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BISKOPSORD AV ALBERTUS BITTER. 
Genom Brev av den 23 maj detta 

år har det behagat vår helige fader, 
påven Leo XIII, att kalla mig till 
det biskopliga ämbetets värdighet 
genom att utnämna mig till titulär
biskop av Doliche i Syrien. I dag1, 

då vi fira ·en fest av vår kära him
melska modei·, har denna kallelse 
och utnämning från :kyrkans över
ste herde bekräftats och fulländats 
genom den rättmätig� biskopsvig
ningen, som blivit mig meddelad av 
den högvördigste biskopen av Osna
briick, biträdd av biskopen i, Miin
ster och Danmarks apostoliske vi
karie, biskopen av Anastasiopo
lis . . . Som Herrens vigde tjänare 
vill jag icke mer veta något annat 
bland faifä än Jesus Kristus och 
honom korsfäst (1 Kor. 2: 2) och 
icke berömma mig i något annat än 
i vår Herres, .T esu Kristi, kors ( Gal. 
6: 14). För att alltjämt påminna 
mig härom, har jag fagit till val
språfo för mitt biskopliga vapen diet 
trösterika ordet: Per crucem ad iu
cem, genom korsets mörker och li
dande till härlighetens ljus ... Mitt 
mod förhöjes genom tanken på de 
store, helige biskopar, som här i 
landet före mig arbetat, stridit och 
lidit, genom tanken på män, sådlana 
som Ansgarius, Eskil. Sigfrid, Hen
rik, Brynolf och så många andre ka
tolske biskopar, villrns namn äro 
skrivna i livets bok och vars brag
der fortleva i vårt tacksamma min
ne; dessa och särskilt min omedel
baiie företrädare i det biskopliga 
ämbetet, salig biskop Studach, äro 
mina förebilder och förespråkare 
vid Guds tron. 

... » Med förenade krafter I» borde 
vara alla församlingsmedlemmars 
valspråk. och detta så mycket hell
r,e, som vi här i landet leva spridda 
bland folk, som icke dela ,,år reli
giösa övertygelse, och under förhål
landen, soml göra denna endräkt till 
ett livsvillkor för de enskilda för
samlingarnas lugna bestånd ·och 
framtida utveckling. 

Ur, Herdebrev av den 24 
september 1893. 

Den, som därför visar sig indif
ferent eller likgiltig gent emot den 
gudomliga uppenbarelsens sannin
gar' och den kärfoksfulla anordning, 
Fadern i himmelen träffat, eller 
lättsinnigt icke hör på och ringaktar 
dem, gör sig saker till uppvesning 
mot Guds oändliga majestät, upp
säger Herren· Gud den skyldiga lyd
naidien och sätter sitt eget förblinda
de människoförstånd över Guds 
gudomliga vishet. 

Ur Herdebrev av den 9 
februari 1896. 

Hediren ,edra föräldrar! Dessa m"d 
riktar även jag till eder, kära barn, 
och till alla kristliga ynglingar och 
jungfrur. Bekämpen motsägelsens 
och rättshaveriets anda, som så lätt 
insmyger sig i barnahjärtat . . . 

... Ett ofördärvat hjärta känner 
ju knappast något skamligare, nå
got mera onaturligt än kränkning 
av det .av natur,en ordnade och av 
Skaparen helgade förhållandet mel
lan barn och föräldrar. »Skilj sol
strålen från so lien », säger en helig 
kyrkolärare, »och solstrålen skall 
icke mera lysa; avstäng ifrån käl
lan bäcken, och den skall icke mera 
vattna dalen; a vhugg grenen från 
trädet, och den skall förtorkas; 
skilj en lem från kroppen, och lem
men skall dö; röva från barnets 
hjärta vördnaden för föräldrarna, 
och det är icke mera ett barn, en 
son, en' dotter.» 

Ur Herdebrev på den Heli
ga Familjens högtidsdag 1902. 

Efter Kristi föredöme skola vi 
därför framför allt trog,et och an
däktigt förrätta våra dagliga böner. 
Den dag, då du försun1mar din mor
gonbön, av'sägei' du dig till en viss 
grad himmelens ,,älsignelse för' ditt 
dag:svei'k. 1 • Slutar d11 dagen utan 
aftonbön, ·sätter du dig så att säga 
i motsats till din Frälsare, som un
der sitt jordiska liv ofta genomva
kade nätterna i bön. 

Ur Herdebrev av den 9 
februari 1908." 
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Om därför kyrkan uppfostrar oss 
till återhållsamhet och självtukt, 
om hon tillhåller oss i den heliga 
fastetiden att me1' än annars öva oss 
i dessa dygder, så är hon icke kul
turfientlig, tvärtom, hon lär oss den 
högsta kultur. Eller kan det fin� 
nas en högre ooh värdiefullade kul
tur än den, som åstadkommer and
lig och sedlig ordning inom vårt 
eget själsliv? Där denna bildning 
h'ärskai', där köttet är underkastat 
anden och anden Gud, där hela 
människan i tro och kärlek är för .. 
enad med Gud, där finns sann och 
äkta bildning, icke en ,ensidig för
ståndsodling, som kan läras i sko
lor, icke en yttre dressyr, som/ kan 
bibringas genom världslig uppfost
ran, utan en sann själens och hjär
tats adel, vunnen genom ständig 
självuppfostran til� allt skönt, gott 
och ädelt och befruktad genom bö
nens dagg och nådens solglans. 

Ur Herdebrev av den 2 
februari 1909. 

Nya strider, mina älskade, hava 
i våra tider uppstått, striden mel
lan den gamla kristna och en ny 
halv hednisk världsåskådning; nya 
faror hota de troendes andliga liv. 
Å nyo hava därföi' väktarna på 
Sions murar, å nyo hava, Leo XIU 
och Pius X höjt sina röster för att 
hänvisa till det bästa vapnet i <lien 
heliga striden, till det . starkaste 
skyddsmedlet mot den lurande fa
ran. Universalmedlet mot det on
da, säga de, är för alla troende den 
heliga kommunionens flitiga, ofta 
upprepade anammande. 

Ur Herdebrev av den 2 
februari 1911. 

... Ja, omsorgen om själarna· är 
ett socialt arbete. DRn som sliter 
folket f1;ån sina herdar, begår e.tt 
samhälleligt 1nidingsdåd . . . Katol
'*a kyrkans: prästerskap. har : städ
se' uppfostrat sina medlemmar till 
lydnad mot överheten. Varkei;i äm
betsmannaståndet eller militärstån
det förföljes därför av våra dagars 
anarkister med ett så blint hat som 
katolska kyrkans prästerskap. 

Ur Herdebrev av elen 15 
januari 1913. 

I: 

Arbete och kärlek till Gud - där, 
varest dessa två funnit varandra 
och för livet slutit förbund med 
varandra, varest en m1betare re
gelbundet börjar sitt dagsverk med 
ett ur hjärtats djup kommande: 
»Allt, o Fader, till din ära», och i 
samma mening förrättar detsam
ma, där blir verkligen arbetet upp
höjt och förädlat i sitt innersta vä
sen. Där är det ick,e mer tvångs
arbete, där är människan icke mer 
en maskin, icke längre .en kugge i 
industriens stora hjul, utan en fri, 
självständig personl!ighet i den All
rahögstes tjänst, i ett barns förhål
lande till honom,, icke i en tjänares. 
Då betyder arbetets beskaffenhet 
ingenting mer. Kärleken allena 
bestämmer dess väsen och dess vär
de. Kroppsaubetet står icke lägre 
än själsa-rbete, blott det är förädlat 
genom kärleken till Gud. 

Ur Herdebrev av den 25 
januari 1917. 

Enligt vår helige Fader Berie
dikt XV:s ord är det i folkens. av
fall från Kristus, som vi ha att söka 
den verkliga orsaken till detta för
skräcklriga krig. Var det inte män
niskornas egen skuld, var det ej de
ras vinningslystnad och erövrings
begär, som framkaUade världsbran
den? Emedan i det kristna Euro
pa stora skaroi' i otro och sinnlig
het hade vänt sin Skapare ryggen, 
därför ville Gud till straff tukta 
de•in med krigets gissel. 

Ur Herdebrev· av den 18 
januari 1918. 

För familjen skall söndagen vara 
en sannl soldag. Har du aldrig märkt 
huru en husfader, som hela veckan 
av sitt arbete tvingas att leva ski1d 
från d'e sina, kan gå och längta ef
ter söndagen? Hur ly<::klig är han 
ej, då han tänker: »I morgon kan 
jag hela dagen vara i stillhet och ro 
med de mina.)> Se, då söndagen lik 
en givmild konung vandrar genom 
landet med sina skänker, kastar 
han de skönaste klenoderna till den 
kristna familjen ... 

. - Liv,et är kort, snart skall klockan 
för sista gången tala till dig. Och 
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så skaU hon kalla dig till en annan 
sabbatsro, så skall hon inbjuda dig 
till en annan söndag. Har du då 
använt dina söndaga,r väl, har d'u 
alltid troget helgat dem, så skall din 
sista stora vilodag varda uppfylld 
med jubel. Då skall den eviga sab
batsrons förklarade fröjd stråla över 
ditt ansikte, då din sista timma sla,
git. Som din söndag var, skall ock 
din dödsdag varda. 

Ur Herdebrev av den 28 
januari 1920. 

.Ja, må ropet på alla sidor skalla 
än så högt: »Kyrkan måste refor
mera och ändra sina gamla dogmer I 
Hon måste försonas med den mo
derna tidsandan, ombildas efter det 
andliga nutidslägets krav!» Oss kan 
allt detta ropande icke förvilla. Ty 
vi veta: »En annan grund kan in
gen 'lägga ä,n den, ,som är Kristus 
Jesus» (1 Kor. 3 :  12) och den som 
Kristi heliga händer själva hava 
lagt. .. . 

Denna varning för skadlig läs,
ning är just i vår tid nödvändigare 
än någonsin förut. Ju oftare den 
kristna livsidealens rena bild för
dunklas i den världsliga litteratu
ren, desto betydelsefullare blir Kyr
kans varning för lättsinnigt nju
tande av dylik kost. 

Ur Herdebrev av den 12 
januari 1921. 

Man vågar här utan samvete i 
allmänt spridda och flitigt använ
da läroböcker påstå, att den ro
mersk katolska kyrkan, det äldsta 

och största kristna kyrkosamfundet, 
tillåtit och tillåter, uppmuntrat och 
uppmuntrar en helgon- och bild
dyrkan, som måste stämplas som 
det grövsta avguderi, det avskyvär
daste brott. Man försäkrar utan 
att blinka, att samma kyrka be
handlat syndaförlåtelse som en han
delsvara, att den kyrka, som med 
oräkneliga offer också bragte den 
kristna tron till vårt land, skulle 
tolerera ,en moral, som försvarade 
grundsatsen: ändamålet helgar med
len, och lärde människorna att 
handla mot sina samveten. Huru
upphetsande och hatingivande må
stel icke dylika påståenden verka på 
det känsliga barnasinnet! Med vil
ken avsky måste icl(e varje rätt
tänkande människa vända sig bort 
från ett kristet samfund, som kan 
tänka och handla sålunda! Kan 
man ens finna ord nog starka för att 
uttrycka hur djupt det har sjunkit, 
hlll' helt det har svikit sin höga upp
gift? 

Ur Inlaga till Kungl. Skol
överstyrelsen av den 18 okto
ber 1921. 

Människans liv är en korsväg 
med många stationer; men förr eller 
senare kommer den - vår sista sta
tion. Då skola vi alla tacka vår 
Frälsare, emedan han har värdi
gats låta oss gå vid sin sida på hans 
korsväg och vår botväg och dela 
smärta och lidande med honom. 

Ur Herdehrev av den l'.! 
februari 1922. 

I, 

Biskop Bitters, vapen. 
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ETT GRUNDLÄGGANDE EPISKOPAT. 
Sål har den likväl kommit - den 

dag som gör det snara avskedet till 
visshet. Vår vördade Biskop kan 
ej längre bära sitt ämbetes tunga 
börda. Det är redan över ett år se
dan, som han hos den Helige Fa
dern . anhöll om att' bliva befriad 
från densamma. Fastän vi sålun
da länge haft tillfälle att sätta oss 
in i denna stora förändring,, känns 
det likvälsom ell) ny smärta, när vi 
ställas inför den obönhörliga verk
ligheten: Biskopen skall snart läm
na oss. 

Vi vilja emellertid lägga rent per-
sonliga känslor och betraktelser åt 
sidan som s'ig bör; vid. en historisk 
händelse av allmänt intresse och 
ddupt ingripande betydelse och sö
ka klargöra för oss innebörden i 
det som har hänt .. Det är 'en lång 
och händelserik tid som Biskop Al
bertus Bitter varit den högste leda
ren för det katolska arbetet i Sverige 
- 1iedan '1886 blev han utnämnd 
till apostolisk vikarie. 
· Dock kunna denna tids- skiftande 

händelser och handlingar utan allt
för stor förenkling sammanföras 
under dren gemensamma rubriken: 
Ett g1'1mdläggande episkopat. 

