusti intogo frains
rnännen St. Denis strax utanför 
Paris, viloplatsen för Frarukrikc\'l 
skyddspat.:ron. Däreftm· anföllo de 
själva huvud.staden men stormade 
ej med den kraft, som J eanne ön
skade. Annars hade staden, efter 
ögovittnens utsago, säkert tagits. 
Själv såMdes hjältinnan vid vall
graven u�and'ör Porte St. Honore 
och måste bäras bmt. Orsaken till 
misslycka:p,d!et vm det hemliga 
men sega motstånd, som hon hela 
tiden haid�

1 
att kämpa emot: ko

nungerus . och hans omgivnings 
ti•ög•het, . rädsla och avundsjuka. 

Den 24 maj fi:iljande år, då be
frie:rskan skyndat till staden Com
piegnes undsättruing, tillfång,atogs 
hon utanför denna fästnings por
tar av en fr.ansma,n, tillhörande 
det brnrg'tmcliska partiet och ,såldes 
sedan tiLL engelsmännen för en 
summa, som ,enligt en vä1,dering 
motsvarar 250,000 francs, enligt en 
annan 500,000 francs i våra dagars 
myntvärde. 

J eanne d:' Arc fördes till Rouen, 
där hon sattes i hårt fängelse och 
underkastades en 'långvarig och 
gry.m process, oom var en enda 
kedja av :rättsk:ränkningar. En
g·elsmännen, vilka betrakta;de hen
ne som en farlig häxa, och sin hu
vudfiende hade beslutat hennes 
död. Men dåJ hon var Juigsfånge, 
kunde de blott finna en laglig före
vändning att avrätta henne, om 
hon kunde dömas som kättare. 
Därför överlämnade de hennes 
sak åt en kyrklrig domstol, bestå
ende •av män, som stodo på god fot 
med det skismati.l'lka kyrkomötet 
i Basel och på mer eller mindre 
hederligt sätt vunnits för d8'1.·as in
tressen. 

N ederlag.et minslmde ed J eanne 
d'Arcs ära. Olyckan sanktionera
de ·tviärtom hennes bragder oeh he
lighet. Ha ej många av cle stör
sta helgon slutat sitt ktroppsJiga 



liv genom martyrdöden och 1ej g.e
nom ett jordiskt förhärligande1 

Konung· Earl, för vilken Jeanne 
offrat så mycket, g·jorde ej den 
minsta ansträmg·ning för att rädda 
henne. Men hon klaga.de ej överr 
dem, som över,givit henne. 

Inför domstolen vittnade hennes 
svar om •stort mod och sällsynt 
själsnärvar,o. .Stundom voro de 
även kryicUdade av fin humor. Då 
många samtidigt utfrågade henne, 
manade hon: "Höge herralt', talen 
den ene efter elen andre". Till 
domstolens ordförande biskop 
Gauchon sade hon : "I sägen, att 
I ären min domare. Tagen Eder 
i akt för v,adi I gören, ty i sanning 
är j ag• Guds sändebud/och I sät
ten Eclerr själv i stor fara. I ären 
ej min domare utan min värste 
fiende." På fråigan, "Har Ni inte 
foott Eder synda, då Ni utan till-, 
lå telse reste från Eder far och 
111:or", svar.ade hon : "De ha: förlå
tit mig. I allt har j ag lytt dem 
utom i fråga om denna bortresa. 
Gud befallde d-en. Om jag haft 
hundra fäder och hundTa mödrar, 
om jag varit konungens dotter, 
skulle j ag ha rest". En annan 
gång utropade hon inför sina 
mäktiga vedersakare, "Engels
männen skola förlora •allt i Wrank
rike. De skola jag:as ut ur Landet 
med undanta,g av dem. som 'dö 
där". På frågan om hon erkände 
Kyrkah.s domsrätt över hennes 
handli1J1gar, svarade hon : "Jag 
underkastar dem Guds dom, som 
sänt mig, den wlra saligaste Jung
fru Marias och alla helgons i pa
r.adi,set. G u d o c h K y r [c a n 
s y n a 'S m i g h a v a s a m
m a m y n d i  g h e t". Hon slu
tade sitt försvar n1,ed en vädjaJll 
till påven, varom den kyrkliga 
domstolen ej tog· minsta notis. 

Under ,dessa pirnsamma månader 
höi�d·e J eanne ofta de himmelska 
rösterna, ,som tröstade henne och 
1ova:cle henne ibetfrielse. Så ,små
ningom förstod hon, att <le därmed 
menade döden. Hon såg dem även 
med sina lekamliga Ög'.on: "De vo
ro elen heliga Katarrina och den he-
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liga Tuiarga;reta. Deras huvuden 
voro krönta med vac.kra, mycket 
rika och dyrbara kronor". 

I slutet av maj 1431 dömdes hon 
att dö på bålet som skismatiker 
och· kättarei. Den 30 m:aj, hennes 
dödsda,g, mottog hon med djup 
vördnad de heliga saln,amenten. 
Hon frågade den assisterande 
prästen : "Måister Pierre, var skall 
j ag· vara i afton r' Själasörjaren 
sva,rade: "Har Ni inte hopp till 
Gud f' - "Jo, jo och med Guds 
hjälp skal1 j ag i afton vara i pa
radiset". Döende bad hon, aitt ett 
k,cms skulle hål:las för hennes, ögon, 
och hien.nes sista ord voro : "Jesus, 
Jesus." 

Strax därefter sade den engielske 
kionungens sekreterare : "Vi äro 
förlorade, ty vi ha bränt ett hel
gon". Inom få! år voro engelsmän
nen, efter J eannes• spå!dom, förja
gade ur Frwnkrik,e, Karl VII var 
där ,ensam herre odh medborgar
kriget rasade i stället i England. 
Då ångr,ade den franske konungen 
sitt fega övergivande av fosterlan
dets befrie1�skai. Han beifallde, att 
processen åter skulle nndersöikas. 
Snart hänsköts målet till Rom. På
ven Calhtus III gav den 11 juni 
14fi5 fö·lrnbislmpe!Il av Reims och 
andra fmnska biskopar i uppdrag 
att i·evidera processen. Den 7 ju
li 1456 fälldes i ärkebiskopshuset<i 
stora sal i Rouen, i samma stad och 
ej långt från elen plats där Jeanne 
dött, ett h'ögtid.ligt utslag, som 
upphävde den föregående domen 
och rehabiliterade den orättvist 
döda<les min]lle:. Den universella 
Kyrkan ,hade genom en domstol, 
&om hennes högste chef insatt, 
upphävt en enskild kyrklig dom
stols rättsvidriga ihandling. 

Det blev det nittonde och det 
tjugonde å1'hU11dmdet förbelhållet 
att i Jungfrun av Orleans vörda 
helgonet. Den 8 maj 1869 vände 
sig :i\I.gr Dupanloup, biskop av Or
leans, j .1.mte elva andra ,biskopar 
till Pius IX med en begäran om 
,T eanm. cl' Arcs kanonisering. På
ven ,svarade med att anmoda Mgr 
Dnpanloup att göra en förheredan-



de under,sökning. Denna började 
1874 och var ,slutfönd 1888. Resul
tatet öveTlämnades den 27 janua
ri 1894 till Ritemas kongreg,ation 
i Rom. Den 18 april 1909 förkla
.rade Pius IX J eanne d' Arc · för 
lyc�salig, och den 16 maj 1920 er
kände Benediktus XV henne för 
helgon. 