När grunden lägges till en ny 
byggnad, är det ett · lika betydelse
fullt som oskenbart arbete som ut
föres. Ju högre den skall resa sig 
mot himlen, desto djupare ned i 
marken måste grunden läggas. Det 
går sålunda1 en lång tid i byggna
dens historia, då varken själva 
byggnadsairbetet eller dess resultat 
uppmärksammas utåt, fastän eld är 
den viktigaste delen av hela arbe
tet, som under denna tid bringas 
till fulländning. Ett sådant katolskt 
grundläggningsa'i·bete på skilda om
råden har Biskop Bitter utfört un-· 
der c!Je betydelsefulla år, då han 
stått som styresman för det aposto
liska vikariatet Sverige. · · 

Bland d'e yttre,, påtagligare resul
taten av vår Biskops outtröttliga 
verksamhet finns det nog intet, som 
är honom ldicrare än Sankt Eriks 

Kyrka i Stockholm. Ända tills 
Elisabethsystrarna i början av 1870-
talet började sitt arbete i Biskops
huset på Södermalm, ägde Stock
holm endast ett katolskt gudstjänst
hus: Sankta Eugeniakyrkan vid 
Norra Smedjegatan. Nu ini·ättades 
emellertid ett kapell i den histori
ska byggnaden: Götg,atan 46, men 
detta blev med åren alltför trångt 
och otilllfredsställande för Söder
katolikernas behov. Redan de för
sta åren av Biskop Bitters vikarie
tid företog han varje år en utländsk 
resa för att insamlai medel tiH ett 
nytt kyrkobygge. Den 7 oktober 
1890 togs det första spadtaget för 
det nya kyrkobygget, den 31 
mars 1891 kunde grundstenen läg
gas till Sankt Eriks Biskopskyrka, 
och redan samma dag reste den 
energiske unge vikarien fill Paris 
för att där väcka intresse och er
hålla hjälp til'l arbetets fortsättan
de. Icke ens: en katolik med god 
kännedom om det kyrkliga livet kan 
göra sig en föreställning om alla de 
små och stora ting, som behövas 
för en kyrkas fullständiga utrust
ning. Biskop Bitter har rikligen 
fått erfara detta under de år som 
hans nya kära kyrka byggdes och 
dess rika inventarium, bilder, pa11a
menter, kyrkoutensilier, från de 
mest skilda håll in�amlades. Ty 
dem outtröttlige kyrkobyggaren för
stod också att väcka andras verk
samma intresse för de uppgifter 
han arbetade för. 

Sålunda skänktes kyrkans tornur 
av Biskopens äldste broder, gods
ägare Heinrich Bitter i Posen. Kyrk
klockorna voro en gåva av fru von 
KoudJriaffsky. Ett av de vackra 

' glasfönstren i koret donerades av 
markis Lagergren . på Tyresö, de 
b;\da· andra av. trenne' bekanta in
dustrimän tiHhörande Stockholms 
församling, direktörerna Sellman, 
Heiss och Dölling, . Det stora rosett
fönstret över orgeln skänktes av 
doktor och doktorinnan Josef Mul
ler. Den för alla gr�nar av den 



kyrkliga verksamheten så infresse
rade professorskan D. Åberg stäl1-
de om att deni nyru kyrkan fick fina 
mattor och bekostade dessutom bi
skopsstolen med tillhörande bön
paU och baldakin. De ståtliga al
tarstakarna av brons äro en gåva av 
biskopens syskon ; dessutom done
raldes fyra ljusstakar av disponent 
Erik Aitdersson. Greven och gre
vinnan Spane på Kron!Ovall bidro
go till .det nya gudshusets utrust
ning m:ed :ett dyrbart ciborium. En 
härlig monstrans skänktes av fru 
Anna Wallenberg, född von Sydo'.w. 
Paramenter insamlades från de mest 
olika håll. En mitra av äkta guld 
fick Biskopen som present av da
mer i Paris, en annan av de gråa 
systrarnas kongregation. Vid Leo 
XIII :s femtioårsjubileum som· präst 
sändes en samling kyrkliga skru
dar som gåva till Stockholm från 
Rom. Även Gustaf IV Adolfs, ätt
ling i rakt nedstigande led, den 
fromma drottning Carola av Sach
sen, ihågkom Sveriges katolska bi� 
skopskyrka med dyrbara gåvor. Så
lunda har den nya kyrkan blivit 
uppbyggd,  fulländad och inredd ge
nom samverkan av skilda krafter, 
som enats av en hänförd och offer
glad vilja. Sveriges unge apostoli
ske vikarie besatt som få förmågan 
att stimulera intresset och offervil
jan hos andra för sina grundläggan
de företag. Själv offrade naturligt
vis Biskopen lejonparten av Sankt 
Eriks nya helgedoms omkostnader. 
Korsvägen Ii�csom de stora statyer
na av Jesu Hjärta (från Miinster ) 
och av den heliga Jungfrun och 
Sanikt Josef ( från Paris ) ära gåvor 
från honom personligen. Likaså är 
själva kyrkans byggande möjlig
gjort till' största delen tack vare 
hans storslagna offervillighet. De 
summor, som han under årens lopp 
offrat för det katolska arbetet i 
Sverige, överstiga betydligt den hal
va millionen. Så fick den ivrige 
kyrkobyggaren också glädjen att 
själv inviga den nya, efter så myc
ket arbete fulländade helgedomen 
den 9 oktob\'!,r 1892. Vigda kyrko-
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klockor kunde nu åter ringa Ange
lus i det moderna Stockholm efter 
närmare 400 års beklämmande tyst
nad. Biskopen hade förut för 
Oskar II 01ntalat sin avsikt att låta 
Erikskyrkans klockor ringa och 
haft glädjen att se denna framställ
ning mycket välvilligt upptagen av 
den tolerante monarken. 

Också ett annat tempel har Bi
skop Bitter fått uppföra i sin resi
densstad, ett tempel ej för de levan
de men för cJre döda. År 1886 fick 
den katolska kyrkogården av Stock
holms stad sitt område utvidgat på 
det villkoret, att Kyrkan skulle be
tala den omslutande muren och 
staketet. Två år därefter kunde 
den nya delen av vår kyrkogård in
vigas, och något senare också diet 
vackra gravkapellet, som uppförts 
i dess mitt, en gåva av den givmilda 
fru von Koudriaffsky. Byggandet 
av det under liggande gravkoret 
däremot bekostades av Biskopen och 
hans: syster. Men också långt borta 
från huvudstaden, i Forssa i norra 
Hälsingland, kunde han år 1910 in
viga en katolsk helgedom. I det 
minnesrika Vadstena inköpte han 
en fastighet för vikariatets räkning 
med hoppfull tanke på framtiden. 
Under Biskop Bitters styrelsetid ha 
Elisabethsystrarna börjat sitt väl
sign,elsebringande, på sitt sätt ock
så grundläggande arbete i Göteborg 
och Gävle och öppnat ett barnhem 
för katolska flickor på Högbergs
gatan i Stockholm ( 1905 ). 

Det katolska föreningslivets främ
jande har ständigt legat vår Biskop 
varmt om hjärtat. Under hans sty
relse och delvis med hans person
liga medverkan ha i Stockholm föl
jande kyrkliga föreningar bildats: 
Elisabethsföreningen ( 1887 ) ,  Sur
SUirJ, Corda ( 1896 ) och L::etitia 
( 19p ) för unga,. flickor, Familie
föreningen Concordia Catholica 
( 1895 ), Helga Lekamens Gille 
( 1919 ) ,  Mariakongregationen »Auxi
lium Christianorum » ( 1916 ). En 
länge närd önskan hos huvudsta
dens katoliker förverkligades år 
1920 genom den ekonomiska för-



eningen Unitas' uppoffrande arbe
te, som möjliggjorde förhyrandet 
och möblerandet av en särskild vå
ning dels för någ,ra av Stockholms 
katolska föreningar dels för den 
kyrkliga föreläsningsverksamhet, 
som började på hösten 1919 i Sankt 
Ansgars Sal. Men också utanför 
Stockholm har det katolska för
eningslivet under Biskop Bitters sty
relsetid skjutit nya, hoppgivande 
skott. Vi nämna blott Sankt Sig
frids Gille ( 192 1 )  i Göteborg, 

251 

på det lyckligaste dels av den nyli
gen utkomna upplagan av vål' Bib
liska: Historia, dels av den Kyrko
historia (den första katolska i ny
are tid, som utkommit på svenska 
språket ) ,  som vi snart vänta. Under 
Biskop Bitters egid ha också värde
fulla katolska bönböcker på sven
ska språket kunnat utgivas, Skydds
äng,eln ( 1887 ), Själatröst ( 1889 ) ,  
Oremus ( 1909 ). Bland de många 
andra katolska böcker, som utgi
vits under hans episkopat, har 

Biskopens fädernehem i l\Ielle, Hannover. 

Sankt Laurentii Gille ( 1922 ) i 
Malmö, Sankt Pauhls-föreningen 
( 1904 ) och Mariaföreningen ( 1906 ) 
i Gävle. 

Men också andligen grundläggan
de har Vicarius Apostolicus Alber
tus Bitter velat verka. Ända från 
första början av, sin styrelsetid har 
han haft ögonen öppna för den go
da litteraturens betydelse för hela 
den kyrkliga verksamheten i lan
det. Hans. år 1893 utgivna Katolsk 
Katekes är ett i mer än en mening 
grundläggande verk, och detsamma 
kan sägas om den för den katolska 
sakens framtid så betydelsefulla 
översättningen av Nya Testamen
tet, som utgavs tvenne år därefter. 
Dessa båda arbeten kompletteras 

Biskopen med egna medel be
kostat tryckningen av bl. a. sång
boken Cecilia och det apologetiska 
arbetet Edgar. Särskilt har det 
glatt honom att få sätta sitt lmpri
matur på de svenska översättning
arii.a av Kyrkans båda klassiska an
daktsböcker Filothea ( utg. 1888 ) 
och Thomas a Kempis (utg. 1918 ) .  
En särskild sammanslutning för 
spridande av katolsk litteratur i 
Sverige bildades år 1907 i Malmö 
(Birgittaföreningen ). När Sverige 
år 1920 fick sin första katolska tid
skrift, var Biskop Bitter den första 
som på dess första blad uttryckte 
sin glädje över det nya, »hoppgi
vande» företaget och invigde det 
med sin välsignelse. Själv har han 



under hela sin biskopstid årligen 
talat till de svenska katolikerna ge
nom sina alltid vältaliga, livfyllda 
och aktuella Herdabrev. Ett var
aktigt minne av hans omsorg om si
na stiftsbarns andaktsliv ha vi i den 
särskilda gudstjänst till Altarets 
Sakrament, som han har förordnat 
i våra kyrkor den andra torsdagen 
varje månad. 
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Men kanske har han al'lramest 
verkat grundläggande som de� all
tid lika självförgätne själasörjaren. 
!lans omsorg om de enskilda själar-
11a har alltid varit äkta apostolisk. 
Han har följt dem med en faders 
kärleksfulla intresse, uppmuntrat, 
manat, varnat, tröstat, ordnat och 
ställt till rätta. Hans godhjärten
het och välgörenhet ha av många 
ansetts t. o. m. alltför långt drivna. 
Otaliga äro de människor, som han 
ryckt ur synd och elände, hjälpt i 
ekonomiskt betryck, tröstat och 
styrkt i lidande, sjukdom och död. 
Som en sann apostel har han med 
uppoffrande av egen bekvämlighet 
rest omkring i vårt vidsträckta land, 
hållit gudstjänst på de mest olika 
ställen, vid glasbruk och tegelbruk, 
i stadshotell och rådhus. En lång 
följd av år for Biskopen fyra gån
ger årligen till Zinkgruvan och Åm
meberg vid Vättern för att handha
va själavården bland de där boende 
katolska arbetarna. Så snart det 
gällde att bistå en sjuk eller döende, 
kände Biskop Bitter inga hinder el
ler svårigheter" som icke kunde 
övervinnas och verkligen också ble
vo övervunna. Sålunda for han ut 
på sina apostoliska resor, än till en 
sydskånsk stad, än till en ö i Bo
lmslän, än t ill ett samhälle högst 
uppe i Norrland. Och överallt gjor
de han med all sin stillhet och till
bakadragenhet en handlingens 
grundläggande propaganda, som ic
ke kan tänkas mera ädel och stor
slagen. » Låten edert ljus lysa för 
människorna, att de må se edra go
da gärningar och prisa eder fader, 
som är i himmelen.» Sålunda av
lägsnade han genom sitt upphöjda -

exempel gamla, inrotade fördomar 
ur tusende hjärtan. 

Ty vår Biskop har ingalunda 
ansett sitt arbete inskränkt till 
de få tusen den, som i vår · tid 
utgöra arvtagarna av fädernas 
Kyrka i Sveriges land. Hans ar
mar ha också öppnats för millio
nerna, för de · många, många sven
skar, som äro lösryckta från den 
gamla stammen. Han har ständigt 
förstått isoleringens faror och sökt 
och funnit en levande kontakt med 
samtidens svenska kultur och dess 
mera framträdande bärare. När han 
berättar om sina rika minnen, är 
det som om de sista decennierna av 
Sveriges kulturhistmia bleve levanL 

de och stode upp ur det förflutnas 
grav. Han har varit nära bekant 
med högkyrkomän sådana somJ är
kebiskop Sundberg och biskop 
Björk i Göteborg, 1ned frikyrkole
dare som lektor W aldenström och 
modernistiska målsmän som pastor 
primarius Fehr. Han har intimt 
känt skalder som Viktor Rydberg, 
vetenskapsmän som Oskar Monte
lius, kulturhjältar som Norden
skjöld, politiker som S. A. Hedin, 
konstnärer som Georg von Rosen 
och Carl Larsson, skådespelare som 
Gustaf Fredriksson, A ugust Palme, 
Anders de W ahl, sångare som Ar
vid Ödman för att blott nämna 
några exempel. Vid hovet har han 
städse varit högt ansedd. Ännu be
varar han talrika minnesgåvor som 
levande vittnesbörd om den katol
ska änkedrottning Josefinas ynnest. 
Den nyligen avlidne riksmarskalken 
friherre von Essen hörde till hans 
trognaste vänner. Vad en dylik per
sonlig kontakt med de främste in
om svenskt kulturliv betyder för 
det grundläggande kyrkliga arbe
te, som Biskop Bitter utfört här i 
landet, är något så djupt ingripan
de och vittomfattande, att det nu 
icke ens låter sig överblickas. Först 
framtiden kan giva full rättvisa åt 
hans från grunden uppbyggande 
verksamhet på detta område. 

Men också med utlandet har vår 
Biskop ständigt sökt bibehålla de 
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mest allsidiga förbindelser. Mitt 
under världskrigets sorgliga tid var 
han en högt skattad gäst i dåvaran
de engelske ministerns i Stockholm, 
Sir Esme Howard, fromt katolska 
hem, och i franska och franskorien
terade kretsar räknar han flera av 
sina mest hängivna vänner. Så ha 
också från alla håll erkännanden 
och tacksamhetsbevis strömmat ho
nom till mötes. Han är dekorerad 
med höga ordnar från flera euro
peiska länder och har i sin vackra 
samling av biskopskors ett som är 
skänkt av Stockholms katolska för
samling" ett annat från kardinal 
Kopp, ett tredje från den nyligen 
avlidne kejsar Karl av Österrike. 

Fastän Biskop Bitter i enlighet 
med sitt innersta väsen och sin 
övertygelse framförallt är en fridens 
och toleransens man, har han dock 
icke · ryggat tillbaka för strid och 
hugg, när han ansett det som sin 
plikt att uppträda sålunda. När 
de; katolska församlingarna i Sve
rige år 1910 förlorade sin gamla 
rätt att föra egna kyrkoböcker, upp
vaktade han regeringen med icke 
mindre än tre inlagor som protest; 
dessa lämnades emellertid alla obe
aktade och obesvarade. Samma 
sorgliga öde vederfors emellertid 
icke hans andra stora protest i den 
bekanta Inlagan mot vissa läroböc
kers osanna framställning av ka
tolsk lära och praxis. Den blev både 
beaktad och besvarad - många 
kanske mena på ett allt annat än 
gynnsamt sätt! Dock, har man för
måga att med bortseende från ögon
blickets strider och buller söka ef
ter de stora linjerna i framtidens 
kontur, skall man snart nog upp
täcka, att vår store och tyste grund
läggande Biskop genom sitt mo
diga,, bestämda uppträdande i den� 
na fråga lagt den sista stora stenen 
av den grundval för framtida arbe
te, som påbörjades av hans före
trädare och som nu står så djupt 
och fast och väl uppmurad, att vi 
inom den: närmaste firamtiden lugnt 

kunn�, våga bygga på murarna, soni 
för varje dåg skola resa sig allt 
högre 'mot höjden, synliga för a llt 
folket och vilande på den grundval, 
som vår Biskop och hans företrä
dare med mycken möda och upp
offring, bön och förtröstan ned
lagt. 

Den sorg, som Biskop Bitters 
andliga söner och döttrar komma 
att känna, när den fruktade skils
mässan från honom blivit en verk
lighet, hör till de djupt rotade 
smärtor, som icke först rasa med 
största våldsamhet för att sedan 
småningom avtaga och försvinna, 
utan fastmera ständigt gnaga på 
sinnet, som tungt känner sak
naden och förlusten, vid tan,
ken på allt det värdefulla, som 
de ägde i och genom den , av
hållne överherden. Och dock 
kunna vi mitt i vår sorg känna en 
underlig tröst. De  flesta människor 
måste fortsätta i trög och trång! var
daglighet, så länge deras liv varar. 
Först efter döden vaknar det erkän
nande och den sympati, som deras 
livsverk framkallat, riktigt till liv. 
D eras gärning, hopsummeras och 
väges, då de själva äro långt borta 
och, l ikgiltiga för niänniskors tal 
och omdömen, mätas och vägas av 
den evige Domaren. Med vår Bi
skop har det genom omständighe
ternas makt blivit annorlunda. All 
den varma sympati, som hans ar
bete här i landet inom och utom 
våra församlingar uppväckt och 
som måhända länge låg latent, har 
nu inför tanken på hans avgång 
samlats 1,och lösgjort. sig. Han får 
själv från alla sidor höra, vad han 
varit, vad han betytt, vad han gjoi·t 
för oss alla. En enastående spon
tan och hjärtlig hyllning, fri från 
fraser . och deklamation. En rik 
skörd av tacksamhet, erkänsla, syn� 
bara frukter av ett långvarigt tåla
modsarhete, som Biskop Bitter kan 
taga med sig som den bästa min1-

nesgåvan från Sveriges tacksamma 
katoliker. 
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I AVSKEDETS STUND 
NÅGRA UTTALANDEN OM HANS HOGVORDIGHET 

BISKOPEN. 

Credo har med tanke på Biskop Bitters 
snart förestående avgång vänt sig tiH någ
ra mera framträdande representanter för 
den allmänna opinionen med bön om ut
talande om den populäre överherdens 
person och livsverk. De svenska katoli
kernas känslor inför avskedet tolkas av 
Kabinettskammarherren hos Hans Helig
het  Påverr Markis Claes Lagergren och 
Professorskan Helena Nyblom. Grannlän
dernas katolska opinion uttalas av Hans 
Högvördighet  Provikarie Jakob Olrik. Den 
uppskattning, som vår Biskop vunnit i 
statskyrkliga kretsar, får slutligen det 
vackraste uttryck i de ord, varmed Stock
h olms Pastor Primarius Teol. Doktor Nils 
·widner hyllar Sveriges Apostoliske Vika
rie, som nu vid avskedet kan se tillbaka 
på ett så rikt och ädelt arbete i Kyrkans 
tjänst. 

Då det nu tyckes stå fast - det 
är svårt att kunna vänja sig vid 
tanken, - att vå:r vördade Biskop 
skall lämna Sverige och sin hjord, 
känna vi nog alla Sveriges katoliker 
starkare än förr vad han varit för 
oss under den långa tid - nära 
fyrtio år - som han varit vårt 
lands apostoliske Vikarius. I stun
der m! glädje har han med sitt vän
sälla väsen höjt stämningen och vi 
hava känt att han av hela sitt hjär
ta - ja som ett barn __, delade vår 
glädje över framgång och lycka. -
Men då sorgen kom, vem funno vi 
då som djupare kände för oss, som 
varmare deltog i den och fann de 
rätta, till hjärtat gående orden -
än han -? 

Det var då som jag lärde mig 
mest uppskatta den milde, tröstan
de själasörjaren, den gode, trogne 
vännen. 

Jag sade, att vi alla Sveriges ka
toliker känna vad han varit. Men 
denna känsla äT icke begränsad till 
oss katoliker utan delas i vida kret
sar av de protestanter, som kommit 
i beröring med honom, vilka all
mänt uppskatta och vörda honom. 

·Icke vilja, vi missunna honom 
den ro, efter vilken hans hjärta sä
kert länge trängtat - den frid som 

bör omlgiva åldringens sista tid på 
jorden. Säkert har ofta bördan 
känts tung för honom. - Ick,e 
minst detta sista år, då han plöts
ligt fann sig vara föremål för de 
hätskaste anfall, uttryckta både of
fentligt genom pressen och i en 
mängd anonyma skrivelser. Ingen
ting kunde mera smärta och såra 
honom. Unde1; femtio långa år ha
de han ju ständigt lagt sig vinn om 
att vid alla tillfällen bilägga. stridig
heter och undvika varje anledning 
till sådana. Och så blev detta l ik
som ett avskedsor-di från Sverige. -

Nej! det får icke vara! - Jag 
är säker på att överallt skall nu 
hans avsked från Sverige hälsas 
med saknad och rättvist erkännan
de av det förtjänstfulla kärleksfulla 
sätt hmY 'förstått att göra gällande 
under de\ många åren han här varit 
dern katolska kyrkans ledare. 

Jag är säker på att både från ka
toliker , och protestanter höjes ett 
från hjärtat gående tack och må 
Guds välsignelse följa Eder ! 

Tyresö den 18 september 1922. 

C 1 a e s L a g e r g r e n .  

Det finns lika många olika män
niskor som det finns - människor. 

l\fan skall inte kunna \J.nöta två 
alldeles lika individer i hela mänsk
ligheten, så gränslös är naturem ri
kedom. - Och dock är d'et märk
värdigt . stor likhet mellan männi
skor från samma land, samma 
stånd, samma givna förutsättningar. 
- Mera och mera blir denna l ik
het påfallande. Vi moderna män
niskor som leva , i  samma förhållan
den, stöpas småningom liksom i 
samma form. - Trots olika begåv
ning,, sysselsättning och karaktär, ha 
vi dock så oändligt mycket gemen
samt. 1 Skolorna, samhället, den 
lätthet varmed vi komma i berö
ring med den yttre världen - allt 
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medverkar till att vi alla skenbart 
göra samma intryck. Min .gamla 
mor sade ofta med en suck: » Jag 
tycker att alla människor säga det
samma.» Men i detta stora ena
handa möter man ibland plötsligt 
starkt markerade personligheter, 
sällsynta människor som draga 
vår uppmärksamhet till sig. Det 
äT de geniala andarna och de har
moniska s jälarne. 

Genierna äro mycket sällsynta, 
och det förefaller ganska misslyc
kat, att moderna människor så ofta 
missbruka ordet genial. : 

Geniet består i en ovanligt stor 
och personlig kraft i ett eller annat 
avseende, och är ofta förknippad 
med en ganska kuperad och våld
sam karaktär, en viss svårighet i att 
komma överens och anpassa sig i de 
vanliga givna yttre förhållandena. 

Det ä11 så sant vad! Goethe har 
sagt: 

» vV o grosses Licht, sind grosse 
Schotten.» 

Därför göra de verkliga genierna 
största intrycket på avstånd. Då 
strålar deras mäktiga, sällsynta be
gåvning på ett välgörande sätt. På 
nära håll s töres man av den oro de 
själva känna vid vardagslivets be
svärligheter. Man bör därför helst 
aldtig göra bekantskap med dessa 
stora andar. På avstånd uppfattas 
de sannast och bäst. 

Däremot är det en annan sorts 
människor, vilka också bilda uru
dantag och i vars närhet mun kän
ner sig lycklig. Det är de harmo
niska. 

Man ser ofta människor taga mi
ste på harmoni och korrekthet, -
och dock finns det intet så absolut 
motsatt som de två. -

Liksom sentimentalitet är en kar
rikatyr på sann känsla, så •är kor
rektheten en mycket dålig imitation 
av harmonien. - Medan harmoni
en är en samklang av olika stora 
egenskaper, är korrektheten en hop-
1imning ,av en del små egenskaper, 
som ofta inte alls passa vida·re br� 
tillsammans. Korrektheten är det 
begränsade abstrakta. Harmonien 

är det obegränsade konkreta . Kor
rektheten möter man ganska ofta. 
Den !berömmes av många, och be
römmer isynnerhet sig själv. -
Harmonien är en sällsynt gäst på 
jorden. . Den äger och meddelar 
skönhet, och har ing,en tid att tän
ka ,på sig s jälv. 

Vår älskade Biskop, Albert Bitter, 
som nu snart lämnar oss,  är en av 
dessa sällsynta harmoniska männi
skor, vars närvaro bringar frid och 
glädje, · därför att han själv är lugn 
och glad. Icke som om han inte 
kände och ffo'stod både sorgen och 
mörkret, men därför att han har 
nått fram till dessa ljusets regioner, 
va,rifrån sett, allt i människolivet 
visar sig i sin rätta storhet. - Det 
vill säga, framstår förunderligt 
smått.-

Om jag skulle nämna en av de 
situationer . där denna hans välgö
rand'e harmonii visat sig för alla, då 
är det I väl de tillfällen då Biskop 
Bitter har haft att göra medl olika 
tänka'111de. Många människor 
som komma i djuptgående dispyter 
med andra, råka antingen att bli 
vacklande i sin övertygelse, eller 
bliva passionerade i kampen för att 
försvara sig. Biskop Bittee har för
mått bibehålla sitt lugn och :möta 
sina motståndare med lugn och to
lerans , medan han själv aldrig vi
ker ett hårsmån från sin övertygel
se. Han tycks mycket klart förstå 
att » de veta inte vad de göra» . 

Biskop Bitter talade en gång med 
beundran om sin vän Viktor Ryd
bergs sublima harmoni. Han vet 
antagligen inte, att han själv är i 
besittning av samma nobla egen
skap. 

Hos de flesta människor väger 
nästan alltid en av deras andliga 
fakulteter tyngre än de andra. Än 
är det hjärtat än är .det huvudet 
som har största betydelse. Hos som
liga spelar fantasien en något över
lägsen roll, medan andra ha sin 
styrka i det snabba överblickandet 
av verklighetssituationen. 

Hos Biskop Bitter äro alla dessa 
s jälsegenskaper ovanligt jämnt för-



delade, så att icke den ena inkräk
tar p å  eller ,skadar den andra. 
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Skulle det vara någon av dessa 
egenskaper som i ett kritiskt 'ögon
blick hos honom hade sista ordet, 
så vore det nog hans varma hjärta. 
När det gäller att glömma ,och för
låta, skola varken förnuftsreson
nemang eller situationshänsyn kun
na nedtysta Biskop Bitters spontana 
kärleksbehov att taga den ångrande . 
i famn. 

Han tycks kunna förlåta allt. 
Om någon vill räkna detta som 

ett waghetsbevis så kan man in
vän:da att vi ju tillskriva Gud sam
ma oförståndiga: egenskap. 

Vår Biskop är varken förståndig 
eller korrekt. 

Han är något mycket mera. 
Han är harmonisk, och all verk

lig harmoni mynnar ut i godhet. 
Hur skola vi inte alla:, komma att 

sakna hans stora faderliga godhet! 

H e 1 e n a N y b 1 o m. 

Credos Redaktion har bedt mig 
om en U dtalelse i Anledning af, at 
Hs. H0jmrv::erdighed Biskop Bitter 
nu staar i Begreb med at nedlregge 
Styrelsen af det Apostoliske Vikari
at Sverige. 