Jungfrun av Orleans är firad i 
litteraturen och konsten. Den 
franska skaldinnan Christine de 
P:iisan, hennes samtida, bröt, vid 
undenättelsen om kröningen i 
Reims, en elva års ty;stnad för att 
dikta en triumf,sång till befrier
skans ära. Den ridderlig·e skal
den Karl av OrleanS' sände henne 
från sitt f.änge1se i Eng·land rika 
gåvor. Den tyske ,skalden Schiller 
har sb·ivit ett d:vama om Jung,frun 
av Orleans som har många v,ackra 
partier men bland ,annat :misspry
des av hugskottet att låta 
Jeanne fö1•älska sig i en engels
man. Under 1800- och 1900-ta
len har en rik och omfattande lit
teratur uppstått om henne. En 
liten men förträfflig bok är L. Pe
tit de J ullevilles "J eanne d' Arc". 
Engelsmannen Quincey har ägnat 
henne en djupsinnig· studie. Ett 
av de bästa verken har skrivits av 
fransmannen M. Hanotaux. I 
Sankt Ansgars Sal äro tillgängli
ga flera goda arbeten över J eanue 
d'Arc. 

I Yersaille.s finns prinseS!San Ma
rias vackra staty av Jungfrun av 
Orleam;, i Orleans V ermarn's. I 
Paris lmn man i Louvre-museet 
se lngres's bekanta tavla, i Pan
teon Leneipveu's fr.esker: "J eanne 
aux ecoutes", och på Place de Ri
voli, nära det ställe där hon såra
des, Fremiet',s staty. I elen nya 
hntolska vVestminster Cathedral i 
London finns en mosaikbild av 
den franska hjältinnan och be� 
frierflkan med inskriften: "Beata 
JoMllla ora pro nobis". Köpen
hamn äger i Örstedsparken en ,sta
ty av Jeanne d'Arc, vid vars fot 
den 16 . nmj i år hållits en fest till 
h,0nnes ära. Förenta Staterna ha 
i New York rest hennes staty. 
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Orleans firar vai·je år den 8 maj 
m\ed 1en lhög:bidlig proces,sioDJ minnet 
av stadens underbara befrielse ge
nom jung1frun från Domremy. Den 
24 ,maj smyclms ,hela Paris med 
frarnsk,a och påvliga ,flaggor och 
ungdomen rtå:g,ar för,bi hjältinnans 
ryttmrstaty på Place des Pyrami
des och höljer den med blommor. 
Helt ny,ss har ett lagförs}ag in
länmat,s till det franska parlamen
tet om instiftande av en national
fest till minnet av fosterlandets 
befrierska. 

J eanne d' Arc är ett av män,sklig
hetens rika och skapande genier 
och en 'hi,storisk makt, som allt
jämt f-ortsätter att verka; Den 
adertonårig,a bondflickan var ett 
militärt snille. Hon lärde sina 
soldater att bygga konstmä,ssiga 
förskansningar och insåg kaval
leriets uppgift i S[paning·stjänsten; 
infanteTiet instruerade hon att an
falla med hänsynslös kraft ocih ar
tilleriet att under ett ikoncentre
l'at regn av projektiler krossa fi
enden. 

För världens ;polirtiska utveck
ling- hal' . J ungifrun av Orleans 
haft en obestridlig betydelse. 
Frankrikie var i början av .fjorton
hundratalet nära att förl01,a sin 
nationella · frihet. Genom . .  hennes 
ingripand'e möjliggjoTCles dess 
räddning och politiska maktsrtäll
ning i den modärna h:i,storien. 

Stort har också hennes inflytan
de varit på m:änS'klighetens religiö
sa framåtskridande. Reformatio
nen stod vid tiden för hennes upp
trädande för dörren. Om Frankri
ke då !hade blivit en engel,sk pro
vins, hade det måhänd,a dragits 
med i det stora avfallet från den 
katolska tron. Vi ha då kanske 
henne ,att tacka för det som franskt 
ofiersinne och franskt geni efter 
femtonhuncl'ratalet sfuänkt Kyrkan 
i Europa och på miS1S,ionsfälten. 

Den heliga Jeanne d'Arc har allt
så på. ,sitt sätt bidrag,it att läggia de 
politiska och religiösa grundvalar
na d'ör den modärna världen. Hon 
veiilrnr också alltjämt till hela 
mänsklighete:ns lyftande mot 



Glld genom sin lysande förebild 
och sin 1näktiga förbön. Nu kun
na i alla katols,lm kyrkor över he
la jordens krets altaren resas till 
henne,s ära. Alla behöva vi, att 
hon tänker [På oss, och att vi 
komma ihåg hennes upphöjda ex
empel. Hemligheten av hennes 
helighet ligger däri, att hon av 
hela ,sin själs kraft, utan att spa
ra ,sig några ansträngnin�ar och 
1nödor, har sträv,at att uppfylla 
Guds vilja. På ett ,sällsynt ,skönt 
sä,tt förenar hon patriotism och re
ligion. Hon älskiar det jronli,sika 
fosterlandet för Guds skull och 
"på en gång fruktan,svärd och 
mild som ärkeängeln Mikael, med 
Guds svärd, rättvisans svärd i sin 
hand", strider hon för' ·dess r,ätt. 
Hon är den subliwaSite represen
tanten för ,den kristnia kärleken 
till frädeirneslandet, vilken var helt 
och hållet okänd för den romer
ska ·00h grekiska antiikens männi
skor. Ty !hennes brinnande patrlo
tism gäller fosterlandet i mänsk
ligheten. 

",Sålunda förtjänar hon att för 
ana tider vara inkarnationen av 
den oförvitligaste · och rena,ste pa
triotism, av elen . Gud mest under
givna, hans ka11else mest upp-
1närksa111;t följancfo helighet. Den
na dubbla ärekrans ,smyclmr för 
alltid hennes p,anna. Hon har äl
skat sitt land in i döden. Och hon 
har åt denna . fuärlek till ett för
gängligt ting givet elen heliga 
ka1,ak!tär som finns !hos en ,gudom
l�g ,00h oförgänglig kärlek, för
enande Gud och Franlcrike, oup1J
lösligt, i samma hängivenhet, 
samma martyrdöd." (L. P,etit de 
Julleville.) 

* 

Den 5 maj höll i S a n k t 
A n s g a r s S a 1 Fil. Lie. J .  
Linclers föredrag om "Katoli
kernais kyrkorätts'1iga ställning 
i .Sverige". "I ett tidigare 
föredrag", yttrade t,aLai�en, "ha 
vi fätt veta, vad den katolsi-:v. 
K vrlrnn lär ,om ,samvetsfriheten, 
Ul{ är det tid att höra, hur den 
:wenska ,staten ställer ,sig trn den-
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samma". Talaren säi'.skiljcle i den 
religiö,sa toleransens historia i 
Sverige efter reformationen tre 
skeden. Det första sträcker sig 
till 1783 med fullt utvecklad into
lerans. Den andra perioden, som 
räckte tilil 1860 införde vissa modi
filmtioner för utlänningar. Det 
tredje ,skedet som ännu va11ar, ut
märkes av principiell tolerans, som 
dock tillåter vissa förhållanden, 
vil:ka måste stämplas som intole
ranta. Sär,skilt framhöll talaren 
de för katoliker så pinsrununa 
förordningar, som tvinga dem att 
anlita protestantiska präster för 
erhållande arv officiella intyg, sär
skillt hind erslöshetsbevis för äkten
skaps ingående. På ett kvickt 
och sakrikt siätt redogjorde han för 
konsekvenserna av dessa otidsenli
ga lagar och framhöll vaiCl från 
lmtol,sik sida, ,särskilt av den apos:. 

toliske vikarien, gjorts för ,att få 
dem horttagna. Föredraget, som 
kryddades av belysande citat och 
intressanta smådm,g, mottog,s med 
livligt och tacksamt bifall . 