Det er med oprigtig Sorg, at, jeg 
- og sikke1-t mange andre her i 
Landet med mig - ,erfarer dette. 
Der har aitid bve11 Mgr, Bitter vre
ret saa meget af ' den fine og :-egte 
V::erdighed, som alle Katolikker 
0nsker at finde hos iden, der ind
tage1i saa h0jt et Stade i Kirken. Bi
skop Bitter e1• en Mand, man uvil
kaarligt ser op til, og l::erer man 
hmn nrermere at kende, kan man 
ikke andet end indlages af den 
Hjertevarme, s01n man mrerker, at 
han i ,e_p. saa ualmindelig Grad er i 
Besiddelse af. Man forstaar, hva:di 
de sagdie om! ham i LudwigsL1st i 
Mecklenhurg, da han maatte for
lade sin Stilling som Sogneprrest 
cler for at gaa som Apostolisk Vika;r 
til Sverige: » Var . han hlevet her, saru 
havde · hele Ludwigslust omvendt 
sig. » 

Biskop Bitter har altid vreret en 
god1 og trofast Nabo for det Aposto
liske Vikariat Danmark. H vor 
mangfoldige Gange har han ikke 
hes0gt Bredgade 64. Aldrig gik han 
Hus forhi; ja detta stammer lige fra 
Prrefekt Griiders Dage. 

Biskop Bitter har haft en vanske
Iig Post. Forholdene har i mange 
Henseerrder, vreret langt lettere her i 
Danmark. Det var noget, Biskop 
v.on Euch talte om mange Gange, 
derfor afslog han ogsaa i sin Tid at 
blive A posfolisk Vikar i Sverige. 
Mgr, Bitter tog Byrden paa sina 
Skuldre og lbai< den taalmodigt, og 
naar han nu lregger den fra sig, saa 
kan man vist roligt sige, at han 
baade har baaret den det vrerste 
Stykke og baaret den til et avg01·en,.. 
dle Punkt. For os, der s·er paa For
holdene udefra, kan det ikke andet 
end synes, at Biskop Bitter har le
det den katolske Kirke i Sverige 
f1•em til Begyndelsen af en rig Ud'� 
vilding. Deit storre Gennembrud 
kan komme, for mange t::enker. 
Biskop Bitter har i de trnnge Tider 
holdt det i Live, som ellers Jet var 
gaaet ud,. , Som -den gode Hyrde 
har han til Stadighed vreret rundt 
at se til sine; han kender dem sik
kei<t godt. Og man har det Indtryk, 
at han omfatter alle svenske Kato
likker med en  Faders Krerlighed. 

Derfor bliver det nok swert for 
ham nu at sige Farvel til sin Hjord; 
men jeg er sikk�r ·paa, at de sven
ske Katolikker vil lade ha:m rn.rerke, 
at det ogsaa el' svrert for dem at 
skilles, fra ham. 

Biskop Bitter h0rer ikke til dem, 
der gor Blrest, han er freds,rel og 
mild; me1111 han har dog vist, at han 
ikke er bange for Kampen, naar det 
endelig skal v,rere. Her i Danmark 
vil vi lamge buske hans Skrift om 
Skolebogerne og den Stmm, det 
fremkaldte, og som han udholdt 
ligesaa roligt, som han forndl vm.· 
sig hevidlst, at : den kunde komme. 
Hans Optneden i den Sag har gjort 
os godt. 

Saa vil jeg slutte med det 0nske, 
at Gud i Himlen, der trenker paa 
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hver af sine trofaste TjeneJ:e med 
k.<.erligt Forsyn, vil sluenke Biskop 
Bitters Liv en lang og gylden Aften
s tund. 

Kobenhavn den 19 September 
1922. 

J a k o b O l r i k. 
Apostolisk Provikar for Danmark og 

Island. 

I anledning av H. H. Biskop Bit
ters . s tundande avgång från sin 
ställning som de katolska församlin
garnes i Sverige andliga överhuvud 
har man anmodat mig om ett utta -
lande. 

Jag har ej haft nöjet träda i när
mare personlig beröring med den 
vördade biskopen, men jag vet dock, 
att han även bland icke-katoliker i 
Sverige förvärvat sig många och till
givna vänner. Hans fina, msbana 
väsen i och goda bildning hava till
vunnit honom a,ktning från alla 
håll. 

Därtill har säkerligen i väsentlig 
grad även bidragit det försynta och 
förståndiga sätt, på vilket han hand
haft ledningen av den katolska kyr
kan i Sverige. Det enda missljud 
jag förnummit kom i fjol, då han 
yrkade på revision av svenska läro
böcker. Skarpa ord fälklieis då, 

men man hade dock en förnim1nel
se av att hänsynen till den vördade 
och avhållne gamle biskopen i de 
flesta fall dämpade tonen. 

Vi svenskar hava ju starka evan
ge1iska och protestantiska traditio
ner, och för katolskt missionsarbe
te är vårt folk tvivelsutan hård 
mark, men brodersinnet gentemot 
våra katolska medkristna vilja vi 
dock gärna odla. 

Då den katolska kyrkan enligt sin 
princip icke gä1·na kan gå med i 
ett egentligt samarbete. med de pro
testantiska kyrkoavdelningarna, be
ror förhållandet mellan katoliker 
och protestanter på rent personliga 
egenskaper. Både genom · sin per
sonliga älskvärdhet och genom sin 
hänsynsfulla kyrkoledning har bi
skop Bitter givit sin blivande efter
trädare det allra bästa föredöme. 

Jag är övertygad om att Sverige 
al ltfort i Biskop Bitter äger en god 
och förstående vän, som med kär
lekens förböner följer våd land och 
folk. 

Vi tillönska honom ett av Gud 
välsignat och fridfyllt otium. 

Stockholm den 19 sept. 1922. 
N i l s  vV i d n e r .. 
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JESUITERMORALEN 
TIL BELYSNING AF BISKOP BITTERS INLAGA TILL KUNGL. 

S KOLÖVERSTYRELSEN OG FORSKELLIGE MODSKRIFTER. 

(Forts.) 
En Familiefacler: »Der er en 

Ting, jeg vilde sp0rge om. Ved en 
lille Ildl0s brrendte der farleden 
nogle Papirer, deriblandt ogsaa en 
Del Regninger . Nu er der en Greld 
paa c. 100 Kr., som jeg ikke1 sikkert 
ved, om jeg har betalt. Jeg kan ikke 
finde Kvitteringen. ' Det er ikke 
umuligt at den har vmret blandt 
de bn:Bndte Papirer ; men som sagt, 
jeg er ikke sikker . »  - »Det er me
get simpelt. Sp0rg Deres Kreditor, 
han ved sikkert Besked. » - i>Det 
vil jeg meget n0digt. Han er et 
ganske samvittighedsl0st Menneske. 
Han vil selvfolgelig sige, at Reg
ningen ikke er betalt endnu. Har 
jeg Lov til at vente og se Tiden an? i> 
- i,Hvad er det for en jesuitisk 
Tankegang, De er kommet ind paa? 
De skal sp0rge barn, selv om han 
skulde fristes til at forlange, hvad 
han ikke har Ret til. Har De ikke 
lrest Bjrergprredikenen : Vil nogen 
have Rettergang med dig og tage 
din Kjortel, saa lad barn og tage 
Kappen! F0lg Zakk.<ei Eksempel, 
som gav firedobbelt igen! »  - »Men 
jeg er en fattig Mand, med Kone og 
seks Bom. J eg sp0rger Dem ikke 
om, hvad der vilde vrer.e det ,<edleste, 
det smukkeste. J eg vil blot vide : 
H vad ej jeg forpligtet til? Har jeg 
Lov til at vente, indtil han selv 
kommer og kn.ever Pengene? ii -
Da rejser Skriftefaderen sig, gaar 
sin Vej, og han ryster St0vet af 
sine F0dder, fuld af Harme over 
Menneskenes Fordrervelse. - - -
Han beh0vede ikke at flygte . .  Thi 
alt imedens var der blevet tomt om
kring Rektor Gustav Norrmans 
Skriftestol. 

5 . )  P1·obabilismen, 
Hvacl er min Pligt ? Det er netop 

det Sp0rgsmaal, som er Krernen i 
Moraltheologien og is:::er i Kasuisti
ken. 

I de fleste Tilfrelde vil der ikke 
vrere Tvivl om, hvad jeg er forplig
tet til at g0re. En Katholiks Liv 
er ikke, som den kan mene, der kun 
kender det gennem Kasuistikens 
Haandb0ger, en Vandring gennem 
moralsk Taage, i hvilken man hvert 
0jeblik staar ved en Skillevej, raad
vild om hvad Retning man skal 
v:,elge. Men der gives selvfolgelig 
Tilfrelde, hvor der virkelig er mo
ralsk Taage, hvor jeg staar ved en 
Skillevej, uden med Sikkerhed at 
kunne , afg0re, hvilken Vej der er 
den rette. Kan v,1.ere, den snrevre 
Vej, som forer ind til h0jre, tilsyne
ladende henimod Maalet, er den 
rette. Men den kan ogsaa fore ud 
i et Vildnis, i en Sump. At den 
m.esten er groet til, vrekker just ikke 
Tillid. Maaske er den anden V ej 
den rigtige, ikke fordi den er bred 
og forer ligeud, men jeg ser ogsaa 
andre alvorligt s0gende Vandrings
rnrend, <.ler skal til samme l\faal, 
slaa ind paa den. Jeg selv har 
Bagage, saa jeg n0dig vil gaa den 
snre-vre Vej, hvis diet ikke er sik
kert, at den er den rette. - Er det 
Troloshecl mocl M aalet, naar jeg un
der d'isse Omstrendigheder vrelger 
den brede Vej ? Eller - u,den Bil
lede - er det Brud paa mit Guds
forhold, Utroskab mod Guds Vilje, 
som er mit Maal, naar jeg i Tviv ls
tilf,<elde ikke handler efter den til
syneladende - kun tilsyneladende! 
- eksisterende Lov, men gaar Fri
hedens brede Vej ?1 ) Her er det, at 

1) En saadan Situation bestod - for at 
nrevne et klassisk, af Pascal mishandlet 
Eksempel - for de kristne Missionrerer i 
Kina i det 16. Aarhundrede. Der dannede 
Kinesernes Vedhrengen ved deres reldgam
le ceremonielle Skikke den st0rste Hin
dring for Kristendonunens Indforelse. Jesu
ilermissionrererne, som hrevdede, at di.sse 
»kinesiske Riter» kun var borgerlige og 
1mtionale Skikke, mente ikke al skulle for
byde dem for de Kristne og opnaaede ved 
denne Afpasning storslaaede Resultater. 
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Jesuitermoralen hrevder Probabi
lismen ( » Sandsynlighedsvalget ,, ) til 
Brug ikke blot for ens egen Samvit
tighed, men nok saa meget for dem, 
der - som Skriftefäedr,e - er auto
ritative Vejleder,e for andre i Sam
vittighedssp0rgsmaal. 

Forsaavidt dette Moralsystem si
ger: lex cl11bia non obligat (en tvivl
som Lov forpligter ikke) er det ikke 
andet end Afvisningen af Rigo
rismen eller Tutiorismen d. v. s. 
den utaalelige Strenghed, hvormed 
Jansenisterne forlangte, at man i 
Tvivlstilfrelde altid skulde v,<elge det 
sik.reste, at det ikke var tilladt at 
handle imod en Lov, saa l,<enge den 
mindste Sandsynlighed talte for 
<liens Eksistens, om end nok saa 
mange og v,<egtige Sandsynligheds
grunde taler imod den. Denne af 
Kirken d0mte Overdrivelse af Tro
skab mod Loven finder vi som theo
retisk Princip ogsaa i den protestan. 
tiske Moraltheologi, og sidste Ka
pitel viste os dens praktiske Anven
delse i en fingeret Skriftestol. 

Tutiorismen, Valget af det sik. 
reste, er uden Tvivl paa sin Plads, 
hvor det for enhver Pris g,<eider om 
at opnaa et bestemt Maal eller at 
undgaa et Onde. Saaledes har Jre
ger,en ikke Lov til at skyde paa no
get, som sandsynligvis er et Dyr, 
men dog kan v.<ere et Menneske. 
Men paa det moralske Omraade, i 
Sp0rgsmaal udelukkende om Pligt 
og Frihed, betyder Tutiorismen 
ikke blot en uudholdelig Samvittig
hedstvang og en endel0s Kilde til 
JEngstelse, men den indeholder 
ogsaa en Usandhed, som bliver til 
Uretf,<erdighed, naar Tutiorismen (i 
Skriftemaalet) anvendes paa andres 
Samvittighed. 

Tutioristnen ser Guds Vilje ogsaa 
i den tvivlsomme Lov. Men hvad 

Senere Missiornerer delte ikke deres Me
ning og hidforte et Forbud mod de ki
nesiske Riter som overtroiske og hedenske. 
En afsluttende historisk Bed0mmelse af 
denne skmbnesvangre Strid er ikke mulig 
endnu. Men i hvert Fald har J esuitermis
sionmrerne - ud fra Probabilismens 
Standpunkt - handlet med god Samvit
tighed. 

andet betyder Begrebet » tvivlsom 
Lov,, end netop dette, at Loven ikke 
er kundgjort saaledes, at den kan 
erkendes som etisk Sandhed. En 
,, tvivlsom Lov,, er simpelthen ikke 
Udtryk for Lovgiverens Vilje og 
.dlerfor egentlig en indre Modsigelse. 
Paa dette objektive Forhold kan 
Menneskets Vilje intet forandre. 
Naar Tutiorismen med et Magt
sprog erkl,<erer den » tvivlsomme 
Lov,, for Guds Vilje, opstiller den 
derved et Menneskebud, som ikke 
har mere med Guds Vilje at g0re 
end det G,<erde, som Farisreerne byg. 
gede1 omkring Loven. 