Den 12 maj avslutade pastor As
sarnson den förnta delen av sin fö
reläsningsserie : "Katolsk aktion 
och reaktion", som behandlade 
Sveriges kyrkohistoria t .  o. m. 
Gustav Vasa. Aftonens föred1·ag 
framställde händeLserna efter 
den avgörande riksclagen i Vä,ster
å,s, särskilt Västgötaherrarnas 
uppror och det katolska folkets 
resning· under Nils Dacke. Även 
beskrev rhan Gust.av Vasas kyrko
skövlingar under 1540-faLet och 
hans kyrkopo[iti,ska program, 
som do0k .aLdrig blev fullt realise
ra,t. Talaren framhöll med skär
pa, att det om Gusrtav Vasas per
sonlig·het bland svenska katoliker 
ej kan v.ar.a någon diskussion. 
Högt över underdåniga historie- . 
skrivares subj ektiva omdömen 
står Guds dom. 

Den 18 maj fir,ades Sankt Eriks 
fest. Sankt Ansgars bild var 
prydd med en frisk girland av 
gufäviv,or · och salen var oclaiå för 
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övrigt smyckad av konstnärliga 
händer. Då aftonens föredrags
håHare tyvärr av sjukdom var för
hindrad att komma, höll ,pastor 
A,ssarsson i stället ett tal för ter
minsavslu tningien, i vilket han 
med glädje ,såg tillbaka på det 
lö,ftesrika första arbetsåret och an
gav riktlinjer för framtiden. Sär
skilt fraimhöH [ian vikten ,av kon
centrering på de redan börjad1e 
uppgifterna. Sedan upp}ästes 
Sankt Eriks legend högtidligt ur 
fornsvenslm legendariet, och en 
gosskör ,sjöng en sång om Sankt 
Erik och hans män. 

Pastor J. v a n  G i j  s e l, präst vid 
St :a  Engenias kyrka i Stockhohn, 
har av sina överordnade kallats 
till annat verkS'amhetsfällt. Strax 
före sin avresa 1blev han uppvak
tad av vänner i för,samlingiEm, som 
till honom överlämnade ett ståt
ligt ,guldur till ,tack för hans ai.lbete 
i det katolska Stookholm. Bank
kamrer V. Salmson tolkade i ett 
varm[1j,ärtat anförande vännernas 
sorg att se ,sin avhållne själasör-
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jare flytta till annan ort. Även 
Credo förenar sig med dem och 
önskar den vänlige ooh för sitt 
verk så intresserade pastor van 
Gijsel glädje och välsignelse på 
sitt nya arbetsf.ält. Särskilt tacka 
vi honom för hans i ord oc,h hand
ling visaide vaillll'a intresse för vår 
tidskrift. 

Annandag pingst anordnade 
föreningen O o n c o r d i a C B -

t h o l i c a en utfäykt till den för 
Sveriges kaitoliker {ll1_innesvärda 
Björkön. Docenten Sune Lindqvist 
höll på 0�t och ställe föredrag om 
det gamJla Bi1,ka på den tid', då 
Sankt AI}!Sgar först predikade den 
katolska , tron i vårt fosterland. 
Under fö.redrag,shållar.ens sakkun
niga ledning WlJlldrade de talrika 
deltagarna omkring på minnenas 
heliga ö, som ly,ste dubbelt fager i 
pingstsol och vårg"'.J.·Önska. För de 
tacksamma ,Stockihoihnska tolikerna 
kommer denna färd till helgad 
mark �äkert atJt stå som ett v,ac
foert minne. 

B.  B. 

KATOLICERANDE TENDENSER 
I SCHARTAUANSK ÅSKÅDNING OCH PRAXIS . 

Vid denna tidsskrifts start före
kommo så väl i dag·spressen som i 
speciellt kyrkliga tidning,sorgan 
ett flertal artiklar, avsedda att 
fästa uppmärksamheten på de fa
ror, som nu förmenades hota från 
Rom. Föl'fattaT11as ofta påtagliga 
bristande förtrog,Emhet med nutida 
katolskt andeliv och de därigenom 
föranledda överdrivna subjefutiva 
värdeomdömena gjorae, att de fles
ta av dessa artiklar erbjödo föga 
av intresse för katolska läsare. 

Bland de , tidning·ar, som "på 
grund av vissa företeelser här 
hemma" flinno anledning· att be
handla det romerska problemet, 
återfanns även Göteborgs Stifts
tidning, den strängt högkyrkliga 

schar.tauanska riktningens organ, 
s01i1 sedan en längre tid tillbaka i 
en ännu f!ortlöpande artiik:elserie 
behandlar "Ett och annat från den 
nutida påvekyrkan". Ämnesbe
hancllingen utmärkes här av me
ra objektivitet och -artiklarna in
nehålla huvudsakligen källsskrift
citat, förse;dda med kortare kom
mentarer. Art1kelseriens starkt 
polemiska kar,aktär är emellertid 
därför icke 111:indre uppenbar. 

Det är ägnat att väcka förvå
ning, att vi från en i sig själv så 
starkt lmtolicerande riktning som 
den sohartauanska i flera huvud
punkter mötas av - som det vill 
synas - idel oförstående. Ett när:.. 

mar-e inträngande i schartauansk 



åskådning och praxis .ger nämli
g.en otvetydi,gt vid handen, att vik
tiga aniknytningar oss emellan äro 
tillfinnandes och att schartaua
nismens stora styrka inåt och ut
åt är beroende av dess katoliceran
de nwment. Där01i1 har för övrigt 
en ·av dess egna repr,esentanter 
själv vittnat. 

Följande anspråkslösa analys är 
avsedd ,att närmare ·belysa, att in
gen ;p1•ote.stantisk riktning stått 
oss närmare än schartauanisnrnn 
- det .starkt begränsade tidnings
utrymme, som .står mig· till buds, 
kon:ijmer emellertid •att göi·a fram
,ställnin,gen högst 1schematisk. 
Måhända behöv,er den hpplysnin
g,011 förutskickas, att sehartaua
nismen är en riktning i n o m 
statskyrlmn och har vunnit ,sta1½t 
f,äste i så gott som hela Halland 
och Bohuslän. Den räknar som 
upphov,sman den lundensiske 
prä�tinannen Henrik Schartau 
(t 1825) , av en framstående bi
skoplig minnestalare nämnd som 
"svenska kyrkans störista p.1,äster
liga minne från det 19:e århun
dradet". 

* 

Bjärt framstå S0hal'taus kato
licerande tendenseir, sedda mot 
bakgrunden såväl av upplysnings
tidens religiösa likgiltighet och 
officiella dygdemoral som hans 
tids onaturligt känslobetonade 
pietistiska rörelser. 

Hans starkt framti•ädande i n
t e 1 l e k t u a 1 i ,s m gjorde ho
nom · till oppositi-onsmannen, på 
&aillillla gång som den förde honom 
in på 1,imt katolska banor. F ö r
s t å n cl e t anföres städse av Scha r
tau ,som det ,primära i frågta om 
kristet fromhetsliv: de k 1 a r a 
t a n k a r n ·a och den r i k
t i g a k u n s1 k a p e n äro ound
gängliga d'örufaä-ttningar för 
framgång i det andliga, liksom i 
analogi härmed u p rp 1 'Y s n i n g s
v e r k s a m h e t e n blir präs
tens vrktigaste uppgift, som al
drig får s]äppa,,s ur sikte. Det tor
de vara svår,t att motsägia, att 
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bland svenslm kyrkans andliga 
storm,än Sehartau i ,sin förlmnnel
se ur denna synpunkt varit den 
mest avgjort katolicerande . 

. Scihartaus nitälskan för ö1lrnd 
b e k ä n n e 1 s e t r o h e t och 
det starkt framhävda s y s t e- · 
m at i si e r a n  d e  draget hos ho
nom ,som ,dogmatiker gjorde ho
nom till den ilmaftig·e motståndare 
mot all slags sulbjektivism, varom 
,bla.ncl annat ha:rus "Bref i ancleliga 
ämnen" tydligt bära vittne. För 
Schartau blir t r o n därför icke -
som den var för Luther - i öveir
vägande grad en k,änslans sak oeh 
sålunda av mindre fast konsistens 
Tutan fastmer ett f ö r s a  n t h  å l-
1 ,a n cl e. "Vår rätta kristendom 
och Eialig·het består däruti", säg·er 
Schartau, "att vi hava en rätt 
kunskap och en rätt tro om Gud, 
Hans väsen och vilja och föra ett 
kristligt och gudaktigt leverne." 
Jag påminner till jfomd'öre1se om 
den Imtolsk,a katek,esens ord, "Att 
tro betyder a-tt orubbligt hålla för 
sant allt vad Gud har uppenbarat 
och emedan han har uppenbiarat 
det". Man behöver icke vara al1t
för mycket bevandraid i senare ti
ders lutherska teologi för att för
stå, vilken katolicerancle särställ
ning Schartau intager genom 
detta betonande av t:i;ons intellek
tuella moment. 

Den stora betydelse, Schartau 
tillmäter elen riktig·a kunskapen i 
människans ikamp 1ör siälens f'l.·äls_ 
ning·, motiverar hans starka :beto
nande av den r e n a  1 ä r a n s  
oumbärlighet. Här möter ju oss 
Mer ett katolskt dr.ag. Vilken 
oerhörd vikt han lägger vid den
samma, framgår av ha,ns eg.n:a 
ord: "Det är högst ang,e,läget att 
bliva vid Guds ords oförlfalskacle 
lära. Jag •anser det enda rätta 
lärobegreppet vara som en juvel i 
rättfärdighetens krona". "När lä
ran är fördärva:d", säger S0hartau 
på ett annat ställe, "är allt fördär
v,at". - Den auktoritet, Schartau i 
konsekvens därll1Jecl tillerkiänner 
predikoämbetet, förlänar åt dertta 
äntbete en betydelse d'ör läran, 



jämförlig med den som det sakra
menia,la katolska kyrkliga ämbe
tet har. 

Det är naturligt, att innehavar
ne av ett prediko1ämbete, utrustat 
med ten så)dan 1aukt0Titet, skulle 

' få ,ein alldeles särskild 1nyndighet 
som andliga ledare överhuvudta
get. Lekmannen ställes också av 
Schartau i ett starkt beroende av 
elen rätte läDaren. "Djävu1en 
smickrar elen i skun1Ta,siket van
drande sjäilen med det falska hop
pet, att hon väl på egen hand och 
utan ,den rätte Jiärarens bistånd 
kan rätta ,nad som felar" - ett ut
talande av Schartau, som klart 
belyser den katolicerande tenden
sen äv,en på denna punkt. Bety
delsen av hänvändelsen till den 
rätte lärnren som biktfader fram_
häves därmed ocks:å av Schartau, 
och hans eg,en verksamhet som så
dan motiverar väl det omdöme, 
som av en mimrnstecknarn fällts 
om honom, ,att han varit den 
svenska ky1�kans förnämsta hand
läggare och 'bedömare av samvets
mål. 

Scha.rta.us kyrka är en präst
kyrka. Den fria :andliga verk
saniheten fann i honom en ener
gisk motstånda!'le. Andligt ledar
skap tillkommer mHlast dem, som 
av Herren i,jälv kalht;t,s in i det 
k y r k 1 i g a ä m .b e t e t; och 
kyrkan, grundad av Gud själv, 
blir därför för honom elen anstalt, 
där @det och sakramenten av 
p r e d i k o ä 111 b e t e t förval
tas. 

Om Schartaus nattvarclsuppfott
ning vore åtskilligt att säga. För 
att lämna någ1on inblick i hans 
uppfattning på denna punkt anför 
-jag v,ad han på tal om sin egen 
omvändelse skrivit : "Under ett då
ligt och vårdslösat skriftermål 
g,av Herren mig elen nåden, att, då 
j ag fäste syndwbek,ännelsen, jag 
hade en levcancle insikt och över
tygelse i ,synnerhet av de orden : 
"Jag vet mig' fördenskull helvetet 
oc,h evinnerlig fördömelse värd va
ra." Men jag fick nå:d att motta
ga d e n a v k u n n a cl e f ö r-
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1 å t e  1 s e n i Jesu ord, Jesu löf
te, Jesu :ffo,s-äkran, grundad . på 
hans egen blodiga för,soning och 
b e k r ä f t a cl · i H a n s n a t t
v a r cl m e -cl s j ä 1 v a f ö r
s ,o n i n  ,g s o f f r e t" . .Svårligen 
kunn,a ,de starkt katolska uttrycks
sätten undgå att frappera. 

Det ,som här yttrats om Schar
taus grundsyn och dogmatiska 
åskådning· gäller även om hans ef
terföljare. V,ad Schartau lämnat 
i arv, har av dem med den stör
sta pietetsful1het bevarats. 

Helt naturligt är, att en rörelse 
med ,så katolicerancle teoretiskt 
under lag 6qkså i ,sin praxis måste 
hava att 1�:r;>pvisa liknande tenden
ser. Så -äi· för att taga ett ex
empel i schartauanska bygder 
t e  111; p 1 e t det religiösa livets 
centralpl,ats lika fullt som inom 
vår Kyrka . .Själva k y r k o r u m
m e t har för den verklige ,schar
tauanen en religiös helgd, som 
saknar 1not,stycke inom_ den prote
stantiska världen och står i nära 
anslutning till foatolsk uppfatt
ning. 

Ett ,strängt fasthållande vid att 
varje söndag avliägga åtminstone 
ett kyrkobesök och olfta upp:riepacle 
nattviardsgångar är enligt schar
tauanismen en gradmätare på en 
persons fromhetsliv. Den schar
tauansika frmnhetstypen har för 
övrigt blivit definierad så : strä
v,an efter reda och klarhet även i 
det religiösa, uttrycks1'ull vördnad 
för det heliga 00h fost kara1därs
daning - drag, som ju även ingå 
i den katolska fromhetstypen. 

Aktning·en för pr,ä,stämbetets 
auktoritet är obeskrivbar - och 
på denna punkt är det Jmtoliceran
de momentet i den nutida schar
tauanismens praxis måhända mest 
odiskutaibelt. Jag citerar i det
ta ,samnianhang· v,ad en schartau -
ansk kyrkoherde nyligen i brev 
skrev - det är mig tillåtet att an
föra hans ord -: "Här (i Bohus
län) har kyrkan ännu obestridd 
auktoritet, och hos oss är elen en
skilda bikten en av prästernas 



v,anliga uppgifter, men så äro ju  
vi  bolhuslänska präster också be
traktade av våra nordsvenska kol
leger ,som nära på ka,toliiker, vil
ket vi nog i grund -000 botten äro 
- och detta är ut•an tvivel anled
ningen till att vi söndaglig1en året 
r'imt se våra kyrkor fullsaitta av 
åhör<are". 

Min framställning av grund
dragen i schartauansk å,skådning 
och praxis har av förut angivet 
skäl måst bliva högst summarisk. 
Åtskilligt vore att til1ägga. Men 
med det redan ,anförda1 tror jag 
mig ha bevisat riktigheten av mitt 
påstående, att ingen m{tWa svensk 
protestantisk riktning fil' så nära 
befryndad med vår .J{_.yrika som 
just schartauanismen. 