Det er en tendenti0s Misforstaa
else, naar man fra protestantisk 
Side hal' opfattet Katholicismens 
probabilistiske Moralsystem som 
en s0rgelig Niveausrenkning - som 
om Loven fot os Katholiker ikke 
var andet end Sk.ranke og Byrde, 
og Idealet den mest ubundne Fri
hed. Nej, Probabilismen vil ikke 
v.<ere og, har aldrig vreret en syste
m atisfo Anvisning til at n0jeis med 
et Minimum af Lydighed overfor 
Gud, endsige, som Lundin (forsva
ret af von Engesil'öm S. 23) bibrin
ger sine svenske Skoleb0rn, en Vej
ledning til ,, at synde med god' Sam
vittigheid» . Den katholske Kristen 
har tusinde Lejligheder, ved hvilke 
han staar overfor, klare Pligter, som 
han uden Vak.len erkender som 
Guds Vilje. I sin MoralpTrediken 
n0jes Kirken ikke med at indskrer
pe Budene, men viser energisk u,di 
over dem. Fuldkommenheden er 
efter katholsk Opfattelse ikke1, som 
HCll'nack har villet konstruere, blot 
et Munkeideal, medens Katholiker
ne, der lever i Verde111en maa n0jes 
med at v,<ere anden Rangs Kristne. 
Den katholske Kirke hrevder ganske 
vist i Modsretning til Protestantis
men de saakaldte e1vangeliske Raad, 
frivillig Fattigdom, Jomfruelighed 
og Lydighed efter Kristi Ord og 
Eksempel, som efterleves i Ord�ns
samfundene, men de111 forkynder 
ligesaa bestemt, at ogsaa de, som 
ikke er kaldet til Fuldkommenhe
dens ,,Stand» , kan og skal strrebe 
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efter det, der udgo1� Fuldkommen
hedens V,IBsen,, at; gore Guds Vilje i 
alt og af Krerlighed, men den 
glemmer ikke, at Samvittigheds
tvang til altid at vrelgei det fuldkom, 
neste og overholde ogsaa ethvert 
tvivlsomt Bud, vilde blive en drre
bende Atmosfmre fot Krerligheden, 
i det den vilde gom Gud til en Ty
ran. 

Jesuiterordenens Vii'.ksomhed i 
Sj.relesorgen, ved Prrediken, Opdra
gelse, Skriftemaal, betyder i saa 
Renseende ingen Undtagelse. Tvrert
imod, hvis der er noget, der forer 
Mennesket til den dybeste Y dmyg
hed overfor Guds Majestmt og til 
begejstret Iv,e1r fo1; » Gud's stoiTe 
lEre» , til selvforglemmende Hengi
velse til Jesu Person og Eksempel, 
saa er det Ignatius af Loyolas Exer
citia spiritualia (aande1l1ge 0vel
ser ), som langt mere end Probabilis
men1) fortjener Navnet » Jesuiter
moralens . ABC» og netop i vore 
Dage igen er eri af de mregtigste 
Faktorer til Fornyelsen af Kirke1is 
jndre Liv. 

En Katholik kan udmrerket godt 
V,\el'e en fuldkommen Kristen, og en 
Prrest den mest samvittighedsfulde 
Sj.IBleforer - og samtidig theore
tisk og praktisk Probabilist. Pro
babilismen er simpelthen: ikke n:o
gen »reserveret Holdning ' Overfor 
Loven» og endnu mindre nogen 
Livsanskuelse. Den er ikke andet 
end . et Hjcelpemidclel til og<;aa i 
tvivlsomme Tilfaelde at bevare en 
rolig Samvittighed. Den giver Sam
vittigheden den · Sikkerhed om 
Handlingens Tilhi.d'elighed, uden 
hvilken det vilde v,mre Synd at be
slutte sig til den. Dens forste Grund
smtning er: en tvivlsom Lov kan 
ikke vrere Udtryk for Gud's Vilje. 
Anvenclelsen af Probabilismen ind
skr,IBrnker sig . n.IB,rmest til to for
hold.,vis snrevre Omraader. Det for
ste er de positive Love, hvis Indhold 
i hoj Grad er afh.IBngigt af de skif
.tende historiske, sociale og kultu
relle Forudsretninger. Trenk blot 
paa de om Sondagen forbudte Ar-

1) (Pascal, Provincialbreve VII.) 

bejder, mange Jdrkeretslige og li
turgiske Forskrifter! Det andet Om
raade, hvor Probabilismen er paa 
sin Plads,, er de · vanskelige Gnense� 
tilf.IBld'e, som heldigvis for det meste 
h0rer den theoretiske Verden til, og 
det virkelige Livs alvorlige Sam
menst0d mellem Pligter - Kasuis
ternes Eldorado. 

Det, som er s:IBregen for den » je
suitiske» Probabilisme, som Jesui
terne dog hverken har opfundet el
ler har Eneret paa, ,er, at den til 
Forskel fra andre probabilistiske 
Systemer indenfor l(irken tillader 
at w.elge imod den tvivlsomme Lov 
selv i det Tilfrelde, at flere eller 
stIBrkere Sandsynlighedsgrunde ta
ler for Loven, blot ogsaa den Grund 
eller de Grunde, der tal er for Fri. 
heden, er solide og vregtige. For
kremperne for denne Opfattelse: ser 
en · erkendelsestheoretisk Inkonse
kvens i andre ProbabilisteTs Stand
punkt, som kun tillader at folge 
Friheden, naal' storre Sandsynlig
hed (Probabiliorisme) eller en lige 
stor (lEkviprobabilisme) taler for 
den. Bortset fra, at det i mange Til
f.IBlde turde vrere vanskeligt at af
veje Sandsynlighedsgrundene mod 
hinanden, vil dog, selv hvor den 
st0rre Sandsynlighed paatrrenger 
sig, Overv,IBgten af blot sandsynlige 
Grunde ikke ophieve den modlsatte 
Menings Sandsynlighed. Man k01n
n1er ved st0rre Sandsynlighed ikke 
i og for sig Virkeligheden nrermere. 
H vor ofte l,IBrer ikke Erfaringen os, 
at det sandsynligste alligevel var 
det uvirkelige. I Sp0rgsmaalet om 
moralsk Forpligtelse gives der ikke 
noget ,mere elleT mindre, men kun 
Ja og Nej. 

S,":Brlig Forargelse vrekker den 
katholske Probabilisme ved, at den 
som sandsynlig Grund for Friheden 
ogsaa anerkender den yclre Autoritet 
d. v. s. en anset Moralists Mening 
selv i det Tilfreld'e, hvor min per
sonlige Samvittighed hrelder til det 
modsatte, blot den ikke bestemt 
protesterer herimod (von Enge
ström S. 23). 



I andre Vide�skabsgrene, f. Eks. 
Historie, betragter ma:n det som 
e_n Selvfolgelighed at st0tte sig 
hl andre, sagkyndiges Autoritet. 
Man er rede til at forkaste 
sin egen: Mening eller i hvert 
Fald at tvivle om dens Rigtig
hed, saasnart man opdager, at 
man har en fremragende Autoritet 
imod sig. H vorfor overforer man 
det ikke. paa det moralske Omraa
de? Mon den[le Forargelse ikke i 
sin dybeste Rod ha�nge1< sammen 
med den subjektivistiske Opfattelse 
af Sandheden, som vi saa tit tnef
fer i moderne Filosofi: det er sandt, 
som den enkelte erkender og for
di han erkender det. Sandheden er 
ikke nogen giveI1J St0rrelse:, som det 
g,IBlder om at finde, en objektiv Vir
kelighed, som Trenlmingen skal 
komme i Overensstemmelse med 
men Mennesket frembringer sel� 
Sandheden. Saaledes betragtes og
saa den moralske Sandhed af 
mange kurn som U dtryk for den: en
kelte Personligheds Viljesretning. 
Man beh0ver ikke at »lede » efter 
den moralske Sand.hed allermindst 
ved Hjrelp af fremm.'ed Autoritet · 
man simpelthen sk.aber den. At 
de� moralske Sandhed er noget uaf
hrengigt af os,, at den som en h0j
ere Magt ligesom sv,IBver over Aan
d�rne, at andre T,IBnkere muligvis er 
vild om, hvad Retning man skal 
ger fuldst.IBndig udenfor den » mo
derne » Tankegang, som er den 
samme som den gamle Skeptiker 
Protagol'Cls': Mennesket er alle Tings 
Maalestok ! \ 

Det lyder selvfolg:e.lig uhyre for
argeligt, at man efter Probabilis
men endog har Lov til at lecle efter 
en: ydTe A utoritet som St0tte for siI1J 
Handlemaade,, naar man ikke. sel v 
kan forsvaTe den.1 )  Forargelsen bli
ver llllaaske 1nindre, naar man be
tIB'li�-:�r, at d�nne rene Autoritetspro
bab1hsme 1 Praksis nreppe finder 
A nveI1Jdelse udover visse positive 
Bestemmelsers Omrnade f. Eks. 

1) Jesuiten G. de Rhodes (citeret af 
�ektor Norrman) : Dette er i og for sig 
1kke forbudt, men kan rigtignok blive 
umoralsk ved daarlig Hensigt. 

261 

Fastelmd1et, de saakaldte Pamallove 
(Straffelove) ,  rituelle og lignende 
Forskrifter, der unregtelig h0rer en 
mere menneskelig Sf,ifö·e til. 

6. ) Hemmeligt Forbeholcl. 
Paa intet ·Punkt naar efter pro

testantisk Opfattelse Jesuitermora
len et saa lavt Niveau som i sit For
hold til .Sandruheden. »Jesuitens » 
Vaaben i Kampen for sin Ordens og 
Pmned0mmets Magtudvidelse er for
uden Dolk og -Giftflaske det hem- . 
melige Forbehold. Kun mmrkeligt, 
at han ogsaa 1":eTer andre denne 
farlige K unst, der saa kan bruge 
den ikke blot mod Samfundet og 
Statm, men ligesaa godt mod Kir
ken, ham selv og hele JesuiteroTde
nen! - Sagen er den, at det ikke 
el' Ringeagt for Sandheden og al 
Moralitet, som har faaie.t J esuiterne 
til a:t opstille deres Theori om det 
hemmelige Forbehold, men simpelt
hen de Konflikter, som haade i det 
private og offentlige Liv tit opstaa:r 
mellem Sandhedskmrligheden og 
andre Pligter. Medens endmi en
kelte Kirkefredre ikke var naaet til 
Klarhed over N 0dl0gnens absolute 
F�rkastelighed, er den efter Augu
stm den herskende Anskuelse i den 
katholske Kirke. Dermed er Kolli
sionsmuligheden givet, hver Gang 
Hensynet til andre Pligter krmver 
en: Hemmeligholdelse af Sandheden · 
som ikke kan opnaas ved Taushed 
alene. Valget af fl.ertydig Tale og 
af U dtryk, som kun sammen med 
den givne Situation giver den tig
tige Mening, vilde her v,IBTe den ene
ste U dv•ej. I den katholske Kirke 
- ikke blot hos J esuiterne - be
nytter man sig med rolig Samvittig
hed af denne Udvej, undtagen i Til
fmlde, hvor den sp0rgende netop har 
Ret til den uforblommede Sandhed 
f. Eks. for Retten, i en Kontrakt. Da 
betragtes det som, Synd at give mis
visende Svar. 

Den protestantiske Theologi, som 
ellers ynder at tage Augustin til Ind
tregt, har paa dette Punkt ikk,e fulgt 
den store Kirkefader, men efter 
Luthers Eksempel tiden T0ven er
klreret N 0dl0gnern for tilladt. For 
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den senere Protestantisme blev Vej
en til en mere tilfredsstillende L0s
ning af Problemet sprerret ved den 
jansenistiske Kritik af det hemme
lige Forbehold. Ved Pascal var det 
en Gang for alle br::endemrerket 
som jesuitisk og derfor uantageligt. 
Saa kom Kant og Fichte og skrer
p,ede Samvittighederne ved atter at 
erklrere N0dl0gnens absolute Util
ladelighed. Derved blev Konflik
_ten utaalelig. Da Henrik Steffens 
spurgte Fichte, hvorledes denne 
trenkte sig Theorien anvendt paa 
det Tilfrelde, at en K vinde ligger syg 
af Barselfeber og sikke1't vil d0" om 
hun paa Sp0rgsmaalet efter sit 
d0dssyge Barn faar Sandheden at 
vide, svarede Filosoffen : » Man skal 
uden Omsv0b sige Sandheden, om 
hun saa d0r af den.» 

En troende Sygeplejerske havde 
maaske med Henblik paa, at Bar
net var d0dt og nu i Himlen, gi
vet det smilende Svar: G0r Dem 
ingen Bekymring om Barnet; den 
lille Engel har idet godtl Derved 
vilde hun have frelst ModePens Liv 
uden at sige en Usandhed; Moderen 
maatte jo, hvis hun blot overvejede 
Svaret, som troende Krist,en indse, 
at det under disse Omst,mndigheder 
kunde have en anden Betydning; at 
hun blev hreng,ende ved den mer
mest liggende var ikke Sygeplejer
skens Skyld. 

Men efter protestantisk Moral
theologi har Sygeplejersken derved 
begaaet en storre Synd, end hvi� 
hun simpelthen havde l0jet og sagt, 
at Barnet ikke var d0dtt, men i god 
Bedring. Hellere prisgive et moralsk 
Grundprincip - det ottende Guds 
Bud --c- end paa nogen Maade ind
romme Brug,en af und vig ende 
Svar, » der spHler over i det jesui
tiske, hvor Ordene er stillet paa 
Skruer og fulde af Usandhed» (H. 
Martensen, Den individuelle Ethik 
S. 268 ) .  