Därmed är emeHertid ing,alun
cla sa,gt, att direkta motsättningar 
icke äro tillfinnandes. Det är mig 
icke obekant, vad Seihartau själv 
haft att säga om "elen 1Jåvliga vär
digheten och makten uti de olika 
ställningar, i vilka elen befinnes 
på; olika tider" (i anslutning till 
Upperrb . 13 : 1, Dan. 7:8 och Dan. 
11: 36), varvid han uttalar menin
gar, som visiar, at,t han utan op
position g·octtager de åsikter, ,som 
städse varit elen lutherska ortoclox
iens. Strängt luthersk är han 
också i sin uppfattning av proble
met synd o ch nåd, i det han 
framställer människan ,som den 
grundfördärvad'e, som den där i 
sig själv ej kan göra något verk
ligt gott ·och framställer nåden 
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som något yttre och utan nfakt 
att förändra människans väsen. 

Mitt ,slutomdöme /blir detta: 
Schartauanismen är ett storslaget 
försök aibt ry�ka sig loss ur den 
protestantiska subjektivismens bo
jor. Den strävar hän mot det all
mängiltiga, det universella, det 
katolska, men halll'.tlar dock på 
grund av sina heterogena ·be
ståndsdela.r i par,tikularism, i av
söndring. 

Riiktig,heten av detta mitt om
döme finner j,ag bestyr,kt g,enom 
följande p1,ästerliga vittnesbörd 
från ,schartauanska nejder : 
"Grundfelet i den gängse uppfatt
ning·en hos många syneS' mig då 
vara detta, att man tar som en 
sj,älvk1ar s•ak, att protestantismen 
eller reformationen är ,självända
mål. Men en negation kan ej va
ra självändamål. Reformationen 
hade vicl sin begynnelse intet an
nat mål än att reformera kyrkan, 
något som vid medeltidens slut 
var behövligt. . . . Jag menar nu, 
att clå reformationens verkliga än
clan1åil var att reformera, ej revol
tera, så kan protestantismen, ,som 
ej kan v,ara sj,älvända11nål, ej ha
va nåigon annan uppgift än att om 
möjligt göra sig själv öv,miflödig. 
En ärlig protestant bör glädjas, 
ju mera ihan finner anklagelserna 
mot moderkyrkan ej längre berät
'tigade och ju mera dessa ankla
gelser befinnas vara grundacle på 
misstag och missuppfattningar." 

s. 
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E n. v a r  

som är intresser<;:1d tör Credo och för dess :fra.rr,tid ombedjes 

va.rmt a.tt sfödja. tidskriften.. Det sker i första. ha.nd genom a.tt 

prenumerera. på. densa.mma. Och att verka för dess 

spridning i vida.ste kretsar. 

Sprid Credo ! 
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LITTERATURAN MÄLAN. 

Erik Brogren : Natten. Nutida mora
litet i tre akter. P. A. Norstedt & Söners 
förlag. 

I en morgontidning stod för någon tid 
sedan att läsa, det Erik Brogren debutera
de som dramatisk författare genom ut
givandet av det verk, vars titel läses här 
ovan. Detta är så till vida oriktigt, som 
han redan i sin förs,ta diktsamling "En 
ynglingasaga" (1901) har medtagit en dra
matisk dikt "I ,snön," skriven 1894, och 
i den andtra samlingen "Medusa och an
dra dikter" (1902) skådespelet "I dö
dens skug.g,a" skrivet 1895 och upp
fört för en del år sedan i landsorten. Des
sa dramer ha humlen form till skillnad 
från det nu utgivna, som är skrivet på 
prosa med en i andra akten inlagd ly
risk dikt. I "Natten" försättas vi till 
ett gods vid Mä1aren, vilket i generatio
ner tillhört en förnäm adlig släkt. Dess 
nuvarande ägarinna är en äldre dam, vars 
son, en svensk major, som tysk överste 
deltagit i kriget. På grund av vad han 
upplevat under de förfärligia krigsåren 
har han blivit både kroppsligen och and
ligen sjuk. Dagens ljus kan han icke för
draga, han stänger ln sig på sitt rum med 
nedfällda gardiner, och det elektriska 
ljuset tänt, och när han måste ut i dags
ljuset bär han svarta glasögon. För 
himlaljuset äro de rädda. säger han, "det
ta krigs människor'\ Men översten bär 
på en stor p ,e r s o n 1 i g skuld. Den 
franska familj hos villrnn han varit in
kvarterad blir genom honom upplöst och 
dess lycka pä ett fruktansvärt sätt 
krossad. - Vid dramats b örjan väntar 
överstens mor 1tvenne "krigsbarn", två 
franska flickor, till sitt @Ods och det vi
sar ,sig att dessa barn äro döttmr till 
överstens franska värdinna, vars hem han 
skövlat. Den äldsta av dessa flickor, en 
sextonårig ung dam, och överstens son 
fatta tycke för varandm, men samtidigt 
ingenkänner hon översten som elen vil
ken låtit skjuta hennes far. Den som 
ställer allt till rätta och även ger elen 
plågacle översten frid är en katolsk p a-

ter, barnens biktfader, som förövrigt just 
är elen, som placerat barnen i överstens 
hem. Denne präst är det som g-er oss 
dramats icleinnehåll. Han talar om krigets 
läxa och om cle lidanden det givtit, men 
ha:n hoppas "att vad mänskligheten nu 
upplevat" skall "föra elen till sin egen 
själ" och "lära den blodets innersta hem
lighet, försoningens och l�ärlekens, den 
enda vägen för syndare till freden och 
och guclsriket." Och till den ångrande 
översten säier han : "Ni är inte katolik, 
och j ag kal\. inte ge er absolution. Men 
som syndare i till · syndare kan j ag säga 
er, att Gucl"förlåter, och att ni får kän
na er förlåtJh ,oph förlåta er själv, då 
ni ångrar och gör bot." Till slut för 
han honom till det öppnade fönstret ocil 
visar honom den röda strimma i öster, 
som bådar soluppgången med de vackra 
orden : "Ser ni den röda strimman där ? 
Röd som blod, världskrigets blod. Så 
omvandla j ordens dunster solens o ch san
ningens ena, rena och vita ljus. Låt oss 
därför verka Hans verk, som sänt oss, 
meclan dagen är - natten kommer clå 
ingen kan verka. - Ocil se stjärnorna, 
som blekna i gryningen. B öra vi inte 
tacka Gucl att det finnes andra världar 
än vår lilla syndiga ? - Och då det här 
blir mörker och natt, se vi , dem desto 
kla,rare." - Jag har kanske citerat in�·c
ket. men det finnes så många ställen i 
boken som inbjuda därtill. - Vad de öv
riga personerna beträffar, äro de livfullt 
tecknade, särskilt vill j ag nämna elen sym
pat'iska fru Muur, en väl träffad läkare av 
liberal läggning samt den dråplige protes
tantiske kyrkoherden, politiskt tillhörande 
högern. De två sistnämndas politiska dis
lrnssioner i första akten äro synnerligen 
roliga. Ger sålunda boken ett nog så in
tressant bidrag till debatten om det poli
tiska "nutidsläget", är det dock först och 
främst frågorna om skuld ,och försoning 
som där behandlas på ett sätt som endast 
en skald av Erik Brogrens betydenhet kan 
det. 

E r i k W i m m e r s t r ö m. 



CREDOS 

Credo har i sin rymliga tornkammare 
också en 'hylla, som är reserverad för an
kommancle post från vänner· och bekanta. 
Vi meddela härunder ett resebrev, som en 
minnesgod Stocl,holmslmtolik· sänt till sin 
tacksamma tidning. Postgången är nyck
full och sen i dessa oroliga · tider. Men 
fastän denna hälsning från elen stora, vida 
världen först nu kan sändas vidare till 
Credos läsekrets, torde den likväl ej ha 
förlorat all aktualitet. Nu hoppas Credo 
få många lika trevliga skrivelser. Vår 
brevlåda har plats för mycket. 