Man kan indivende mod det hem
melige Forbehold, at denne U dvej 
ikke kommer i Betragtning for 
mindre slagfre·rdige Aander. Der
paa kan man svare, at i det Til-

fmlde, jeg ikke kan finde paa ,et 
hemmeligt Forbehold og alligevel 
skal sige noget uden at robe Sand
heden, foreligger ,der ,en hel anden 
Situation, nemlig en ul0selig Kon
flikt rnellem to Pligter, hvor jeg,. 
uden at handle mod min Samvittig
hed, kan og skal vrelge det, jeg an
ser for ,den mindste Synd. Med Ren
syn til » Jesuitermoralen» er Sp0rgs
maalet et helt andet, nemlig dette: 
er j,eg  saa heldig at finde et hem
meligt Forbehold, har jeg saa Lov 
til at bruge det - maaske Pligt -
eller er saadant et Svar » meget 
vrene end simpel Usandhed» (H. 
Martens,en s. S.) ? 

N aar en Del kasuistiske L0snin
ger netop i denne vanskelige Mate
rie forekommer os haartrukne eller
endog lidet forskellige fra kun 
t::enkte Forbehold, hvor ,dien virke
lige Mening af den sp0rgende hver
ken kan g::ettes af Ordene eller af 
Omstrendighederne, maa man ikke
glemme, at de samme Moralister 
altid har afvist det rent aandelige 
Forbehold1 ) og kun praktisk er 
gaaet for vidt. En retfaerdig Bed!om
melse' vil tillige tag,e Rensyn til, at 
Sandfaerdighedsfolelsen i Historiens 
Lob har weret underkastet ret m.s:er
kelige Svingninger. Vi kan vanske
lig trenke os ind i middela,Iderlig,e 
Legendeskriveres Frihed overfor
den historiske Fremstilling eller i 
den humanistiske Tidsalders pane
gyrisk,e Overdrivelser. Selv i vor 
Tid med dens strerkere udviklede 
Virkelighedssans finder vi i den hi
storiske Videnskab ved Siden af pe
dantisk Akribi i underor.dJnede 

1) Et Eksempel paa rent aandeligt For
behold fortielles om Kietteren Arius, som 
paastod, at han troede alt, hvad der stod i 
den Bekendelse, han havde skrevet, men 
derved tienkte paa den, han havde gemt 
i Lommen, ikke den, han havde forelagt 
for Biskopperne. Herhen horer ve! ogsua 
den Forsigtighed, hvormed Filosoffen 
Kant afgav den af ham forlangte Erklie
ring om, at han for Fremtiden vilde af
holde sig fra at holde offentlige Foredrag 
om Religionen. Han lovede dette hoj
tideligt » som Deres Majesliets trofasteste 
Undersaah for, som han fortalte senere, 
kun at Yffire bundet for Rong Friedrich 
Wilhelm II.s Levetid. 



Sp0rgsmaal tit en forbavsende Uge
nerthed, naar det gielder om at gen
tage gamle, mange Gange modibe
viste Beskyldninger mod Aandsret
ninger, som ikke stemmer med ens 
egne. 
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At N 0dl0gnens Tilladelighed be
tyder en uoverskuelig Far,e for den 
moralske Orden, turde vrere ind
lysende. For Menneskeaanden, som 
lever af Sandheden, er L0gn under 
alle Omstiendigheder forgiftet F0de. 
Det hemmelige Forbehold derimod 
kan betragtes som Scmdhedens Be" 
skyttelsesfarve. Ligesom mange 
Dyr af Naturen har faaet et Udse
ende, der g0r dem vanskelig synli
g,e for deres Fjender, vil ogsaa den 
truede Sandhed under visse Forhold 
kunne frelses ved at blive » maskert ». 
Mimikryen i Dyreriget g0r ikke hele 
Naturen l0gnagtig, men tviertimodi 
kun mere fuldkommen. Lige saa 
lidt turde Sandhedens »Beskyttelses
farve». v,"eere en Fare for den moral · 
ske Orden. 

7 . )  Tyrnnmordet. 
I det lange Synderegister, Rektor 

Norrman lieser for Jesuiterne, n."ee·v
nes selfolgelig ogsaa Tyranmordet. 
Der anfores Jesuiten Maricmas Lov
tale for Henrik III.s Snigmorder (i 
hans Bog De rege) som »ett bely
sande exempel på, hur furstemord 
bedömmas enligt jesuitisk uppfatt
ning». S. von Engeström (Side 20)  
vil formodentlig sige det samme, 
naar han skriver om Maricma, at 
han foruden at kalde Kongemorde
ren Jacques Clement for 'Ga11iens 
evinnerliga prydnad'1 ) » jämte mån
ga andra förfäktade uppfattningen, 
att vilken som helst enskild person 
har, rätt att döda en 'tyrann'». El
ler tmnker von Engeström vedi Ud
trykket » jämte många andrn» ikke 
paa Jesuiter, men paa Anarkister 
eller Kommunister? . Thi ingen 

1) Ut plerisque visum est ( » efter de 
flestes Mening») tilfojer Mariana; von En
geström tager desvrerre ikke denne ind
skrrenkende Bemrerkning med. Den prote
stantiske His toriker Ranke, der ellers cite
rer hele Sretningen, erstattede netop denne 
Tilfojelse med Prikkerl 

kristen Forfatter, hverken Katholik 
eller Protestant, har efter Konciliet 
i Konstanz ( 1 4 15 )  fors varet den 
Anskuelse, at lwilken som helst 
Privatperson har Lov til at myrde 
en Tyran. Heller ikke M ariana har 
forsvaret det private Tyranmord 
ubetinget, men kun undier den For
udsretning, at en U skadeligg0relse 
af Tyrannen gennem Folket d. v. s. 
Stmnderne viser sig umulig. Des
uden forudsietter han, at den pri- . 
vate Morder ved sin Gerning im0de
kommer Folkets 0nske og ligesom 
har Folkets Sanktion. Naar han 
raser Henrik III.s Morder, und
lader han ikke at bemierke, at den 
st0rste Del af A,d,elen og Folket alle
rede befandt sig i aabent Oprnr mod 
Kongen. Det skal ikke benregtes, 
at nogle ,reldre Jesuittheologer, me
dens de bestemt forkastede det pri
vate Tyranmord, l!ierte, at selve Fol
ket havde Ret til baade at afsiette 
og aflive en Tyran. Men denne sid
ste Anskuelse var J esuiterne langt
fra alene om, i det 1den tviertimod 
maa betragtes som sententia com
munis (d. v. s. almindeligt antaget 
Lreresretning ) hos det 16. og 17. 
Aarhundredes baade katholske og 
protestantiske Theologer. 

Men har ikke M aricma, selv om 
han stam· alene med sin friere Op
fattelse, faaet selve Ordensgenera
lens Approbation for sin Bog? Her 
misforstaar Rektor Norrman en ju
ridisk Formel, som Visitatorens Ap
probation indeholder, nemlig Ud
trykket »med Generalforstandierens 
specielle Fulclmagh. Den findes i 
enhver Approbation, som Visitato
ren udsteder, og siger blot, at han 
har sin Fuldmagt til at approbere 
B0ger ikke i Kraft af sit Embede, 
men umiddelbart af Generalen. Der -
af folger altsaa aldeles ikke, at Ma
ricmas Vierk »underkastats gransk
ning av ordens lärdaste och mest 
cmseclda inän» , endsige at Jesuiter
generalen Cl. Aquaviva selv · havde 
liest eller set Bogen. Aqzzcwiva skri
ver 1 599 udtrykkeligt til den fran
ske J esuiterprovincial, at M al'ianas 
Bog var udkommet uden hans Vi-



dende, og protesterer ufort0vet, da 
et calvinistisk, Forlag 1605 trykte 
B ogen op i Mainz ( den af Rektor 
Norrman citerede U dgave) sammen 
med Approbationen fra 1588. Selv 
den protestantiske Historiker Rcm
ke, der sikkert ikke kan mishenkes 
for jesuitiske Syn1patier, indrnm
mer ( Gesammelte W erke XXIV 
236), at llfol'icmas L:;_ere ikke kan 
betragtes som Ordenens Doktrin. 
, Beskyldningen mod Jesuiterorde

nen for at hylde Tyranmordstheo
rien , bliver srerlig graverende ved 
von Engeströms Tilfojelse (S. 20) :  
»Som tyrann betraktas även en 

furste, vilken fömlctai· 'elen heliga 
I'eligionen' .'>> 

Vi ved, at W iclif overantvor,decle 
enhver Fyrste, som beviseligen var 
i D0dssyndens Stand, til Folkets 
Afstraffelse, ligelecles at Calvin be
tragtede den Fyrste som afsat og 
frecll0s, som ikke helt og holdent 
uclryddede al Overtro, nemlig den 
katholske Gudstjeneste. Hvad der
imoc1 Jesuiterne angaar, tillader vi 
os at forny. Jesuiten Gretsel's (1606) 
Foresp01·gsel til Calvinisten Simon 
Stein i Heidelberg: » J  esuiterne an
ser ikke blot de katholske FY'rster 
for legitime, men ogsaa de andre, 
selv naar de indtager en fjendtlig 
Holdning overfor den apostoliske 
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Stol. Hvilken Jesuit har nogensind'e 
benregtet, at de tre Kurfyrster og de 
andre (protestantiske Fyrster) er 
deres Landes r ehrnessige Herrer? » 
(Opera omnia XI 465 ) bg end'nu 
tycleligere: » H vem har nogensinde 
h0rt af en Jesuit, at nogen tysk 
Fyrste, selv om; han er Calvins el,ler 
Luthers Tilhrenger . . . kan betrag
tes som Tyran, blot fordi han har 
sagt sig l0s fra Pavens Lydighed 
( s. S. 468 ) ? » 

For at en Fyrste skal kunne be
tragtes som Tyran, kriever selv 
Mal'icma (De l"ege I 5 )  et saadant 
Maal af Uretfrerdighed og Grusom
hecl, at den virkelige Verden vel 
aldrig vil opfylde Betingelserne for 
hans Theori. 

Slutbemcel'kning. 
Det vilde v:;_ere interessant , om

end ikke opl0ftende, at skrive Je
suiterhadets Psykologi. Det er et 
Fienomen, der som epidemisk Mas
s·eoverbevisning minder om svund
ne Tiders Hekseovertro. Det vilde 
vrere et betydeligt Skridt henimod 
religi0s Fred og Forstaaelse, om 
elen protestantiske Verden eman
·ciperede sig fra de Tvangsforestil
linger, som Ordet Jesuit enclnu sta
dig vrekker. 

P. A. M e n z i n g e r. S. J. 
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Mildare vindar ha nu trots som
marens köld börjat blåsa också i 
det protestantiska Sve1·ige. Förra 
,,interns våldsamma angrepp på det 
hotande R om hai tystnat. De rena 
fanatiker- och strebertyperna i vå
ra motståndares led synas ej 'heller 
ha elen mera värdiga och ansvars
medvetna statskyrkliga publikens 
öi<a. Snarare förefaller det vara 
professor Gustaf Aulen, som genom 
sin nyligen utgivna, allvarliga och 
moderata bok »Evangeliskt och 
Romerskt,, präglat den nu rådande 
opnuonen bland de bildade pro
testanter, som vil ja följa med sin 
tid. Även lutherdomens ivriga för
svarskvinna doktor Lydia Wahl
ström har vid sina föredrag om! den 
moderna katolicisme11J vid: Sigtuna
stiftelsens sommarkurser visat sig 
vilja göra fienden mera rättvisa än 
i motsvarande uttalanden vid årets 
början. Samma moderationens an
de talar ur de tidningsreferat av 
docent von Engeströms uttalanden 
vid samma tillfälle, som finnas till
gängliga ; i sin recension av den nya 
» Malmöboken » »Rom och Witten
berg» (Vår Lösen 1922 sid. 222) 

skriver han icke utan spets, att elen 
i densamma meddelade föredrags
serien » har en avgjort polemisk 
läggning» . 

I Roskilde har nyligen under pro
vikarie Olriks ledning hållits en 
märklig kongress med syfte att di
skutera frågan, hur de katolska 
barn, som äro bosatta på landsbyg
den i Danma,rk, bäst skola kunna 
hållas fast vid Kyrkan. Efter en 
längre diskussion beslöto de när
varande, 1) att sörja för upprättan
det av s. k. kommunikantanstalter 
på så många platser som möjligt, 2) 
att årligen insamla kollekter för 
» barnens sak» , 3) att utbilda lrnte
kister bland lekmännen till präster
nas hjälp, 4) att anskaffa motor
vagnar till de präster, som ha själa
vården på landet om hand och slut
ligen 5) 1att utgiva en rikf illustre
rad bok, som innehåller en mycket 
lättfattlig och underhållande fram
ställning av tron och Kyrkan,, så att 
dels föräldrarna kunna använda 
den vid barnens undervisning och 
dels dessa . själva kunna ha intresse 
av att läsa den. 



Säkert är det många av Credos 
läsare obekant, att vi här 1i Norden 
ha: en Birgittaky1·ka, som tillika är 
en av de vackraste av Skandinavi
ens katolska kyrkor, byggd i äkta 
dansk stil. Den: finnes i den gamla 
staden Mariebo på Lolland,, där förr 
ett berömt birgittinerkloster fanns, 
och har nyligen kunnat fira sitt tju
gofemårsjubileum (benedicerad 15 
augusti 1897 ) .  

En pastor, C. Krarup i Tjustrup, 
tillhörandie den danska »Folkekir
ken» , har nyligen utgivit en antika
tolsk bok, som är prydd med det 
påvliga v•apnet och heter »Bibelord 
og Pcwetale» . I »Nordisk Ugeblad 
for katholske Kristne» ( 1922 sid. 
761) finnes en förträfflig kritik av 
denna - som det förefaller -
ovanligt ; magra och ovederhäftiga 
stridsskrift. 