Frankfurt am Main elen 7 mars 1920. 

KL 10 söndag f. m. i den :ärevör
diga · gamla Domen (på/börjad år 
870 ,och invigd år 1239 till elen hel. 
Bar1tolomeus) med uniderhart vack
ra glasmå:lnin,gar. Jag tog för 
giv,et, att protestanterna 1iksom i 
Sverige öv.er1tagit den g.amla cloID
ky.rkrun men fann till min g'lädj,e, 
att den ännu var katolsk. Hela 
koret var fyllt av barn, 300-400 
stycken, vilka efter 10-mässans 
slut avti,oppade, och där komJ1110 
till högmässam. kl. 11 lika må;nga 
barn och uppfyllde koret; mel
lan de bålda mä,ssorna en vig.se!. 
En foort men ljungande predikan 
av ,en vältalig. ung p1,äJst, som ville 
inpräinta hos föräldrarna, aitt de 
vid valet l)lä,si;a söndag måste rös
ta på 1Såiclana, som ville uppräJtt
hålla krisrtendomsunderv,ismng,en 
i slmlorna �om 1socialister eller ro
j alister, :det gjorde detsamma). 
"Se på det ,g,amla ikato1ska Frarnk
rilm, ;huru där ser ut, sedan man 
borttagit kristerrdomS'll;ndervisnin
gen i slm1orna! J,ag, Guds tjänare 
nedkallar förbanrnelse över varje 
far och mor, ,som ,ej i förista rum-
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met tänker på sina barns framtid 
och på det katolska TyskLands 
framgång." Det var ord och inga 
visor - - - En kyrk,otj äm.ar,e, 
ik1ä:dcl röd lång ·klädnad med svart 
bård ,och med en låm.g stav i han
den, gick 01niluing ,och upprätthöll 
m�dningen i elen stora Domen. Alla 
vol'O mycket tyista och andiä:ktiga; 
sång· med tysk text, vari alla del
togo, - - -

Paris elen 14 mars 1920. 
Högmässa i ,den fashionaJbla. Ma

deleine ·kyrkan. Deit är mitt i fas
tan, och ,det frapperade mig, att 
prästerna under levitmässan voro 
klädda i r.osa ·och korgosisarna i 
rött, de senare i röd 1åmg ro0lc ooh 
lustiga, korta vita västar. - Men 
det var ju söndagen "Lretare" ! -
Kyrkan fylld till sista pfats. Kor
g1ossarna sjung1a, ,stående i koret ; 
förtjusande unga, ljusa röster, här
liga pre1udier på orgeln. En all
v,arlig och ,striäng preidilrnn till de 
glada ,pariisiBlmrna över rämnet: 
"Det rfinrn,s ,en tid för att g1,åta och 
en tid för att clans,a. - - - Grru
ta, det ha vi 1gjort tillräckligt un
der ,cle ,sista fem åTen och 11111 tyc
foes tiden vara inrne för idan,sen, 
men - - vi11ken dans !" Sedan 
skildrrude prästen i målande 1ätt 
,satiriska ord dan:sens uppkomst 
änrda från den tid, ,då! konung Da
vid dansade framför arken: 
gmnla tiders' sirliga dan:ser, vilka 
han mJenrude vroro uppfyllda av po
•e:sii. "Va1sen skänkte oss Tyslk
lancl1, märk v:äl, vals med dubbelt 
W. "Sedan kommo menuett ooh 



polonäs. Så talade han om dRlllisen 
under foanska r,evolutiOTIJen, då 
kvinnorna dansade med b1odröda 
ros-etter om halJS.en för att fir,a gu.l
jr0tinen. Men allt ,detta är ju  bara 
,oskyldiga ba1inlekar mot dien mo
därna tangon, foxtrot ,etc., efter
apning,ar från negrer och apacher. 
I dessa s-enare darnser krnnde han 
1endast finna "kubismeThS poesi", 
Det katolska präisterska1Jet i Paris 
har föi·bjuJdit dessa danser och 
rönt ett allvarligt motstånd, i syn
ner:het foån mödrarna, vilikia vilja 
p_a sina döttrar ut i världen. Han 
slutade med ett allvarligt "lydnad 
mot Ky,rkan,' som endast ai,betar 
påi att upprätthålla moralen." - -

Under mässan upptogs flera 
kollekter, fyra: till fem ,stycken, 
till kyrkan, för olika sjukhus etc. 
Och fö1,st skulle man betala för 
stolarna. En grant klädd vwktmäs� 

· tare i marskalk,shatt och meid st.av 
gick förut och utropade, villrn kol
lekterna vor-0, och da,mer kommo 
efter .med håvar. Det var at-t be
tala i ett. - - - Men så är ju 
också Kyrkan i Frankrike helt och 
hållet 1hänvti81ad till den enskilda 
katolilmns offervillighet. 
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London den 21 mars 1920. 

Hy,de Pa1�k, Rotten Row, vid 5-
1 iden på eftermiddagen. - - -

Mitt i parken är en stor folksam
ling. Jag närmar mig för att höra, 
vad som står på, troende att det 
rör sig om politik. Nej, i mitten 
står en sympatisk ung man i ka
vajkosty;m och gestikulemr - -
- Jag hör · owlen: "S-0m Fadern 
har sänt mig, s:å sänder ja,g eder -
- - detta är Kristi egna ord, 
som iham riktat till sin Kyrka, iden 
katolska ;E(yrfoan, till vi1lrnn vi alla 
måste h�ra." - - - Invänldnin
gar frå1�; jmbliilrnn. Han hejdar 
sig för a;H· bemöta dem en och en 
i 8änder'.1 

Jag , !blev v,erkligen angenämt 
överraskaid. Det g'ör gott för en 
stackars ,sv,ensik katolik (hemma 
föraktad och näsfan ansedd för 
mindre vetande) att här i "värl
dens hjärta", mitt på en öppen 
pla:ts få höra såidana ord. 

Dem sänder jag också! vidare 
med mån,ga hälsningar till Ore<l_l{)s 
alla vänner·. 

D a g m a, r A cl a m s-R a y. 

FRÅN DET KYRKLIGA LIVET. 
Den 28 April avslutade vår 

högv. Biskop sin sedvanliga re
sa till landets ,spridda katoliker 
med en hög·tidlig gu,dstjänst för 
ett 60-ta:l Wienbarn i Häl,sing
borg. Till Biskopens förfogande 
hade myndigheterna med stöl'8ta 
tillmötesgående ställt elen v.ackra, 
om en gotiisk kyrka påminnande 
Stenbockssalen på rådhuset. Av 
kärleksfulla händer restes ett vac
kert altare med en av fru Gisela 
Trapp målaid vacker altartavla fö
reställande den hel. J ung;frun 
med det gudomliga barnet. Bis
kop,en talade varmhjärtade ord 
till de små främlingarne i högan 
Nord över texten: "Behåll det du 
haver, att ingen må ta,ga din kro-

na. - V ar ti,ofast intill döden och 
jag· ,skall giva dig livets krona." 
- Även till de talrikt närvarande 
fosterföräldrarna talade Biskopen 
allvarets ord, påminnande dem om 
dera,s st01·a ans,var för dessa bar
nasjälar och tackade dem för de
ra,s godhet mot de små. Den hög
tidliga akten gjorde på alla när
varande ett oförgätligt intryck. 

(Efter H.-borgs-Posten.) 