Onsdagen den 30 augusti invig
des Sankt Josefssystrarnas nya ål
derdoms- och vilohem, »Set. Josefs 
Hjem», i Roskilde. Det är icke mer 
än något över tjugo år sedan, som 
den heliga mässan lästes i den gam
la biskopsstaden fö1; första gången 
efter den stora nedbrytningens da
gar. Nu finns där redan en katolsk 
kyrka Och två kapell, ett stort sjuk
hus och en skola, och en manlig och 
två kvinnliga kongregationer arbeta 
ihärdigt genom bön och undervis
ning på den gamla trons återupp
blomstring på denna en gång så 
fruktbara katolska mark. 

Den helige Fadern har till alla 
Italiens biskopar riktat en skrivelse, 
däri han på det varmaste uppma
nar dem till att stifta fred i det av 
inre oroligheter och strider så sön
dersargade landet. I ett brev till 
Förenta Staternas episkopat med 
uppmaning att understödja diet ka
tolska universitetet i Washington 
framhåller Påven bland annat, att 
» endast en ungdomens fostran, söm 
är' grundad på religionen och mora
l en, kan ingiva oss något hopp om 
ett återställande av det störda sam
hällslugnet» . 
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Bland de senast av Pius IX ut
nämnda biskoparna märkas Mgr. 
Hyacinthe Chassagnon, biskop av 
Autun, fader M. Keyes, biskop av 
Savannah, fader Rafael delle 
Nocche, biskop av Tricarica. Ge
nom dekret av den 10 juni 1922 har 
Påven godkänt följande kongrega
tioners stadgar: » Christian Bro
thers» , irländska skolbröder med 
moderhus i Dublin, Systrarna av 
den helige Fransiskus tredje orden 
med moderhus i Assisi, Ursuliner
systrarna av den helige Hieronymus 
med moderhus i Gandino (stiftet 
Bergamo). 

Den genom bestämmelsen av den 
3 maj omorganisera,de stora Hedna
missionsföreningens Högsta Råd 
har fått följande sammansättning: 
president Mgr. P. Fumasoni-Bion
di, sekereterare vid propaganda
kongregationen, vicepresident Mgr. 
A. Bodinhon; övriga medlemmar 
äro alla presidenter för .de olika län
dernas centralråd och dessutom föl
jande i Rom residerande prelateT, 
Mgr A. David! för Tyskland, Östet
rike och Bayern, 1vigr Bernard Eras 
för Holland, Mgr J. Iovani för Spa
nien, Mgr Ph. A. Lajoie för Canada, 
Mgr A. Mercado y Riera för Syd-

. amerika, Mgr C. O'Hearn för För 
enta Staterna, Mgr J. Prior för Eng
land, , :tvigr A. Roncalli för Italien, 
Mgr C. T'Serclaes för Belgien, Mgr 
G. Vanneufville för Frankrike. 

Den 7 augusti mottog Påven i 
högtidlig audiens herr Nguyenhun 
Bai, minister hos kejsaren av An
nmn, va,rvid denne överräckte ett 
handskrivet hyllningsbrev till Kyr
kans överhuvud från sin kejser
lige herre. 

Kardinal Andrieu, ärkebiskop av 
Bordeaux, har i ett brev till presi
denten för Sydvästra Frankrikes so
ciafa sekreteriat (publicerat i tidi
ningen L'Aquitaine) med de all
varligaste ord framhållit de fram
tidsfaror, som hota landet dels ge
nom nedgången av födelsesiffran 
dels genom emigrationen från lands-
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bygden till städerna. Det enda bo
temedlet mot allt detta· onda ser den 
åldrige kyrkofursten i ett återföran
de av folket » till altarets fot» . 

Argentinas president Mr. de Al
vear övervarade efter inbjudan av 
kardinal Dubois elen högtidliga pon
tifikalmässa, som firades i N otre 
Dame i Paris på! Marias Upptagelse
fest den 15\ august detta år och häl
sades välkommen i ett särskilt an
förande av kardinalen. Mgr du 
Bois de la Villerabel, ärkebiskop cw 
Rouen i Normanclie, har blivit upp
tagen som medlem av vetenskaps
och konstakademien i Rouen. 

På det årsmöte för Englands ka
tolska ungdom, som nyligen hölls i 
Ccmlitf, förklarade den berömde 
historikern och skalden Hilaire 
Belloc, att England för varje dag 
alltmerai närmar sig den katolska 
Kyrkan. Antiklerikalismen ä1· icke 
längre modern. Protestantismens 
politiska hegemoni har störtat sam
man, t o. m. det förut så påve
fientliga Italien har på sista tiden 
sökt åvägabringa försoning med 
Rom. 

Förutom de i förra numret om
nämnda processioner, som Englands 
katoliker på sista tiden börjat åter
uppliva, förtjänar också uppmärk
samhet, att ·de under medeltiden så 
populära vallfärderna till elen heli
ge Thomas Beckets grav, i Ccmter
bury nu åter företagas. Med bisko
pen av Southwark i spetsen har så
lunda en skara pilgrimer nyligen 
begivit sig in j helgone ts kapell i 
elen gamla domkyrkan. De angli
kanska kyrkomyndigheterna hade 
ställt sig synnerligen välvilliga 'till 
detta fromma företag, och tillåtit 
pilgrimerna att i martyrens kapell 
bedja rosenkransen och flerru bö
n'c'r för Englands omvändelse. 

I Cambl'idge har under somma
ren en kongress hållits, där alla 
föredragen rört sig · om Altarets 
Sakra,ment. I Oxford, där det intill 

år 1895 var omöjligt för en katolik 
att studera, finnas nu icke mindre 
än sex katolska' ·Jrnllegiehus. 

Doktor Paul Wilhelm von Kepp
ler, biskop av Rottenburg (Wiir
temberg) firade den 28 september 
detta år sin sjuttioårsdag. Född i 
Gmiin1d \ studera1d0 han teologi vid 
Tiibingens universitet, blev år 187 5 
prästvigd och verkade 1880-1883 
som kyrkoherde i Kannstaclt. Där
ifrån kom han som profess01· i ny
testamentlig exeges till Tiibingen, 
1894 utnämndes han så till profes
sor i moralteologi i Freiburg och 
blev 1898 biskop av Rottenburg. I 
utlandet är biskop von Keppler mest 
bekant genom sina utmärkta böc
ker, särskilt kan framhållas av hans 
rika produktion den kristna gläd
jens sköna försvarsskrift mot vår, 
tids pessimism: » Mehr Freucle» , 
som av författarinnan Cecilia 
Bååth-Holmberg är översatt till 
svenska. 

De tyska katolikerna ha uyligen 
hållit sin stora årliga » Katlwliken
uersammlung» ,  denna gång i Miin
chen. Vicl den pontifikalmässa, 
som under kongressens första dag 
lästes av d'en påvliga nuntien Pa
celli på Königsplatz, torde över 
100,000 människo1· ha varit närva
rande. I en särskild' harrdskrhr.else 
har Pius XI på det varmaste lov
ordat de tyska katolikerna, som 
trots d'e svåra tiderna med' obruten 
kraft försvara Kyrkans rättigheter. 

Enligt senaste statistik finnas nu 
i Förenta Staterna 17 885 646 kato
liker. New: York torde - hur egen- , 
domligt det än förefaller - med 
sina 1 400 för gudstjänst avsedda 
byggnader vara d'en; på kyrkor ri
kaste stad i världen. Av dessa mån
ga kyrkor äga katolikerna 321, ang
likanerna 213, lutheranerna 170, 
metodisterna 157 ,  presbyterianerna 
146 o. s. v. Dessutom finnas i New 
York ej mindre än 97 synagogor. I 
Bostons katedral mottogo nyligen 
på en gång i'över 1 000 konvertiter 
bekräftelsens sakrament. 
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Kyrkans enastående: framgångar 
i Amerika ha emellertid också fram
kallat en stark motrörelse. Ett 
»Evcmgeliskt-Protestantiskt Säll
slwp» har nyligen bildats i New
York av de olika sekternas medlem
mar och proklamerar nu som bäst 
ett stort nationellt fälttåg mot den 

. romerska Kyrkan, » den hotande 
faran både för Amerika och för he
la världen». 

Tidningen Neclerlcmcler . offentlig
gjord'� nyligen en intressant stati
stik över de olika konfessionernas 
ställning i Holland. Enligt denna 
räknar den reformerta kyrkan där
stä,des 2 835 507 anhängare, den ro
mersldrntolska 2 444 582, utbryt
ningar ur det reformerta samfundet 
571  385, vartiH komma 115 222 ju
dar, 102 517 lutheraner, 260 838 an
dra protestantiska sekter och 
533 7 14 konfessionslösa. Av Hol-

. lands innebyggare skulle sålunda 
54.96 % varn protestante:r, 35.60 % 
katoliker, 1 .67 % judar och 7 .  7 7  % 
r,eligionslösa. För tio år sedan bil
dade protestanterna 58.18 % , kato
likerna 35.04 % ,  judarna 1.81 % 
och de religionslösa 4.96 % av hela 
landets befolkning. 

Ett nytt katolskt universitets
bibliotek skall snart uppbyggas i 
Louvain i stället för det gamla, som 
brann upp under kriget. I källar
våningen skola dess sällsyntaste 
böcker förvaras. Läsesalen skall 
rymma 300 sittplatser och boksa
larna två millioner böcker. Bygg
naden kommer att krönas med, ett 
monumentalt torn, ,. ari e tt klock
spel skall anbringas. 

Kard'inal Mendez Bello, patriark 
av Lissabon, har! i ,ett brev till den 
amerikanska tidskriften » The 
Lamp,» givit en sorglig skildring av 
de nu rådande kyrkliga förhållan
dena i Portugal. »Jag är en gam
mal man», säger han däri bland an
nat, » vars hjärta brustit efter de 
många förföljelser, som jag måst 
genomgå alltsedan · republikens in-

förande år 1910. Denna republik 
tyckes endast ha ett mål, och det ät 
förstörandet av vår tro, våra semi
narier, med ett ord: alH som är ka
tolskt. Mitt stift är ett av de stör
sta i detta land, och tyvä1:r måste 
jag uppleva, att nästan alla mina 
präster, den ene ·efter den · andre, 
ha blivit trakasserade, kastade: till 
marken eller förvi�ade ur landet ge
nom denna :usla regering, s_om, en
dast synes vara driven · av en djä
vulsk lust att förstöra både vår re
ligion och vårt fosterland:·  . . .  )) 

Den katolska missionsrörelsen i 
Indien, som just nu synes vara så 
stark, inger de allra bästa förhopp
ningar för framtiden. Av · Indiens 
omkring 300 millioner invånare, 
som tala närmal'e 200 olika · språk 
och över 500 dialekter, äro 3 mil
lioner katoliker. Präster ur tretton 
europeiska: och två amerikanskai 
kongtegationer och missionssällskap 
airbeta ,på det väldiga landets om
vämlelse, till den sanna tron, under- . 
stödda av bröder ur tolv ord11ar och 
systrar ul' 64 sällskap. Indien har 
nu 1 500 infödda präster och en in
född biskop. Det svåraste hindret 
för missionsarbetet utgör hinduis
men med sitt kastväsen och sin 
vaga, underliga tro och sin :m\Oral, 
som icke känner begreppet >> synd>> . 
Hinduerna . äro annars ett mycket 
fromt folk, ' och de som omvända 
s'ig till den katolska troru bliva ofta 
verkliga mö_nsterkristna. 

I Kina kommer ,en katolik på 220, 
i Japan en på 725 och i Korea en 
på 1198 invånare. Kina är för när
varande särskilt föremål för Propa
gandakongregationens omsorger . Si
birien är numera (sedan 21 decem
ber 1921) · eg,et apostoliskt vikaTiat 
med 149 689 katoliker. I Persien 
ha "de kristna under de .sista åren 
lidit de svåraste. förföljelser från 
turkarnas sida. I hjärtat av Java, 
i Djokjakarta, har upprättats ett 
novitiat för unga javane·r som vilja 
inträda i jesuiterorden. 
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1 
Våra "cliaspora,barn". 

Skolornas hösttermin är inne, 
och därmed tiden, då alla våra 
barrr om möjligt böra erhålla sin 
regelbundna religionsundervisning. 
I våra missionsstationers skolor 
meddelas religrionsunde,rvisningen åt 
de barn, som besöka clessa skolor, 
och å� de barn, som besöka andra 
skolor meddelas sådan undervisning 
privat. Katolska barn, som leva i 
»diasporan» ,  kringspridda på lands,_ 
orten, där vi> icke hava själasörjare, 
äro för sin religionsu11Jdervisning 
hänvisade de,ls till den närmasite 
missionsstationen, dels till präster, 
som komma på besök för att hålla 
guds,tjänst, och dels, samt det i för 
sta rummet, till' sina föräldrar eller 
äldre syskon. Dessa barn kräva 
synnerHg omsorg från! vår sida; ty 
de äro utsatta för de största faror, 
av vilka här skall nämnas faran att 
de vid besöket av 01iens skolor 
komma att deltaga i elen där med
delade religionsundervisningen. Or
saken härtill kan ligga i förälclrar
nas religiösa likgil tighet, i okimnig
het, i barnens rädsla för sina annor-
ledes troende kamrater, eller även 
däri, att lärarepersonalen håller 
barnet kvar i skolans religions- . 
undervisning. 

En annars, vad jag vet, trogen ka
tolsk fader, men som i många år 
vistats på landet, frågade mig i brev, 
om han finge, låta sitt ban1j » konfir
meras » i ortens sockenkyrka. En 
annan, som förut harde visat sig så
soml ivrig katolik, men som sedan 
flyttat till en annan stad, ville där 
själv, att hans son skulle stanna kvar 
i skolans religionsullldervisning och 
endast vara fritagen från att lära 
sig och att besvara frågorna. Nyss 
begärde en på landet anställd fade1r 
till fem barn, varav tre besöka sko
lan, i brev mitt råd, vad han skulle 
göra, 'då en av hai1s gossar hålles 
kvar i skolans religionsundervisning, 
fastän denna redan två gånger hade 
emottagit den' h. kommunionen i 
distriktets katolska kyrka. 