I Gnesta höll ipa,si;or S. Nord
mar,k Annandag· Pingst en b.ög,tid
lig· gucLstj änst för krigsharnen 
kån de kringliggand'e godsen. Den 
heliga mässan med tysk predikan 
för barnen höHs i det vackra tings
huset, var,s stora domsal med stör· 



sta tillmötesgående ställts till vårt 
förfogande. De flesta. av barnen 
ging-o till bikt och h. Kommunion 
och gjorde genom ,sin fromhet och 
andakt ett gott intryck på de när
varande fosterföräldrarna oc;h de 
av samhällets persuner, sv:m be
mödat sig akt ordna allt för guds
tjänsten. Barnens ,synbarliga gläd
je och tacksamhet var för dem sä
kerligen elen bästa lönen. 

(S. N.) 

Kristi Himmelsfärdsdag medde
lade Hans Högvördighet Bi�ko
pen under stort cleltai?;ande från 
våra församlingars sida i bis
kopskyrlmn på Söder Bekräftel
sens h. Sakrament åt ·årets natt
vardsungclom och några äldre. 

Ti,sdagen den 25 Maj ägde en 
enkel men gripande ·sorgeakt 
rum i kryptan vid St. Eriks kyr
lm, -då de j ordiska kvarlevorna av 
ett av våra Wienbarn i Stock
holm vigdes till den sista vilan. 
Luzia Posich-Maday, som avlidit 
den 18 Maj vid 9 års ålder, följdes 
på sis,ta färden av ovanligt många 
sörjande och delt.agande. Eskorte
rad av flickscouter bars kistan, ef
ter vilken p1�ästen o ch :k:,orgossar
na följde, genom den i härligaste 
grönslm stående trädgå11den. I 
gravkoret förrättaide p81stor S. 
N 01�d'mark bisättnings,akten och 
riktade :På ty,ska nrugra tröstens 
ord till de djupt brutna föräldrar
na och fosterförä1drarna, som så 
troget vårdat den lill,a under hen
nes långa sjukdom. En barnkör 
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av våra svenska barn vid St. Eriks 
slmla och de där ,studerande 
Wienbarnen bragte i ,sång den döda 
en sista hälsning. - Gieinom Röda 
Korsets viälvilja föres den döda 
till ·wien för att där jordfästas i 
fädernejorden. R. I. P. 

(Br . .roll . )  

Den helige Eriks fest högtidlig
hölls Tisdagen den 18 Maj i St. 
E1iks kyrka med en högtidlig he
lig mrussa, varvid skolans barn 
ut.förde sång från org·elläkt,aren. 
Efter 111.ä,ssan lästes en bön till 
den helige Erik för Sveriges folk 
och l and. 

Vi voro ett tiotal Stockholms
katolik.er, som senare på clag·en 
företogo ,sedvanlig piLgr,irnsfärd 
till U p.psala för att i domkyrkan 
hålla anda.fot vid St. Eriks relik
skrin och där nedlägga en ilu·ans. 

Då vi inträtt i kyrkan och i .sam
lad trupp sakta närmade oss hög
altai�et, började av någon anled
ning domens kl,ockor rringa - en 
för oss oväntad välkoms,iJhäls
ning. Sedan kransen - en lager
krans med hand i de påvlig.a fär
gerna - blivit nedlagd, förrätta
de vi knäböjande bön - i närvaro 
av en stor ,g,rupp utomstående, 
som i annat syfäe infunnit sig och 
som med tyst och andakitsfullt in
tresse följ-de våra förehavan:dien. 

Efter fulLborcla:t värv clr.ö:icle vi 
ännu en stund' kv,ar, -gripna av 
dagens och templets säregna stäm
ning. 

UR FÖRENINGSLIVET. 

Ynglingaföreningen S :t Eriks Gille fira
de söndagen elen 9 maj sin vårfest i skol
lokalen Götg-atan 46. Salen var fylld av 
en talrik publiK, som båcle syn- och hör
barligen vänligt uppskattade programmets 
olika avdelningar. Detta bjöd också bå
de på cleklamation, ·1iolinsolo och förevis
ning av ett vaxkabinett med roliga typer 

ur andarnas värld. Aftonens clou utgj or
des av en enaktare, "Vargarna" av K. A: 
Melin, förtjänstfullt framförd av tvenne 
unga dilettanter. Även söndagen elen 16 
gavs föreställningen, denna gång till för
mån för Credo. 

Broder Johannes. 
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JU N I  

1 .  Tisdag. Ferialclag. 
2. Onsdag. St. Marcellinus och Petrus. 

Martyrer. 
3. Torsdag. Kristi Lekamens fest. 
4. Fredag. Dag iliom oktaven av Kristi 

18: Fredag. St. Marcus och Marcellianus. 

19. 
20. 

Martyrer. 
Lörclag. St. Juliana cle Falconeris. 
Söncla!J. Fjärde efter Pingst. 

Lek. fest. (Jesu hjärtas fredag.)  21. i\Iånclag. St. Aloysius Gonzaga. Be
kännare. 5. Lördag. Dag inom oldaven av Kristi 

Lek. _fest. 22. 
6. Söndagen inom oktaven. (I högm. 23. 

Tisclag. St. Paulinus. B isk. Belc 
Onsclag. Vigildag till Johannes Dö

parens fest. Kristi Lekamens fest.) 
7 - 9. Dagar inom Oktaven. 

10. Tor,sdag. Oktavdagen av Kristi 
kamens fest. 

11.  Fredag. Jesu heliga hjärtas fest. 
12. Lördag. St. Eskil. Martyr. 
13. Söndag. Tredje efter Pingst .. 
14. Måndag. St. Basilius Magnus. 

Bek. Kyrlrnlärare. 
15. Tisdag. St. Vitus ooh Moclestus. 

tyrer. 
16. Onsdag. Ferialclag. 
17. Torsdag. Ferialdag. 

Le-

Bisk. 

Mar-

Ifristi Lelmmens fest, (Helga Lekamens 
dag ) .  Kyrkan firar med stor högtidlig
het elen heliga Nattvarclens instiftelse 
på torsdagen efter Trefaldighetssöndagen 
i stället för på Skärtorsclagen, då faste
ticlens allvar och tanken på Frälsarens 
liclancle ooh clöcl hindrar henne att visa sin 
glädje ooh taoksamhet. Festen infördes 
först som årlig fes,t i stiftet Liittioh av 
elen fromme biskop Ro"liert i anledning av 
de uppenbarelser, som elen heliga nun
nan Juliana från Liittich erl1ållit (1246) .  
Påven Urban I V  förordnade 1264 denna 
"högtids· förande inom hela Kyrkan, vil
ket stadfästes av Clemens V på kyrlrnmö
tet . i Vienne 1311. Processioner · anstäl
las vid denna 1"est till offentlig bekännel
se av Kyrkans tro på Kristi närvaro i Al
tarets heliga sakrament samt till tack
sägelse för cless instiftelse och till und
fående av Gucls välsignelse över land och 
folk och slutligen till gottgörelse av elen 
vanvörclnacl, som lJlir Kristus till del i 
detta hans kärleks sakrament. Mässans 
epistel handlar om dess instiftelse och 
evangeliet lJehancllar Kristi närvaro cläri 
ooh elen värdiga kommunionens verlmin
gar. (1 . . Cor. H :  23- 29. Joh. 6. 56-59) .  

·Mässböner, hymner och sånger vid denna 
fest härstamma från elen hel. Tomas av 
Aquin, Sakramentets stora lovsångare. 
Vid processionen sjunges vicl fyra altare 
början av cle fyra evangelierna för att an-

2!1. 

25. 

26. 

27. 
28. 
29. 

30. 

Torsdag. (Midsommardagen . )  St. Jo
hannes Döparen. 

Fredag. St. Guilelmus. AlJbot. (St. 
David. ·  AlJlrnt.) 

Lördag. St. ,Johannes och P aulus. 
Martyrer. 

Sönda!J. Femte efter Pinnst. 
Måndag. Vigilclag·. St. Leo II, påve. 
Tisdag·. St. Petrus och Paulus. 

Apostlafurstar. 
Onsdag. Den hel. Apost. Pauli åmin

nelse. 

tycla, att alla människor från jordens alla 
riktningar äro kallade till Kristi Kyrka, 
clels även för att antyda att alla fyra evan
gelisterna hava intygat att Gucls San bli
vit människa för att återlösa oss ocih att 
Han är det sanna himlabrödet till vär 
själs näring ocl1 evigt liv. 

Den heline Eskil. Södermanlands apos
tel, den förste biskopen i Strängnäs, till 
börden engelsman, predikade "Nordanskog" 
(landet norr om Tiveden och Kolmården) 
under konung Inge l'\tenkilsson. När den
ne fördrivits ooh Blotsven fått makten 
blev Eskil av cle mot elen helige mannens 
iver förbittrade hedningarna på konungens 
befallning stenad till clörJ.s den 12 Juni 
1080. Han lJegrovs av de kristna på elen 
plats där Eskilstuna sedan växte upp. 
Minnet av cl.  h.  Eskils skrinläggning där
städes i Johanniterklosteret (Translatio) 
firas årligen av Kyrkan d. 6 okt. 

Den helige David. Västmanlands apostel, 
engelsman, en av den :hiel. Sigfrids mecl
hj älpare, tillhörde troligen oluniacensernas 
orden ooh lär ha byggt Munketorps kyrka. 
Verkade i Västmanland i 60 år. Dog den 
30 Dec. 1082. Utmärkte sig särskilt ge
nom stor fromhet oCJh människokärlek. 
Hans 1,varlevor förvamdes i Munktorps 
kyrka ämla till Johan III :s tid, men lära då 
hava rreclgrävts i hemlighet av den luther
s1'e prästen, clå konungen fordrade deras 
återställande till katolikerna. 

Linkc.Jn B!,oms Boktr., Stockiholm 19:20 
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KYR KLIG KALE N D E R  
J U LI 

1. Torsdag. Jesu dyrbara blod. 
2. Fredag. Maria besök. (Jesu hjärtas 

fredag. )  
3 .  Lördag. Alla lheli@a romerska på

vars åminne1se. 
4. Söndag . .  Sjätte efter Pingst. (I hög

mässan : St. Petrus o. Paulus.) 
5. Måndag. St. Antonius. M. Zaccari-a. 
6. Tisdag. Oktavdagen St. Petr. och 

Paulus. 
7. Onsdag. St. Gyrillus och Methodius 

Bisk. B ekännare. 
8. Torsdag. St. Elisabeth av Portugal 

drottning, änka. 
9. Fredag. Ferialdag. I 

10. Lördag,. Sju heliga bröder samt St. 
Rufina och Secunda -,Martyrer. 

11. Söndag. Sjunde efter Pingst. 
12. Måndag. Sverges skyddshelgons 

åminnelse. 
13. Tisdag. St. Anacletus. Påve. Martyr. 
14. Onsdag. St. Bonaventura. Bisk. och 

Kyrko lärare. 

15. Torsdag. St. :r;>avid. Abbot. 
16. Fredag. St. Maria de Monte Garmelo. 
17. Lördag. St. Alexus. Bekännare. 
18. Söndag. Åttonde efter Pingst. 
19. Måndag. St. Vincens av Paolo. 
20. Tisdag. St. Hieronymus. Aemilianus 

Bekännare. 
21. Onsdag. St. Praxedes. Jungfru. 

. 22. Torsdag. St. Maria Magdalena. Botgör. 
23. Fredag. St. Appollinaris. Bisk. Bek. 

(St. Birgittas dödsdag. ) 
24. Lördag. Vigildag till St. Jakobus fest. 
25. Söndag. St. Jakobus. Apostel. 
26. Måndag. St. Anna, Den ihel. Jung-

fruns moder. 
27. Tisdag. St. Pantaleon. Martyr. 
28. Onsdag. St. Botvid. Martyr. 
29. Torsdag. St. Olof. Konung och Mar

tyr. 
30. Fredag. St. Abdon' och Sennen. Mar

tyrer. 
31. Lördag. St. Helena. Änka. (St. Ig

natius de Loy,ola.) 

KYR KL IGA KU N GO R ELSER .  

ST. ERmS KYRKA. 

Kristi Lekamens fest den 6 Juni kl. 11 
f. m. Predikan, Sakramentsprocession och 
högmässa. 

Fredagen den 11 Juni. Jesu heliga hjär
ta,s fest. Högtidlig mässa kl. 8 f. m. 

l\lidsommardagen. Stilla mässa kl. 8 f. m. 
Högmässan inställes. 

Under sommarmånaderna läses i St. 
Eriks kyrka den stilla mässan kl. 8 f. m. 
på såväl vardag som söndag. 

Fredagen den 2 Juli kl. 1/2 8 e. m. Ro
senkransandakt med betraktelse för med
lemmarna i Helga Lekamens Gille. 

S:ta EUGENIA K.YRKA, 

Söndngen den 6 Juni. Kristi Lekamens 
fest : kl. 11 f. m. predikan, procession 
och högmässa. 

Fredagen den 11 Juni Jesu heliga hjär
tas fest. · Högtidlig mässa kl. 8 f. m. 

l\lidsommardagen. Stilla mässa kl. 9 
f. m. Högmässan inställes. 

Den hel. mässan kl. 10 f. m. på Sönda
garna för Wienbarnen inställes under 
sommarmånaderna. 

HELGA LEKAJ\IENS GILLE. 

"Kommunionmening : Juni. Vår ung
dom och renhetens dygd. Juli . Större 
andakt till Jesu heliga hjärta. 

Gåvor. till lindrandet av nöden i Österrike (särskilt för 
kloster och ordenssystrar, som ägna sig åt barnens och de 
sjukas vård) mottagas med taeksamhet av 

Pastor Sven Nordmark, Götgatan 46. 
Redovisning kommer att lämnas i denp.a tidning. 

Transport : kr. 60. Ytterligare mott aget : A. G. 10 kr. Syster 15 kr. Fru 
A-n. 3 kr. E. S. 10 kr. Summa 98 kr. 



f\ .-EJ. Df\V ID  f\NDE-RSEN & CoMP. 

RIKS 43 10 

KGL. HOf JUVElERF\RE" 

4 fREDSGF\TF\N 

f\LLM; 71 87 

--, 

V Å S T E R M A L M S  
B EG RAVN I N GSBYRÅ 

"Utsikten frå.n Credos 

torn är vid." 

E. SCH EN HOLM 

1 FLE M ! NGGATAN 1 
STOCKH OLM 

Riks Tel, 7 34 ALLM. Tel. 7 34 

Ombesörjer allt som hör till begravningar 
fort och bill igt 

Genom Credos Förlag kan erhållas : 

Tag en vy tr6n dess finna.r 

men dessförinna.n 

Köp en kamera hos 

Corrnerys 
Drottninggatan 32. 

S T O C K H O L M  

Aftna.r vi d Geneves Jon 
Grunddrag till en enhetlig världsäskädning 

av 

PROFESSOR 1'1. l\lORA\\\SKI 
Pris k1•. 9 :  -. 

"- - en bland de värdefullaste och 
gedignaste böcker i vär tid - - förtjänar 
att fä den vidsträcktaste spridning - -
den skall bliva för sanningssökande själar 
en god hjälp, en säker vägledning till den 
rätta världsäskädningen." 

L 
(Pastor J, van Gijsel i Credo.) 

_J ----------------

Lin kol n Bloms Bol!;tryckerl, Stockholm i920. 