Vi måste nu passa på, att våra 
barn framdeles bliva fritagna från 
den statliga religionsundervisnin
gen. Om <lien, som ofta sker, med
delas i första timmen, är saken lätt, 
ty då1 behöver barnet endast infinna 
såg i skolan efter dess kristendoms
nndervisnings slut. Meddelas den 
mitt emellan andra lektioner, så 
blir diet kanske något svårare; men 
omöjligt ä r  drit icke att likväl vara 
borta, och » svårigheter äro till i 
världen för att övervinnas,;. 
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Så måste: vi nu söka att få reda 
på våra distrikts diaisporabarn, för
mana deras föräldrar att icke för
summa sin plikt, och visa dem, 
huru de må gå till väga. Föräl
drarna skola upplysas om, att den 
svenska lagen icke hindrar, utaTu 
uttryckligt stöder katolikernas rätt 
i förevatande sak. Kungl. förord\
ningen av den 3 1  oktober 1873, § 7 ,  
bestämmer : »Barn, som icke skall 
uppfostras i evangelisk lutherska 
läran, må, på framställning av ve
derbörande målsman, fritagas från 
undervisrning däri såväl i folksko
la som vid elementarläroverk ; dock 
åligger, vid, den förra skolstyrelsen 
och vid det senare rektor tillse , att 
sådant barn genom målsmarns för
sorg erhåller tillbörlig religionsurn
derv isning. Försummar målsman, 
oaktat av skolstyrelse e:ller rekto1, 
erhållen påminnelse, sin skyldighet 
härutinnan, skall barnet deltaga i 
den religionsundervisning, som i 
folkskola eller vid elementarläro
verk medde�as. » 

Det vore önskvärt, att i alla ka
tolska familjer barnen, även utan 
någon påtryckning från lagens sida, 
måtte erhålla den omnämnda »tiill
börliga religionsundervisnrh1ge11». 
Det kan med, prästens hjälp även 
ske, och många familjer giva häri 
ett vackert föredöme . .  Jftg minnes 
t. ex., huru bra avlidne pastor Lie
ber hade i Eskilstuna ,organiserat 
l'eligionsunrlervisningen i en familj 
med åtta barn. De vuxna\. systrar
na lärde de mindre syskonen kate
keseni, och senare, när jag besökte 
familjen, avhölls examen. När jag 
i arbetarefamilje1i i fabrik eller på 
landet frågar lille Stanislaus eller 
lilla W anda, kan jag få höra dem 
flytande läsa upp Fader vår, HeH 
Dig Maria, Trosbekännel1sen, De 
heliga Sakramenten, budorden o. s. 
v., hela katekesens huvudstycken. 
En sexårig österrikisk gosse häm
tade: mig en gång i Oskarström från 
hotellet till sina föräldrar, där han 
ville visa mig, huru bra han ha(fu 
lärt sig sin katekes. I Charlottenl
lund vid Ystad bad en polsk moder, 

att jag skulle föra hennes kanske 
fjorton år gamla son till de heliga 
Sakramenten. Han hade rest län
ge i främmande land utan präster
lig religionsundervisning. Jag för
hörde honom, och fann honom så 
väl förberedd, att jag gärna mottog 
hans första bikt och meddelade ho
nom den heliga kommuµionen. I 
en svensk familj hade modern för
berett sina två barn till deras för
sta bikt så bra, att rjag måste till
stå, att jag själv icke hade kunnat 
göra det bättre. 

Om skolstyrelse eller rektor skul
le på grund, av ovan nämnda Kungl. 
förordning vilja »tillse» att ett ka
tolskt skolbarn »genom målsmans 
fö1,sorg eThåller tillbörlig Teligions-
1mdervisning », så kunna riktigt ka
tolska familjer gärna lämna d�n 
önskade föpsäkran. Någon vidarle 
kontroll föreskrives icke av lagen. 
I förekommande fall då det synes 
behövligt, kunna föräldrar styrka 
sin förklming genom ett intyg från 
srin katolska pastor. Skolmyndig
heterna visa sig i allmänhet takt
fulla och tillmötesgående i fråga om 
katolska barns religionsundervis
ning, Jag minnes endast ett enda 
fall, att en statskyrkopräst vägrat 
att fritaga ett katolskt barn från 
skolans religionsundervisning, och 
även denne: gav slutligen efter. Men 
det kan hända att skolans personal 
icke riktigt ' känner lagen och där
för gör oberättigade svårigheter. Vi 
behöva då endast citera den ovan 
nämnda förordningen, 3 1  oktobe.r 
1873, § 7 ,  

. När jag har att göra tmed för
äldrar, vilkas barn besöka skolan i 
landsbygdellj så skriver jag till dem, 
yad de hava att göra, . och ,skickar 
dem en på �yenska uppsatt förlda
ring, sm:n de .skola upq�rteclma qc,h 
samtidigt med sin muntliga ansö
kan lämna till skolans styrelse. Utan 
en dylik skriftlig förklaring förstå 
många icke, huru de: skola reda sig. 
Jag uppsättyr förklaringen ungefär 
på följalll'de sätt, som i enskilda d,e
lar må förändras efter förhållan
dena: 



Till Skolstyulsen i X. 
Vi undertecknade romersk-katolska för

äldrar N. och N. anhålla alt våra barn 
N. N., som besöka skolan i X., må, då de 
uppfostras i vår katolska tro, på grund 
av Kungl. förordningen 31 oktober 1873, 
§ 7, fritagas från den religionsundervis
ning, som i skolan meddelas. 

Våra barn undervisas i vår katolska 
!roslära av oss, deras föräldrar, alltifrån 
deras späda barndom, och av vår själa
sörjare den katolske pastorn i N . .  ( där de 
även emottagit de heliga Sakramenten) .  
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Datum. Namnteckning. 

I de faU · då föräldrarna möta 
vägran eller svårigheter, från slw
lans sida, må de skriva till oss och 
meddela oss saken. 

B. S t o 1 b e r g. 

Helgonet · och röv arena. 

Av ModieT M a r y S a 1 o m e. 
J ohanneis Cantius var ett helgon. 

Han levde i böjan av det femtonde 
århundradet. Jag skall berätta en 
liten historia om honom. Och me
dan jag berättar den föreställer jag 
mig att mina läsare höra till tvenne 
olika klasser. Det kan finnas Elfl 
mängd olika avdelningar i) klasser
na, men i huvudsak endast två ldas
ser. Till den ena höra de, som an
se att helgonet var ingenting mer 
eller mindre än filt dummerjöns, 
och till den andra de, som beundra 
detta slags , enfald såsom någonting 
hörande himmelriket till. Natur
ligtvis ämnar jag inte tala om , på 
vems sida jag är, idet är min sak 
Men jag tror att den sluge läsaren 
kan gissa det. 

Nåväl, Johannes Cantius skulle 
en dag begiva sig till Rom, då han, 
liksom israeliten, föll i rövarehän
der. De kastade omkull honom 
och fordrade alla hans pengar av 
honom. .Johannes, gav dem allt vad 
han hade och sade att han ej hade 

· nfor'. De latd ' honom gå sin väg och 
die' gin:go sin. När fohannes häm
. tat sig från sin förskräckelse och 
kommit till sans och besinning igen, 
kom han ihåg1 att han hade gömt 
undan några guldmynt. Han för
färades vid tanken på att han sagt 
en osanning ·och bedragit rövarena 

och skyndade därfö'r åstad efter 
dem, bekände knäböjande för dem 
sin skuld och räckte dem sina dyr
bara guldstycke/Il. 

Höi1 1mi vad som hände! Röva
rena blevo så häpna över helgonets 
oskuld att de återlämnade alla de 
penningar de redan tagit och öd
mjukt bådo honom om förlåtelse! 

Om vi nu nogare granska denna 
historia finna vi att det kära hen
gonet icke hade. den minsta ,anled
ning till samvetsoro. Han hade 
sagt något som ej var sant, men 
han hade ändå icke sagt en\ osan
ning. Ty en osanning är ett avsikt
ligt, orättrådigt undanhållande av 
sanningen. I Johannes' fall var det 
endast en minnessvaghet. Så han 
ha:de verkligen ingenting· att ångra 
ens. Om han åter verkligen hade 
sagt en osanning, så hade han vi:s
serlige)n haft att ångra densamma, 
111en det hade ej förefunnits min
sta skäl att för den skull överlämna 
guJdmynten åt rövarena. Genom 
sitt påstående hade han berövat 
dem en olaglig vinst, men de• hade 
på intet vis haft någon rättighet till 
hans perrgair. 

På vems sida är du således? Var 
Johannes en dummerjöns? Eller 
var hans enfald av det slaget som 
hör himmelriket till? . Det är tyd
ligt och klart vad rövarna tänkte. 

Övers. av K a r i n A n t e 1 1. 

Credos fond. · 
Transport . . . . . . . . . . . . . . . .  kr. 6,600: 74 
Änkefru M. Roesler, Ingenjör 

E. Roesler . . . . . . . . . . . . . . » 
En gammal vän till Credo . . » 
Fröken J. Holmström . . . . . .  » 
Grosshandlare S. Perselli, 

Örebro . . . . . . . . . . .  : . . . . .  » 
Fru M. Linden, Rimbo . . . . » 

50: -
10: -

5 : -

40: -
5: -

------

Summa kr. 6,710: 74 
Bidrag till Credos fond mottagas tack

samt av redaktionskommitterade eller kun
na insändas till Credos exp. Biblioteksga
tan 29, S tockhohn, med angivande av al t  
medlen avse nämnda fond 



1. Söndag. SjuUonde crtei• 1>ingst. (I 
högmäs,-an Rosenkransfesten.)  

2.  Måndag., De heliga 'Skydcl'Sänglarnas 
fest. 

3. 'l'isclag. l<'orialclag. 
4. Onsdag. St .  Franciskus av Assisi . 
5. 'I'orslla.g. St. Placiclus m. fl. martyrer. 
6. Freclag. St. Bruna. Bekännare. (Jesu 

hjärtas f.redag. ) .  
7 .  

9. 

8. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

Lördag. S :a Birgitta. Änka. Sveriges 
huvudskycldsllelgon. 
högmässan. S :a B irgirttas föst. ) 

Måndag. St. Dionysius m. fl. marty-
,rer. 

Söndag. Adertonde efter 1iingst. (I  
'I'isdag, St .  Francislrns Borgia. B ek 
Onsdag 

} Dagar inom _oktaven av 
'l'orsdag S :a B irgittas fes t. 
Fredag, St. Edvard. Konung. Bek. 
Lördag, Oktavdag av S :a Birgi<ttas 

fest. 

Mässhaken sinnebildar den kristliga kär
lekens ljuva ok. Den skall därför enligt 
kyrl�lig föresluift vara vid, och stor nog 
sinnebilclande kärleken, som skyler allt 
och såsom kärleken är det högsta och äd
laste skall mässhaken vara förfärdigad av 
ädlaste och dyrbaraste material. Endast 
genom kärleken till Gud, som leder präs
tens alla s teg och dikterar alla hans hand-·· 
Iingar och manar honom till . kärlekens 
verk mot nästan, blir prästens ämbete 
fruktbringande och nedkallas Guds väl
signelse och nåd. Liksom stohin så gäl
ler även (som del framgår av prästens 
bön vid dess ikläclande) 1u"ässhakei1 som 
symbol för Kristi kors - oket ,  och låg 
del nära tillhands alt . på . deisanima ·an
bringa korset eller den korsfästes bild. 

15. 
16. 
17. 
18, 
l\l. 

20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

26. 
27. 

28, 
29. 

· 30. 
31. 

Söndag. 

Måndag. 
'l'isdag. 
Onsdag. 
'l'orsdag. 

Bek. 

Nittonde eflei• 1iingst. 

Ferialdag. 
St . Hedvig. Änka. 
st. Lukas Apos•t. Evang. 

St. P etn1s de Alcantara. 

l�redag. St. Johannes CanLius. Bek. 
l ördag. Den hel. Jurngl'.truns tidegärd. 
Söndag. Tjugonde efter 11ingst. 

�fändag. Ferialdag. 
'l'isdag. Fer'iaJclag. 
Onsdag, St. Chrysantlms m. fl. mar

tyrer. 
'11orEdag. St Elvaris-Lus, pil.ve, rnarty,r. 
l�redag. Vigildag till St. Simon och 

Judas fest .  
Lördag. St .  S:mon och Judas. Apost. 
Söndag . .  Tj ug ufprsla el'ler · 11ingst. 

Måndag, Ferialdag, 
'l'isdag. Vigi lclag till Allhelgonadagen. 

I anslutning till mässhaken kan omedel
bart nämnas det s. k. pluuialet, uesperman
teln eller lwrkclpaii. Den har uppstått ur 
den vida Läillilmande överklädnad som 
var romarnas resedräkl och var även elen 
i början sluten runlomlfring och försedd 
med kapuschong till skydd mot damm 
och regn (jnif. namnet pluviale) vid pro

' cessioner och utomhusgudstjänster. Den 
· nuvai·ancle formen på vespennanteln är 
den ·framtill öppna, till fötterna räckande 
kåpan, på ryggen försedd ,niecl ett om 

1lrnpus_chongen erinrande, rikt broderat, 
fransprylt s tycke. Rorkåpan är en sorls 
feslmqnlel vid vespergudsljänsler och 
processioner, eller (svart) -..id jordfäst
ningar. 

S. N-k. 

Linkoln Bloms Boktryckeri A.-ll., Stockholm 1922. 


